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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi o de analisar as representações sociais de 
catadores, a partir do processo do fechamento do lixão à sua inserção na 
cooperativa, representada pelo Pólo de Reciclagem de Gramacho. Para inserir 
a análise, captada a partir de dados resultantes da aplicação de técnica de 
grupos focais junto a 100(cem) lideranças de catadores, foi reconstruído o 
macro ambiente onde estavam inseridos, do ponto de vista das suas condições 
de vida e da dinâmica econômica do trabalho no lixão, acessando e analisando 
dados primários de pesquisa censitária realizada pela ONG Pangea junto a 
1769 catadores que trabalharam no lixão.  Foi possível observar as condições 
de vida deste segmento inserido em um quadro de pobreza extrema, 
caracterizado pela precariedade dos serviços básicos de infraestrutura e pelos 
reduzidos índices de educação. Optou-se pela análise de conteúdo temática, 
onde foram identificadas representações sociais dos temas e argumentos 
centrais sobre ser de catador de lixão e ser catador cooperado. Evidenciou-se 
o empoderamento de catadores enquanto agentes ativos de transformação 
social, a partir da sua condição de cooperado, ou seja, quando o catador 
vivencia processos diversos de filiação social, cria o senso de pertencimento 
não somente a uma cooperativa, mas também à uma categoria profissional. 
Faz-se mister destacar que ocorre um deslizamento subjetivo significativo e 
original, quando o catador sai da invisibilidade do lixão e ganha visibilidade na 
cooperativa, onde ele passa de uma lógica produtiva individualista para uma 
lógica de trabalho coletiva, colocando-se a oportunidade de viver um processo 
novo de socialização para o trabalho. Um dos desafios encontrados nesta 
pesquisa é aliar fatores psicossociais, técnicos, ideológicos e econômicos 
durante o processo de estruturação de uma cooperativa popular, considerando 
que a absorção de valores coletivos é necessária, todavia não é suficiente para 
assegurar a autogestão, o que demanda uma dupla qualificação dos catadores 
cooperados: em gestão social (cooperado como gestor) e a técnico-profissional 
(competência produtiva com reciclagem). Uma das conclusões do estudo é que 
ser cooperado do Pólo de Reciclagem abrange cinco dimensões: psicológica 
(cooperação), social (pertencimento a um grupo organizado de trabalho), 
técnica (aquisição de habilidades técnicas), histórico-política (fortalecimento da 
categoria profissional) e econômica (ganhos financeiros). Constatou-se 
finalmente que a identidade de cooperado é um processo complexo e plural, 
sendo constantemente recriado durante o percurso dos catadores na 
cooperativa.  Entende-se que este trabalho pode servir de subsídio teórico para 
a construção de políticas públicas de inclusão social e econômica dos 
catadores, principalmente para aqueles milhares que ainda coletam em lixões 
no país. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Catadores. Lixão. Cooperativismo popular. Socialização 
Profissional. Representações Sociais. 
 

 



ABSTRACT 

 

The objective of this work was to analyze the social representations of the 
waste pickers from the process of the closing of the landfills to their insertion in 
the cooperative, represented by the Gramacho Recycling Center. In order to 
insert the analysis, based on data resulting from the application of focal group 
techniques to 100 (one hundred) leaders of waste pickers, the macro 
environment was reconstructed where they were inserted from the point of view 
of their living conditions and economic dynamics of work in the landfills, 
accessing and analyzing primary data of census research carried out by the 
NGO Pangea with 1769 waste pickers who worked in the landfills. It was 
possible to observe the living conditions of this segment in extreme poverty 
determined by the lack of basic infrastructure services and low levels of 
education. We chose the analysis of thematic content, where social 
representations of the central themes and arguments on identity of waste picker 
and cooperative waste picker were identified. It was clear the empowerment of 
waste pickers as active agents of social transformation from their co-operative 
status, that is, when the waste picker experiences diverse processes of social 
affiliation, it creates the sense of belonging not only to a cooperative, but also to 
a professional category. It is fundamental to emphasize that a subjective and 
significant slide occurs when the waste picker leaves the invisibility of the landfill 
and gains visibility in the cooperative, where he/she moves from an 
individualistic productive logic to a collective one, posing the challenge of living 
a new process of socialization for work.  One of the challenges found in this 
research is to ally psychosocial, technical, ideological and economic factors 
during the process of structuring a popular cooperative, considering that the 
absorption of collective values is necessary, however it is not enough to assure 
self management, which demands a double qualification of cooperative 
collectors: in social management (cooperative as manager) and technical-
professional (productive competence with recycling). One of the conclusions of 
the study is that being a cooperative member of the Recycling Center covers 
five dimensions: psychological (cooperation), social (belonging to an organized 
work group), technical (acquisition of technical skills), historical-political 
(strengthening of the professional category) and economic (financial gains). 
Lastly, It was found that the cooperative identity is a complex and plural 
process, being constantly rebuilt during the waste pickers' journey in the 
cooperative. The results of this work can serve as a theoretical background for 
the construction of public policies for social and economic inclusion of waste 
pickers, especially for those thousand ones that still collect in Brazilian landfills.  
 
KEYWORDS: Waste pickers. Landfill. Identity of cooperative member. Popular 
cooperativism. Socialization for work. Social Representations. 
 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 
 
 

Cette étude a pour but d’analyser les représentations sociales du catador (trieur 
d’ordures) depuis le processus de fermeture de la décharge à ciel ouvert de 
Jardim Gramacho (sis dans l’État de Rio de Janeiro, Brésil), jusqu’à son 
insertion dans la coopérative de trieurs travaillant sur le pôle de tri de 
Gramacho. Une première analyse s’est faite à partir des données recueillies 
auprès de 100 leaders par l’intermédiaire de groupes focaux. Une deuxième, 
confrontée à la première, a tenu à reconstruire le macro environnement dans 
lequel étaient insérés les catadores, en tenant compte de leur condition de vie 
et de la dynamique économique du travail dans la décharge. Pour ce faire, nous 
avons analysé les données primaires de la recherche censitaire réalisée par 
l’ONG Pangea auprès de 1 769 trieurs ayant travaillé dans la susmentionnée 
décharge. Nous avons pu ainsi observer que les conditions de vie de ce 
segment de la population s’inséraient dans un cadre d’extrême pauvreté, 
caractérisée à la fois par un accès précaire aux infrastructures de base et par 
un faible niveau de scolarité. Nous avons choisi de mener une analyse de 
contenu où il a pu être identifiées des représentations sociales de thèmes et 
d’arguments centraux liées, d’une part, à l’identité de catador de lixão (trieur 
d’ordures de décharge à ciel ouvert) et, d’autre part, à celle de catador 
cooperado (trieur d’ordures de coopérative). Il est apparu évident que 
l’empowerment des trieurs en tant qu’agents actifs de transformation sociale 
ressortait de leur appartenance à la coopérative. En d’autres termes, quand le 
trieur vit les différents processus d’affiliation sociale, il se crée un sentiment 
d’appartenance lié non seulement à une coopérative, mais aussi à une 
catégorie professionnelle. Il convient de souligner qu’un glissement subjectif 
important et original a lieu quand le catador quitte l’invisibilité de la décharge et 
gagne la visibilité dans la coopérative, où il abandonne la logique de production 
individualiste pour adopter la collective, se posant le défi de vivre un nouveau 
processus de socialisation par le travail. L’un des enjeux de cette recherche 
était de relier des aspects psychosociaux, techniques, idéologiques et 
économiques au cours du processus de structuration d’une coopérative 
populaire, en sachant que l'imprégnation de valeurs collectives se fait 
nécessaire, bien qu’elle ne soit pas suffisante pour assurer l’autogestion. Cette 
dernière demande une double qualification des catadores cooperados: en 
gestion sociale (le trieur de coopérative en tant que gestionnaire) et technico-
professionnel (compétence productive en matière de recyclage). L’une des 
conclusions que tire cette étude est que l’affiliation à une coopérative recouvre 
cinq dimensions: psychologique (coopération), sociale (appartenance à un 
groupe organisé de travail), technique (apprentissage de connaissances 
techniques), historico-politique (consolidation de la catégorie professionnelle) et 
économique (gains financiers). On a enfin constaté que l’identité de trieur de 
coopérative relève d’un processus complexe et pluriel, sujet à un phénomène 
constant de reconstitution tout au long du parcours des trieurs au sein de la 
coopérative.  On comprend que ce travail peut fournir un apport théorique pour 
l’élaboration de politiques publiques d’inclusion sociale et économique des 
trieurs, surtout pour les milliers qui travaillent encore dans les décharges du 
pays. 
 



Mots-clés : catador, trieur d’ordures, décharge, identité de membre de 
coopérative, coopérativisme populaire, socialisation par le travail, 
représentations sociales. 
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1.INTRODUÇÃO  

 

A tese ora apresentada insere-se na linha de pesquisa "Novas 

Socialidades, Cartografias Sociais e Políticas do Quotidiano Contemporâneo” 

do Programa de Pós-Graduação em Psicossociologia de Comunidades e 

Ecologia Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

 

O fenômeno pesquisado foram as representações sociais de catadores 

de materiais recicláveis de lixão que se tornam cooperados. O lixão é local, que 

ao contrário do aterro controlado, considerado um espaço de disposição final 

de resíduos sem qualquer controle ambiental. O estudo se concentrou nos 

catadores que trabalharam no maior lixão da América Latina e atualmente 

estão organizados em cooperativa popular de trabalho, Pólo de Reciclagem, 

situada no bairro de Jardim Gramacho, na cidade de Duque de Caxias, 

município da Baixada Fluminense, localizada na Região Metropolitana do 

Estado do Rio de Janeiro.  

 

Observou-se que na área de Jardim Gramacho não haviam ações 

concretas que criassem condições de sobrevivência para os catadores após o 

fechamento do lixão.  O lixão foi fechado em 2012 e os catadores passaram a 

experimentar um processo de organização da sua produção por meio da 

fundação de cooperativa de trabalho na área de reciclagem em 2013, com o 

apoio técnico da organização não governamental Pangea- Centro de Estudos 

Socioambientais e suporte financeiro do Estado. 

 

O interesse em investigar tal fenômeno foi despertado no transcurso da 

trajetória profissional da presente autora, marcada pela inserção como 

psicóloga na área social e especificamente nesta experiência profissional de 

pesquisa no projeto realizado no Estado do Rio de Janeiro, intitulado:  

CONSTRUÇÃO DE ALTERNATIVAS SÓCIO-ECONÔMICAS PARA OS 

CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DO LIXÃO DE 

GRAMACHO/RJ. Esse projeto foi apoiado pela Secretária Estadual do 

Ambiente do Rio de Janeiro e pela Fundação Banco do Brasil. 
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Nesta vivência profissional, a autora teve a oportunidade de trabalhar 

com cem lideranças de catadores, além de atuar na produção do documentário 

sobre o fechamento do lixão de Gramacho e a consequente formação do Pólo 

de Reciclagem, realizado pelo Pangea em parceria com a Conspiração Filmes. 

A experiência proporcionou escutar distintas narrativas de histórias de vida dos 

catadores que viveram no antigo lixão e que, após o seu fechamento, 

passaram a trabalhar de forma organizada, em cooperativa.  

 

A partir desta vivência, emergiu o problema de pesquisa do presente 

estudo, qual seja: quais as representações sociais sobre ser catador de lixão e 

ser catador de uma cooperativa e quais os impactos desta mudança na vida do 

catador?  

 

O problema deste estudo foi demarcado a partir de três constatações 

relativas ao contexto de trabalho atual, a saber: i) as cooperativas como uma 

das alternativas produtivas para lidar com a crise gerada pelos altos níveis de 

desemprego e pobreza urbana; ii)as diferenças existentes entre as relações 

laborais associativas e aquelas que vigoravam no lixão por meio do modelo de 

trabalho autônomo e lógica individualista; iii)o papel das experiências de 

socialização para o trabalho no exercício das atividades profissionais  dos 

catadores. 

 

A inserção profissional na produção do documentário, assim como na 

moderação dos grupos focais após o encerramento do lixão de Gramacho 

fortaleceu o  interesse da presente autora em pesquisar sobre as 

representações sociais associadas ao fato de ser catador de lixão e de 

cooperativa, instigou o interesse pelo deslocamento feito pelo catador, não 

somente no que tange às contradições dos contextos produtivos 

(lixão/cooperativa), mas também as transformações de posição subjetiva do 

catador em ambos os contextos. A pesquisa sobre tal temática ganhou 

consistência por se localizar em um cruzamento de fronteiras entre os campos 

da Psicologia Social e de Comunidades, Economia Solidária e Ciências 
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Sociais, ou seja, um campo interdisciplinar. Fato este que renova o interesse 

acadêmico da presente autora, além de dar sentido às suas inquietações como 

ser humano, psicóloga e pesquisadora. 

 

Optou-se por fazer um recorte do objeto de pesquisa no campo das 

representações sociais. O objeto de pesquisa que se origina do fenômeno das 

representações sociais são produções consensuais realizadas pelos grupos 

sociais oriundas de suas vivências, do acesso a conteúdos midiáticos e da 

ciência. Quando se observa a emergência de um objeto de pesquisa, percebe-

se que existe um grupo interagindo diretamente com o fenômeno original a fim 

de simplificá-lo e torná-lo cognoscível. (Sá, 1998).  

 

 Sá (1998) argumenta que a transição da apreensão intuitiva de um 

fenômeno de representação social para a prática de uma pesquisa inclui uma 

transformação que se objetiva na construção do objeto de pesquisa. 

 

Os fenômenos das representações sociais estão na cultura e são, por 

natureza, multifacetados e dinâmicos. Neste sentido, uma investigação 

acadêmica faz uma aproximação da realidade por meio do fenômeno de 

representação social.  Moscovici (1976) argumentou que os fenômenos de 

representações sociais são construídos no senso comum.   

 

Nesta investigação, adotar-se-á a perspectiva psicossociológica em que 

se considera o indivíduo como ator social, produto e produtor do contexto em 

que se situa e que está situado. O tema central da pesquisa são as 

representações sociais relativas a ser catador de lixão e ser catador cooperado 

do Pólo de Reciclagem, localizado em Jardim Gramacho, Rio de Janeiro. 

  

O objetivo geral foi analisar as representações sociais de ser catador de 

lixão e catador cooperado na perspectiva de catadores que trabalharam em  

Jardim Gramacho, que com o seu fechamento se tornaram cooperados do Pólo 

de Reciclagem. 
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Os objetivos específicos podem ser listados como :a)apresentar o 

macro-ambiente em que estão inseridos os catadores de Gramacho, a partir de 

dados primários do Censo Econômico-produtivo e do CadÚnico coletados por 

meio de questionários aplicados aos catadores, b)contextualizar a trajetória 

sócio- histórica dos catadores no lixão e a passagem para a formação da 

cooperativa, c) discutir as representações sociais produzidas pelos catadores 

sobre as mudanças vivenciadas após a inserção na cooperativa.  

 

Analisar as representações sociais sobre ser catador de lixão e de 

cooperativa pode contribuir para evidenciar as estratégias de sobrevivência 

utilizadas por grupos de trabalhadores em alta vulnerabilidade social, visando a 

sua inclusão social e produtiva.  

 

A relevância pessoal deste estudo está no fato de agregar um 

conhecimento novo à trajetória acadêmica da presente autora no que tange à 

articulação do conceito de representações sociais com os catadores que 

vivenciaram um deslocamento objetivo e subjetivo original, do lixão para a 

cooperativa, favorecendo a construção de um percurso metodológico novo, que 

permitirá aplicá-lo a outros atores e pesquisas sociais. 

 

 A relevância acadêmica desta pesquisa está em ser um estudo original 

e com recorte inovador, já que foi a primeira experiência no Brasil de 

fechamento de um lixão com inclusão sócio-produtiva dos catadores, e ainda 

não há um volume expressivo de estudos sistematizados com este recorte: do 

lixão à cooperativa. 

 

 A relevância social desta investigação está em poder servir de subsídio 

para a criação de políticas públicas para os catadores de materiais recicláveis, 

com especial relevância pelo fato da Lei 12.305-2010, Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, que estabeleceu o ano de 2014 como a data limite para 

encerramento dos lixões em todo o país.  

Apesar deste prazo ter sido adiado para o novo projeto de Lei aprovado 

em 2015 pelo Senado Federal, não há como postergar após os novos prazos 
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fixados. Segundo a revisão realizada em julho de 2015, as capitais e 

municípios de regiões metropolitanas terão prazo até 31 de julho de 2018 para 

acabar com os lixões no Brasil. Os lixões localizados em fronteiras e os que 

têm mais de 100 mil habitantes terão até o final de julho de 2019. As cidades 

que possuem entre 50 mil e 100 mil habitantes têm até 31 de julho de 2020. E 

até julho de 2021, os municípios com menos de 50 mil habitantes. 

 

Pretendeu-se estudar, em relação ao fenômeno da representação social, 

suas condições sócio-histórico-culturais de produção e de circulação; seus 

processos de formação e transformação e sua interface com valores, 

comunicação, contexto sócio histórico, posição e filiação social dos sujeitos nos 

seus contextos de pertencimento. 

 

No que se refere aos processos das representações sociais, a pesquisa 

se ocupa dos suportes de representações sociais, aqui apresentadas nos 

discursos, nos documentos existentes e nas práticas sociais e laborais do 

grupo de catadores. 

  

No que tange ao estatuto epistemológico das representações, foca-se na 

realização de um estudo contextualizado. De acordo com Sá (1998), a simples 

descrição do conteúdo cognitivo de uma representação, sem articulá-los com o 

contexto sociocultural que suscitam a sua emergência e sem uma discussão 

epistêmica em debate com o saber científico não conforma uma pesquisa 

completa. 

  

O sujeito da representação é o grupo de catadores que trabalhou no 

lixão de Jardim Gramacho e escolheu se organizar para trabalhar em 

cooperativa de reciclagem após o seu fechamento. 

 

Atualmente, segundo Medina (2007), mais de 300 mil pessoas no Brasil 

trabalham na coleta e comercialização de resíduos sólidos nas médias e 

grandes cidades brasileiras. De acordo com o autor, cabe mencionar que a 

coleta de material reciclável é um fenômeno global, que enquadra cerca de 2% 
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da população dos países em desenvolvimento. Este enorme contingente de 

pessoas, associado ao aumento do consumo de produtos descartáveis e à 

disposição inadequada dos materiais recicláveis possibilita a emergência da 

atividade de recuperação destes materiais. 

 

Neste contexto, a coleta do lixo reciclável, descartado nas ruas das 

médias e grandes cidades da periferia mundial, tornou-se uma estratégia de 

sobrevivência de expressiva parte de populações urbanas inseridas em 

condições de pobreza extrema. De fato, observam-se registros importantes 

destas atividades em toda a América Latina, com especial ênfase nos últimos 

anos para os “cartoneros” da Argentina, “recicladores” na Colômbia e 

“catadores” no Brasil, e também em outras regiões periféricas do mundo como 

Índia, Paquistão, Angola, Moçambique, Egito, dentre outros países (Medina, 

2007). 

 

Na era da embalagem, onde os padrões de consumo são cada vez mais 

intensos e descartáveis, principalmente para os segmentos das classes médias 

e altas e onde o padrão tecnológico diminui progressivamente a vida útil dos 

produtos, o descarte de matéria reciclável é cada vez mais significativo, 

possibilitando, contraditoriamente, a emergência de uma atividade de 

recuperação destes materiais a baixíssimo custo, executada por contingentes 

populacionais da pobreza mundial, em situação de exclusão, que se articula à 

cadeia produtiva da reciclagem, ramo dinâmico da economia global. 

 

Assim, esta estratégia de sobrevivência da pobreza parece ter especial 

potencial econômico de inclusão social, em virtude do dinamismo do mercado 

da reciclagem, ainda que as atuais condições de trabalho destes “catadores” 

sejam bastante deterioradas e os excedentes gerados por esta atividade serem 

apropriados de forma alarmante pelas estruturas de intermediação existentes 

como os atravessadores, aqueles que compram dos catadores e vendem para 

a indústria recicladora (Pangea, 2013). 
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A seguir, apresentar-se-á o capítulo 1, onde serão abordados os 

aspectos conceituais e históricos das representações sociais, principais 

pressupostos e a sua emergência como um campo novo de pesquisa. O 

capítulo 2 trata do cooperativismo popular de trabalho, seus fundamentos 

históricos em âmbitos internacional e nacional, no cenário da economia 

globalizada, além de apresentar um panorama dos resíduos sólidos no Brasil. 

O capitulo 3 aborda o contexto sócio-histórico dos catadores de materiais 

recicláveis: do lixão à formação da cooperativa de reciclagem. No capítulo 4 

apresentar-se- á a metodologia adotada neste estudo. O capítulo 5 evidencia a 

apresentação e discussão dos dados coletados por meio do Censo Econômico-

Produtivo, do Formulário 2 do Cadúnico e dos grupos focais realizados com os 

catadores de materiais recicláveis. No capítulo 6 estão as considerações finais 

do presente trabalho.  
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CAPÍTULO 1 

 

ASPECTOS CONCEITUAIS: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS, SEUS 

FATORES HISTÓRICOS, PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS E SUA 

EMERGÊNCIA CAMPO DE PESQUISA 

 

Este capítulo tem o objetivo de expor uma revisão de literatura sobre as 

abordagens teóricas das representações sociais, um dos pilares da presente 

tese, dando uma ênfase a abordagem processual.  

A seção inicia elencando aspectos históricos, apresentando conceitos e 

usos das representações sociais, funções das representações sociais e temas 

atuais que abarcam a teoria como a abordagem processual, tendo Moscovici e 

Jodelet como âncoras teóricas e a perspectiva de Moliner sobre a organização 

interna da representação social, além de abordar a transformação das 

representações sociais em práticas. 

 

1.1 Aspectos Históricos 

 

A publicação, na França, do livro La Psychanalyse, son image et  son 

public, de Serge Moscovici em 1961 é considerado um marco histórico  que 

inaugura o campo de estudo das representações sociais. Com a crescente 

socialização da psicanálise e da sua apropriação pela população parisiense, 

Moscovici começou a desenvolver uma psicossociologia do conhecimento e 

afirmou que seu objetivo era redefinir conceitos da psicologia social, a partir do 

fenômeno da representação social (Sá, 1993). 

 

Para tratar do fenômeno da representação social, Moscovici parte do 

estudo realizado por Durkheim, em 1898, no final do século XIX sobre 

representações coletivas. O conceito de representações coletivas é central em 

Durkheim, forjado nas interações sociais, visto como um fenômeno coletivo, 

exterior e objetivo (Oliveira, 2012).  
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Durkheim, alinhado com a tradição aristotélica e kantiana, possui uma 

concepção estática das representações coletivas. Tais representações para 

Durkheim agem como suportes para ideias ou objetos, abrangendo uma cadeia 

completa de formas intelectuais que incluem ciência, mito, religião, 

modalidades de tempo e de espaço. As representações coletivas que 

exprimem a realidade possuem as seguintes características em relação aos 

pensamentos individuais: autonomia, exterioridade e coercitividade (Sá, 1993). 

Nesse sentido, segundo Durkheim (1924), os indivíduos que fazem parte da 

sociedade são portadores e usuários de representações coletivas, as quais não 

podem ser reduzidas a representações individuais. 

 

A extensão explicativa do conceito de representação coletiva de 

Durkheim à sociedade ocidental do início do século XX poderia parecer 

suficiente, em função da relativa integridade das religiões e de outros “sistemas 

unificadores”, cujas concepções eram estáticas, consideradas entidades 

explicativas absolutas (Sá, 1993). 

 

Todavia, na contemporaneidade, novos fenômenos representacionais 

emergem, de origem e âmbitos múltiplos e se impõem ao exame sob a 

perspectiva psicossociológica. O conceito de representação social, proposto 

por Moscovici em 1961, concebe representação social como uma maneira 

específica de elaborar comportamentos, compreender e comunicar o que se 

sabe na vida cotidiana e objetiva abstrair sentidos do mundo, inscrever nele 

ordem e percepção e reproduzir o mundo de forma significativa, captando a 

sua plasticidade e mobilidade emergentes. Para Moscovici, caberia à psicologia 

social penetrar nas representações sociais para apreender a sua estrutura e os 

seus mecanismos internos de funcionamento (Sá, 1993). 

 

A vertente psicossociológica, da qual Moscovici se inclui, de origem 

européia, se opõe à tradição norte-americana dominante, que privilegia 

processos psicológicos individuais. Na psicologia social sociológica, é relevante 

levar em conta tanto os comportamentos individuais quanto os fenômenos 

coletivos, instituições e práticas sociais (Sá, 1993). 
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O êxito da teoria das representações sociais está ancorado no interesse 

pelos fenômenos coletivos e pela forma de funcionamento do pensamento 

social. O estudo do senso comum emerge como fundamental na teoria, pois 

identificar a visão de mundo que os indivíduos ou os grupos têm e utilizam para 

agir e tomar posição é indispensável para compreender a dinâmica das 

interações sociais e seus determinantes (Abric, 1994 a). 

 

Empiricamente, qualquer objeto pode ser mentalmente representado, ou 

seja, as representações são funções mentais. Ao representar, faz-se viver o 

mundo. Ao tratar deste conceito em uma perspectiva social diz-se que as 

representações sintetizam o que os indivíduos pensam sobre si mesmos e 

sobre a realidade em que estão inseridos. É um modo de conhecimento 

socialmente produzido, que se origina do esforço coletivo e emancipa-se das 

representações individuais, pauta novas ações e revela a existência da 

sociedade (Oliveira, 2012). 

 

A seguir, apresentar-se-ão conceitos e usos da teoria das 

representações sociais. 

 

 

1.2 Conceitos e uso da Teoria das Representações Sociais 

 

O ponto de partida da teoria das representações sociais é o abandono 

da distinção entre sujeito e objeto. O objeto está inscrito num contexto ativo, 

sendo este contexto percebido pela pessoa ou grupo como prolongamento do 

seu comportamento. Para que um objeto seja objeto de representação é 

necessário que os elementos organizadores da sua representação façam parte 

ou sejam diretamente associados ao próprio objeto. (Abric, 1994a). 

 

De acordo com Guareschi (1996), os elementos associados ao conceito 

de representação social são os seguintes: a) é um conceito dinâmico e 

explicativo da realidade em suas múltiplas dimensões: histórica, material, 
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social, cultural, psicológica e com uma perspectiva transformadora; b) 

abrangem aspectos valorativos, culturais, cognitivos e ideológicos; c) se 

constituem em uma realidade presente, sendo um conceito relacional e 

emergente. 

O ato de representar é um processo complexo. Para além da imagem, 

produz-se significação. Jodelet (2001) assinala que há quatro características 

basilares no processo de representar, a saber: i) a representação social é 

produzida por um sujeito e é a representação de algo ou alguém, ii) a 

representação social é uma relação de simbolização, na qual esta substitui o 

objeto e lhe confere significações; iii) a representação social é uma forma de 

conhecimento, iv) traduz-se em ações, por isso é considerada uma forma de 

conhecimento prático.  

Neste percurso, Jodelet (2001) formula que a teoria das representações 

sociais visa a construção de conhecimento, pautando-se na análise da criação 

e mudança dos saberes sociais, os quais se ancoram na noção de qualquer 

saber gerado na vida cotidiana. 

Spink (1995a) acompanha o pensamento de Jodelet ao afirmar que as 

representações sociais são formas de conhecimento prático e inserem-se mais 

especificamente entre as correntes que pesquisam o conhecimento produzido 

a partir do senso comum.  

Oliveira e Werba (2003) argumentam que para analisar as 

representações sociais há três níveis de entendimento, a saber: i) nível 

fenomenológico, em que as representações sociais são objetos de pesquisa e 

tem como objetivo entender a realidade social; ii) nível teórico, onde há o 

conjunto de definições conceituais e metodológicas referentes às 

representações sociais; iii) nível metateórico, em que se dá as discussões 

teóricas sobre a teoria das representações sociais.  

A teoria das representações sociais operacionaliza o pensamento social 

em sua dinâmica e pluralidade. Parte da premissa de que há modos de 

conhecer e de se comunicar com o outro e com o mundo, orientados por 

distintos e mutáveis objetivos. Moscovici (1976) define dois deles, ‘consensual 

e científico’, cada um criando seu próprio universo. 



13 
 

Arruda (2002) discorre sobre estes dois tipos de universo: o consensual 

e o reificado ou científico. O universo consensual se constitui nas relações e 

discursos informais do cotidiano, portanto a representação social é produzida 

no senso comum, e, neste sentido, acessível a todos. O universo reificado se 

materializa no âmbito acadêmico, no discurso científico, onde a ciência traduz a 

realidade, com seu estilo, rigor e estrutura específicos. 

A seguir, serão apresentadas as funções da representação social. 

 

1.3 Funções da Representações Sociais 

Para Moscovici (2004), as representações sociais possuem uma dupla 

função, a saber: a) Transformar em categoria objetos, pessoas ou situações, 

dando-lhes formato e significação, distinto e partilhado por um determinado 

grupo de pessoas. Ainda que uma pessoa ou objeto não se adeqüe ao modelo, 

há uma pressão social a enquadrá-lo de determinada forma, por meio da 

linguagem, como um dispositivo utilizado a torná-lo idêntico e reconhecível aos 

outros, sob pena deste não ser compreendido ou decodificado e b) Prescrever 

comportamentos e práticas sociais. 

Abric (2000) argumenta que as representações sociais têm papel 

importante na dinâmica das relações e das práticas sociais e apresentam 

quatro funções, a saber: a) Função de saber: as representações sociais 

permitem compreender e explicar a realidade; b) Função identitária: as 

representações sociais possibilitam a definição da identidade e a proteção da 

especificidade dos grupos, situando-os no campo social,  de acordo com o 

sistema de normas e de valores socialmente compartilhados e historicamente 

determinados; c)Função de orientação: as representações sociais guiam os 

comportamentos e as práticas. A representação social é prescritiva de 

comportamentos ou de práticas consideradas necessárias, ao definir o que é 

permitido, tolerável ou proibido em um determinado contexto social; d) Função 

justificadora: as representações sociais viabilizam a construção de justificativa 

das tomadas de posição e de comportamentos, tendo a função de preservar e 

justificar a diferenciação social, assim como permitem a produção de 

estereótipos e de preconceitos entre os grupos. 
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 Por que se constroem as representações sociais ?  

Moscovici (2004) assinala que as representações sociais têm a 

finalidade de tornar familiar algo não familiar. O autor considera que os 

universos consensuais são os universos familiares, aquilo que já é conhecido e 

partilhado socialmente, localizando-se em uma zona de conforto para o sujeito, 

na medida em que o dito ou o feito está de acordo com as crenças e as 

interpretações adquiridas ao longo do tempo na trajetória histórica do sujeito e 

seus grupos de pertencimento. O não-familiar é o desconhecido, são as ideias 

ou as ações que causam estranhamento. A tensão entre o familiar e o não-

familiar é vivenciada a favor dos universos consensuais. No entanto, o que é 

desconhecido pode ser assimilado e modificar crenças, valores e significações. 

Para este processo, Moscovici (2004) vai chamar de representar o novo. 

Para assimilar o não-familiar, dois processos podem ser identificados 

como geradores de representações sociais, o processo de ‘ancoragem e 

objetivação’ (Moscovici, 2004). 

A ancoragem é o processo pelo qual se busca classificar, descobrir um 

lugar e dar um nome ao que não é familiar, ou seja, refere-se à assimilação de 

um objeto novo pelo repertório existente no sistema cognitivo do sujeito. O 

estranho, muitas vezes, é vivenciado como ameaçador. Na medida em que se 

pode falar sobre algo e comunicá-lo, passa-se a representar o não-usual no 

universo consensual e a carga de ameaça do desconhecido se dilui. Pela via 

da categorização, transforma-se o que não é familiar em familiar, ou seja, o 

indivíduo se apropria do novo ao nomear o desconhecido, revelando que é 

capaz de imaginá-lo e representá-lo (Moscovici, 2004). 

Doise (1992) considera três grandes tipos de ancoragem das 

representações sociais: psicológica, sociológica e psicossociológica, ou seja, 

propõe que se pesquise as lógicas individuais, sociológicas e 

psicossociológicas que regulam o processo de ancoragem.  

A ancoragem psicológica são as modelações de uma representação 

individual ou interindividual, a qual possui uma perspectiva diferencialista. A 

ancoragem sociológica analisa as interfaces entre os pertencimentos sociais e 
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os conteúdos de uma representação que é partilhada no grupo, ou seja, 

articula-se com o sistema de relações sociais do sujeito (Vala, 2000).  

No contexto das relações sociais, encontram-se a ancoragem 

psicossociológica, onde se dá a interface entre as identidades sociais e as 

representações sociais. Neste nível de ancoragem, estão os conteúdos das 

representações sociais na forma como os indivíduos se localizam 

simbolicamente nas relações, nas posições e nas categorias de um 

determinado campo social (Doise, 1992). 

Cabe demarcar que a reunião de vivências e memórias comuns faz 

emergir imagens, palavras e gestos necessários para superar a tensão gerada 

pelo confronto do sujeito com o desconhecido. Ancoragem e objetivação são 

formas de lidar com o desconhecido, de tornar o não familiar em familiar. A 

ancoragem mantém a memória em movimento, a qual está na atividade de 

armazenar e excluir, classificar e nomear a realidade. A objetivação elabora 

conceitos e imagens sobre a realidade para reproduzi-los no mundo social 

(Moscovici, 2004). 

De acordo com Vala (2000), analisar o processo de objetivação consiste 

em identificar os aspectos que dão configuração a um objeto, são as formas de 

materialização de uma ideia, que podem ser por meio da personificação, da 

graficação e da ontologização. A personificação é quando se faz uma 

associação de uma ideia ou de uma teoria à uma personalidade. A graficação 

está relacionada ao processo em que imagens e metáforas substituem 

conceitos. A ontologização é a atribuição de qualidade ou forças às ideias ou 

às palavras.  Enfim, considera-se que a objetivação favorece o entendimento 

de como no senso comum, as palavras e os conceitos são transformados em 

realidades externas aos indivíduos. 

1.4 Abordagem Societal das Representações Sociais  
 
Na abordagem societal das representações sociais ou Escola de Genebra, 

Willem Doise argumenta sobre a relevância de conceber as dinâmicas das 

representações sociais, por meio das relações sociais experienciadas pelos 

grupos na sociedade. As relações sociais dos indivíduos possibilitam o 

surgimento e o desenvolvimento de determinados manejos cognitivos. Estas 
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operações são construídas a partir de representações sociais geradas e 

compartilhadas pelos grupos de pertencimento. Tais representações vinculam 

o indivíduo ao coletivo, buscando exercer a função de costurar o individual à 

ordem societal (Doise, 2001).  

 

De acordo com o autor supracitado, as representações emergem com os 

conflitos sociocognitivos produzidos na vivência coletiva dos indivíduos em 

seus grupos sociais. Doise (2001), ao estudar  tais conflitos, constrói o conceito 

de ‘marcação social’, que significa “quando, numa determinada situação, 

regulações sociais podem ser relacionadas à organização das ações que os 

indivíduos são levados a efetuar sobre objetos que mediatizam as relações 

sociais constitutivas dessa situação.” 

 

 A possibilidade destas representações emergirem no processo de negociação 

identitária dos sujeitos é elevada, funcionando como o princípio que origina 

uma tomada de posição associada às inserções sociais específicas, ordenando 

os processos simbólicos que constituem as relações sociais. 

 

O grupo, liderado por Doise na Suíça, articula as representações sociais com 

uma perspectiva sociológica, enfatizando a inserção social dos indivíduos como 

fonte de variação dessas representações. Nesta direção, é evidente o objetivo 

dessa abordagem em conectar o individual ao coletivo, de buscar a articulação 

de explicações de ordem individual com a societal, evidenciando que os 

processos de que os indivíduos dispõem para funcionar em sociedade são 

orientados por dinâmicas sociais (interacionais, posicionais ou de valores e de 

crenças gerais ( Almeida, 2009).  

 

Os estudos experimentais sobre o desenvolvimento social da inteligência 

inspirado nas ideias de Piaget atribuiu um papel significativo aos determinantes 

sociais do desenvolvimento cognitivo do ser humano e também se inspira em  

Vygotsky, na medida em que os psicólogos sociais de Genebra tiveram como 

objetivo inicial mostrar, com métodos experimentais, que as interações sociais 

podem favorecer o aparecimento e o desenvolvimento de determinadas 
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operações cognitivas. Foi o caso, por exemplo, do desenvolvimento social da 

inteligência na criança. Foi necessário evidenciar que aspectos do ambiente 

social, como as regras e as representações organizam as interações sociais, 

das quais a criança se constitui, as quais operam como reguladores de suas 

atividades. Objetivou-se mostrar experimentalmente que há uma apropriação 

individual dos instrumentos cognitivos socialmente construídos e  

que o desempenho das crianças é melhor nas tarefas cognitivas quando as 

realizam em situações coletivas ou com a mediação de um adulto (Doise, 

Mugny, 1981).  

 

Este foi o exemplo do desenho experimental com três fases, utilizado por Doise 

e seus colaboradores para mostrar o impacto da interação social sobre o 

desenvolvimento da inteligência. Na primeira fase, a criança realizava 

individualmente uma tarefa; na segunda, a tarefa era realizada por um conjunto 

de crianças em que algumas já tinham internalizado a noção de conservação e 

outras que não tinham adquirido essa noção. Na terceira, as crianças eram 

avaliadas individualmente e demonstraram que o contexto de interação social 

favorece a aquisição da noção de conservação (Almeida, 2009).  

 

A abordagem societal das representações sociais vai sustentar que os conflitos 

sociocognitivos gerados na interação social é que a torna uma fonte de 

crescimento cognitivo. Dito de outro modo, há um conflito sociocognitivo 

quando, em uma mesma situação relacional, são gerados socialmente distintos 

focos cognitivos para a mesma situação. Em condições adequadas, a presença 

de diferentes concepções pode favorecer a produção de uma nova e mais 

complexa solução para o conflito experimentado (Doise, 1991 a).  

 

De acordo com o autor supracitado, há três elementos que fundamentam a 

concepção atual de marcação social, a saber: 1. A marcação social define 

qualquer situação onde se dá uma correspondência entre as respostas que 

derivam das regulações sociais e as respostas que resultam da organização 

dos esquemas cognitivos; 2. Para haver o desenvolvimento cognitivo, esta 

correspondência deve fazer com que o sujeito estabeleça uma comparação 
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efetiva das respostas de diferentes naturezas; 3. O mecanismo pelo qual a 

marcação social garante a elaboração de novas respostas cognitivas é o 

conflito sóciocognitivo, ou seja, é a emergência de respostas contraditórias que 

pode dar lugar a novos comportamentos.  

 

Ao se admitir esta ideia, pode-se considerar o desenvolvimento sociocognitivo 

como resultante, ao mesmo tempo, da apropriação da herança cultural e do 

questionamento de respostas que fazem parte desta herança. Com este 

conceito fica nítida a importância  dos estudos sobre as interações sociais, que 

ficam marcados nas pesquisas  experimentais do desenvolvimento social da 

inteligência ( Almeida, 2009). 

 

Os trabalhos experimentais realizados por Doise foram realizados seguindo um 

encadeamento claro. De uma constatação da necessidade de ultrapassar os 

postulados teóricos, especialmente aqueles frequentemente utilizados pela 

Psicologia Social, ele passa pela experimentação em Psicologia do 

Desenvolvimento Sociocognitivo, dirigindo-se aos estudos das representações 

das relações sociais entre grupos. Deste modo, verifica-se um esforço do grupo 

de pesquisa liderado por Doise para trilhar uma direção no sentido oposto 

àquele apontado por ele ao indicar os limites do método experimental, o qual 

não se considera que os processos sociais investigados estão inseridos em um 

contexto social maior que vai além da situação experimental.Com a Teoria das 

Representações Sociais configura-se um avanço na direção de uma 

psicossociologia experimental, o que favorece uma obrigatória e progressiva 

inserção do social na experimentação (Doise, 1982).  

 

A proposta é de articulação de quatro níveis de análise: processos 

intraindividuais, interpessoais, intergrupais e societais. A abordagem societal se 

lastreia na integração de quatro níveis de análise no estudo das RS. O primeiro 

enfatiza os processos intraindividuais, considerando a maneira como os 

indivíduos organizam suas vivências com o meio ambiente. O segundo baseia-

se nos processos interindividuais e situacionais, procurando nos sistemas 

relacionais os fundamentos explicativos das dinâmicas sociais. O terceiro 
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ancora-se nos processos intergrupais, leva em conta as distintas posições que 

os indivíduos ocupam nas interações sociais e analisa como essas posições 

modulam os processos do primeiro e do segundo níveis. O quarto nível, o 

societal, foca os sistemas de crenças, representações, avaliações e normas 

sociais, considerando o fundamento de que as produções culturais e 

ideológicas, características de uma sociedade ou de determinados grupos, dão 

significação aos comportamentos dos indivíduos e propiciam as diferenciações 

sociais, a partir de princípios gerais. Apesar de análises que articulam os vários 

níveis teóricos serem mais completas e conduzirem a uma melhor descrição do 

processo conceitualizado em cada um dos quatro níveis, as análises que 

recorrem às explicações do tipo societal (isto é, posicional e ideológica) ainda 

são minoria na Psicologia Social( Almeida, 2009).  

 

Doise (1993) considera que os estudos iniciados por Serge Moscovici 

(1961/1976), fornecem, atualmente, o panorama mais instigante para se 

construir uma Psicologia Societal, fazendo costurar a pesquisa dos sistemas 

cognitivos, acessados no nível individual, no estudo dos sistemas relacionais e 

societais. A proposta de análise das representações sociais a partir desses 

quatro níveis de análise pauta-se na noção de representação social como 

princípio gerador de tomadas de posição, ligados às inscrições sociais, 

organizando os processos simbólicos que participam das relações sociais. Tal 

compreensão levou Doise e colaboradores a conceber o estudo das 

representações sociais como “a análise das regulações efetuadas pelo 

metasistema das relações sociais simbólicas nos sistemas cognitivos 

individuais”, respondendo à questão da operação das regulações sociais 

atualizadas nos funcionamentos cognitivos dos seres humanos em seus 

contextos de pertencimento (Clémence; Doise; Lorenzi-Cioldi, 1994).  

 

A seguir, apresentar-se-á a abordagem estrutural das representações 

sociais como uma das mais promissoras propostas metodológicas 

apresentadas a partir da teoria mãe das representações sociais, proposta por 

Serge Moscovici.  
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Vale lembrar que por desafios metodológicos apresentados pelo grupo 

alvo da pesquisa, não foi possível avançar nesta abordagem na coleta e 

análise de dados. Isso porque a forma de coleta que permite a análise do 

provável núcleo central e os elementos periféricos da representação social, 

demandaria uma adaptação da tarefa de evocação livre, formato usualmente 

aceito nesta abordagem, além de um número muito elevado de participantes. 

Ao longo da pesquisa, essa estratégia se mostrou inadequada e de difícil 

realização. Não obstante, considerou-se relevante manter a apresentação 

desta abordagem teórica, visto que traz grandiosas contribuições para o 

entendimento da Teoria das Representações Sociais em seus dias atuais. 

 

 

1.5 Abordagem Estrutural  

 

A teoria das representações sociais proposta por Moscovici pode ser 

considerada como uma grande teoria psicossociológica, em relação à qual a 

abordagem do núcleo central seria uma abordagem complementar; o que não 

implica em colocá-la como uma colaboração menor ao campo das 

representações sociais, sendo considerada atualmente como uma das maiores 

contribuições atuais ao refinamento conceitual, teórico e metodológico do 

estudo das representações sociais. Pretende-se colaborar para que a teoria 

das representações sociais se torne útil para a prática social e para a pesquisa 

(Sá, 1996). 

 

Sá (1996) defende que a teoria do núcleo central, como abordagem 

complementar à teoria processual das representações sociais, deriva suas 

características mais marcantes do envolvimento sistemático com a prática 

experimental.  

 

Representações sociais são conjuntos organizados de informações, 

crenças, opiniões e atitudes, que constituem um sistema sócio-cognitivo 

particular, composto de dois subsistemas: um sistema central e um sistema 

periférico. O sistema central é constituído do núcleo central e assegura três 
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funções fundamentais: a) Função geradora- produz o significado da 

representação, b) Função organizadora- garante a organização interna da 

representação, c) Função estabilizadora: dar estabilidade à representação (Sá, 

1996). 

 

A tradição metodológica em que surge a teoria do núcleo central é a 

experimental. Abric e colaboradores verificaram a validade da seguinte 

hipótese: “os comportamentos dos sujeitos ou dos grupos não são 

determinados pelas características objetivas da situação, mas pela 

representação da situação” (Abric, 1989). A noção de representação utilizada 

nestes estudos é a construída por Abric (1976), definindo-a como o produto e o 

processo de uma atividade mental por meio da qual um sujeito ou um grupo 

reformula a realidade que vivencia e produz uma significação específica. Cabe 

ressaltar que esta definição atribui à representação social uma função prática, 

com uma operacionalidade para a testagem experimental de hipóteses como a 

explicitada acima. Abric (1976) argumenta que é a representação social que 

determina o significado do comportamento e da interação e não o inverso. 

 

Abric (1976) busca referência para a ideia de núcleo central em um 

estudo experimental e pioneiro sobre a percepção social, o de Solomon  Asch, 

em 1946, sobre a formação de impressões sobre as pessoas, a partir de um 

conjunto de traços que lhes sejam atribuídos. O autor considera tal pesquisa 

esclarecedora sobre a formação de uma representação social, da imagem que 

alguém faz do outro, a partir do acesso concedido a determinadas informações. 

A presença de um elemento central determina o significado do objeto 

apresentado. A transformação deste elemento central leva a uma modificação 

total da impressão. 

 

Abric (1994b) assinala que duas características aparentemente opostas 

das representações sociais, resultam das próprias características estruturais 

das representações e do seu modo de funcionamento, a saber: I) As 

representações sociais são estáveis e móveis, rígidas e flexíveis; II) São 

consensuais, mas também marcadas por fortes diferenças inter-individuais. 
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De acordo com Abric (1994b), a teoria do núcleo central propõe que a 

representação social, enquanto uma entidade unitária, é regida por um sistema 

interno duplo: um sistema central e um sistema periférico. 

 

O Sistema Central é formado pelo núcleo central, com as seguintes 

características, a saber: i) Diretamente relacionado e determinado pelas 

condições sócio-históricas e ideológicas, fortemente marcado pela memória 

coletiva do grupo e pelo sistema de normas ao qual ele se refere; ii) Possui 

uma base comum, coletivamente compartilhada das representações sociais. 

Sua função é consensual, é por ele que se realiza e define a homogeneidade 

de um grupo social; iii) Estável, coerente, resistente à mudança, tem a função 

de dar continuidade e permanência à representação social, iiii) O núcleo central 

é relativamente independente do contexto social e material imediato, no qual a 

representação é posta em evidência. 

 

A identificação do conteúdo de uma representação não seria suficiente 

para conhecê-la e defini-la, portanto duas representações podem ter o mesmo 

conteúdo e serem radicalmente diferentes, se a organização deste conteúdo for 

diferente. Duas representações serão consideradas idênticas, se forem 

organizadas em torno do mesmo núcleo central, mesmo se o conteúdo for 

diferente (Sá, 1996). 

 

Se as representações têm um núcleo, é porque elas são manifestações 

do pensamento social e em todo pensamento social há uma certa quantidade 

de crenças, coletivamente produzidas e historicamente determinadas, pois são 

os fundamentos dos modos de vida e garantem a identidade e a permanência 

de um grupo social. O núcleo central é a parte não negociável da 

representação (Sá, 1996).  

 

Há dois tipos de elementos no núcleo central: os elementos normativos e 

os elementos funcionais. Os elementos normativos são originados do sistema 

de valores dos indivíduos, eles são a dimensão social do núcleo, se ancoram 
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na história e na ideologia do grupo. Determinam os julgamentos e as tomadas 

de posição relativas ao objeto. Os elementos funcionais são associados às 

características descritivas e à inscrição do objeto nas práticas sociais, são eles 

que determinam as condutas relativas ao objeto. A coexistência destes dois 

tipos de elementos permite ao núcleo central realizar seu duplo papel: 

avaliativo e pragmático, de um lado justificar os julgamentos de valor e de 

outro, gerar práticas específicas (Abric, 2003).  

 

Para determinar se um elemento do núcleo central é mais normativo ou 

funcional, há dois instrumentos distintos: o índice de normatividade (Abric e 

Tafani, 1995) e um índice elaborado a partir da noção de meta-esquema 

(Rouquette e Rateau, 1998).  

 

Um meta-esquema é constituído de um conjunto de esquemas 

cognitivos de base. Trata-se do meta-esquema descritivo e dos meta-

esquemas praxeológico ou funcional e o terceiro meta-esquema avaliativo ou 

normativo. À medida que se atribui um peso a cada meta-esquema, pode-se 

conhecer o peso funcional ou normativo de cada elemento do núcleo. 

 

Quanto à medida da importância de cada componente do núcleo 

(principal ou adjunto), repousa a medida do indicador simples sobre a 

importância de cada elemento do núcleo. O índice da valência (n. de 

operadores que o elemento X ativa sobre o n. total de ativações possíveis) é o 

índice que se revelou eficaz para diferenciar os elementos centrais dos 

periféricos. O elemento com a valência mais elevada é o elemento central 

(Rouquette e Rateau, 1998). 

 

O núcleo central é regido por um processo chamado ativação. Os 

elementos do núcleo central são suscetíveis de serem ativados diferentemente, 

segundo o contexto social. Quanto mais ativado, mais importante (Abric, 2003). 

 

Quanto aos fatores de ativação, estes são determinados pela finalidade 

da situação, pela distância para com o objeto e pelo contexto da enunciação. A 
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finalidade operatória da situação ativa os elementos funcionais do núcleo. Nas 

situações de troca social são os elementos normativos do núcleo que serão 

solicitados. A distância com o objeto ativa a representação fortemente 

avaliativa, privilegiando os elementos normativos, os julgamentos e as tomadas 

de posição, ou seja, uma representação mais ideológica que descritiva. Quanto 

mais um grupo é próximo do objeto, mais valoriza os elementos funcionais 

(Abric, 2003). 

 

O avanço dos comportamentos e das representações sociais é mais 

devagar, quanto mais o envolvimento dos sujeitos é forte. A reversibilidade da 

situação pode tornar mais lento o processo de mudança da representação 

social e dificultará a transformação do núcleo central. O confronto com os 

elementos centrais produz uma mudança da representação, mas unicamente 

se a situação é observada como irreversível. Se existem possibilidades de 

retorno à situação anterior, os grupos ou os sujeitos desenvolvem mecanismos 

de defesa e resistência à mudança. Assim, a mudança de comportamentos 

supõe, no mínimo, duas condições: confronto com o núcleo central e a 

irreversibilidade da situação (Abric, 2003). 

 

As atitudes dependem das representações sociais, todavia as 

representações sociais dependem apenas superficialmente das atitudes. 

Portanto, uma mudança de representação social produz uma mudança de 

atitude. Argumenta-se que as atitudes estejam associadas ao núcleo central 

das representações. Cabe ressaltar que o ataque ao sistema periférico não 

provoca mudança de atitude (Abric, 2003). 

 

O sistema periférico, por sua vez, segundo Abric (1994 b) é constituído 

pelos elementos periféricos da representação social, atualiza as determinações 

do núcleo central, resultando em mobilidade, flexibilidade e a expressão 

individualizada das representações sociais. Em detrimento do sistema 

periférico, a representação social pode se ancorar na realidade do momento, 

ou seja, se atualiza a cada instante. O sistema periférico é bem mais amplo, 

leve e flexível, é a parte mais acessível e viva da representação, seu papel é 
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fundamental e pode ser sintetizado em cinco funções: concretização, 

regulação, prescrição de comportamentos, proteção do núcleo central e 

personalização. 

As funções do sistema periférico são concretizar o sistema central, em 

termos de condutas ou tomadas de posições e é sensível às características do 

contexto imediato. Por ser flexível e evolutivo, assegura a função da regulação 

e da adaptação do sistema central às características da situação material à 

qual o indivíduo se encontra situado (Sá, 1996).  

É um elemento fundamental nos mecanismos de defesa, que visa 

proteger a significação central da representação. O sistema periférico vai 

incorporar as novas informações ou eventos suscetíveis de questionar o núcleo 

central. Além disso, o sistema periférico permite a modulação individual da 

representação, suporta as contradições, a heterogeneidade do grupo e 

prescreve comportamentos. Sua flexibilidade e elasticidade permitem a 

integração na representação das variações individuais de atitudes, ligadas à 

história própria do sujeito e ao seu vivido. O sistema periférico permite a 

elaboração de representações sociais individualizadas, organizadas em torno 

de um núcleo central comum (Sá, 1996). 

 

Cabe ressaltar que enquanto o núcleo central gera a significação da 

representação e determina a sua organização, os elementos periféricos 

permitem a adaptação da representação à realidade concreta, à diferenciação 

do conteúdo e à proteção ao sistema central (Abric, 1994 b). 

 

O sistema periférico sustenta e absorve uma modificação de atitude 

diante do objeto, sem que sua representação seja radicalmente transformada. 

Pode-se emitir julgamentos distintos sobre um mesmo objeto inscrito no 

sistema periférico e permanecer o fundamental da representação, seu núcleo 

central. O quadro de referência comum pode criar e suportar variações 

individuais no sistema periférico. A atitude é uma dimensão do campo 

representacional, que remete a um conjunto de modulações individuais de um 

quadro de referência partilhado, que é o núcleo central (Abric, 2003). 
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Sá (1996) argumenta que a teoria do núcleo central se aplica às 

representações que possuem núcleo central. Tratar de todas as formas de 

representação seria tarefa da teoria geral das representações sociais e não 

daquela que a complementa. 

 

Emerge um novo desafio: o de justificar porque determinadas 

representações não possuem núcleo central, ou seja, o de explicar como elas 

retiram sua coerência das representações de outros objetos, sob a pena de 

que não se deva considerá-las como representações, mas como um conjunto 

de opiniões e imagens relativamente desconexas (Ibañez, 1988). 

 

Flament (1994) afirma que uma das questões mais importantes é saber 

qual é o objeto da representação, antes de estudar a representação de um 

objeto. Qualquer objeto não é necessariamente objeto de representação. Abric 

(1994 a) defende que para que um objeto seja objeto de representação, é 

necessário que os elementos organizadores façam parte ou sejam diretamente 

associados ao próprio objeto. 

 

Moliner(1995) propõe uma nova organização interna das representações 

sociais, a partir de uma série de evidências experimentais, propondo uma 

revisão da teoria do núcleo central, no sentido de distinguir duas dimensões 

organizativas de uma representação social, a primeira onde se discrimina 

elementos centrais e periféricos; a segunda envolve a discriminação ao longo 

de um continuum entre funções descritivas e avaliativas desempenhadas pelos 

diversos elementos, pertencentes ou não ao núcleo central. 

 

Para Moliner (1995), os aspectos descritivos e avaliativos das 

representações podem estar também presentes nos elementos periféricos. O 

pertencimento ao núcleo central ou à periferia influencia na determinação da 

natureza das descrições e das avaliações envolvidas. As cognições centrais 

devem corresponder às características que definem todos os objetos 

processados através da representação e do campo avaliativo, no tópico das 

normas. As cognições periféricas comportam o campo das descrições das 
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características mais frequentes e prováveis do objeto e as do campo avaliativo 

abrange as expectativas, ou seja, as características desejadas e esperadas do 

objeto. 

 

Admite-se que este modelo proposto por Moliner (1995) precisa ser 

validado por uma maior quantidade de estudos, tal autor considera que pode 

ser promissora esta perspectiva. Este modelo bi-dimensional integra discursos 

e cognições contraditórias (normas e desejos, por exemplo) e possibilita 

compreender como é possível chegar a consensos sobre definições e 

desacordos quanto às normas, no campo avaliativo.  

 

A perspectiva de um sistema com dupla dimensão na organização 

interna das representações sociais, tomando como base o modelo proposto por 

Moliner (1995) parece caminhar no sentido de uma solução teórica para as 

aparentes contradições encontradas no estudo das representações sociais. 

Quanto à dimensão vertical (centralidade/ periferialidade), é necessário 

demonstrar que os elementos periféricos apresentam as mesmas 

características enquanto subsistema explicativo de estrutura e funcionamento 

das representações sociais. 

 

Flament (1987) assevera sobre o papel dos esquemas periféricos na 

modificação das representações e insere a noção de condicionalidade das 

cognições que compõem uma representação. O caráter absoluto ou relativo 

das representações sociais se produz a partir de uma reavaliação crítica de 

diversas pesquisas experimentais manejadas pelo Grupo Midi, que é um grupo 

de pesquisadores do sul da França que desenvolve um trabalho de 

sistematização teórico-metodológico sobre o estudo das representações 

sociais. 

 

A premissa da condicionalidade se ancora nas interfaces entre o núcleo 

central e o sistema periférico. Flament(1994a) parte de dois argumentos, a 

saber: i) Uma cognição é prescritiva e / ou descritiva e seu aspecto está no 

vínculo entre a cognição e as condutas que se supõe lhe corresponder; ii) O 
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aspecto descritivo de uma cognição é mais frequente e se dá quando os 

sujeitos usam termos descritivos. Há cognições unicamente descritivas, outras 

unicamente prescritivas, todavia há representações sociais que possuem 

ambos os aspectos, os quais podem ser distintos no nível do discurso, porém 

não no nível cognitivo. 

 

Segundo Flament (1994 b), a interface entre os dois aspectos é mais 

nítida quando a prescrição pode assumir aspectos negativos (Exemplo: O céu 

está cinzento, prescreve-se pegar o guarda-chuva). O autor distingue entre 

prescrições absolutas ou incondicionais e prescrições condicionais. O autor vai 

argumentar acerca da inovação quantitativa, onde no campo das 

representações sociais, as prescrições são maciçamente condicionais. O autor 

afirma que as prescrições tendem a emergir no nível discursivo como 

incondicionais, enquanto no nível cognitivo como condicionais. 

 

Quando os indivíduos manifestam seus julgamentos, com frequência, já 

se encontram nele embutidos, embora não de forma manifesta. As diferentes 

respostas a situações padronizadas seriam condicionais, em sua maioria de 

natureza cognitiva, enquanto não necessariamente na aparência discursiva. 

Flament (1994 b) argumenta que a afirmação de caráter maciçamente 

condicional das prescrições de uma representação social não descarta a noção 

de que determinadas prescrições sejam absolutas. As representações sociais 

comportam tanto elementos cognitivos- de natureza prescritiva e descritiva, que 

funciona em termos absolutos, quanto aspectos que funcionam de forma 

condicional. 

 

Tal distinção entre prescrições absolutas e prescrições condicionais, 

Flament (1994 b) toma como base conceitual para distinguir entre os elementos 

que compõem o núcleo central e os que operam na periferia, provendo a 

interface das representações sociais com as questões práticas da vida 

cotidiana. O núcleo central é constituído por prescrições absolutas ou 

incondicionais, enquanto os elementos periféricos envolvem prescrições 

condicionais. 
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Flament (1994 a) afirma que o funcionamento do núcleo está em 

dialética contínua com a periferia, é por contraste com a condicionalidade 

periférica que os esquemas incondicionais aparecem como incontornáveis ou 

não negociáveis, que constituem o núcleo central. Uma primeira hipótese é a 

interface entre cognição e comportamento. A segunda é a da condicionalidade, 

que diz respeito a consideração de uma conduta normal à luz de uma cognição 

condicional. 

 

A falta de hierarquia e o encontro de opiniões são evocadas pelos 

sujeitos com elevada frequência na representação de um grupo ideal. A 

estratégia de perguntar se a representação se mantém, quando determinado 

elemento tem sua participação negada por um artifício experimental, tem sido 

incorporada a diversos métodos de pesquisa da formação do núcleo central.  

 

Na pesquisa de Moliner (1995), 75% dos sujeitos consideram que um 

grupo ideal é aquele com divergência de opiniões. A proposição da 

condicionalidade não constitui tentativa de demonstrar que os elementos 

periféricos sejam tão ou mais relevantes do que o núcleo central, a premissa 

serve para fortalecer o papel decisivo das prescrições absolutas na definição 

de uma representação social. 

 

Flament (1994 a) afirma que uma representação social não funcionará 

se todas as prescrições absolutas forem satisfeitas integralmente, ao passo 

que atendido este quesito, basta que o sistema condicional de uma única 

prescrição condicional seja satisfeito para que a representação contemple uma 

outra de uma pluralidade de situações. 

 

A representação só mantém sua identidade própria por força do 

conteúdo das prescrições absolutas de seu núcleo central, se autônoma, ou 

das prescrições absolutas que convergem para definir o objeto de uma 

representação não autônoma. A partir do reconhecimento da importância 
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fundamental dos elementos incondicionais, o autor diferencia representações 

autônomas e não autônomas. 

 

Flament (1994 b) afirma que o núcleo central organiza os elementos não 

centrais da representação autônoma, mesmo os mais periféricos. O autor 

defende o papel decisivo das prescrições absolutas na definição de uma 

representação, ou seja, basta que o sistema condicional de uma única 

prescrição condicional seja satisfeito para que a representação venha a 

contemplar uma ou outra de uma multiplicidade de situações.  

 

Flament (1989) formula que as prescrições absolutas são incontornáveis 

e servirão como princípios organizadores do conjunto de outras prescrições- 

que é uma das características do núcleo central.  

 

Se o grupo das prescrições absolutas de uma representação social 

forma um sistema único, esta representação é autônoma e constituída de 

núcleo central. Se as prescrições absolutas constituem inúmeros grupos 

organizadores, falar-se-á de uma representação não autônoma. Neste sentido, 

é preciso considerar os aspectos objetivos da situação imediata- física, 

econômica, social etc. como condições concretas de atualização da 

representação nos discursos dos sujeitos (Flament, 1989). 

 

1.5.1 A transformação das representações sociais a partir das práticas 

sociais 

 

A determinação das práticas e comportamentos pelo sistema de 

representação social são indissociáveis. As representações sociais constituídas 

permitem explicar as escolhas realizadas pelos indivíduos. A produção de 

representações sociais é também engendrada pelas práticas sociais que o 

grupo desenvolveu ou às quais foi confrontado, ou seja, as práticas e as 

representações se constituem mutuamente.  
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Ressalta-se que os objetos de representação selecionados para 

pesquisa são pinçados do contexto de práticas sociais. Flament (1994 a, 1994 

b) argumenta que as mudanças das circunstâncias externas reverberam nas 

mudanças das práticas sociais, as quais modificam os prescritores 

condicionais, podendo modificar os prescritores absolutos. 

 

Flament (1994 b) pontua que as circunstâncias externas são qualquer 

estado do mundo fora da representação social. As práticas sociais são a 

interface entre as circunstâncias externas e os prescritores internos da 

representação social. Dito de outro modo, são as prescrições absolutas e as 

condicionais que determinam o engajamento dos indivíduos ou grupos em 

práticas sociais, as quais são realizadas de determinado modo, ou seja, tais 

prescritores tendem a absorver as eventuais mudanças das práticas, ocorridas 

em função de algum fator circunstancial externo. 

 

Flament (1994 b) formula um princípio elementar de economia cognitiva, 

ou seja, que as modificações cognitivas sejam mínimas. Deve-se esperar que a 

mudança seja inicialmente a menor possível sobre os prescritores absolutos, 

que só se modificarão se os prescritores condicionais forem antes modificados.  

 

Vale considerar se as circunstâncias são percebidas como reversíveis 

ou irreversíveis pelos indivíduos envolvidos. Embora o caráter objetivo das 

circunstâncias deva ser conhecido, para evitar qualquer contrassenso, cabe 

assinalar que somente o seu reflexo cognitivo sobre a reversibilidade ou 

irreversibilidade percebidas desempenha um papel determinante no modelo 

explicativo. 

 

Flament (1994 b) argumenta que a hipótese é a de que a reversibilidade 

da situação percebida vai desacelerar o processo de transformação da 

representação social e censurará qualquer mudança ao nível do núcleo central. 

Portanto, somente as prescrições condicionais serão modificadas e pode-se 

pensar que o retorno das circunstâncias ao normal não anulará as mudanças 
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destas prescrições, ou seja, permanecerão traços deste episódio nas 

representações sociais. 

 

Ao partir do postulado cognitivista de que as pessoas encontram uma 

maneira, mais ou menos eficaz, para reencontrar o equilíbrio cognitivo perdido 

quando se vêem diante do novo, em situações e condutas não habituais, as 

razões são geradas pelo sistema condicional da representação e são tomadas 

da cultura (Flament, 1994 b).  

 

As circunstâncias podem fazer com que uma condição raramente 

presente se torne mais frequente e uma mais frequente se torne mais rara. 

Observa-se um avanço progressivo que vai até à mudança das representações 

sociais, sem a ruptura incisiva do estado inicial da representação. Nesses 

casos, as práticas são inabituais em termos de sua frequência (Flament, 1994 

b).  

 

Flament (1989) vai afirmar que as circunstâncias provocam práticas 

ilegítimas, contrárias às prescrições das representações sociais. Nestes casos, 

emergem nos discursos dos sujeitos esquemas estranhos, que afirmam a 

prescrição violada, ou seja, a prática ilegítima representada como tal.  

 

A noção de esquemas estranhos proposta por Flament (1987, 1989) 

parte da sua definição de que toda e qualquer cognição de uma representação 

é um esquema. Posteriormente, assevera tal cognição como prescritor e 

descritor. Flament (1989) manteve a expressão esquema para intensificar o 

seu caráter estranho em relação ao conteúdo da representação em que 

penetra, de forma a transformá-la.  

 

A expressão e a postulação de seus quatro componentes esquemáticos- 

evocação do normal, designação da exceção, afirmação de uma contradição 

entre os dois termos, proposição de uma racionalização que permite suportar a 

contradição- se tornariam não só bem conhecidos, mas também merecem uma 

formalização teórica de sua estrutura cognitiva em termos de entidades 
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recorrentes no processo de transformação das representações sociais (Guimeli 

e Rouquette, 1992). 

 

Flament (1994 b) considera que a natureza desses processos depende 

de uma oposição, uma localização nos pontos extremos de uma escala de 

diversos níveis. Em um dos pontos extremos, o autor observa que algumas 

razões se impõem uniformemente a todos os membros da população, de modo 

que constrói uma pressão social que manterá por muito tempo a contradição. 

No outro extremo, inúmeros motivos incoordenados se distribuem na 

população. 

 

O autor supracitado formula que a multiplicidade incoordenada de boas 

razões faz com que, para um mesmo indivíduo, a lógica das boas razões varie 

de uma prescrição violada a outra e para uma mesma prescrição, varie de um 

sujeito a outro. Daí em âmbito geral de incoerência cognitiva, que se opta pela 

supressão do problema, pela fragmentação da representação social, parece 

que os elementos do antigo núcleo central vão servir à formação de novas 

representações sociais (Flament, 1994 b). 

 

Segundo Flament (1994 b) a mudança nas práticas pode desembocar na 

fratura do núcleo central, na fragmentação de seus elementos, cada um 

passando a evoluir segundo uma lógica própria e se reencontrando com um 

sentido modificado e mais ou menos integrado em uma nova representação 

social. Uma parte do passado se apagará e os esquemas estranhos 

emergentes integrarão novas representações, cuja própria origem terá sido 

esquecida. 

 

O presente capítulo procurou apresentar uma visão panorâmica da 

Teoria das Representações Sociais, elucidando três das principais 

contribuições mais atuais em voga dos estudos em representações sociais, a 

saber: a Teoria das Representações Sociais, a Abordagem Societal e a 

Abordagem Estrutural, evidenciando a interface entre representações e 

práticas sociais.   
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Conclui- se que as representações sociais e as práticas se constituem 

mutuamente, porém faz-se necessário sua pesquisa ser aprofundada em 

estudos posteriores. A Teoria das Representações Sociais emerge como uma 

abordagem relevante a ser considerada na compreensão da identidade e do 

pensamento social, na formação de opiniões, crenças, valores e atitudes, os 

quais impactam no processo de transformação social. 

 

Neste trabalho, em que pese a não utilização da abordagem estrutural 

para analisar as representações produzidas pelos catadores, pode-se, a partir 

da revisão de literatura apresentada nesse capítulo, discutir os elementos 

discursivos pregnantes nas falas dos sujeitos pesquisados, assim como a 

relação entre suas práticas e as representações sociais encontradas, 

identificando múltiplas dimensões como a psicológica, social, histórico-política, 

técnica, econômica por meio da construção do pensamento socialmente 

compartilhado. 
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CAPÍTULO 2 

COOPERATIVISMO POPULAR DE TRABALHO E COLETA DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS: ALTERNATIVA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA 

PARA CATADORES. 

Neste capítulo, traçou-se um panorama geral do cooperativismo popular. 

Este conteúdo é exposto em três seções de discussão: na primeira são 

apresentados os aspectos históricos do cooperativismo nos contextos 

internacional e nacional; na segunda seção discute-se o cooperativismo, 

localizando-o na situação atual de economia globalizada e apresentando-o 

segundo a perspectiva da economia solidária. Na última seção deste capítulo 

apresenta-se uma visão do cenário dos resíduos sólidos no Brasil com dados 

atualizados, o que favorece a compreensão contextualizada do recorte deste 

estudo. 

 

2.1 Fundamentos históricos do cooperativismo  

  

O cooperativismo se inicia no contexto do capitalismo industrial como 

resposta às críticas condições laborais a que os trabalhadores ingleses e 

franceses do século XIX estavam submetidos.  

 

Um dos pioneiros foi Robert Owen, associado de uma fábrica têxtil na 

Inglaterra que, comovido pela condição precária de trabalho dos operários em 

seu país, sugeriu transformações, além de concretizar ações na sua indústria. 

Os trabalhadores cumpriam uma jornada de trabalho de dez horas por dia, não 

mais de dezessete; seus salários receberam um acréscimo, além de educação, 

moradia acessível e alimentação necessária para a sobrevivência da família e 

menores de dez anos não poderiam mais trabalhar. Com o sucesso destas 

transformações sociais, Owen criou comunidades, colocando como base a 

propriedade coletiva, tanto dos meios de produção quanto dos materiais de 

consumo (Albuquerque, Mascareño & Lucena, 1999).   
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Distintos intelectuais como Charles Fourrier, na França, que publicou o 

“Tratado da Associação Doméstica Agrícola” aderiu à esta iniciativa proposta 

por Owen. Entretanto, ainda que relacionada à concepção de organizações 

cooperativas a Robert Owen, na Inglaterra, e a Charles Fourrier, na França, 

variadas cooperativas surgiram a partir de uma construção popular, inspirada 

por um espírito associativo. Suas normas de operação foram criadas através 

de iniciativas que se multiplicaram globalmente.  (Albuquerque, Mascareño & 

Lucena, 1999). 

 

De acordo com os autores supracitados, neste contexto, o fato decisivo 

para o cooperativismo moderno foi a fundação da cooperativa de consumo de 

Rochdale, em 1844, em Manchester, na Inglaterra. O foco desta cooperativa 

era enfrentar a miséria por meio da compra coletiva de alimentos baratos e de 

qualidade para serem consumidos pelos trabalhadores e suas famílias. 

Rochdale foi considerada uma experiência exitosa e exemplo para diversas 

cooperativas emergentes na Europa.  

 

O cooperativismo no Brasil vem da imigração européia no final do século 

XIX. Os modelos aderidos pelas cooperativas brasileiras foram distintos nas 

zonas rural e urbana. Na rural, o pregnante foram as cooperativas agrícolas e 

na zona urbana, as cooperativas de consumo. Diferente da Europa, na zona 

rural as cooperativas agrícolas no Brasil foram ativas na interface com o 

Estado, que estimulava naquele momento o desenvolvimento econômico do 

setor agrário (Albuquerque, Mascareño & Lucena, 1999).  

 

Segundo pesquisa feita pelo PANGEA (1996), observou-se o elevado 

potencial existente no contexto acadêmico e no âmbito do terceiro setor que 

visaram implementar programas de geração de trabalho e renda na década de 

80. Os escopos de proveito à constituição de negócios inovadores em 

empreendimentos coletivos aconteceram basicamente através de cooperativas 

e associações, todavia ainda de modo incipiente neste momento.    
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Ao serem organizações de direito próprio, as cooperativas se afirmaram 

na década de 90 como uma promissora resposta laboral para o formato jurídico 

de empreendimentos coletivos, já que possuíam dispositivos equivalentes às 

empresas triviais, ao mesmo tempo em que a lei lhes concedia isenções em 

tributos. A configuração de crise no emprego no mundo concedeu oportunidade 

para que se aprofundassem ações focadas em incrementar este potencial de 

tecnologia social e produtiva (PANGEA, 1996). 

 

De acordo com o PANGEA (1996), a década de 90 se caracterizou pelo 

movimento de aumento da economia solidária e a proliferação de cooperativas 

situadas em contornos periféricos das cidades, formadas por camadas 

populares. O movimento cooperativista emergiu junto a trabalhadores 

localizados à margem do mercado como alternativa produtiva de atividades 

geradoras de renda.  

 

Segundo Singer (2003a) tal acontecimento resulta das reações 

produzidas pelos movimentos sociais, em função do desemprego difundido, 

que se inicia em 1981 e aumentado com a fenda do mercado interno às 

importações a partir de 1990. 

 

           A Associação Nacional de Trabalhadores de Empresas de 

Autogestão e Participação Acionária (ANTEAG), que surge como uma 

associação civil sem fins lucrativos, congregando associações e cooperativas 

de trabalhadores em empresas de autogestão e co-gestão foi uma decorrência 

da década de 90. A procura de respostas autônomas por parte de 

trabalhadores de empresas em situação falimentar ou pré-falimentar e de 

setores sindicais, com o suporte de técnicos do Departamento Intersindical de 

Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE), viabilizou que 

organizações que estavam falindo se mantivessem funcionando e os postos de 

trabalhos fossem preservados. Neste sentido, cresceu o interesse pela 

autogestão como um formato de administração organizacional viável. A 

premência de uma instituição que articulasse os programas em curso 

incentivou o surgimento da rede que gerou a ANTEAG (Nakano,2003). 
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A cooperativa não amortiza imposto de renda sobre suas operações com 

os associados, mas deve recolher imposto de renda na fonte sobre as ações 

executadas com terceiros, além de pagar impostos provenientes de manejos 

comerciais. (Albuquerque, 2003a). 

 

Um novo aspecto da economia solidária no Brasil foi a criação de 

cooperativas e associações, com suporte das universidades, como por 

exemplo as Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCP). As 

ITCPs foram constituídas em meados da década de 90 e formadas por 

professores, alunos de graduação e de pós-graduação e funcionários, tendo 

uma perspectiva multidisciplinar. As ITCPs se focam na formação de grupos 

comunitários de camada popular em cooperativas de produção ou de trabalho, 

disponibilizando assessoria gerencial, jurídica, logística, política na formação 

educacional dos cooperados com o objetivo de favorecer a viabilidade de 

empreendimentos autogestionários (Singer, 2003b). 

 

O Programa da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares 

(ITCP) foi originado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) com o 

objetivo de utilizar os recursos humanos e o conhecimento da universidade na 

formação, qualificação e assessoria para a inclusão de trabalhadores informais 

e desempregados (Guimarães, 2015).   

 

Tal programa possui atualmente 14( catorze) ITCPs, localizadas em 

nove estados do Brasil, do Ceará ao Rio Grande do Sul, que constituem uma 

rede formada por Universidades e Fundações, a saber: Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Universidade Estadual 

da Bahia (UNEB), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), Fundação Santo André (FSA), Fundação São João Del Rei 

(FUNREI), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade 

Regional de Blumenau (FURB), Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(UNISINOS) e Universidade Católica de Pelotas/RS (UCPel) ( Singer, 2002). 
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A rede de ITCPs toma como prioridade vincular as vivências acumuladas 

pelas universidades na assessoria às cooperativas populares, favorecer a 

inserção social e o incremento da qualidade de vida de comunidades em 

situação de vulnerabilidade social, gerar e circular saber sobre associativismo e 

cooperativismo, propiciando o crescimento da economia solidária em âmbito 

nacional. Em 1999, a rede se filiou à Unitrabalho (Fundação Interuniversitária 

de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho.), a qual apóia o movimento operário, 

que congrega mais de 80 universidades e serve aos mais variados campos de 

trabalho. A Fundação Unitrabalho implementa, desde 1997, um programa de 

estudos e pesquisas sobre economia solidária. O aumento do número de 

unidades da Unitrabalho em universidades dão suporte às cooperativas,  em 

uma ação que, sob muitos ângulos, se aproxima das ITCPs (Singer, 2002). 

 

 A Aliança Cooperativa Internacional (ACI) é a organização atual que 

articula os variados formatos de cooperativas distribuídas no mundo. No Brasil, 

existe neste momento uma estrutura de articulação de cooperativas que segue 

à sequência: as cooperativas singulares, que, por lei, devem ter um mínimo de 

vinte sócios; as centrais ou federações, que é constituída por pelo menos três 

cooperativas singulares; as congregações, constituídas por, pelo menos, cinco 

centrais ou federações; as cooperativas estaduais, organizações determinadas 

pelo conjunto das congregações; estas, por sua vez, constituem a Organização 

de Cooperativas do Brasil (OCB), filiada à Aliança Cooperativa Internacional 

(ACI). (Albuquerque, Mascareño & Lucena 1999).   

 

Os autores supracitados sublinham que na América Latina, através do 

Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), as cooperativas têm exercitado um 

protagonismo relevante tanto nos setores da produção quanto nos da 

comercialização de produtos e/ou serviços.    

 

Além de empresas privadas, existem órgãos brasileiros associados ao 

Poder Público que estimulam a formação de cooperativas no Brasil. O 

Departamento Nacional de Cooperativismo (DENACOOP), vinculado ao 

Ministério da Agricultura(MA) faz a interface entre o Governo Federal e as 
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cooperativas, tanto por meio de suporte técnico quanto financeiro. Existe 

também a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), vinculada ao 

Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE), originada em 2003 com o foco de 

propiciar o reforço e a propagação da economia solidária, em face de políticas 

integradas, com o objetivo de geração de trabalho e renda, inclusão social e o 

desenvolvimento da economia solidária(Ministério do Trabalho e do Emprego, 

2004).  

 

A SENAES busca intervir na revisão do arcabouço legal que regula as 

cooperativas, objetivando a adoção de um Estatuto do Empreendimento 

Autogestionário que visa consolidar a sua identidade enquanto organização 

viável, propiciar um sistema de proteção a seus trabalhadores e referenciar as 

ações de fiscalização. Além de propagar e reforçar os empreendimentos 

autogestionários, este órgão foca na implementação de um sistema de 

acompanhamento e de avaliação de cooperativas, na divulgação de 

experiências exitosas e na formação do Conselho Nacional de Economia 

Solidária (Ministério do Trabalho e do Emprego, 2004). 

 

O contexto dos estados brasileiros mostra a premência de propagar 

ações no campo da economia solidária como uma das reações produtivas ao 

contexto de desemprego que cresce no mundo. No entanto, o que se verifica 

atualmente são intervenções embrionárias de incubação e a pregnância de 

iniciativas informais, caracterizadas como pré-cooperativas, existindo poucos 

empreendimentos autogestionários que demonstrem resultados 

sistematizados, o que fortalece a necessidade de incentivar experiências 

populares, locais e auto-sustentáveis no campo da economia solidária como 

uma possível resposta ao desemprego.    

 

Souza, Mendonça e Lourenço (2003) argumentam sobre o estado da 

arte das práticas da economia solidária no Brasil, observou-se que os principais 

protagonistas deste novo processo são as comunidades de bairros de periferia, 

organizações não governamentais, organizações da sociedade civil, fundações 

e o poder público nas suas diferentes instâncias (municipal, estadual e federal).   
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Quanto à implementação de ações com a comunidade, existem projetos 

universitários focados na inserção de trabalhadores de comunidades populares 

no mundo do trabalho, a exemplo da Associação de Finanças Solidárias 

(BANSOL) e da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da 

Universidade Estadual da Bahia (ITCP/UNEB). 

 

O Programa Nacional de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas 

Populares, originado em 1998, através da interface com o Comitê de Entidades 

Públicas no Combate à Fome e pela Vida (COEP) participa da Coordenação 

dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia da UFRJ (COPPE/UFRJ), a 

Financiadora de Estudos e Projetos(FINEP), a Fundação Banco do Brasil 

(FBB), o Banco do Brasil, Programa Comunidade Solidária e Ministério da 

Agricultura (Souza, Mendonça & Lourenço, 2003).  

 

Ao apresentar uma visão panorâmica dos fundamentos históricos do 

cooperativismo e situá-los nos contextos internacional e nacional, considera-se 

relevante analisar o cooperativismo no cenário da economia globalizada.    

 

2.2   O cooperativismo no cenário da economia globalizada 

De acordo com a Organização de Cooperativas do Brasil (OCB, 2004), 

as orientações através das quais as cooperativas deste formato concretizam 

valores de autonomia, democracia, igualdade, equidade e solidariedade 

configuram os princípios cooperativistas, quais sejam:   

 

a) Adesão voluntária e livre – As cooperativas são empresas 

voluntárias, voltadas àqueles disponíveis em prestar serviços e se 

responsabilizar como sócios, sem discriminações sociais, raciais, 

político-partidárias, religiosas e de gênero.   

b) Administração democrática – Aquela praticada por seus 

membros, que  democraticamente  intervém nas decisões da 

organização. Todo integrante tem direito a um voto.  
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c) Participação econômica dos membros – Os associados 

colaboram equitativamente para o capital das suas cooperativas., que é 

de propriedade comum da organização. Os associados recebem, em 

caso de sobras, uma remuneração equivalente ao investimento de 

capital realizado quando formaliza a sua entrada no empreendimento. 

Os integrantes remetem os ganhos da cooperativa a uma ou mais 

destinações: desenvolvimento da cooperativa, por meio da construção 

de reservas, parte das quais, será indivisível; benefícios aos associados 

equivalentes à sua produtividade na cooperativa; suporte e ações 

demandadas por seus membros, etc. 

d) Autonomia e independência – As organizações cooperativas 

possuem autonomia administrada por seus associados. Ao firmarem 

parcerias com outras organizações, instituições públicas ou recorrerem 

ao capital externo, devem operá-lo de modo que garantam o controle 

democrático dos seus cooperados e preservem a autonomia e 

independência da organização.   

e) Educação, formação e informação – As cooperativas 

incentivam a educação e a formação dos seus membros, das lideranças 

democraticamente eleitas e dos outros associados, de maneira que 

estes possam colaborar eficientemente para o desenvolvimento das 

suas atividades na instituição. Divulgam informações para o público, 

especialmente aos jovens e aos formadores de opinião, sobre a 

natureza e os benefícios da cooperação.   

f) Intercooperação – As cooperativas fortalecem o movimento 

cooperativo, articulando parcerias com organizações associativas locais, 

regionais, nacionais e internacionais. 

g) Interesse pela comunidade – As cooperativas trabalham 

visando ao crescimento local das comunidades onde estão inseridas, por 

meio de ações aprovadas pelos seus integrantes. (OCB, 2004)  



44 
 

Os princípios ora apresentados são a matriz ideológica do 

cooperativismo, não somente pela ênfase dada ao modelo de interação que 

deve ser exercido entre os membros, quanto pela organização formal e 

horizontalizada de poder adotada, diferenciando-se do modelo vertical de 

gestão das organizações privadas. 

Além de projetos acadêmicos, há entidades não governamentais e da 

sociedade civil organizada que realizam incubação de cooperativas populares, 

a exemplo do PANGEA- Centro de Estudos Sócio-Ambientais, organização 

incubadora do Pólo de Reciclagem em Duque de Caxias, Rio de Janeiro.   

O PANGEA desenvolve a formação de cooperativas populares para 

segmentos de baixa renda em contextos urbanos e rurais dos estados da Bahia 

e do Rio de Janeiro. Dentre as experiências incubadas pelo PANGEA, 

sublinha-se a Cooperativa de Mulheres do Parque São Bartolomeu, formada de 

costureiras de classe popular do Subúrbio Ferroviário de Salvador, uma das 

regiões mais  pobres e que possuem as mais elevadas taxas de desemprego 

na Região Metropolitana de Salvador (PANGEA, 2003a) e no Rio de Janeiro. O 

Pangea deu suporte técnico ao Pólo de Reciclagem, constituído por 

aproximadamente cem catadores provenientes do  lixão de Jardim Gramacho, 

considerado o maior da América Latina, com o foco de incentivar a geração de 

trabalho e renda, em bases cooperativistas. 

O cooperativismo popular pode ser considerado expressão da economia 

solidária. Neste sentido, faz-se mister contextualizá-lo no cenário globalizado. 

Ao observar que a economia globalizada está ancorada em princípios distintos 

da economia solidária, é relevante compreender como ocorre a convivência 

entre ambas para gerar o entendimento dos fatores associados à identidade do 

trabalhador pertencente a uma cooperativa popular de trabalho. 

 

Considera-se necessário observar como emerge a economia 

globalizada. O fordismo nasce nos EUA e propaga-se para o mundo, tendo os 

princípios tayloristas, marcados pela divisão do trabalho manual e intelectual. 
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Enquanto forma de regulação, mostrou as seguintes características: 

estabilidade nas relações de trabalho (convenções coletivas); a participação 

ativa do Estado na regulação econômica; controle da moeda pelo Banco 

Central. Como regime de acumulação, o fordismo focou a produção para o 

mercado interno e a padronização dos produtos e técnicas na linha de 

montagem (Pennaforte, 1994). 

 

Harvey (1992) assevera que com a crise do fordismo na década de 70  

emerge um  formato inédito de acumulação, o flexível, o qual  convive com 

instituições que ainda preservam normas fordistas. Tal transição é expressa na 

flexibilização da produção e do trabalho, que se sustenta a partir do predomínio 

do capital financeiro, em geral de caráter especulativo, que está em vigor na 

atual conjuntura.      

 

As relações laborais têm passado por transformações consistentes no 

contexto mundial. No mundo globalizado, verifica-se a reorganização do 

formato industrial, cuja matriz produtiva se torna globalizada e os fatores 

associados à produção (tecnologia, salários, matéria-prima, capital) são 

destinados a cada localidade do mundo, de acordo com o custo e os proventos 

locais, demonstrando uma nova matriz produtiva. A globalização econômica 

tem transformado a divisão internacional do trabalho, produzindo os 

deslocamentos de capitais para áreas em que os custos dos fatores de 

produção sejam menores (Sorj, 2000).  

 

Singer (2000, p. 117) afirma que “ com a globalização, a movimentação 

internacional dos capitais é liberada, o setor público produtivo é privatizado ou 

desmantelado e a política monetária prioriza a estabilidade dos preços em 

detrimento do crescimento econômico. A economia mundial parece atualmente 

condenada a um crescimento “estável” de 2 a 3% ao ano, e as economias que 

se integram crescentemente a ela, mediante a abertura de seus mercados, 

dificilmente podem crescer muito mais.”   
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Druck (2002) discute os processos de reestruturação produtiva e os 

novos modelos de gestão de trabalho e de Estado que resultam da 

globalização. A autora analisa que tal reestruturação teve como base a 

flexibilização do trabalho, onde ocorrem as transformações nos processos 

produtivos capitalistas, marcados por novas configurações de trabalho, 

reestruturação financeira e tecnológica, disputa de mercados, dentre outros 

fatores. 

 Sorj (2000) argumenta que o emprego, enquanto carreira contínua, 

emerge como cada vez mais restrito, já que os novos postos de trabalho 

gerados possuem a flexibilidade no tempo, no espaço e na duração, 

construindo uma diversidade de precarizadas relações laborais. 

As relações de trabalho emergentes no contexto globalizado assumem 

contornos variados: contratos temporários, trabalho autônomo, por tempo 

determinado e em domicílio. Observa-se que a progressiva precarização do 

trabalho se mostra na terceirização, no trabalho temporário, na informalidade, 

os quais estão relacionados à descentralização geográfica das indústrias (Sorj, 

2000).   

A precarização laboral, originada da produção globalizada, tornou-se, 

então, uma nova questão social com a abrangência e centralidade daquela 

suscitada pelo pauperismo na primeira metade do século XIX (Castel, 1995). 

De acordo com o autor, a precarização do trabalho se tornou a expressão 

nítida de uma transformação substantiva da conjuntura quanto à oferta de 

emprego, além de ter causado consequências desestabilizadoras no âmbito 

social.  

 

Neste sentido, pode-se compreender os processos laborais 

 que endossam a vulnerabilidade e a desfiliação social dos 

trabalhadores, especialmente aqueles  desempregados, além de mostrar a 

contínua individualização gerada pela desfiliação progressiva dos sujeitos a 
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pertencimentos grupais, tornando-os superexpostos socialmente ( Castel, 

1995).    

 

De acordo com Oliveira (2007), a Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) publicou que o desemprego atingiu 30% da força de trabalho de uma 

população estimada em 6 bilhões de pessoas, processo este intimamente 

associado ao modelo de globalização em voga. Segundo Oliveira (2007, p. 18):                      

 
“... a globalização, enquanto fenômeno nocivo para as economias 
locais, aprofunda a tendência das grandes corporações de investirem 
em alta tecnologia e reduzirem as contratações de mão-de-obra como 
forma de fazerem frente aos seus concorrentes. A competição 
globalizada empurra as grandes corporações a investirem em alta 
tecnologia, em detrimento da ampliação dos postos de trabalho. Esse 
mesmo movimento faz emergir uma sociedade de desempregados e 
subempregados ...”                        
 

Com o desemprego global, emerge o espaço para novas configurações 

produtivas, como por exemplo o cooperativismo popular, que visa a associar 

trabalho e coesão grupal, opondo-se à desfiliação social produzida pela 

precarização laboral. O cooperativismo popular surge como uma das 

alternativas às políticas de emprego tradicionais, como evidenciam as atuais 

experiências de cooperativas constituídas por trabalhadores sem-terra (Singer, 

2000).        

                  

As pesquisas acerca do cooperativismo, principalmente na América 

Latina, têm focado o âmbito local. Santos e Rodriguez (2002) asseveram que 

as organizações econômicas populares se encontram com a necessidade de 

disputar com o capital transnacional para sobreviver e atingir seus objetivos.  

 

Segundo Singer (2000), enquanto as iniciativas associativistas se 

mantém à margem da economia, serão, em sua maioria, formas de 

sobrevivência e não de incremento das condições de vida de classes 

populares. 

 

 Santos e Rodriguez (2002) demonstram que a articulação destas 

organizações econômicas com o Estado e instituições nacional e internacional 

é uma estratégia relevante para que as cooperativas possam se afirmar no 
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mercado local, nacional e global.  Em outro trabalho, Santos (1995) evidencia 

que é através desta estratégia que se pode criar respostas contra-hegemônicas 

de globalização.    

 

No sentido de conviver com variados modelos de trabalho, de produção, 

de consumo e de coexistência de processos laborais, constatou-se, nos últimos 

anos, que as análises e as práticas cooperativas têm produzido um novo 

interesse nos âmbitos governamentais e não governamentais. Em face do 

insucesso das economias centralizadas e o crescimento do  neoliberalismo, 

organizações e governos progressistas têm investido no pensamento 

associativo e no modo cooperativo de organização econômica como maneira 

de reagir ao contexto contemporâneo da crise mundial do emprego.  

 

A renovação pelo seu interesse, segundo Santos e Rodriguez (2002), 

depende de quatro motivos: a) as cooperativas, mesmo ancoradas em valores 

não capitalistas, encontram-se inscritas no contexto da economia de mercado, 

o qual assume um papel fundamental de estimular a autonomia, a 

descentralização e a eficiência econômica; b) as cooperativas têm condições 

favoráveis de terem um ótimo desempenho produtivo, visto que os cooperados, 

ao se tornarem proprietários, teriam mais estímulo para se debruçarem no 

trabalho, além de reduzirem os honorários de supervisão. As cooperativas 

possuem facilidades de se adequar às organizações típicas do recente cenário 

produtivo, marcadas pela necessidade de serem flexíveis, com elevada 

capacidade adaptativa a uma solicitação cada vez mais volátil, visto estarem 

ancoradas também no encorajamento e na capacidade de inovação dos 

associados; c) as cooperativas têm um impacto direto sobre a desconcentração 

da propriedade. Desta forma, quanto mais cooperativas, maior o número de 

proprietários, o que repercute na diminuição das relações de subordinação 

entre o capital e o trabalho, condição especialmente relevante em regiões 

como a América Latina, com alta desigualdade de classes; d) as cooperativas 

produzem benefícios não econômicos fundamentais em sociedades desiguais, 

ao terem um papel protagônico no desenvolvimento local, criando redes de 

interação social no território.    
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Com o entrelaçamento entre a retomada do interesse pelo 

cooperativismo e o contexto globalizado, Singer (2000) sublinha que a criação 

da economia solidária tem no cooperativismo popular uma das suas 

expressões, já que aproveita a transformação nas relações de produção 

provocada pelo capital financeiro globalizado para gerar os alicerces de novos 

formatos de organizações produtivas, tendo como matriz uma lógica oposta à 

que rege o mercado capitalista.    

 

Mesmo sendo orientadas por valores e princípios não capitalistas 

opostos à subordinação do trabalho ao capital, as cooperativas tornam-se 

unidades produtivas inscritas na economia de mercado, demandando uma 

divisão nítida de trabalho e uma gestão eficaz para o seu desenvolvimento. 

Sua distinção em relação às empresas capitalistas está, portanto, 

fundamentalmente lastreada no sistema de autogestão dos sócio-

trabalhadores, tema que será aprofundado na próxima seção deste estudo. 

 

 

Mediante o exposto, evidencia-se que o atual sistema econômico tem se 

tornado inapto em incluir econômica e socialmente grande parcela da 

população. Um dos desafios que se apresenta à sobrevivência de cooperativas 

populares, mencionado por Singer (2000), consiste na capacidade de se 

estruturarem em redes de apoio mútuo, conjugadas com o suporte externo de 

sindicatos, movimentos sociais, organizações do terceiro setor, Estado (em 

suas distintas instâncias), etc.  

 

O ponto inicial para a expansão da economia solidária é o 

reconhecimento da necessidade de sair do fechamento e construir 

possibilidades de articulação com outras unidades produtivas e parcerias com 

variados setores da sociedade. Neste sentido, é provável que as experiências 

associativas ultrapassem a missão de atenuar o contexto generalizado de 

desemprego e efetivar a meta de produzir inclusão social.   
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Cada vez mais se observa a retomada do cooperativismo em diversos 

setores econômicos. Emergem progressivamente novas cooperativas de 

trabalhadores nos setores de produção, comercialização, créditos, serviços, 

entre outros, que atualmente constituem uma outra economia social. Procura-

se novas soluções produtivas, através de vínculos comunitários, em que as 

camadas populares asseguram suas identidades coletivas, respaldadas em 

uma história e em territórios comuns (Gaiger, 2001).   

 

Cabe distinguir os conceitos de economia social, economia solidária e 

economia popular para entender o cooperativismo popular e sua interface com 

a economia solidária.   

 

Em seu artigo sobre os limites conceituais entre terceiro setor, economia 

social, economia solidária e economia popular, França Filho (2002) analisa o 

conceito de economia social para indicar, do ponto de vista jurídico, o universo 

formado por quatro tipos organizacionais: as cooperativas, as organizações 

mutualistas, as fundações e algumas formas de associação de grande porte, 

cuja matriz se baseia no desenvolvimento de atividades econômicas para a 

concretização de metas sociais, fortalecendo os ideais de cidadania. O autor 

mostra que a economia solidária pode ser considerada como um movimento de 

renovação e atualização histórica da economia social.   

 

A proposta de economia solidária traz uma nova relação entre economia 

e sociedade, em que França Filho (2002) sublinha a sua dimensão sócio-

política. Este autor assevera que, além de ser um conceito adequado para 

reconhecer experiências com estatuto diferente das empresas capitalistas, o 

conceito de economia solidária direciona a uma outra maneira de regulação 

social não centrada nas esferas do Estado e do mercado. Ao costurar 

diferentes racionalidades e lógicas de ação, a economia solidária associa a 

economia mercantil, não mercantil e não monetária, ou seja, coaduna as 

dimensões social, política e econômica.   
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Para França Filho e Dzimira (1999), a dimensão social considera a 

recriação das relações, o que faz com que as pessoas trabalhem juntas, não 

orientadas sob a lógica instrumental, que leva à apatia social e ao 

individualismo, porém pela lógica da ajuda mútua. A dimensão política, 

explicitada pela autogestão, favorece que as pessoas sejam estimuladas a 

praticar a iniciativa e a participação cidadã, protagonistas nas decisões 

organizacionais e no próprio futuro. A dimensão econômica fundamenta-se nos 

três planos de produção e distribuição de riqueza elencados anteriormente: a 

economia de mercado, a economia não-mercantil e a economia não monetária.  

 

Os autores supracitados asseveram que convivem, em geral, neste 

modelo econômico, recursos mercantis (venda de produtos ou serviços), 

recursos não mercantis (insumos públicos decorrentes do reconhecimento da 

natureza de utilidade social da ação governamental) e recursos não monetários 

(trabalho voluntário), que, na maioria dos casos, assumem a configuração 

associativa, procurando atender solicitações locais específicas, conjugando 

iniciativa e solidariedade.   

 

O conceito de economia popular é utilizado para afirmar a produção e o 

desenvolvimento de atividades econômicas comunitárias, o que integra a 

articulação entre demandas e competências locais de uma comunidade que se 

associa para executar projetos coletivos, que é o caso do presente trabalho de 

pesquisa.  

 

O grupo social local e suas práticas de reciprocidade são reconhecidos 

como referência para elaborar atividades econômicas (França Filho, 2002). A 

economia popular designa práticas sociais e econômicas desenvolvidas pelos 

setores populares no sentido de assegurar, com o uso da sua força de trabalho 

e dos recursos disponíveis, a satisfação de necessidades básicas, tanto 

materiais quanto imateriais.   

 

Segundo Icaza e Tiriba (2003), o conceito de economia popular está 

ancorado em três pilares básicos: propicia a formação humana através da 
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socialização do saber e da cultura, ultrapassando o recebimento de ganhos 

materiais e se lastreando em relações sociais de reciprocidade; recusa o uso 

da força de trabalho como uma mercadoria, ou seja, o não vínculo 

empregatício decorre de uma racionalidade interna que pressupõe a negação 

da interface empregador x empregado; foca nas classes populares e nos 

movimentos sociais, viabilizando uma outra ótica de compreender os processos 

de transformação social, que deixam de emanar somente do Estado. 

 

Depreende-se que a perspectiva de economia mencionada por França 

Filho (2002) e complementada por Icaza e Tiriba (2003) se alarga, ao marcar 

três modos de produção e de consumo de riqueza: a economia social, a 

economia solidária e a economia popular.    

 

A crise econômica mundial tem pulverizado os mecanismos de 

regulação das sociedades, caracterizados pela interface entre Estado e 

mercado. É principalmente quando estes atores de regulação social diminuem 

suas capacidades de satisfazer necessidades, que os modos de organização 

associativa reinventam o seu desenvolvimento (SEI, 2002). 

 

De acordo com França Filho (2002), o que favorece o surgimento da 

economia solidária na atualidade é o fato da cooperação se afirmar como ação 

voluntária das pessoas e se projetar sobre o espaço público. Ao emergir modos 

estratégicos de organização grupal, em sociedades marcadas pela contínua 

exclusão social, e representar maneiras originais de ação pública, configura-se 

uma tendência contemporânea de geração de novas formas de solidariedade e 

de renda.  

  

Nesta perspectiva, aumenta o número de movimentos emancipatórios, 

resultantes da sociedade civil organizada, focados na organização econômica 

de cooperativas de trabalhadores, oriundos de comunidades populares que, em 

geral, estão à margem do mundo do trabalho. Ao mesmo tempo, nota-se que 

as organizações populares vivenciam diferentes dificuldades para a sua 

sobrevivência, dentre as quais: a baixa qualificação técnica dos cooperados; a 
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ausência de orientação para o mercado tanto externo (falta de parcerias 

duradouras) quanto interno (falta de uma cultura empreendedora); a dificuldade 

de acesso a crédito e financiamento.    

 

Neste percurso argumentativo, ao discutir desafios vivenciados 

principalmente por organizações cooperativas populares, Martins (2001) 

elucida tais desafios como a dificuldade de planejar ações e de estimar os 

produtos – o que, como, quanto e para quem produzir, a necessidade de 

formação para aperfeiçoar o que realizam e de suporte externo para captar 

recursos financeiros. Alguns desafios mencionados pela autora são estímulo à 

criação de redes entre grupos cooperativos com o objetivo de reforçar uma 

identidade compartilhada e o suporte do poder público para obtenção de 

crédito e difusão de seus produtos. 

 

Diversas destas experiências têm alcançado sucesso e incentivado 

outros grupos de trabalhadores a se estruturarem neste modelo. Podem ser 

mencionadas a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis 

(ASMARE), em Belo Horizonte, a Cooperativa de Trabalho Artesanal e de 

Costura da Rocinha (COOPAROCA), no Rio de Janeiro, e o Banco Palmas, 

projeto de desenvolvimento local criado em 1998 pela Associação de 

Moradores do Conjunto Palmeira, favela localizada em Fortaleza, Ceará, que 

tem como lastro uma lógica econômica inovadora, ancorada nos valores de 

cooperação e solidariedade (Melo Neto e Magalhães, 2003) são exemplos  de 

experiências consideradas exitosas, reconhecidas nacionalmente e 

consolidadas há aproximadamente vinte e cinco anos.    

 

Dedica-se o êxito destas organizações à geração de uma capacidade 

administrativa própria e ao apoio oferecido por entidades públicas e privadas 

que viabilizaram, com seu suporte técnico e financeiro, a organização e 

qualificação fundamentais a tais emprendimentos populares para uma entrada 

competitiva no mercado.   
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Sublinha-se o lugar das incubadoras na formação de cooperativas 

populares. Incubação como um complexo processo de formação, em que uma 

organização oferece assessoria técnica e financeira a cooperativas populares, 

em um período de tempo determinado, até que estas reúnam condições de 

auto-sustentabilidade (Pangea, 1996). Na literatura podem ser reconhecidas 

diferentes modalidades de incubação.   

O processo de incubação, de acordo com Souza, Azevedo, Oliveira e 

Baldeíon (2003) na perspectiva da Incubadora Tecnológica de Cooperativas 

Populares(Unicamp)  elucidam que o processo de assessoria às cooperativas 

populares acontece em três fases distintas: a pré-incubação (aproximadamente 

3 meses), a incubação propriamente dita (cerca de 18 meses) e a 

desincubação (aproximadamente 3 meses).  

 

De acordo com os autores supracitados, na pré-incubação, a equipe 

técnica da incubadora constrói um diagnóstico do contexto da cooperativa, bem 

como interage com os cooperados. Este reconhecimento mútuo produz a 

elaboração conjunta de um roteiro de incubação. Na fase de incubação 

propriamente dita, é feito um trabalho de formação técnica, gerencial, 

legalização do empreendimento, obtenção de recursos financeiros, aquisição 

de equipamentos necessários à execução das atividades produtivas, entre 

outros. Na desincubação, a incubadora vai se desvinculando progressivamente 

da cooperativa, oferecendo o conhecimento de técnicas de gestão e de 

produção em uma linguagem acessível, compartilhada entre os sócios-

trabalhadores, de modo que o grupo passe a se apropriar do conhecimento e o 

converta em atuação, visando a autonomia progressiva da cooperativa.   

 

Bunchaft (2004) apresenta a metodologia de incubação desenvolvida 

pelo PANGEA, a qual parte dos seguintes princípios: formação prática 

continuada; equipe multidisciplinar; apoio social básico; eficiência da 

organização tanto no âmbito do mercado quanto nos seus objetivos de 

emancipação social e de crescimento local. A metodologia de incubação 

implementada pelo PANGEA (1996) possui quatro etapas, quais sejam: 
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1)Pré-Incubação, em torno de 3 meses, tem como focos: reconhecer o 

grupo a ser incubado; compreender o seu perfil sócio-econômico e 

administrativo, de comunicação, marketing e de informática; realizar 

pesquisas de mercado e avaliação de marco zero(inicial).   

2)Incubação, em torno de 3 anos, cujo foco é criar o estatuto da 

cooperativa, as normas de coexistência do grupo e legalizar a 

organização; prestar assistência técnica, jurídica, econômica, logística, 

contábil, administrativa, de comunicação, marketing e de informática; 

fazer pesquisas de mercado, qualificar o grupo em habilidades básicas, 

específicas e de gestão; administrar a cooperativa de forma 

compartilhada (substituição progressiva dos membros da equipe da 

incubadora pelos cooperados); desenvolver atividades de psicologia 

social comunitária no sentido de reforçar o sentimento de pertencimento 

ao grupo e à organização; gerar uma rede de articulações com a 

iniciativa privada, Universidades, Ong‘s e Poder Público; oferecer 

suporte social básico e executar a avaliação de processo.   

3) Desincubação, em torno de 6 meses, marcada pela diminuição 

progressiva do tempo e do ritmo de atuação da incubadora junto à cooperativa, 

atendimento de solicitações eventuais, autonomia da cooperativa na relação 

com programas governamentais de apoio social básico e realização da 

avaliação de resultados.   

 

4) Pós-incubação, em torno de seis meses a um ano, diferencia-se pelas 

ações de articulação da cooperativa em redes de interesse mútuo e de cadeias 

produtivas, balcões únicos de comercialização e realização da avaliação de 

impacto.   

 

Os diferentes modelos de metodologias de incubação evidenciam as 

etapas trilhadas por diferentes incubadoras para a constituição de cooperativas 

populares. Tais iniciativas têm proliferado no interior e nas periferias urbanas, 

delas advindo um conjunto de soluções sócio-econômicas que atualmente se 

propagam entre vivências atuais.   
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O modelo de economia solidária emerge para satisfazer a uma 

necessidade básica: a geração de renda. Singer (1997) argumenta que é 

logicamente possível e objetivamente viável que os postos de emprego sejam 

substituídos por postos de trabalho. O grupo que se encontra para produzir, 

deixa de receber salários e passa a produzir renda, a qual vai depender do 

grau de desempenho do grupo, da sua capacidade produtiva, do escoamento 

dos produtos gerados e da gestão participativa praticada na organização.   

 

As cooperativas tomadas como manifestações da economia solidária se 

configuram por seus associados compartilharem tanto os custos do 

investimento quanto os instrumentos de produção, espaço e sobras financeiras 

produzidas pelas atividades produtivas. Na medida em que as cooperativas se 

reúnem para trocar produtos e/ ou serviços propiciam o escoamento da 

produção e aumentam o poder de compra e de venda das organizações 

envolvidas nestas operações (Alcântara, 2003).   

 

O formato da economia solidária prevê, para a sua sobrevivência, não 

somente a cooperação entre os membros do grupo, como também entre os 

grupos da mesma modalidade organizacional, as chamadas redes de 

cooperação solidária. Segundo Mance (2003), a noção de rede de cooperação 

solidária pode ser compreendida como estratégia para fortalecer 

empreendimentos autogestionários de produção, comercialização, 

financiamento, consumo e outras organizações populares (associações, 

sindicatos, Ong’s etc.) que se reforçam e crescem em parceria. O objetivo 

principal desta forma de rede é reinventar, de modo solidário, as cadeias 

produtivas, gerando nas redes o que se consome no mercado capitalista, 

evitando fortalecer a produção capitalista, alargando o número de postos de 

trabalho, distribuindo renda e estruturando empreendimentos econômicos 

coletivos e inovadores para atender solicitações da própria rede. Dentre as 

características que objetivam assegurar a autogestão tanto da organização 

participante quanto da rede como um todo, se destacam a descentralização e a 

administração participativa.   
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O aumento da economia solidária, de acordo com Singer (2002), 

demanda que os empreendimentos autogestionários, hoje fragmentados 

geografica e setorialmente, disputando isoladamente nos mercados em que 

compra e vende, deve articular-se em um contexto economicamente 

consistente. O autor discute que em regiões do mundo, a economia solidária 

alcançou densidade tal que se tornou predominante na vida econômica, haja 

vista a Corporação Cooperativa de Mondragón na Espanha, que combina 

cooperativas de produção industrial e de serviços comerciais com um banco 

cooperativo, uma cooperativa de seguro social, uma universidade e diversas 

cooperativas de investigação tecnológica.   

 

Laville (2002) sublinha que as ações feitas por organizações 

associativas contribuem para a geração de atividades econômicas e de postos 

de trabalho, assim como fortalecem a coesão social através do exercício da 

cooperação. Este autor analisa que a pertinência dessas iniciativas está 

vinculada à manutenção de espaços de proximidade, que permitem às pessoas 

tomar a palavra, decidir, elaborar e executar projetos econômicos adequados 

aos contextos socioeconômicos nos quais participam. Sua especificidade não 

se localiza somente na sua dimensão de espaço público, mas no seu modo de 

funcionamento político-econômico, orientado pela lógica da autogestão e da 

ajuda mútua.   

 

Para Alcântara (2003), o formato elaborado por Singer (2002) é 

consistente. Parte da observação de um problema comum a um determinado 

grupo social, o desemprego, e constrói uma resposta coletiva, onde a 

cooperação econômica é uma dos caminhos para os indivíduos superarem 

juntos problemas financeiros em períodos de crise.    

 

Para Jesus e Tiriba (2003), a cooperação pressupõe a articulação do 

esforço coletivo para atingir metas comuns. Alcântara (2003) elucida que a 

cooperação se relaciona com o ato de produzir em conjunto, fundamentando-

se na lógica da ajuda mútua, que deve nortear o ambiente interno do 
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empreendimento. Somada ao fato da cooperativa estar inscrita em uma 

economia de mercado, é demandado costurar os princípios ideológicos da 

economia solidária com a realidade capitalista.    

Para Singer (2002), uma dos principais instigações nesta conciliação fica 

na forma como as empresas são geridas. São duas as modalidades de 

administração, que servem a objetivos distintos: a heterogestão e a autogestão. 

A organização capitalista vivencia a heterogestão, ou seja, a administração 

hierárquica, constituída por níveis sucessivos de autoridade, com os comandos 

definidos de cima para baixo. A heterogestão foca na eficiência, em tornar 

empresas capitalistas cada vez mais competitivas e lucrativas, o que atende às 

expectativas de seus acionistas; ou seja, o poder de decisão se concentra em 

quem detém o capital. 

 

A organização solidária experimenta a autogestão, forma de gestão em 

que todos possuem direito ao voto, independente do capital investido. As 

ordens fluem de modo horizontal, o que propicia o exercício da cooperação 

entre os sócios. A autogestão é vivenciada quando os associados se 

responsabilizam conjuntamente tanto pelas decisões administrativas e 

produtivas do investimento e seu foco final é ser eficiente em transformar 

empresas autogestionárias economicamente produtivas, mas também torná-las 

unidades de interação democráticas (Singer, 2002).    

 

As organizações autogestionárias podem ser associações e 

cooperativas.  Albuquerque (2003b, p. 20) define a autogestão como a reunião 

de práticas sociais, que se caracteriza pela condição democrática dos 

processos decisórios, que favorece a autonomia de um “coletivo”. É um 

exercício de poder compartilhado, que tonifica as relações sociais de ajuda 

mútua entre pessoas e/ou grupos, independente do formato das estruturas 

institucionais ou das atividades, por propiciarem relações sociais mais 

horizontais.    

 

O autor denota a multidimensionalidade da autogestão, a qual integra as 

dimensões social, econômica, política e técnica, evidenciando não ser apenas 
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uma simples forma de gestão. A dimensão social da autogestão é considerada 

um processo capaz de produzir intervenções e decorrências para os que 

democraticamente fazem parte da organização. A dimensão econômica se 

localiza nas práticas que focam o trabalho em detrimento do capital, ou seja, o 

capital social se superpõe ao financeiro. A dimensão política está ancorada nos 

valores, princípios que favorecem a tomada de decisões como efeito de uma 

criação coletiva democrática, onde o exercício de poder é compartilhado e o 

respeito à opinião de cada integrante da organização é garantido. A dimensão 

técnica sugere uma outra forma de divisão do trabalho, onde cada um 

desempenha tarefas que se complementam para assegurar o bom 

funcionamento da cooperativa. 

 

A autogestão, portanto, não é um conceito novo enquanto forma de 

administração produtiva e pode ser observada em diferentes situações 

históricas como nos falanstérios, nos soviets da Revolução Russa, nas 

experiências de Comunas de Paris, entre outras, sendo que a absorção de 

práticas  autogestionárias se efetivou na segunda metade do século XX e se 

afirmou como decorrente de lutas dos trabalhadores e dos movimentos 

operários( Albuquerque, 2003 b).    

 

Apesar da imprecisão conceitual da autogestão, o autor supracitado 

assevera que tal conceito está relacionado à economia solidária, baseando-se 

na repartição do poder e de ganhos, na união de esforços e na ajuda mútua 

como uma outra forma de ação social, que procura não somente o 

desenvolvimento do indivíduo enquanto sujeito social, mas também a 

reinvenção de práticas sociais associadas à organização de trabalho.    

 

Podem ser considerados elementos positivos e negativos associados a 

este desenho de gestão, sublinhados por Albuquerque (2003b).  Os aspectos 

positivos são: a) o alargamento da capacidade produtiva dos cooperados 

através da diminuição da rotatividade; b)aumento da qualidade da produção em 

função do senso de responsabilidade dos trabalhadores e a vontade de 

aumentar seus ganhos financeiros; c) incremento do comprometimento do 
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trabalhador sobre a produtividade dos seus pares, ocorrendo um processo de 

fiscalização mútua, o que diminui o absenteísmo; d) expansão da eficácia 

organizacional, pois um ambiente integrado facilita a comunicação, o que 

propicia o reconhecimento de ineficácias; e) capacidade de flexibilidade: 

horários, condições e processos de trabalho, diminuição de custos de 

supervisão, entre outros. 

 

Os elementos negativos são: a) a participação dos trabalhadores na 

gestão reduz a capacidade produtiva da organização; b)não fica objetivado 

quais os estímulos mais efetivos dos processos autogestionários. Fica implícito 

que a depender de como se organiza o trabalho, os estímulos materiais ou de 

participação podem abrir possibilidades para uma política de manipulação; c)a 

medição da produtividade individual é muito difícil; d)um espaço produtivo 

autogestionário reporta a ambientes de incerteza( Albuquerque, 2003 b).  

 

Observa-se, desta forma, fatores distintos da autogestão que ocasionam 

repercussões econômicas no empreendimento, tanto positivas quanto 

negativas, o que favorece pensar a autogestão como um complexo e 

multifacetado modo de trabalho coletivo.  

 

A economia solidária apresenta-se como uma alternativa ao formato de 

produção capitalista, cujos princípios básicos são a propriedade coletiva ou 

associada do capital. Neste sentido, Singer (2002, p. 114-115) argumenta que 

a economia solidária é ou poderá vir a ser mais do que mera resposta à 

incapacidade do capitalismo de integrar à sua economia todos os membros da 

sociedade. 

“Ela poderá ser o que, em seus primórdios, foi concebida para ser, 
uma alternativa superior ao capitalismo. Superior não em termos 
econômicos estritos(...). A economia solidária foi concebida para ser 
uma alternativa superior por proporcionar às pessoas que a adotam, 
enquanto produtoras, poupadoras, consumidoras etc, uma vida 
melhor. Vida melhor não apenas no sentido de que possam consumir 
mais com menor dispêndio de esforço produtivo, mas também melhor 
no relacionamento com familiares, vizinhos, amigos, colegas de 
trabalho etc, na liberdade de cada um escolher o trabalho que lhe dá 
mais satisfação, no direito à autonomia na atividade produtiva ... “   
   



61 
 

A economia solidária tem um elevado potencial de transformação social, 

seja por configurar uma base material produtiva e um conjunto de aspectos que 

poderiam dar sustentação a um processo de mudança estrutural, seja pelas 

experiências novas que potencializam o papel educativo da solidariedade 

econômica, seja pelo novo significado que atribuem ao trabalho, à produção, às 

relações sociais e à própria vida (Gaiger, 2001).    

 

Nesta perspectiva de análise, Bhowmick (2002) assevera que a principal 

contribuição das cooperativas encontra-se na sua habilidade para demonstrar, 

na prática laboral, que os trabalhadores podem gerir e controlar os meios de 

produção e desenvolverem a consciência de que podem transformar relações 

sócio-econômicas por meio da ação coletiva. O autor argumenta que, caso as 

cooperativas sejam geridas democraticamente, elas têm o potencial de 

contribuir para reduzir a alienação e promover a emancipação de 

trabalhadores, não se resumindo, portanto, a uma modalidade organizacional 

econômica, mas que gera benefícios sociais e culturais para os seus 

integrantes.   

 

Para complementar esta análise, Santos e Rodriguez (2002) destacam 

que, a partir do levantamento das cooperativas latino-americanas realizado por 

Hirschman (1984), a mutação da energia emancipatória, que pode se iniciar 

sob o formato de movimentos sociais e se transformar em iniciativas 

econômicas solidárias e/ou vice-versa, é um fenômeno comum às experiências 

cooperativas mais duradouras.  

 

Nesta linha argumentativa, Carvalho (2002)  e Bunchaft e Gondim (2004 

a) asseveram que a emancipação social é um processo ininterrupto, que não 

tem fim, reconfigurando-se continuamente, à medida que novas correlações de 

forças econômicas, políticas e ideológicas vão emergindo. A questão da 

emancipação social é relevante para se compreender o êxito relativo de 

algumas experiências cooperativas e analisar os aspectos associados às 

condições de vida e subjetividades do trabalhador inserido nesta modalidade 

organizacional.    
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2.3.  Resíduos Sólidos no Brasil  
 
 

Os resíduos sólidos podem ser de diversas origens: hospitalar, industrial, 

comercial, agrícola, doméstica e de serviços e o conhecimento quantitativo e 

qualitativo destes resíduos podem gerar informações importantes a respeito da 

atividade humana no intuito de dar suporte para a obtenção de diagnósticos, 

possíveis soluções e planejamento de ações técnicas e operacionais para a 

sua gestão (ABRELPE, 2017).  

 

No Brasil, a geração de resíduos sólidos municipal está estimada em 

214.405 mil toneladas/dia, com composição regional variável. Deve-se destacar 

que a disposição final dos referidos resíduos é um desafio ambiental de 

proporção mundial e uma das maiores problemáticas da atualidade (ABRELPE, 

2017).  

 

Segundo dados da ABRELPE (2017), “a população brasileira apresentou 

um crescimento de 0,8% entre 2015 e 2016, enquanto a geração per capita de 

RSU( Resíduos Sólidos Urbanos) registrou queda de quase 3% no mesmo 

período. A geração total de resíduos sofreu queda de 2% e chegou a 214.405 

t/dia de RSU gerados no país” 

 

Figura 1- Geração de RSU no Brasil 

Fonte: ABRELPE, 2017 
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No que se refere à geração per capita de kg /dia por habitante  

(kg/hab/dia), observa-se que a o Brasil possui uma média de 1,04 kg/hab/dia, 

sendo que a região Sudeste continua liderando com 1,21 kg/dia por habitante, 

seguida do Centro Oeste, Nordeste, Norte e Sul.  

 

 

Figura 2- Geração de RSU per capita nas regiões( KG/HAB/DIA) 

Fonte: ABRELPE, 2017 

 

No que tange à disposição final dos resíduos, segundo a ABRELPE, 

comparando os anos de 2015 e 2016 observa-se um retrocesso no destino final 

ambientalmente adequado dos RSU coletados, passando a 58,4% do montante 

anual disposto em aterros sanitários quando em 2015 observou-se 58,7%. Os 

lixões e os denominados “aterros controlados”, segundo a ABRELPE 

receberam mais de 81 mil toneladas de resíduos por dia. 
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Figura 3- Disposição final de RSU no Brasil por tipo de 

destinação(T/DIA) 

Fonte: ABRELPE, 2017 

 

A questão da disposição é um desafio central das administrações 

públicas municipais, seja porque há um acelerado aumento na produção de 

resíduos sólidos advindo do crescimento populacional, da intensificação da 

atividade humana e da evolução mundial da economia do descarte, seja 

porque diante deste desafio, observa-se um momento de retração econômica 

no país com perda da capacidade de investimentos e arrecadação por parte 

dos municípios, o que torna cada vez mais complexa a gestão dos resíduos. O 

aumento na geração de resíduos sólidos tem distintas consequências, a saber: 

custos cada vez mais altos para a coleta e o tratamento; dificuldade para 

encontrar áreas disponíveis para a sua disposição final; grande desperdício de 

matérias-primas; dentre outros( ABRELPE, 2017).   

 

Neste contexto o papel da coleta seletiva é fundamental, pois retira da 

massa de resíduos aqueles materiais que podem ser reaproveitados, 

diminuindo, portanto, os custos operacionais de coleta e aumentando a vida útil 

dos aterros sanitários com a diminuição dos resíduos aterrados.  Ainda assim, 

são poucas as iniciativas de coleta seletiva no Brasil, como inclusive ilustram a 

ABRELPE (2017) na análise que faz por região brasileira. 
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Figura 4- Distribuição dos municípios com iniciativas de coleta seletiva no Brasil 

Fonte: ABRELPE, 2017  

 

A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais- ABRELPE, ressalta, no ano de 2008, que pela primeira vez a maior 

parte dos resíduos sólidos urbanos teve destinação adequada. Para as 

análises de 2015 e 2016, esta tendência se manteve. Desta forma, a partir de 

2008 vê-se o crescimento no Brasil da destinação adequada dos resíduos 

sólidos para aterro sanitário, conforme pode ser observado na Figura 3.  

 

Figura 5- Disposição final dos RSU coletados no Brasil ( T/ano) 

Fonte: ABRELPE, 2017  
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Destaca-se que são considerados aterros sanitários de resíduos sólidos 

urbanos aqueles que possuem técnicas de disposição dos resíduos sólidos 

urbanos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, 

minimizando os impactos ambientais. Para tanto, são empregados métodos de 

engenharia para confinar os resíduos sólidos urbanos no menor volume 

possível e efetuar a cobertura das células com terra/argila de modo que o lixo 

não fique descoberto. A diferença entre aterro controlado e aterro sanitário é 

que o primeiro aplica os critérios de engenharia e as normas operacionais para 

confinar os resíduos sólidos urbanos ( ABRELPE, 2017). 

 
Não obstante, ainda se observa principalmente em municípios de 

pequeno porte a presença de lixão ou vazedouro, que é uma forma inadequada 

de descarte dos resíduos sólidos urbanos caracterizada pela simples descarga 

no solo do material coletado sem nenhuma medida de proteção.  

 
Neste sentido, é relevante apresentar a política nacional, a legislação 

brasileira (Lei 12305/2010) sobre os resíduos sólidos urbanos no Brasil e sua 

interface com a inclusão social e econômica deste segmento da população, os 

catadores de materiais recicláveis. 

 
2.3.1 A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10) e as 
oportunidades de inclusão social e econômica dos catadores  
 

Convém ressaltar que a competência para o tratamento de resíduos 

sólidos urbanos é eminentemente municipal. Entretanto, por existir uma política 

nacional de resíduos sólidos no Brasil, assim como também não haver normas 

gerais de âmbito nacional que abordem especificamente a problemática dos 

resíduos sólidos urbanos, essa questão foi procrastinada por anos. 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 em seu art. 225 assevera que: 

 

“todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, 
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. 
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Neste sentido, aponta-se uma lacuna existente no estabelecimento de 

mecanismos legislativos até efetivamente o ano de 2010, momento em que foi 

sancionada a Lei de n. 12.305/2010 que estabelece a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos Urbanos. 

 

Destaca-se o projeto de lei que trata sobre o tema e remonta ao ano de 

1989 no Senado Federal, que segundo Carvalho(2013), no Brasil, o Sistema de 

Limpeza Urbana (SLU) que inclui coleta, transporte e destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos faz parte dos serviços 

de saneamento, de acordo com a definição do Plano Nacional de Saneamento 

Básico, ancorado na Lei nº 11.445/07., pois a concepção da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, dada pela Lei 12.305/2010 ocorre em consonância com a 

Lei no 11.445/07, que institui a Política Nacional de Saneamento Básico. Além 

desta matriz legal, também existem outras bases institucionais que norteiam o 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a saber: podem ser citadas a Lei nº 

9.974/00, que dispõe sobre a gestão de embalagens de agrotóxicos e a Lei nº 

9.966/01 que dispõe sobre o lançamento de resíduos e efluentes em corpos 

d’água sob jurisdição nacional.  

 

 Entre os principais destaques afirmativos da lei de resíduos sólidos 

pode-se sublinhar a exigência de planos de gestão de resíduos sólidos aos três 

níveis de poder: nacional, estadual e municipal. O plano nacional e os planos 

estaduais de gestão dos resíduos sólidos são vigentes por prazo 

indeterminado, com horizonte de atuação de 20 (vinte) anos. As revisões 

devem ocorrer a cada 4 (quatro) anos. Os planos municipais têm sua revisão 

feita, observando-se o período de vigência dos planos plurianuais municipais 

(PNRS, 2010). Destaca-se ainda a meta de erradicação de lixões em todo o 

território nacional até 2014, além da ênfase dada à integração do catador, 

organizado em cooperativas, no sistema de Gestão de Resíduos Sólidos 

(CARVALHO , 2013).   

 

                                                      
1 Disponível  em:  <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9966.htm>  e  
<http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636>  
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Salienta-se que a meta de fechamento dos lixões, após influência 

significativa das prefeituras capitaneada pela Confederação Nacional dos 

Municípios, foi adiada para julho de 2015. De fato, o Senado Federal aprovou 

Projeto de Lei do Senado (PLS) 425, de 2014, que ampliou o prazo para que os  

municípios se adaptassem ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos  e 

fechassem os lixões até 2018.  

 

Desta forma, o Projeto de Lei do Senado 425/2014 determinou que as 

capitais e os municípios de regiões metropolitanas teriam como prazo até 

31/07/2018 para fechar os lixões e no caso dos municípios com população 

acima de 100 mil habitantes, o prazo máximo de fechamento dos lixões foi 

fixado em julho de 2019. No caso dos municípios que contam com uma 

população entre 50 mil e 100 mil habitantes o prazo fixado foi até 31/07/2020, e 

um ano após o mesmo, ficou determinado o prazo para aquelas cidades abaixo 

de 50 mil habitantes, ou seja, até 31/07/2021.  

 

Com relação à interface entre o plano nacional de resíduos sólidos 

urbanos e os catadores de materiais recicláveis, destaca-se o trecho a seguir, 

que fala sobre o papel esperado para os catadores, a saber:   

 

“DA PARTICIPAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS”  
  
Art. 40. O sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos e a logística 
reversa priorizarão a participação de cooperativas ou de outras 
formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa renda.  
 Art. 43. A União deverá criar, por meio de regulamento específico, 
programa com a finalidade de melhorar as condições de trabalho e as 
oportunidades de inclusão social e econômica dos catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis.  
Art. 44. As políticas públicas voltadas aos catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis deverão observar:  
I - A possibilidade de dispensa de licitação, nos termos do inciso 
XXVII do art. 24 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, para a 
contratação de cooperativas ou associações de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis;  
II  - O estímulo à capacitação, à incubação e ao fortalecimento 
institucional de cooperativas, bem como à pesquisa voltada para sua 
integração nas ações que envolvam a responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; e  
III - A melhoria das condições de trabalho dos catadores.  
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PARÁGRAFO ÚNICO. Para o atendimento do disposto nos incisos II 
e III do caput, poderão ser celebrados contratos, convênios ou outros 
instrumentos de colaboração com pessoas jurídicas de direito público 
ou privado, que atuem na criação e no desenvolvimento de 
cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis, observada a legislação vigente.  

  

 Já a seção II do capítulo III do Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

Urbanos (2010) apresenta o papel dos catadores nos planos de gerenciamento 

de resíduos da seguinte forma:  

  

Do Conteúdo dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em 
Relação à Participação das Cooperativas e outras Formas de 
Associação de Catadores de Materiais Recicláveis  
 Art. 58. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos dos 
empreendimentos listados no art. 20 da Lei nº 12.305, de 2010, 
poderá prever a participação de cooperativas ou de associações de 
catadores de materiais recicláveis no gerenciamento dos resíduos 
sólidos recicláveis ou reutilizáveis, quando:  
 - Houver cooperativas ou associações de catadores capazes técnica 
e operacionalmente de realizar o gerenciamento dos resíduos sólidos;  
 - Utilização de cooperativas e associações de catadores no 
gerenciamento dos resíduos sólidos for economicamente viável; e  
- Não houver conflito com a segurança operacional do 
empreendimento”.  
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Portanto, ressalta-se que este novo arranjo legal gera oportunidades 

para que as cooperativas de catadores possam prestar serviços de logística 

reversa para os geradores de resíduos atingidos pela Lei 12.305/10, ou seja, 

principalmente aquelas empresas do ramo de embalagens. 

 

Destaca-se que o Acordo Setorial das Embalagens, previsto para ser 

definido entre as partes atingidas pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos, 

com anuência do Governo Federal, foi finalmente concluído em novembro de 

2015, prevendo como primeira meta recolher 22% a mais de embalagens do 

que já são coletadas atualmente. O Acordo Setorial das Embalagens foi 

assinado pelo setor empresarial, Governo Federal e a Associação Nacional dos 

Catadores, associação esta que foi colocada como elemento central para a 

concretização desta meta, o que enseja que os catadores possuem uma 

oportunidade significativa de prestação de serviços de coleta de recicláveis 

para estes geradores, ampliando consideravelmente as possibilidades 

concretas de inclusão social e econômica deste segmento de trabalhadores. 

 

Neste capítulo procurou-se traçar um panorama dos aspectos históricos 

do cooperativismo, apresentando um quadro do cooperativismo no Brasil, 

buscando analisá-lo no cenário da globalização e compreendê-lo por meio do 

modelo da economia solidária e de processos de incubação de cooperativas. 

Além de apresentar dados sobre os resíduos sólidos no Brasil, sua legislação e 

a interface com as oportunidades de inclusão deste segmento da população: os 

catadores de materiais recicláveis.  

 

Tal percurso pode ajudar a compreender o contexto produtivo da 

organização pesquisada, cuja trajetória de formação será apresentada no 

próximo capítulo deste estudo, que se caracteriza por ser uma cooperativa 

popular de catadores de materiais recicláveis situada em Jardim Gramacho, 

região metropolitana do Rio de Janeiro. 
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A seguir, tratar-se-á da questão da inclusão social e econômica dos 

catadores de materiais recicláveis nesta nova modalidade organizacional, a da 

cooperativa popular de trabalho de reciclagem, caso do presente estudo. 
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CAPÍTULO 3  

COOPERATIVISMO POPULAR DE TRABALHO E 

COLETA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS: 

ALTERNATIVA DE GERAÇÃO DE TRABALHO E 

RENDA PARA CATADORES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

 
 
CAPÍTULO 3 

 

Contexto sócio-histórico dos catadores de materiais recicláveis- Do 

lixão de Jardim Gramacho à formação da cooperativa de reciclagem 

 

Cabe ressaltar a importância da contextualização do objeto de estudo a 

que este trabalho se refere. Após a exposição das definições de cooperativa e 

como essa iniciativa se insere no mundo globalizado e, em especial na 

legislação brasileira, abordar-se-á o caso  escolhido como prototípico da 

discussão que esta pesquisa se propõe a fazer acerca da transição 

psicossocial, técnica e econômica  da participação de catadores do “lixão” para 

uma iniciativa cooperativada. 

 

Neste caso, apresentar-se-á mais amíude o caso do fechamento do 

Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho que acabou se tornando conhecido 

como “Lixão de Gramacho”. 

 

 Jardim Gramacho é um bairro de Duque de Caxias, município que faz 

parte da Baixada Fluminense, na Região Metropolitana da cidade do Rio de 

Janeiro. Este bairro possui mais de 20 mil habitantes e sua economia esteve 

fortemente sustentada nas atividades e recursos gerados pelo Aterro 

Metropolitano de Jardim Gramacho – AMJG (Pangea,2013), que na realidade 

nunca se constiuiu enquanto tal, tornando-se um lixão à céu aberto sem 

qualquer cuidado do ponto de vista ambiental e de inclusão social. 

 

    O Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho, conhecido como Lixão 

de Gramacho, foi o maior aterro sanitário da América Latina, fundado em 1978, 

situado às margens da Baía de Guanabara. Recebeu nos últimos anos mais de 

7.000 toneladas diárias de resíduos vindos dos municípios do Rio de Janeiro, 

Duque de Caxias, Nilópolis, Mesquita, São João do Meriti, Belford Roxo e 

Queimados (Pangea, 2013). 
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    Foi durante muito tempo fonte de renda para inúmeras famílias que 

faziam da coleta e venda de materiais recicláveis sua única fonte de sustento, 

porém, devido aos problemas ambientais, técnicos e de saturação da 

capacidade do aterro, foi inicialmente marcado seu fechamento para abril de 

2012, contudo atendendo às solicitações dos catadores esse prazo foi 

prorrogado e em 22 de junho do mesmo ano foi proibido definitivamente o 

depósito de lixo nesta área. (Pangea, 2013). 

 

  O Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho ocupa uma área de 

aproximadamente 1,3 milhões de m², segundo relatos dos próprios catadores, 

já contou com mais de 4.000 pessoas vivendo diretamente da atividade de 

separação e venda dos resíduos sólidos depositados no aterro por mais de 

seiscentos caminhões que diariamente saíam e entravam no lixão (Pangea, 

2013).  

 

   Estima-se que a atividade de catação no Aterro, que chegou a 

recuperar mais de 200 (duzentas) toneladas por dia de resíduos recicláveis e 

reaproveitáveis, movimentou no seu entorno, no bairro de Jardim Gramacho, 

uma economia que deu sustento a mais de 15.000(quinze mil) pessoas, 

inseridas não só nas atividades diretas de coleta e nas decorrentes destas, 

mas também em uma rede local de serviços e comércio que atendiam aos 

trabalhadores e trabalhadoras do lixão. Estas informações comprovam a 

importância que o lixão teve na formação do bairro Jardim Gramacho e na sua 

sustentação econômica. (Pangea, 2013)  

 

    Em janeiro de 2011, após acordar com a Secretaria Estadual do Meio 

Ambiente, a COMLURB- Companhia Municipal de Limpeza Urbana iniciou a 

aplicação de um plano de fechamento do lixão, que previa o encerramento total 

das atividades para o mês de maio do ano de 2012. Neste plano, dentre outras 

ações, foi prevista a criação de um Fundo de Apoio a Inclusão Social e 

Econômica dos Catadores e Catadoras do Aterro Metropolitano de Jardim 

Gramacho, com vistas a apoiar a geração de trabalho e renda para os mesmos 

(Pangea, 2015). 
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    O processo de encerramento do lixão de Jardim Gramacho, após a 

aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, pode ser descrito como 

uma experiência inédita. Dois anos antes do seu fechamento, começaram as 

discussões das ações que seriam desenvolvidas para reduzir os impactos do 

fechamento do aterro sobre os catadores e seus familiares, que perderiam sua 

atividade laboral. A experiência de fechamento do Aterro de Gramacho se deu 

com a participação direta e protagônica dos catadores, o que contribuiu para 

fortalecer sua auto-estima. 

 

        Neste plano foi prevista a criação de um Fundo de Apoio e Inclusão 

Social e Econômica dos Catadores do Aterro Metropolitano de Jardim 

Gramacho e outro Fundo de Revitalização de Jardim Gramacho, com o objetivo 

de dar suporte à geração de trabalho e renda para os catadores. Os dois 

fundos citados e previstos no plano de encerramento do aterro deveriam ser 

criados pela Prefeitura de Duque de Caxias e receberiam recursos advindos da 

exploração do gás metano, o qual seria retirado do Aterro pela empresa Novo 

Gramacho, vencedora da concorrência aberta pelo edital da COMLURB em 

2007 e comercializado junto a Refinaria Duque de Caxias/REDUC. A 

destinação de recursos para tais fundos foi prevista pela COMLURB para 

conceder a outorga de exploração do gás ( Pangea, 2015). 

 

     Cabe ressaltar que a existência destes dois fundos foram resultantes 

do longo processo de mobilização promovido pelos catadores do lixão, os quais 

reivindicaram ações concretas para que eles não ficassem desamparados e 

sem trabalho. Porém, os fundos citados não foram criados pela prefeitura de 

Duque de Caxias, vieram da Caixa Econômica Federal e da Prefeitura do Rio 

de Janeiro. Às vésperas do fechamento do lixão, não havia uma proposta 

consensuada a respeito de como os recursos dos Fundos deveriam ser 

empregados. 

 

    Ao faltar seis meses para o fechamento do Aterro, os catadores, que 

já vivenciavam dificuldades em função da diminuição do volume de resíduos 
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sólidos que chegavam ao aterro de Jardim Gramacho passaram a conceber 

esses recursos provenientes dos Fundos como a única forma concreta de 

renda para manter sua sobrevivência imediata após o fechamento do lixão. 

 

   Foram realizadas inúmeras reuniões para debater o norte destes 

recursos, sempre com a presença direta dos representantes dos catadores. Os 

atores governamentais, em sua maioria, defenderam que os recursos 

provenientes dos Fundos deveriam ser investidos na geração de novas 

oportunidades de trabalho para os catadores que trabalhavam no aterro. 

 

      Em função da demora na efetiva constituição dos Fundos e da 

chegada dos recursos, as lideranças dos catadores enfrentaram dificuldades 

em sustentar  junto à sua base de trabalhadores a proposta da cooperativa. 

 

     Na medida em que a data do fechamento ficava mais próxima, os 

catadores questionavam com mais força sobre as ações de geração de 

trabalho e renda, que não conseguiriam produzir resultados em um curto prazo 

como a situação exigia, além dos recursos não serem suficientes para 

enfrentar o problema econômico que a categoria vivenciaria com o fechamento 

do aterro. 

 

   Neste sentido, as lideranças de catadores convocaram uma 

assembléia geral da categoria, na qual se determinou que os recursos 

disponíveis fossem divididos igualmente  entre todos os catadores que 

tivessem direito a recebê-los, aqueles que trabalharam-no lixão de Gramacho 

por no mínimo 5(cinco) anos  e cada um decidiria o que fazer com a sua  

indenização, de acordo com o que lhe fosse conveniente( Pangea, 2015). 

 

  Outra questão que emergiu neste processo de fechamento do lixão foi, 

tendo como base o contrato da COMLURB e a empresa Novo Gramacho, os 

recursos previstos para os Fundos deveriam ser repassados para os catadores 

por meio de parcelas durante 15 anos, o que dificultava ainda mais a realização 
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de ações imediatas em benefício dos catadores com o fechamento do lixão( 

Pangea, 2015). 

 

  Para resolver a questão, a Prefeitura do Rio de Janeiro, em uma 

reunião de negociação com os catadores, informou que ela mesma, por meio 

da COMLURB, anteciparia os recursos e ficaria como credora junto à empresa 

Novo Gramacho (Pangea, 2015).  

 

Formou-se então um Conselho Gestor responsável pela administração 

dos recursos decorrentes da antecipação de valores obtidos mediante o 

aproveitamento do gás metano proveniente do Aterro. Tal Conselho Gestor foi 

constituído de distintos atores, a saber: representantes dos catadores atuantes 

no aterro metropolitano de Jardim Gramacho, representante da Secretaria de 

Estado do Ambiente/RJ, representante da Secretaria de Estado de Assistência 

Social e Direitos Humanos/RJ, representante da Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Direitos Humanos do Município de Duque de Caxias, 

representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Duque de Caxias, 

representante do Comitê Interministerial de Inclusão Sócio-Econômica dos 

Catadores( Pangea, 2015). 

 

    Cabe sublinhar que a presidência deste Conselho Gestor foi exercida 

por um catador e que a listagem dos beneficiários da indenização deveria ser 

definida pelo Conselho de Lideranças dos Catadores de Jardim Gramacho e 

depois encaminhada ao Conselho Gestor. 

 

   Todo esse processo se concluiu com a definição da Caixa Econômica 

Federal como o banco responsável em operacionalizar o pagamento aos 

catadores, na qual foram depositados mais de R$ 23 milhões, que 

representavam o total do valor antecipado pela municipalidade( Pangea, 2015). 

 

   Em 03 de junho de 2012, chegou o momento de encerrar as atividades 

de vazamento e recebimento de resíduos sólidos urbanos no Aterro 

Metropolitano de Jardim Gramacho, respondendo aos alertas técnicos de 



78 
 

esgotamento do espaço para a acomodação de resíduos, assim como 

respondia também aos compromissos socioambientais assumidos pelas 

autoridades na direção de cumprir a Lei Federal 12.305/2010, que instituiu a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos( Pangea, 2015). 

 

    Desde o começo do processo de discussão do fechamento do Aterro, 

os catadores se posicionaram no sentido da necessária conjunção de ações 

emergenciais e estruturantes, entendendo que os recursos, aos quais teriam 

acesso, poderiam satisfazer suas necessidades de curto prazo, porém não 

resolveriam a questão da ausência de trabalho e suas necessidades de médio 

e longo prazo. 

 

   Das demandas estruturantes apresentadas pelos catadores durante o 

fechamento do Aterro, a que teve maior avanço foi a construção do Pólo de 

Cooperativas de Reciclagem de Gramacho. Para a construção do Pólo, o 

Governo Federal, por meio do INCRA- Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária, disponibilizou uma área de 41.000 m2 (Pangea, 2015). 

 

    A proposta inicial foi de construir um complexo de cooperativas de 

reciclagem nesta área, composto de cinco galpões de triagem, dois voltados à 

agregação de valor, um destinado ao estoque e armazenamento de resíduos 

sólidos recicláveis, além de um espaço para a administração, auditório, 

refeitório e creche( Pangea, 2015). 

 

    Por entender a relevância do Pólo de Reciclagem para Jardim 

Gramacho, a Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro decidiu 

direcionar recursos para que fosse construída a primeira parte do Pólo de 

Reciclagem de Gramacho, onde foram edificados dois galpões totalmente 

equipados e com capacidade de atender 110 catadores trabalhando, a 

depender do volume de resíduos disponíveis( Pangea, 2015). 

  

   Entretanto, a construção completa do Pólo de Cooperativas de 

Reciclagem de Gramacho depende atualmente do aporte de novos recursos 
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para a realização das obras que faltam. Outro elemento a ser otimizado é a 

captação do volume de resíduos para que o Pólo de Cooperativas possa ser 

abastecido de recicláveis, de forma a assegurar a sustentabilidade da sua 

operação (Pangea, 2015). 

 

   Mediante a situação de inexistência da coleta seletiva efetiva no 

Município de Duque de Caxias, no sentido de ampliar o volume de resíduos 

disponibilizados ao Pólo de Reciclagem, os catadores que lá trabalhavam 

vivem atualmente da coleta de resíduos recicláveis advindos dos grandes 

geradores, a exemplo da REDUC/Petrobrás que envia seus recicláveis ao Pólo 

da Cooperativa( Pangea, 2015). 

 

  Neste momento, o Pólo de Reciclagem de Gramacho é constituído de 

quatro cooperativas. Elas começaram a partir de um processo de estruturação 

de uma cooperativa de 2º grau, tendo como foco a organização e atuação em 

rede no mercado da reciclagem. Cabe sublinhar que o Pólo de Reciclagem 

participa também da Rede Movimento, que é coordenada pelo Movimento 

Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (Pangea, 2015). 

 

 Ainda que fechado, a história do lixão de Jardim Gramacho não foi 

encerrada. Mesmo com a proposta de construção do Pólo de Reciclagem, com 

capacidade de gerar até 500 postos de trabalho, ainda assim faltariam 

oportunidades para as centenas de catadores que perderam seu trabalho em 

detrimento do fechamento do lixão (Pangea, 2015). 

 

  Porém, o que há de mais significativo a ser aprendido com esta 

experiência é o vigor e a capacidade dos catadores de materiais recicláveis de 

se organizarem, se mobilizarem e se reinventarem frente às adversidades e os 

desafios que se apresentaram no percurso de fechamento do lixão. Tal 

experiência somada à implementação de cooperativas populares de trabalho 

na área de reciclagem pode servir de exemplo para catadores de outros 

municípios brasileiros, além de evidenciar às autoridades públicas acerca da 

necessidade de se planejar, com a inclusão dos catadores, os processos de 
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fechamento de lixões que deverão ser encerrados em nível nacional e o 

potencial de inclusão sociais destes trabalhadores. 

 

Este capítulo teve o objetivo de versar sobre a trajetória histórica de 

fechamento do lixão de Jardim Gramacho, o maior da América Latina, marcado 

pelo protagonismo dos catadores neste processo, resultando na construção do 

Pólo de Cooperativas de Reciclagem enquanto alternativa de geração de 

trabalho e renda de médio e longo prazo, sendo esta uma experiência singular 

no Brasil, possível de ser reenditada em outras localidades do país. 

 

 Além de contribuir para o amadurecimento teórico deste tema 

emergente, dada a recente Política Nacional de Resíduos Sólidos no Brasil e a 

determinação do fechamento de lixões em todo o país, tal experiência pioneira 

serve para favorecer o debate e subsidiar tecnicamente sobre os  desafios e 

possibilidades que se têm mediante o fechamento dos lixões, tendo como 

âncora a participação ativa dos catadores de materiais recicláveis., Estado e 

organizações do terceiro setor. 
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             Lixão de Gramacho, Duque de Caxias/Rio de Janeiro 
 

 
Último dia de Funcionamento do Aterro 
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           Debate em Plenário na Assembleia Geral dos Catadores de Gramacho 
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CAPÍTULO 4-  Método  

Neste capítulo, apresentar-se-ão os antecedentes metodológicos e as 

técnicas de investigação aplicadas nesta pesquisa para alcançar os objetivos 

pretendidos. 

4.1 Antecedentes  

Em 2012, ao longo do processo do fechamento do Lixão de Jardim 

Gramacho, o maior da América Latina, a Organização Não Governamental 

PANGEA- Centro de Estudos Socioambientais aplicou instrumentos de 

pesquisa diversos junto a 1769 catadores e 100 lideranças deste conjunto.   

 
O estudo visou recolher dados dos catadores do lixão de Gramacho com 

o objetivo de oferecer subsídios para propostas de políticas públicas para a 

inclusão social e econômica deste segmento de trabalhadores após o 

fechamento do lixão.  

 
Os dados coletados neste período - nunca antes 

analisados academicamente - refletem um momento histórico único, 

exatamente quando o maior lixão da América Latina estava se fechando, 

contendo, desta forma, uma relevância social, histórica e científica, não 

somente pelo seu pioneirismo e raridade, como também pela originalidade do 

recorte: deslocamento dos catadores do lixão para uma organização 

cooperativa. 

 
  A autora desta pesquisa participou da iniciativa coordenando e 

aplicando uma das técnicas de investigação qualitativa utilizada, a dos grupos 

focais junto as 100 lideranças de catadores.  
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A instituição Pangea disponibilizou os dados para a autora com o intuito 

de estimular a produção de conhecimento acadêmico, a realização de novas 

reflexões e subsídios teóricos, visando a inclusão deste segmento de 

trabalhadores excluídos no Brasil. 

 
 
 
 

4.2. Delineamento da Pesquisa     

   A presente pesquisa se propõe a analisar o processo de construção 

identitária que se realiza na transição laboral do catador de lixão para a 

cooperativa no âmbito do fechamento do maior lixão da América Latina, o de 

Jardim Gramacho, até à sua inserção no Polo de Reciclagem, situado em 

Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil.   

 
 Agregada à esta perspectiva de pesquisar o processo de criação de 

identidade, a partir da mudança do contexto objetivo, o término do lixão, 

buscou-se o conteúdo socialmente compartilhado pelos catadores sobre o que 

é ser catador de lixão e o que muda em sua experiência a partir da inserção na 

cooperativa.  

 
Neste sentido, foi tomado como base de análise dados produzidos em 

diagnósticos censitários da população de catadores e as falas das suas 

lideranças produzidas em grupos focais, para compreendê-las naquilo que têm 

em comum e no que os distingue enquanto conjunto de trabalhadores. 

 
O problema deste estudo foi definido com a constatação de três 

observações relacionadas ao cenário atual do grupo, a saber: i) os 

empreendimentos autogestionários como uma das respostas laborais para a 

inclusão de um segmento de trabalhadores estruturalmente excluídos do 

mercado de trabalho e vivendo em condições de pobreza crítica, ii) as 

distinções presentes entre as relações de trabalho associativas e aquelas 

baseadas na lógica da sobrevivência diária, marcadamente  individualista e 

flexível, as quais vão constituir a identidade profissional dos catadores; iii) as 
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vivências de socialização dos catadores para o trabalho são ressignificadas por 

meio da produção de representações sociais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3 Os participantes    
 
 

Os participantes do presente estudo são os 1769 catadores que 

trabalharam no lixão e, dentro deste conjunto, 100(cem) lideranças deste 

segmento de trabalhadores. 

 
Os participantes, como observa-se mais adiante, encontram-se na faixa 

etária entre 19 a 64 anos, a maioria de etnia negra, baixa escolaridade, baixa 

renda e residentes na região da Baixada Fluminense.  

 
Foram analisados os dados resultantes da aplicação do Censo de 

Catadores e do Formulário 2 do CadÚnico junto aos 1769 catadores do lixão de 

Gramacho. No que tange às 100 lideranças, deste conjunto de 1769 pessoas, 

foi implementada a técnica de grupo focal. Ambos os instrumentos de análise 

foram realizados em 2012, no bairro de Jardim Gramacho.  

 

4.4 Coleta de Dados    
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A seguir, apresentar-se-ão as técnicas de coleta de dados usadas nesta 

pesquisa para alcançar os objetivos propostos. Optou-se por duas técnicas de 

investigação, quais sejam: a) Análise documental dos dados coletados do 

Formulário Principal 2 do CadÚnico aplicado aos catadores e dados primários 

de Censo dos Catadores de Jardim Gramacho realizado em 2012 para 

compreender o perfil sócio-econômico do grupo de catadores que trabalhavam 

no lixão e b)os grupos focais das lideranças de catadores para analisar as suas 

narrativas neste deslocamento: do lixão para a cooperativa.  

 

4.5 Análise documental 
 

Ao se adotar esta técnica, buscou-se identificar informações factuais nos 

documentos investigados, a partir do interesse da pesquisadora, constituindo-

se em uma rica fonte de dados, o que foi útil para contextualizar os dados 

qualitativos coletados por meio dos grupos focais.  

  

Os procedimentos metodológicos que nortearam esta modalidade de 

análise foram os seguintes: caracterização do tipo de documento investigado 

(oficial, técnico,etc.), que no caso são documentos técnicos; definição da 

unidade de análise, que neste caso foi o grupo de catadores; construção de 

categorias analíticas, resultantes do cruzamento entre o arcabouço teórico em 

que se baseou a pesquisa e os dados coletados, modificando-se ao longo do 

estudo, em um processo dinâmico de confronto constante entre teoria e 

empiria, gerando novas concepções e focos de análise. Tais categorias serão 

apresentadas e analisadas no capítulo a seguir de apresentação e discussão 

dos resultados (Capítulo 5).  

 

 Por se considerar relevante o esforço de compreender o macro-contexto 

social durante o processo de fechamento do lixão de Jardim Gramacho e as 

motivações coletivas que levaram à formação desta experiência associativa, 

buscou-se realizar o delineamento do macro-ambiente onde os catadores 

trabalhavam por meio da análise documental do CadÚnico(Cadastro Único 

para Programas Sociais do Governo Federal) e o questionário  econômico-

produtivo, realizado pelo Pangea em 2012. 
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O objetivo desta técnica foi conhecer as condições de vida e de trabalho 

dos catadores do lixão (dados demográficos, condições de infra-estrutura, 

saúde e educação, renda e ocupação, entre outros), possibilitando construir a 

moldura, compreender o contexto aonde vão ser aprofundados, através da 

técnica de grupo focal, os elementos psicossociais de construção identitária 

dos catadores. 

 

Para alcançar o objetivo traçado de obter o perfil socioeconômico dos 

catadores que trabalharam no lixão de Jardim Gramacho, foram aplicados dois 

questionários, a saber: Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 

Federal (CadÚnico) e b) Questionário econômico-produtivo, elaborado pelo 

próprio Pangea. 

 

4.5.1 Questionário CadUNico  

 
O CadÚnico é o instrumento de programas sociais do Governo Federal, 

que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo, assim, 

conhecer a realidade socioeconômica das mesmas, trazendo informações do 

núcleo familiar, das características do domicílio, das formas de acesso a 

serviços públicos fundamentais e, também, dados de cada um 

dos componentes da família, possibilitando após esta análise a inclusão destas 

famílias nos programas de transferência de renda e outros benefícios sociais. 

 
O CadÚnico está subdivido em três partes, sendo elas:  

 

Formulário Principal 1: Possui perguntas que buscam identificar a 

localização da residência, saber a quantidade de pessoas que nela residem, os 

materiais de construção utilizados, o acesso à saneamento básico, à luz 

elétrica, etc. Procura também estabelecer se a residência está situada em 

alguma comunidade indígena ou quilombola. 

 

Formulário Principal 2: É responsável por coletar dados pessoais, não 

apenas dos catadores, mas de todos os moradores do domicílio, onde pelo 
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menos um integrante colete material reciclável no lixão de Gramacho. O 

presente formulário aborda questões que vão desde sexo, escolaridade, raça, 

tempo na atividade de coleta, experiência em outros lixões etc até à renda 

individual de cada morador.  

 

Formulário Suplementar F-1: Foi utilizado para identificar a situação da 

família em relação a políticas públicas de Assistência Social, Trabalhistas, do 

Ministério de Minas e Energia, do Ministério das Cidades e do Ministério do 

Desenvolvimento Social, com isso pode-se compreender de que forma esta 

população está sendo assistida pelo governo. 

 

Para efeito de síntese deste estudo, optou-se por analisar somente os 

dados do Formulário Principal 2, que tem como foco os catadores. A seguir, 

apresentar-se-á o segundo instrumento de coleta de dados utilizado pelo 

presente trabalho, o questionário econômico-produtivo construído e aplicado 

pela Pangea com os catadores. 

 

4.5.2 Questionário Econômico-Produtivo 

 

No que se refere ao questionário econômico-produtivo dos catadores de 

Jardim Gramacho, este foi aplicado junto a 1769 catadores e teve como 

objetivo apreender a realidade concreta dos catadores no ambiente do lixão, 

identificando suas condições de trabalho; a natureza do material coletado; o 

valor de venda do material reciclável por quilo; se o catador faz parte de 

cooperativas ou não, ou se tem interesse em fazer parte de uma cooperativa; a 

existência de estruturas de intermediação de compra e venda de materiais 

recicláveis; as condições e equipamentos de segurança, ou seja, as condições 

gerais de trabalho do catador e a realidade econômica existente no aterro de 

Jardim Gramacho.  

  

A seguir, será exposta a segunda técnica de coleta de dados utilizada 

neste estudo, os grupos focais. 
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4.6 Grupos Focais   
 

No que tange à técnica dos grupos focais, por ser um instrumento de 

investigação qualitativa capaz de coletar um elevado volume de informações 

em um curto espaço de tempo, foi estruturado um roteiro com três questões 

condutoras dos grupos ancoradas nos objetivos desta pesquisa: i) Como é ter 

sido catador do lixão de Gramacho?; ii) O que trazem desta experiência para o 

momento atual?; iii) Houve alguma mudança na sua vida, a partir do momento 

em que o lixão foi fechado? Se houve, quais foram?  

 
Os grupos focais foram divididos em dez subgrupos, cada um com 

10(dez)lideranças, totalizando 100(cem) lideranças de catadores.  

 
Os seguintes critérios nortearam o planejamento dos grupos: i) 

assegurar a heterogeneidade dos participantes nos dez subgrupos (idade, 

sexo, estado civil, experiência profissional prévia, etc; ii) oferecer um espaço 

físico que permitisse o registro adequado do processo de discussão (sala 

especial com câmara) e iii) garantir tempo para que todos pudessem se 

posicionar, colocando sua opinião no grupo. 

 
Adotou-se como uma das referências para analisar os grupos focais 

realizados junto às lideranças de catadores de Jardim Gramacho, o artigo de 

Bunchaft e Gondim (2004 b), em que se distinguem duas abordagens na 

produção do conhecimento científico nas ciências sociais: a quantitativa e a 

qualitativa. A quantitativa foca na relação entre a ciência social e a natural, 

enfatiza a mensuração e a análise estatística das variáveis como meios para a 

geração do conhecimento profícuo e generalizado. Na abordagem qualitativa, o 

foco, por sua vez, é no entendimento de uma situação específica, lastreando-

se na interpretação, na busca de significado, na subjetividade e na 

intersubjetividade (Gondim,2002a; Kidd, 2002).  
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A compreensão do significado da vivência individual ou grupal é obtida 

com facilidade no estudo qualitativo pela aplicação de técnicas, tais como: 

entrevistas narrativas, episódicas, grupais, individuais, grupos focais, 

observação participante, etnografia, dentre outras. 

 

Dentre as distintas técnicas supracitadas, há autores que não fazem 

distinção entre grupos focais e entrevistas grupais, enquanto outros o fazem, 

baseando-se em dois aspectos principais: i) no foco da análise da pesquisa e ii) 

na relação que o pesquisador estabelece com os participantes. 

 

Para Gondim (2002a), o entrevistador grupal é mais diretivo, constrói 

uma relação dual com cada integrante do grupo. O nível de análise dos dados 

é individual. Em contrapartida, o moderador de grupo focal propicia o processo 

de conversação entre os membros do grupo, deslocando seu foco para a 

interinfluência de respostas que se constroem nas discussões grupais 

disparadas sobre um determinado assunto proposto pela moderadora. 

 
 As pessoas formam seus pontos de vista e comportamentos no 

interjogo das relações tanto do grupo de pares, quanto com os outros atores 

sociais que compõem o contexto do qual participam.  

 

Com base nas classificações propostas por Morgan (1997) e Fern 

(2001), os grupos focais são considerados de duas formas: i) como técnica 

associada a outros métodos, visto que o processo de construção identitária é 

um fenômeno grupal e complexo; ii) exploratórios com orientação teórica, isto 

é, focados no desenvolvimento de concepções teóricas, pois se pretende 

reconhecer as representações sociais associadas à identidade do grupo de 

catadores de lixão e cooperados, possibilitando uma melhor compreensão de 

como ocorre a construção identitária em empreendimentos autogestionários.  

 

Em síntese, há três razões para utilizar os grupos focais na 

compreensão das representações sociais de catadores de lixão e de 

cooperativa, a saber: i) os catadores trabalham juntos há anos no lixão, apesar 

da lógica laboral ser individualista, ii) a identidade e as representações sociais 



92 
 

são construídas socialmente e devem ser analisadas por meio da interação 

grupal, espaço em que foram produzidas e iii), à época da aplicação do grupo 

focal foi exatamente após o fechamento do lixão de Gramacho, fato que 

impactou a todos os catadores que lá trabalharam e repercutiu na construção 

da  suas narrativas. 

 

Nesta seção serão apresentados cinco tópicos de discussão sobre a 

investigação das representações sociais de catador por meio dos grupos 

focais, quais sejam: i) Composição dos grupos focais, ii) Local de realização, iii) 

Roteiro utilizado, iv) Forma de condução dos grupos focais e v) Habilidades do 

moderador. 

 

Cabe sublinhar que neste estudo, adotou-se a perspectiva de que a 

identidade se situa dialeticamente entre as características que unem os 

catadores enquanto grupo de trabalhadores e o que os distinguem de outros 

grupos de trabalho. Ressalta-se que a identidade neste estudo foi apreendida 

por meio de representações sociais produzidas nas narrativas dos catadores 

durante os grupos de discussão. 
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4.6.1 A composição dos grupos focais  

 

 
A preocupação em conhecer como se expressa os catadores nas 

relações de trabalho e o reconhecimento de que os catadores já se conheciam 

há anos fizeram com que se optasse por dividi-los em dez subgrupos de 

10(dez) participantes aproximadamente. Dois critérios nortearam o 

planejamento dos grupos: i) assegurar a heterogeneidade dos integrantes nos 

subgrupos (idade, estado civil, experiência profissional prévia, etc.), ii) garantir 

um espaço físico que permitisse o registro adequado do processo de discussão 

(sala especial com câmera).  

 

Cada grupo focal foi composto por dez lideranças de catadores, número 

suficiente para todos terem a possibilidade de compartilhar suas percepções, 

apresentar uma diversidade de opiniões e atingir a saturação das respostas de 

cada tópico proposto que consta no roteiro elaborado. A duração aproximada 

de cada grupo foi de uma hora.  

 

 
4.6.2  Local de realização dos grupos focais  

 

Optou-se por utilizar uma sala específica para a realização dos grupos 

focais, que dispunha de um sistema de gravação em áudio e vídeo. A sala 

dispunha ainda de uma mesa retangular, com onze cadeiras distribuídas ao 

seu redor para os dez catadores e um moderador. 
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4.6.3 Roteiro utilizado nos grupos focais  

 

Para a condução dos grupos focais foi estruturado um roteiro de três 

questões para favorecer a dinâmica grupal, com o foco de permitir um 

aprofundamento progressivo da discussão e fornecer insumos significativos 

para a análise das representações sociais de catadores de lixão e atualmente 

cooperados. 

 

As três questões norteadoras dos grupos focais foram: i) Como é ser 

catador do lixão de Gramacho?; ii) O que trazem desta experiência para o 

momento atual?; iii) Houve alguma mudança na sua vida, a partir do momento 

em que o lixão foi fechado? Se houve, quais foram?  

 

 
4.6.4 Forma de condução dos grupos focais  

 

Antes de iniciar a discussão em cada grupo, a moderadora(autora do 

presente trabalho) apresentou algumas regras de funcionamento, a saber: i) 

somente uma pessoa deve falar de cada vez; ii) conversas paralelas devem ser 

evitadas; iii) ninguém deve dominar a discussão; iv) todos têm o direito de falar 

o que pensam e v) o papel da moderadora é introduzir novos temas ou 

perguntas e facilitar a discussão entre os participantes.  

 

Alguns cuidados foram objeto de atenção na condução dos grupos 

focais: i) buscar deixar o grupo à vontade para expressar suas opiniões; ii) 

reafirmar, quando necessário, as regras de funcionamento do grupo focal; iii) 

explorar ao máximo o tópico, antes que o grupo siga em frente na discussão; e 

iv) evitar digressões que distanciam o grupo dos itens principais do roteiro, 

evitando a dispersão.  

 
As transcrições foram realizadas por um técnico contratado pela ONG, 

que não havia participado como observador de nenhum dos grupos focais. 

Procurou-se destacar as representações sociais produzidos nas falas dos 
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catadores em grupo, tomando como referência os tópicos que nortearam a 

conversação.   

 
Organizou-se um roteiro com três questões para permitir um 

aprofundamento progressivo da discussão e fornecer insumos expressivos 

para a análise das representações sociais de lixão e cooperado(a) por meio 

das narrativas geradas nas discussões grupais. 

  

As três questões norteadoras dos grupos focais foram: O que é ser 

catador(a) de lixão de Jardim Gramacho ? O objetivo desta questão foi 

identificar as características comuns compartilhadas pelos catadores e as 

diferenças existentes em relação a outros grupos de trabalhadores., b) Como 

foram preparados para o trabalho e que tipo de experiências profissionais 

tiveram? O objetivo foi inferir sobre os processos de socialização para o 

trabalho dos catadores e se tais processos estariam associados, de algum 

modo, às formas como elas se percebem atualmente como profissionais. 

C)Houve alguma mudança na sua vida, a partir do momento em que o lixão foi 

fechado? Se houve, quais foram? O objetivo foi analisar as experiências dos 

catadores a partir do encerramento do lixão, a inserção no Pólo de Reciclagem 

e seu impacto na vida pessoal, comunitária, econômica e profissional.  
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4.6.5 Habilidades do moderador  

 
 

No grupo focal, a relação do moderador é com o grupo, seu papel é o de 

favorecer que, ao propor o tema, os integrantes do grupo compartilhem a sua 

opinião com seus pares. No caso da entrevista grupal, a relação é diádica, ou 

seja, o entrevistador quer saber o que cada participante pensa individualmente 

sobre o tema ou assunto.  

 
Uma responsabilidade importante atribuída ao moderador no uso da 

técnica de grupo focal é a preocupação ética em zelar pela preservação da 

privacidade dos membros dos grupos, evitando que os participantes exponham 

demais seus sentimentos (o que seria pertinente em um grupo focal clínico, 

porém contra-indicado para um grupo focal aplicado para fins de pesquisa). Em 

se tratando dos grupos focais aqui descritos, o cuidado foi de assegurar que a 

expressão de sentimentos pessoais ou comuns ao grupo não provocasse 

constrangimentos a qualquer um dos participantes. As principais habilidades 

requeridas de um moderador de grupo focal são empatia, atenção flutuante, 

domínio do tema e da técnica, autocontrole, presteza e agilidade nos 

feedbacks. 

 

A empatia é fundamental para que o moderador se coloque no lugar do 

participante e compreenda o seu ponto de vista. A atenção flutuante irá 

favorecer as intervenções pontuais no processo de discussão, trazendo para o 

grupo os subtextos das falas, permitindo evidenciar para o centro dos 

comentários pontos de vista discordantes e concordantes. A fala de um 

membro do grupo é considerada produção grupal (Gondim, 2002 b). 

 

 
O domínio do tema e da técnica é fundamental para permitir um 

acompanhamento cuidadoso das trocas verbais e agilidade nas intervenções. 

O autocontrole e o autodomínio são importantes para que o moderador iniba 

sinais de sua concordância ou discordância em relação aos pontos de vista 

tratados no grupo, tentando minimizar o impacto da sua subjetividade na 

produção grupal. Por último, a presteza nos feedbacks é um requisito valioso 
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para que o moderador avalie junto com o grupo o sentido de suas 

interpretações acerca do discurso dos participantes(Gondim,2002a).  

 
 
 

A seguir, no capítulo 5 serão apresentados e discutidos os resultados 

desta pesquisa. 
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CAPÍTULO 5  

 

Apresentação e Discussão dos 

Resultados 
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Capítulo 5- Apresentação e discussão dos resultados 

 
Neste capítulo serão apresentados os dados deste estudo. Na primeira 

seção constam os resultados provenientes do formulário 2 do Cad Único 

relativos aos catadores. Na segunda seção serão apresentados os dados 

referentes ao Censo Econômico-Produtivo realizado pelo Pangea com os 

catadores no momento em que o lixão foi fechado. A terceira e última seção 

trata dos dados resultantes dos grupos focais aplicados às 100 (cem) 

lideranças de catadores após o recente fechamento do lixão. 

  

5.1. Questionário CadUNico / Formulário Principal 2 

 
O público-alvo reside, em sua significativa maioria, em áreas urbanas, o 

que se apresenta como um fato lógico, dado que as atividades dos catadores 

só podem ser executadas em cidades com produção de resíduos sólidos 

capazes de garantir a sua sobrevivência (Figura 6). 

  

 
Figura 6 -  Localização dos Domicílios 
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Os catadores e familiares moram em residências classificadas como 

“particular permanente”. No entanto, a casa própria, nestes casos, longe de 

representar um nível de renda que permita a aquisição de imóvel próprio, é 

produto de ocupações, em sua maior parte clandestinas, realizadas através 

dos denominados “puxadinhos”, termo utilizado pelos próprios catadores, 

salientando a dificuldade destes indivíduos em adquirir imóveis no mercado 

regular. ( Figura 7) 

 
     Figura 7- Situação do Domicilio 
 

Estas moradias possuem, em 81% dos casos, até 4 (quatro) cômodos 

(Figura 8), sendo que em 74% da amostra, verifica-se que são compostas de 

apenas 1(hum) dormitório (Figura 9)., o que mostra a precariedade de espaço 

do domicílio. 

 
Figura 8 - Quantidade de Cômodos por Domicilio 
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Figura 9- Quantidade de Dormitório nos Domicilio 

 

Embora mais da metade (68%) dos domicílios tenham água encanada 

(Figura 10), estão ligados à rede geral de água 61% das residências (Figura 

10). Esta diferença, provavelmente, pode ser atribuída àqueles catadores que 

declaradamente fazem algum tipo de ligação clandestina, o que corrobora com 

a ideia da elevada vulnerabilidade que este grupo de trabalhadores possui no 

contexto social. 

 

                                Figura 10- Domicílios com Água Encanada 
 

No que tange às condições sanitárias, estas ainda são precárias, pois o 

sistema de escoamento sanitário para a rede coletora de esgoto é acessível 

apenas para 61% das casas (Figura 11). 
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Figura 11- Forma de Abastecimento de Água nos domicílios 
 

Esta precariedade torna-se mais visível quando comparada, segundo 

pesquisa do IBGE de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS) 2012, 

ao acesso à rede geral de água que, em 2009, estava presente em 97,1% dos 

domicílios na zona urbana da região Sudeste. Ainda segundo o IBGE, o 

esgotamento via esgoto sanitário ou fossa séptica, em 2009, estava atendendo 

80% dos moradores em áreas urbanas, contrastando fortemente com os 50% 

apurados junto aos catadores (Figura 12). 

 
 

 
Figura 12- Sistema de Esgotamento Sanitário 
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social se repete, já que entre os domicílios dos catadores a coleta de lixo 

domiciliar direta chega apenas a 65% (Figura 13).  

 

Outro dado que chama atenção é que 18% dos domicílios enterram ou 

queimam seu lixo domiciliar dentro da própria propriedade. No caso do lixo ser 

queimado, o que é o mais provável e contraditório, os catadores e suas famílias 

são atingidos diretamente pelas toxinas emitidas pela queima dos resíduos, 

inclusive resíduos potencialmente recicláveis. 

 
Figura 13- -Destino do Lixo Domiciliar 

 
Mas, tal como ocorre com os esgotos, apenas a coleta do lixo não é 

capaz de eliminar efeitos nocivos, como a poluição do solo e das águas, 

causada pelo chorume, líquido formado em depósitos de lixo não controlados. 

Entre os anos de 1989 e 2008, houve um crescimento de pouco mais do dobro 

da quantidade de lixo com destinação final adequada, tendo passado de 28,8% 

para 66,4%( Figura 13), de acordo com o IBGE(Indicadores de 

Desenvolvimento Sustentável, 2012).  

 

As formas inadequadas (lançamento, em estado bruto, em vazadouros 
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e adequadamente disposto –que contribuem para a coleta seletiva, a 

reciclagem e a compostagem do lixo orgânico se torna maior, em 2008, no Sul 

e Sudeste (respectivamente, 81,8% e 82,9%) e menor no Norte (36,1%), 

Nordeste (44,3%) e Centro-Oeste (29,5%), de acordo com o IBGE (2012). 

 

Nas áreas urbanas das regiões Sul e Sudeste, praticamente, a totalidade 

dos domicílios possui eletricidade (IBGE, 2010). Já entre os catadores 87% 

possuíam energia elétrica em seus domicílios, sendo que a energia sem 

medidor (provavelmente “gatos”) responde por 38% da iluminação presente 

nos referidos domicílios (Figura 14). Outro dado que chama a atenção, não 

pelo seu valor relativo, mas, por ainda existir nos centros urbanos residência 

que se utiliza de velas como forma de energia em plena contemporaneidade. 

(0,06%, ou seja, 1 unidade familiar da amostra). 

 

 
Figura 14- Iluminação Utilizada nos Domicílios 

 

Quanto ao número de membros residentes nas casas dos catadores, 

observa-se que 71% dos catadores constituem núcleos de no máximo até 4 
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função das características da produção destes trabalhadores, feita de modo 

individual e com acirrada competitividade entre eles. Existe também a 

dificuldade de formar famílias estáveis, considerando fatores de risco, que 

geram alto grau de tensão como violência doméstica, baixa escolaridade, 

desnutrição, trabalho infantil, desamparo quanto às perspectivas de vida 

favorecidos pela situação de pobreza crítica.  

 

 
Figura 15- Número de Membros Residentes nos Domicílios 

 

As políticas de combate ao trabalho infantil estão a cargo do Ministério 
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horária escolar mensal. Talvez esta seja uma razão para o baixo índice de 

crianças e adolescentes no lixão de Gramacho, além do próprio controle que é 

exercido na entrada e saída do aterro.  
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que menores de suas famílias atuassem neste trabalho de coleta no lixão, 

tendo em vista o receio de que a existência do trabalho infantil pudesse 

prejudicá-los no que se refere à indenização de R$14.000,00 proposta pela 

Prefeitura do Rio de Janeiro (Figura 16) 

 

 

 
Figura 161 -Famílias com Trabalho Infantil 

 

Os catadores residem, em 68% dos casos, em Duque de Caxias (Figura 

17), município onde situou-se o lixão de Gramacho, o que corrobora com a 

pouca despesa com transporte apurada na pesquisa. 

 

 
Figura 17-  Municípios de moradia dos catadores 
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Além do mais, o bairro que detém a maior concentração de catadores é 

justamente Jardim Gramacho 54%, ou seja, os catadores moram próximo ao 

lixão, sendo que alguns moraram no próprio lixão (Figura 18). 

 
 
 

 
Figura 18- Distribuição dos catadores por bairros 

 

No aterro de Jardim Gramacho a preponderância de mão de obra é 

masculina (60%) em relação à 40% de mão de obra feminina (Figura 19).  

 

 
Figura 19- Distribuição dos catadores por gênero. 

 

A distribuição etária dos catadores concentra-se na faixa de 30 a 59 

anos (66%), seguida dos catadores de 18 a 29 anos (20%). Destaca-se o 

percentual de 8% de catadores com faixa etária acima de 60 anos (Figura 20), 

expressando o quanto o lixão absorveu trabalhadores que estavam excluídos 

do mundo do trabalho. 
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Figura 20- Faixa Etária dos Catadores 

 

 

Do total dos catadores pesquisados, 73% se dizem negros ou pardos 

(Figura 21)., confirmando o lugar de exclusão social e pobreza do negro na 

sociedade brasileira. 

 
Figura 21- 2 Cor ou raça dos catadores e seus familiares 

 

Quanto ao município de origem cerca de 50% (Figura 22) declaram que 

nasceram no município de Duque de Caxias e 43% em outros municípios. 

 
Figura 22- Município de origem dos catadores 
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Dos entrevistados, 86% dos catadores nasceram na região Sudeste 

(Figura 23). Em seguida, 10,49% são oriundos da região Nordeste, o que 

mostra um deslocamento migratório da região Nordeste para a Sudeste. 

(Figura 23)  

 
Figura 23- Região de nascimento dos catadores 
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Figura 24- Estado de nascimento dos catadores 
 

No que se refere às condições físicas dos catadores, apenas 4% 

declararam apresentar algum tipo de deficiência (Figura 25). No entanto, é 

perceptível que as péssimas condições de trabalho impactam sobremaneira na 

qualidade de vida dos catadores. É muito comum casos de escabiose, 

escoliose pela falta de ergonomia na atividade, leptospirose pelo contato com 

ratos, urubus, cortes diversos, além de todo um conjunto de danos psicológicos 

resultantes das longas jornadas de trabalho em condições absolutamente 

aversivas.  

 

 
Figura 25- Portador de deficiência 

 

Desses 4% declarados, 50% afirmou que possui alguma deficiência 

física, 35% problemas de baixa visão e 11% cegueira (Figura 26). 

 

 
Figura 26-Tipo de deficiência dos catadores 
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haja um percentual significativo de analfabetos funcionais. Analfabetismo 

funcional é um conceito que está relacionado à incapacidade que o sujeito 

demonstra de compreender textos simples, interpretar contextos, articular 

ideias  ou realizar operações matemáticas  mais elaboradas, embora saiba 

reconhecer letras e números., o que limita severamente o desenvolvimento 

pessoal e profissional.(Wood Jr, 2013)  

 
Figura 27- Catadores alfabetizados 

 
Quando perguntados se frequentou a escola, 81% afirmou que já 

frequentou a escola e 4% declarou estar cursando a escola da rede pública 

(Figura 28).  

 

 
Figura 28- Catadores que frequentam a escola 

 

Dos catadores que frequentam a escola, 23% estão no ensino 

fundamental, (seja regular com duração de 8 ou 9 anos), 18% no ensino médio 

regular. No programa de EJA (Educação para Jovens e Adultos) com 

modalidade supletiva encontram-se apenas 2% (Figura 29).  
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Figura 29- Curso que frequenta 

 

Em relação à série que estão cursando, 14% encontra-se no primeiro 

ano do fundamental I e nono ano do fundamental II, 21% no quinto ano do 

fundamental I(Figura 30). 
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Em relação aos catadores que já frequentaram a escola, 44% cursaram 

da 1ª a 4ª série do fundamental I e 43% da 5ª a 8ª série (Figura 30). Destes, 

18% concluíram a 5ª série do fundamental I, seguido de 17% que concluíram a 

4ª série do fundamental I (Figura 31). Assim o nível de escolaridade, tanto para 

os catadores que estão frequentando a escola, quanto os que já cursaram 

circula da alfabetização para adultos ao ensino fundamental I. 

 
Figura 31- Nível de escolaridade 

 

 
Figura 32- Última série em que frequentou na escola 
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Dos entrevistados, 17,53% declararam auferir uma renda até 1 /2 salário 

mínimo, 32,28% declararam perceber uma renda entre 1/2 e 1 salário mínimo.  

Ademais, 30,71% declararam receber entre 1 e 2 salários mínimos, 5,38% 

entre 2 e 3 salários mínimos e 4,82% entre 3 e 5 salários mínimos, 0,37% 

declarou receber acima de 5 salários mínimos, 2,78% afirma que não 

receberam qualquer provento e 6,12% não informaram. (Figura 33). 

 

 
Figura 33-  Distribuição de renda dos catadores 

 

A seguir, serão apresentados e discutidos os dados provenientes do 
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Em relação ao exercício da atividade de catador, 57,26% afirmam que 

trabalham há mais de 10 anos no ramo da reciclagem (Figura 32), sendo que a 

parcela mais significativa se encontra numa variação de 5 a 10 anos de 

atividade (24%). Há também uma relação de trabalho entre gerações, famílias 

que se sustentaram financeiramente a partir do lixão e cujos filhos e netos 

continuaram a seguir a mesma atividade., ratificando o lugar de 

supranumerários proposto por Castel(1995), os excluídos dos excluídos 

sociais. 

 

Figura 34- Tempo de exercício na atividade de coleta 
 
Dos catadores pesquisados 95, 93% sempre catou no lixão de Gramacho 

(Figura 35).  

 

 
Figura 35- Atividade exercida somente no lixão de Gramacho 
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Petrópolis (13%), Belford Roxo (11%), São Gonçalo (8%) Majé(7%) e 11% dos 

catadores coletavam nas ruas de diversas cidades do entorno de Duque de 

Caxias ( Figura 36). 

 

 
Figura 36- Procedência dos catadores que realizavam a coleta em outros lixões antes de 

Gramacho 
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Em relação às atividades realizadas dentro do lixão de Gramacho, 

observa-se que apenas 14% tem menos de 5 anos de trabalho dentro do 

aterro. Entre 5 e 10 anos de trabalho, registrou-se um percentual de 26% de 

catadores.  Dos que catam há mais de 10 anos dentro do lixão de Jardim 

Gramacho, registrou-se um índice de 60% (Figura 37).   

 
Figura 37- Tempo de coleta no lixão de Gramacho 

 

Cerca de 46% dos entrevistados responderam que gostariam de 

continuar na atividade de coleta de recicláveis (Figura 38) e 53% não desejam 

mais continuar na catação. 

 
Figura 38-  Interesse em continuar na atividade de coleta 
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Figura 39- Participante de cooperativa ou associação 

Entre os catadores cooperativados, a maior parte tem menos de 5 anos 

na cooperativa e 18,8% estão associados há mais de 12 anos (Figura 40).  

 
Figura 40- Tempo de inserção em cooperativa 

 

Em relação ao fato de já ter participado de alguma cooperativa, 85% 
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Figura 41- Participação prévia em cooperativa 
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uma visão cética de que o cooperativismo seja um instrumento de mobilidade 

social.  De fato, na lógica do lixão, o que impera é a perspectiva da coleta 

individual, muitas vezes realizada num processo de competição muito acirrada 

em relação aos demais catadores, disputando, entre os caminhões de coleta 

que despejam resíduos no lixão, aqueles que recolhem o lixo das áreas da 

cidade do Rio de Janeiro que gera melhor renda e, portanto, um lixo mais rico.  

 
Figura 42- Investimento na cooperativa como fonte de renda 

 
Esse processo cultural do trabalho individual do lixão se reflete em que 

apenas 42% dos entrevistados relata interesse em se organizar de modo 

associativo (Figura 43). 

 

 
Figura 43- Interesse em se tornar cooperado 

 
 

A produção média diária per capita é de 278 kg/catador, o que gera uma 

produção média total diária de 485.493 kg considerando os 1791 entrevistados, 

sendo que os principais materiais coletados são o plástico misto (média de 

201.506 kg/dia), sucata (média de 80.400 kg/dia) e papel (média de 76.350 

kg/dia) (Figura 44).  
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Figura 44- Tabela de produção de material por dia 

 

Materiais 
Produção Total 

Informada (Kg/Dia) 
% 

Papel 76.350,00 15,73% 

Papelão 42.616,00 8,78% 

Plástico Misto 201.506,00 41,51% 

Plástico Fino 69.662,20 14,35% 

Alumínio 11.060,00 2,28% 

Sucata 80.400,50 16,56% 

Vidro 3.519,00 0,72% 

Tetra Pak 380,00 0,08% 

TOTAL 485.493,70 100% 

 

Se há possibilidade de realizar análises a partir da perspectiva de 

produção diária do catador, esta mesma perspectiva não pode ser aplicada 

mecanicamente para a lógica da produção mensal, pois o regime de trabalho 

dos catadores é significativamente flexível, ou seja, cada um faz seu horário e 

trabalha quantos dias da semana forem suficientes para garantir uma 

sobrevivência mínima. As precárias condições laborais no lixão adicionadas às 

longas jornadas de trabalho não favorecem que a maioria tenha condições 

físicas e psicológicas de trabalhar todos os dias.  

 
Nesse sentido, em relação à frequência de trabalho no lixão de 

Gramacho, constatou-se que a maior frequência ocorre com os catadores que 

trabalham 3(três) dias por semana (28%), em segundo lugar 5(cinco) dias por 

semana (25%) e respectivamente 4 (quatro) dias por semana (17%) (Figura 

45).  
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Figura 45- Frequência de trabalho no Aterro de Gramacho 

 
Partindo para a análise da carga horária diária, 25% trabalha de 

10(dez) a 12(doze) horas por dia, 23% de 6(seis) a 8(oito) horas por dia e 18% 

de 8(oito) a 10(dez) horas por dia (Figura 46). Há de se considerar que não é 

possível comparar a jornada de trabalho de um funcionário assalariado que 

detém em geral condições de trabalho mínimas com aquelas encontradas no 

lixão, onde as pessoas se misturam com o lixo comum, ratos, urubus, material 

hospitalar, sujeitos à cortes constantes e também afundamentos, há 

literalmente buracos no lixão de resíduos sobrepostos um em cima do outro 

com elevada profundidade, que às vezes desestabilizam os catadores e as 

pessoas caem  e afundam no lixão. Neste sentido, a hora de trabalho no lixão é 

muito superior em intensidade, risco de vida e pressão psicológica do que a 

hora tradicional assalariada, mesmo precarizada.  

 
Figura 46- Carga horária atual por dia na coleta 
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Numa análise comparativa sobre quantas horas eram trabalhadas no 

ano anterior (2011), não se identificou disparidades com a situação atual 

(Figura 47).  

 

 
Figura 47- Carga horária por dia em ano anterior (2011) 

 

A análise realizada para a receita auferida com a venda por produto 

encontra-se em conformidade com a informação de que os catadores declaram 

que a variedade da sua renda diária no lixão de Gramacho é de acordo com a 

venda por tipo de produto. Cerca de 48% recebe menos de 1/8 salário mínimo 

por dia (Figura 48), sendo que a maior concentração, 10%, encontra-se situada 

naqueles que percebem R$60,00 por dia.  

. 

 
Figura 48- Receita diária proveniente da coleta no lixão de Gramacho 

 

2%

8%

22%

17% 23%

9%

1%
18%

Carga horária por dia em ano anterior

De 0 a 4 Horas

De 4 a 6 Horas

De 6 a 8 Horas

De 8 a 10 Horas

De 10 a 12 Horas

De 12 a 16 Horas

De 16 a 20 Horas

Não respondeu

48,4%
30,7%

5,6%
0,3%0,2%0,1%14,8%

Receita diária proveniente da coleta no lixão de Gramacho

Entre 0 a 1/8 SM

Entre 1/8 a 1/4 SM

Entre 1/4 a 1/2 SM

Entre 1/2 a 1 SM

Entre 1 a 2 SM



123 
 

Aprofundando a análise da renda do catador, através do cruzamento dos 

dias trabalhados com a variável  valor de recebimento por dia, chega-se a uma 

estimativa de renda mensal, onde 8,71% percebe uma renda média estimada 

até ½ salário mínimo, 38,10% dos entrevistados recebe uma renda média 

estimada entre 1/2 e 1 salário mínimo,  37% entre 1 e 2 salários mínimos, 

8,39% dos catadores  se situa na faixa entre e 2 e 3 salários mínimos, 6,12% 

entre 3 e 5 salários mínimos e apenas 0,45% de 5 a 10 salários mínimos.   

 
Em comparação com as informações prestadas pelos catadores no 

questionário do CAD Único em seu Formulário Principal 2, quanto à percepção 

da renda mensal, as diferenças não são significativas. Trata-se de dois olhares 

distintos: o do CAD Único estimula e resposta sobre a renda mensal e a 

estimada. A figura 49 analisa a renda mensal a partir dos dados da renda diária 

declarada pelos catadores. Em geral, esta percepção tende a ser mais 

aproximada da realidade, tendo em vista que os catadores realizam a maioria 

das suas transações comerciais diariamente.  

 
Figura 49- Estimativa de rendimento médio mensal dos catadores 

 

Os atravessadores representam 82% dos clientes dos catadores (Figura 

50), 3,8% são cooperativas e apenas 0,1% indústria, 14,1% não respondeu. 

Esta informação corrobora com os indicativos das estruturas fortes e abusivas 

de intermediação existente para a comercialização dos materiais recicláveis 

dos catadores, que são os atravessadores. De fato, a cadeia recicladora é 

baseada em uma estrutura piramidal aonde no topo da cadeia encontram-se os 

recicladores(indústria) e na base os catadores desorganizados, sendo que na 

zona intermediária há um conjunto de estruturas de intermediações com 
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complexidades distintas e a predominante é o atravessador, que compra dos 

catadores desorganizados e vende para a indústria recicladora.   

 
A característica principal desta zona é a compra dos materiais dos 

catadores pelos intermediários( atravessadores) a preços abusivamente 

baixos, mas à vista, combinada com uma oferta de favores  à estes catadores 

que os torna refém dos intermediários, como por exemplo a realização de 

empréstimos diversos, compra de comida e de remédio à prazo em armazéns 

dos próprios intermediários, utilização de instrumentos de trabalho alugados 

como carrinho e a responsabilidade pela manutenção destes, enfim um 

conjunto de pretensos serviços e facilidades que ao final tornam o catador  

refém desta rede de atravessadores, configurando em determinadas situações 

a relação de servidão por dívida. 

 
Figura 50- Clientes dos catadores do lixão de Gramacho 

 

O gráfico supracitado demonstra que 81% dos catadores recebem seu 

pagamento à vista em dinheiro (Erro! Fonte de referência não encontrada., o 

que reforça as características do processo de exploração existente entre 

atravessador e catador, baseado na remuneração à vista ( Figura 51), mas com 

preços abusivamente irrisórios. Ainda que o preço do material coletado pelo 

catador seja considerado irrisório, o fato de ser pago à vista cria um desafio ao 

processo cooperativo, já que pagamentos diários podem ser operacionalmente 

impossíveis ou muito difíceis para uma organização associativa sem capital de 

giro. 
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Figura 51-  Pagamento à vista 

 

Essa situação reforça a análise anterior de venda dos materiais direta 

para os atravessadores, já que, em geral, a indústria paga melhor pelo material 

coletado ao catador, porém em geral com prazo de 15 dias. Dos 7% que não 

recebem o pagamento à vista, 33% recebem em 5 dias e 29% em uma 

semana. 

 

 
Figura 52- Prazo para Pagamento 

 

Finalmente, quanto às condições de segurança no trabalho 83% 

declararam que usam EPI’s (Equipamentos de Segurança Individual) (Erro! 

Fonte de referência não encontrada.51). Apesar deste elevado índice, 

quando os catadores são observados em campo, constata-se que não parece 

ser esta a realidade que se apresenta. Há uma resistência, na maioria dos 

catadores, em adquirir novos hábitos de trabalho como por exemplo usar luvas, 
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há afirmações diversas de que com a luva perde-se a sensibilidade para triar 

materiais. Ressalta-se que poucos catadores utilizam uniformes, botas ou 

mesmo outros itens constantes nos EPI´s( equipamentos de proteção 

individual) e há muitas enfermidades associadas ao contato com o lixão.  

 
Figura 53- Uso de equipamento de segurança individual 

 
Nestas duas primeiras seções objetivou-se traçar um panorama, não 

somente do macro-contexto sócio-econômico em que está inserido o catador 

de lixão de Jardim Gramacho, como também procurou-se mostrar dados que 

caracterizassem as condições de vida do catador de lixão para que pudesse 

gerar uma compreensão situada do objeto de estudo da presente pesquisa. 

 
A seguir serão apresentados os dados dos grupos focais. 
 
5.3 Análise dos Grupos Focais com os catadores   

 

A partir da transcrição das fitas de áudio e vídeo, foi feita uma análise de 

conteúdo temática, não quantitativa das falas produzidas por cem lideranças de 

catadores que trabalharam no lixão de Gramacho, os quais participaram dos 

grupos focais (Bardin,1970, Smith, 2000). As transcrições foram realizadas e 

procurou-se sublinhar os temas centrais emergentes em cada grupo focal, 

tomando como base os tópicos do roteiro que nortearam a discussão. Foram 

identificadas representações sociais dos temas e argumentos centrais e 

constatou-se que, ao mesmo tempo em que o grupo produz uma reflexão sobre 

si, neste momento também partilham representações sociais em grupo, que 

favorecem o processo de diferenciação de outros trabalhadores. 
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Para tratar das representações sociais identitárias neste trabalho, levou-

se em conta dois focos de análise: i) a dialética da identidade e da diferença na 

formação do grupo de catadores cooperados e suas interfaces com os 

diferentes atores do contexto sócio-produtivo em que a cooperativa está 

inserida e ii) os processos de socialização para o trabalho na formação 

identitária durante o deslocamento de atividade dos catadores do lixão para a 

cooperativa. 

 
Para tratar das representações sociais  advindas dos grupos focais, 

levou-se em conta o seguinte recorte: as representações sociais de catador de 

lixão, as representações sociais de cooperado, as representações sociais de 

lixão, as representações sociais de cooperativa. 

 
Para analisar as representações sociais do catador que deixou de 

trabalhar no lixão e se tornou cooperado, usou-se os conceitos de identidade e 

de processos de socialização para lastrear a discussão. 

5.3.1 Representações sociais identitárias de catador(a) de lixão e 

de cooperativa e sua interface com os processos de 

socialização 

Observou-se que os catadores trouxeram à discussão a sua diferença 

em relação aos outros grupos de trabalho e o que os une enquanto grupo. Este 

recorte analítico foi feito, tomando como base o conceito dialético de identidade 

proposto por Tomás Tadeu Silva (2011), que define identidade como um 

processo dinâmico, que se afirma na relação dialética entre a distinção e a 

identificação que ocorrem nos grupos e que tais processos se dão ao mesmo 

tempo. Dito de outro modo, no mesmo momento em que a identidade se 

afirma, ela também se diferencia de outras identidades.  



128 
 

No entanto, a identidade e a diferença estão em uma relação de estreita 

interdependência. Atrás de toda afirmação, há uma negação, como argumenta 

Silva (2011). Na perspectiva que o autor vem desenvolvendo, identidade e 

diferença são concebidas como mutuamente determinadas, faces de uma 

mesma moeda.  

 
A identidade e a diferença são o resultado de um processo de produção 

simbólica e discursiva que se dá a partir de representações sociais. O processo 

de diferenciação linguística, por meio do qual as representações sociais são 

produzidas está longe, entretanto, de ser simétrico. A identidade, tal como a 

diferença, é uma relação social e que supõe hierarquias. Isso significa que sua 

definição - discursiva e linguística - está sujeita a vetores de força e a relações 

de poder(Silva, 2011).  

 

Afirmar a identidade significa marcar limites, distinguir entre o que fica 

dentro e o que fica fora. Neste sentido, os pronomes "nós" e "eles" não são 

simples categorias gramaticais, mas evidentes indicadores de posições do 

sujeito marcadas por relações de poder nos contextos em que elas se dão ( 

Silva, 2011).  

 

 Há, entretanto, uma série de outros processos que traduzem esta 

diferenciação ou que com ela guardam uma íntima relação. São outras tantas 

marcas da presença do poder: incluir/excluir ("estes pertencem, aqueles não"); 

demarcar fronteiras ("nós" e "eles"); classificar ("bons e maus"; "puros e 

impuros"; "desenvolvidos e primitivos”; “racionais e irracionais”); normalizar 

(“nós somos normais; eles são anormais”). A afirmação da identidade e a 

marcação da diferença implicam em operações de incluir e de excluir. Dizer "o 

que somos" implica também em afirmar "o que não somos". As representações 

sociais que marcam a identidade e a diferença se traduzem, nesta perspectiva, 

em declarações de quem pertence e quem não pertence, sobre quem está 

incluído e quem está excluído (Silva, 2011).  

 

Com relação à representação social de catador cooperado, tomando 

como base a  dialética da identidade e da diferença que ocorre nas relações 
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sociais, como demonstrado por Silva(2011), observou-se, a partir dos dados 

provenientes dos grupos focais, que este processo de deixar de ser catador de 

lixão e passar a ser um catador cooperado envolve quatro tipos de relação: I) 

com o Estado, II) com a comunidade, III) com a categoria de catadores (entre 

os pares) e IV) consigo mesmo.  

 

A seguir serão apresentadas as interfaces do grupo de catadores com 

os atores sociais acima elencados, tendo como lastro as falas dos catadores 

produzidas nos grupos focais. 

 

a) Na relação entre os catadores e o Estado 
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O apoio técnico-financeiro recebido do Estado foi fundamental para a 

organização dos catadores e sua qualificação profissional, a partir de parcerias 

firmadas com entidades públicas e com organizações do terceiro setor. Os 

catadores se qualificaram tecnicamente tanto na área de logística em 

reciclagem quanto na área de cooperativismo, se diferenciando de outros 

grupos de trabalhadores.  

 

A relação com o Estado é concebida pelos catadores como um 

reconhecimento legítimo a uma prestação de serviço de coleta seletiva 

realizada, em que eles limpam as ruas das cidades, aumentam a vida útil do 

aterro sanitário, diminuem o uso da extração de matérias primas virgens da 

natureza, entre outros benefícios gerados pelo seu trabalho à sociedade. São 

serviços não pagos e que o Estado através de apoio técnico e financeiro a 

estas organizações associativas de catadores os reconhecem e os beneficiam.  

 

Os catadores, no entanto, não ignoram, segundo o que se depreende 

dos grupos focais, que o vínculo com o lixão tinha data marcada para terminar, 

apesar de ter sido considerado por alguns um fechamento traumático realizado 

pelo Estado, e a preocupação com as perspectivas de futuro emergirem, o que 

parece justificar a necessidade de serem mais preparados para trabalharem 

tecnicamente de forma autogestionária. 

 

“Para mim foi uma falta de respeito ter fechado o lixão assim de uma 

hora para outra(...), porque a pessoa precisa do trabalho. Nós sempre 

trabalhamos, vamos lá e se a pessoa não souber fazer outra coisa, como é 

para eles continuarem trabalhando e mantendo a família?” 

 

“O que vai ser da gente? O que vai ser de todas as pessoas que vão 

ficar? Então eles têm que pensar em algo para nós, em nosso melhor, para que 

a gente possa colocar um negócio.” 

 

Fica nítido no discurso dos sujeitos que há uma associação entre o 

trabalho de coleta no lixão e o “não saber fazer outra coisa”, o que demonstra a 
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falta de acesso dos catadores à educação, além de estarem submetidos à 

elevada precarização trabalhando no lixão. A falta de condições dignas de 

trabalho, o não reconhecimento da sociedade do seu papel para a economia e 

para o meio ambiente corroboram para a invisibilidade deste grupo de 

excluídos sociais.  

 

Castel (1997) discute a questão da precarização do trabalho em função 

da nova configuração da acumulação flexível na contemporaneidade. A 

discussão proposta pelo autor vem contribuir para situar como eixo central da 

“nova questão social”, o fenômeno da precarização do trabalho, proveniente da 

reestruturação do capital globalizado, que culmina com o processo de 

vulnerabilidade das massas e produzem o desemprego e a desfiliação.  

 

O autor supacitado argumenta: “Assim como o pauperismo do século 

XIX estava inserido no coração da primeira industrialização, também a 

precarização do trabalho é um processo central, comandado pelas novas 

exigências tecnológico-econômicas da evolução do capitalismo moderno.”   

              

 Para caracterizar o processo que alimenta a vulnerabilidade social, 

Castel (1997) associa a precarização do trabalho ao desemprego e à 

degradação dos vínculos de pertencimento, que ampliam os riscos de 

vulnerabilidade social dos que estão à margem, ocorrendo a desfiliação social, 

isto é, a aliança entre a perda do trabalho e o isolamento relacional.  

 
O conceito de desfiliação social apresentado por Castel (1997) pretende 

demonstrar a tendência atual ao enfraquecimento ou ruptura dos laços sociais 

que ligam o indivíduo à sociedade. Tomando como base tal conceito, pode-se 

considerar que os catadores são um grupo de trabalhadores caracterizados por 

esta desfiliação social e se encontram numa zona de elevada fragilidade, em 

virtude do desemprego e da extrema vulnerabilidade do trabalho, 

especialmente no lixão, em que conviviam diariamente com urubus, ratos e 

outros bichos transmissores de doenças, além de material hospitalar cortante e 

contaminado. Um local onde o lixo é depositado sem nenhum tipo de cuidado, 

tornando-se depósito de todos os tipos de resíduos a céu aberto, desde o lixo 
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residencial, como restos de comida, dejetos de banheiros até mesmo o lixo 

hospitalar, com seringas, agulhas e outros produtos poluentes, lançados 

indiscriminadamente no lixão de Jardim Gramacho. Este foi o contexto do lixão 

onde a grande maioria dos catadores trabalharam por longos anos com a 

precarização reforçando a desfiliação e vice-versa. 

 
O autor supracitado discute o conceito de vulnerabilidade, que 

representa uma espécie de indicador da exposição de um indivíduo à 

ocorrência de riscos, configurando-se “[...] enquanto zona intermediária 

instável, que conjuga a precariedade do trabalho com a fragilidade dos 

suportes de proximidade” (CASTEL, 1997, p.26).  As zonas de vulnerabilidade 

social referem-se ao contexto onde o conjunto de indivíduos inseridos estão 

localizados fora de um padrão de proteção social, devido à crise emergencial 

na sociedade; são os desempregados, aqueles inscritos de forma precária no 

mundo do trabalho e com fragilidade dos vínculos laborais.  

 
A “zona” de vulnerabilidade é apresentada como: “[...] um espaço social 

de instabilidade, de turbulências, povoado de indivíduos em situação precária 

na sua relação com o trabalho e frágeis em sua inserção relacional. Daí o risco 

de caírem na última zona, que aparece, assim, como o fim de um percurso. É a 

vulnerabilidade que alimenta a grande marginalidade ou a desfiliação“(Castel,  

1997).  

 
O autor entende que a estruturação de sistemas de proteção social ao 

sujeito decorre da necessidade de redução dos riscos provenientes da 

convivência dos indivíduos em sociedade. A adesão ao sistema de proteção 

social realiza-se fundamentalmente a partir da inscrição dos indivíduos em 

associações constituídas por regulamentações e estatutos jurídicos, que atuam 

enquanto mecanismos de “coesão social”. 

 
A situação dos catadores é particularmente mais perversa do que aponta 

Castel, porque estes não são fruto da erosão dos sistemas de proteção social 

da sociedade salarial. Os catadores sempre estiveram excluídos desta 

sociedade salarial, tratam-se de informais estruturais, situados 

permanentemente e há gerações em uma zona de alta vulnerabilidade, seja 
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por não serem absorvidos pelo mercado formal de trabalho, seja pela falta de 

acesso à rede de proteção social, os participantes deste estudo se localizam  

como supranumerários, inempregáveis, desfiliados, categoria elaborada por 

Castel(1997). 

 
“A situação atual é marcada pela desestruturação da condição 
salarial. O desemprego em massa, a instabilidade das situações de 
trabalho, o trabalho precário e o desmantelamento da proteção social 
criam novas categorias de pessoas: os supranumerários, os 
inempregáveis, os desfiliados, desvalidados, dissociados, 
desqualificados, os supérfluos (...) os inúteis para o mundo – (Castel, 
1997,p.48)” 

 
 Esta análise encontra ressonância em argumento produzido por Bastos 

(2008), asseverando que o catador é exposto a riscos à saúde, à preconceitos 

sociais e às estigmatizações, à total desregulamentação dos direitos 

trabalhistas, à baixa remuneração, à informalidade, além da sua falta de 

acesso à educação global. 

 

Os supranumerários emergem atualmente com a lógica do 

individualismo exacerbado, caracterizado pela fragmentação de 

pertencimentos, precariedade nas relações sociais, flexibilidade laboral com 

perda de proteções, falta de referências e a quebra da articulação indivíduo – 

coletivo, porque significa desvinculação e desproteção social, segundo Castel 

(1997) 

 

O fechamento do lixão, para quem não tinha outra alternativa 

profissional por falta de capacitação e que dedicou anos da sua vida na luta 

pela sobrevivência diária no aterro, coloca o catador mediante o abismo do não 

lugar, da exclusão social aguda, já que, além de não ter sido socializado para 

desenvolver outras atividades laborais, o lixão foi o espaço que o absorveu e 

se tornou fonte de sustento para suas famílias por muito tempo e em, alguns 

casos, por gerações.  

 

Obviamente, a condição de lixão gerou impactos ambientais 

significativos na Baía de Guanabara, através da descarga do chorume 

(substância líquida resultante do apodrecimento de matérias orgânicas) para a 
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Baía durante anos, poluindo-a com intensidade; por isso a necessidade do seu 

fechamento, e, com este advento, emerge a possibilidade dos catadores se 

organizarem coletivamente no trabalho com reciclagem de forma 

cooperativada.  

 

O Pólo de Reciclagem foi considerado por alguns catadores como a 

única alternativa de trabalho mediante o encerramento do lixão. Seguem 

relatos dos participantes produzidos nos grupos focais, a saber: 

 

“No caso que, quando precisava de um dinheiro pra alguma coisa, a 

gente ia de manhã cedo catar e conseguia o dinheiro. Mas com o fechamento 

da rampa, não tem de onde tirar dinheiro. Se não fosse a cooperativa, estaria 

sem dinheiro, sem nada dentro de casa. Então isso foi muito ruim, não fui 

beneficiado não, se não fosse a cooperativa mesmo estaria sem nada dentro 

de casa, né? Dependendo do vizinho ou de algum parente”.  

 

“Pra mim foi perder o chão, porque tudo bem, mas o lixão era a única 

coisa que podia contar. Dá o que desse, a gente podia correr atrás. Tinha como 

correr pro aterro. E agora com ele fechado?” 

 

Estas falas mostram a perplexidade deste grupo de trabalhadores 

mediante o término do lixão de Jardim Gramacho e a sua fragilidade em face 

ao futuro de curto, médio e longo prazo. Neste sentido, a cooperativa de 

reciclagem emerge como alternativa inclusiva destes supranumerários, visando 

à geração de trabalho e renda. 

 

“Quando eu estava na reunião lá na Rio + 20, na tenda (...) disseram 

bem claro para todo mundo ouvir que a Reduc vai doar todo o material 

reciclado para a cooperativa (...) vai ter um Pólo aqui em Jardim Gramacho, 

falaram que várias empresas como o Banco do Brasil, a Petrobrás também, 

não só educam, mas que vão doar material para aqui para o Pólo e por isso 

fica assinado, assinado várias testemunhas, deputados, senadores e todos 
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assinaram, para ter o tanto de testemunhas como teve, então eu creio que vai 

dar certo e eu estava lá e vi eles fazendo isso”. 

 

Esta narrativa demonstra a demanda dos catadores de apoio técnico-

financeiro do Estado e de outros parceiros da sociedade civil organizada, seja 

por meio de doação de material reciclável, que é a matéria prima de seu 

trabalho, seja oferecendo capacitação técnica e infraestrutura para que esta 

iniciativa laboral inclusiva sobreviva e tenha sustentabilidade no tempo. 

 
b) Na relação entre os catadores cooperados e a comunidade 

 

Discutiu-se o impacto da presença da cooperativa na região e de que 

modo este empreendimento repercute na projeção tanto da comunidade quanto 

do próprio grupo de catadores no contexto sócio-histórico em que se situam. 

 

“ O nosso governo estadual, a prefeitura do Rio, assim como a prefeitura de 

Caxias têm aqui para os moradores um plano de revitalização do bairro.” 

 

“ Em frente , praticamente um pouquinho do lado da minha casa, fica uma 

lixeira imensa, bem no meio da rua, perto da associação. Ali que é um mau 

cheiro terrível. Então a gente tem que ver isso tá?” 

 

 “Outra coisa  do fundo comunitário, que a gente não vai aceitar e a gente vai 

reivindicar isso, que o ônibus saia de lá de dentro por conta do fechamento do 

aterro, porque apesar do aterro ter fechado, ainda moram pessoas que tem que 

ser respeitadas. Eu moro na COAB gente, mas eu me solidarizo, eu sofro muito 

com essa diferença de bairro entendeu? Eu acho que o bairro é um só e tem 

que unificar isso.” 

 

“Importante pra quem vai trabalhar e pra quem mora, já que a gente tem 

a abertura, colocar o que é importante ou não, pra quem vai trabalhar no 

Jardim Gramacho e mora, também lutar pelo bairro, não abandonar, porque o 

lixo saiu de lá, mais continua no bairro(...)”. 
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Em todas as falas destacadas, pode-se observar a interface entre os 

catadores  e a comunidade onde moram, enfocando distintos aspectos que 

revelam o protagonismo do catador cooperado no desenvolvimento local como 

por exemplo a posição de lutar por condições dignas de saneamento básico e 

de transporte, a reflexão sobre os novos destinos do lixo no bairro e o 

engajamento para contribuir na revitalização do mesmo, mostrando o 

movimento de compromisso do catador com o seu espaço de moradia e com a  

comunidade local, além do seu emponderamento enquanto agente ativo de 

transformação social a partir da sua condição de catador cooperado.  

 

Emponderamento é um conceito que diz respeito tanto ao processo de 

mobilizações e práticas destinadas a promover e impulsionar grupos e 

comunidades - no sentido de seu crescimento, autonomia, melhora gradual e 

progressiva de suas vidas; como poderá referir-se às ações destinadas à 

integração dos excluídos (Gonh, 2004); 

 

Segundo a autora supracitada, as novas redes associativistas estão 

contribuindo para o emponderamento dos setores populares na sociedade, 

ainda que de forma pontual por trabalharem com recortes de grupos 

específicos, mas com ênfase na capacidade do grupo se organizar e defender 

seus interesses comuns, na construção de novos atores sociais com voz, que 

representam interesses de grupos específicos e que atuam em defesa da 

cidadania. 

 

A importância da participação dos catadores no âmbito da sociedade 

civil demonstra como a organização associativa impacta no emponderamento 

dos mesmos, antes invisíveis e excluídos quando o lixão existia e era um 

gigante que “os engolia”, deixando-os invisíveis para um deslocamento de 

posição, passando a ser agentes de mudança da sociedade, visíveis e 

integrantes de uma categoria profissional legalmente reconhecida pela CBO – 

Classificação Brasileira de Ocupações  (Código 5192- 05 Catador de material 

reciclável  - Ministério do Trabalho e Emprego, 2002). 
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É um deslizamento subjetivo significativo e original, pois mostra o 

deslocamento do catador de lixão, de uma posição de retirada, de invisibilidade 

da sociedade, de desfiliação social para uma posição participativa enquanto 

catador cooperado, posição marcada por pertencimento, não só a um 

empreendimento associativo, mas também à uma categoria profissional, à 

comunidade local, reforçando a representação social de identidade coletiva sob 

uma perspectiva multidimensional.  

 

Esta mudança de posição subjetiva é relevante e vai sendo construída, 

na medida em que o catador passa a trabalhar na lógica autogestionária da 

cooperativa, onde predomina a administração participativa nos processos 

decisórios, que se sobrepõem à racionalidade individualista imposta pelo lixão, 

em que os catadores competiam pela sobrevivência não só com seus pares, 

mas também com os animais que viviam dentro do lixão.  

 

“Trago muito trabalho, muita força de vontade, porque quem encarou lá em 

cima, acho que hoje em dia encara qualquer coisa, uma cooperativa, ou uma 

firma, entendeu, porque aquilo ali não era bom pra todo mundo porque, nossa, 

pra encarar aquilo ali tinha que ter sangue na veia, porque era bicho subindo, 

na chuva então, aquilo ali era uma loucura(...)” 

 
Cabe destacar nesta transição objetiva que o catador faz, do lixão para a 

cooperativa, o significativo impacto deste deslocamento na sua subjetividade, 

na construção de representações sociais identitárias, que podem ser 

apreendidas por meio da produção de representações sobre ser catador de 

lixão e ser catador cooperado, as quais estão sendo apresentadas e discutidas 

ao longo deste capítulo.  
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Os processos identitários possibilitam ao sujeito produzir conhecimento 

sobre si mesmo e sobre o outrem dos distintos grupos de pertencimento com 

os quais interage. Esse conjunto de conhecimento pode ser considerado 

representações identitárias, porque elas autorizam comparações, semelhanças 

e diferenciações, tornando-se fundamento de identidade em suas 

multidimensões.( Deschamps e Moliner, 2009). 

 

O entendimento das representações identitárias como multidimensionais 

perpassa os diversos papéis que os indivíduos assumem, nos diferentes 

tempos e lugares em que eles se relacionam uns com os outros. Do ponto de 

vista teórico, a construção desta modalidade representacional, a identitária, 

envolve processos de negociação entre atores sociais e instituições, entre o 

“eu” e o “outro”, entre o interior e o exterior, entre o passado e o atual (Ybema 

et al, 2009).   

 

Dito de outro modo, o catador, ao sair do lixão e se inserir no Pólo de 

Reciclagem, é demandado a funcionar com uma dialética grupal, onde ganhos 

e processos decisórios são compartilhados, ou seja, um modo de 

funcionamento oposto ao utilizado no lixão, centrado na necessidade de 

sobrevivência, ensejado no individualismo. Este deslizamento de uma lógica 

individualista para uma lógica coletiva coloca para o catador um novo processo 

de socialização para o trabalho, o qual vai reverberar na construção de novas 

representações sociais identitárias.  

 

Cabe sublinhar que um dos objetivos deste trabalho foi compreender 

como os processos de socialização para o trabalho atuam na dinâmica de 

representações sociais identitárias de catadores que deixaram a atividade de 

coleta no lixão e passaram a atuar como catadores cooperados. 

 

Para compreender a construção deste caminho de construção 

representacional do catador, é necessário entender os modos de constituição 

dos sujeitos por meio dos seus processos de socialização.  
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Durante toda a vida, os indivíduos vivenciam e aprendem diversos 

comportamentos, os quais, de alguma maneira, passam a ser reproduzidos 

socialmente. É por meio da socialização que as representações sociais 

identitárias são construídas e reconstruídas, tornando-se necessário entender 

como se dá este processo dinâmico e que dura a vida toda.  

 

Para Dubar (2005, p.17), “a socialização se torna um processo de 

construção, desconstrução e reconstrução de identidades ligadas às diversas 

esferas de atividade (principalmente profissional) que cada um encontra 

durante sua vida e das quais deve aprender a tornar-se ator”. 

 

A socialização ocorre de forma contínua ao longo da trajetória do ser 

humano por meio das suas interações sociais. É através dos processos 

dialéticos de identificação e de diferenciação que se pode tratar a 

representação identitária como uma categoria relacional e dinâmica; não como 

algo acabado e estático, mas como um constante processo de criação e 

recriação (HALL, 2006). Tais processos proporcionam ao indivíduo 

convivências significativas decorrentes das identificações e diferenciações 

vividas com cada outro no seu meio relacional durante a história de vida de 

cada um.  

 

Os processos de construção de representações identitárias ocorrem 

também nas organizações (SCHNURR, 2009), por meio da socialização 

organizacional, em que se busca a adesão dos indivíduos aos princípios 

organizacionais que regulam o funcionamento institucional. É este também o 

processo pelo qual os catadores da cooperativa estão experimentando, o da 

socialização organizacional. 

 

 Ao ingressarem em uma organização, indivíduos com características 

diversas se unem para atuar dentro de um mesmo sistema sociocultural em 

busca de objetivos pré-determinados. Esta tendência à coesão, favorecida pela 

socialização organizacional, provoca um compartilhamento de crenças, valores, 

hábitos, princípios dentre outros, que irão orientar as ações do indivíduo na 
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instituição, contornando, assim, suas representações identitárias (Fernandes e 

Zanelli, 2006). 

 

Cabe ressaltar que a implantação da cooperativa parece ocasionar 

impactos positivos na comunidade local em que os catadores estão inseridos, 

na melhoria da qualidade de vida da comunidade, na promoção de educação 

sócio-ambiental comunitária, na observância e prática da legislação nesta área. 

Além disto, a cooperativa pode contribuir para a conservação dos recursos 

naturais por meio do incentivo à coleta seletiva, colaborando para a 

sustentabilidade territorial. A coleta seletiva emerge como uma das alternativas 

capazes de minimizar os impactos adversos causados pela má disposição dos 

resíduos sólidos no meio ambiente  (Linhares Maia et al,2013). 

 

c) Na relação entre os catadores e seus pares 

 

As críticas ao Pólo de Reciclagem provêm dos integrantes que não 

estão abertos neste momento a incorporararem os valores do cooperativismo e 

estão focados em se reinserirem no mundo do trabalho de outros modos que 

não o cooperativado como trabalho assalariado ou autônomo e até mesmo em 

outras áreas que não a reciclagem. 

 

“Pra mim não acho bom não, porque eu quero arrumar um emprego lá 

fora, eu nunca participei, também não sei bem como é, não digo que eu não 

possa participar, porque lá fora tá difícil emprego, mas no ponto agora que eu 

tô vendo, eu prefiro correr mais a frente lá fora, pra ver se eu arranjo alguma 

coisa lá fora” 

 

 

“Uma conquista, um sonho realizado, um grande sonho sendo realizado, 

porque assim, como tiveram vários estudos aqui dentro do Jardim Gramacho, 

quem queria continuar com cooperativa, quem queria continuar com o trabalho 

da reciclagem, esses realmente disseram que sim, vão participar, então pra 

aquelas que falam que sim, que querem continuar com o trabalho da 



141 
 

reciclagem, eles estão super contentes, agora, os que não, só lamento. Agora 

prá quem falou sim, foi todo mundo contemplado, eu acredito muito, é um 

grande sonho, eu tô muito feliz.” 

 

Por outro lado, outros catadores se posicionam com interesse em não só 

participar da cooperativa enquanto alternativa produtiva, mas também se 

colocam disponíveis para absorverem seus valores e princípios e a consideram 

a realização de um sonho. Observa-se, portanto, representações sociais 

distintas do grupo de catadores do lixão de Gramacho em relação à um mesmo 

fenômeno, que é a inserção do catador em um empreendimento 

autogestionário como o da cooperativa. 

 

Um segundo aspecto identificado nos grupos focais sobre a relação do 

catador com seus pares foi a existência de conflitos internos no grupo, devido à 

heterogeneidade de objetivos dos participantes, aos níveis diferenciados de 

comprometimento de cada um com a cooperativa, além da diversidade na 

adaptação em cumprir as normas da organização, cuja forma de 

funcionamento é distinta do trabalho no lixão, marcado por uma lógica 

individualista, flexível e competitiva, enquanto na cooperativa a lógica é da 

ajuda mútua e com regras de funcionamento bem marcadas.  

 
“E eu já tô acostumada, eu tô regrada pra trabalhar com horário(...) E 
também foi muito bom, o ensinamento que ela( a cooperativa) me 
deu, eu mesmo aprendi a ter regra, que eu também era desgarrada, 
ia o dia que eu queria, hoje eu vou dobrar porque tava precisando, 
teve época de trabalhar 24 horas, porque eu ficava uma semana em 
casa, 15 dias(...) quem quiser continuar trabalhando com a 
reciclagem não vai faltar serviço, porque o lixo todo dia a gente 
produz, agora resta saber se você vai querer ter responsabilidade 
com horário, com salário, que não vai mais ser R$ 200 por dia.” 
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Um terceiro aspecto encontrado nos grupos focais sobre a relação do 

catador com seus pares foi o fato de ao mesmo tempo em que há uma 

tentativa da autogestão, há uma tendência em reproduzir o modelo de relações 

de trabalho desenvolvido no lixão, marcado pelo imediatismo e alta 

flexibilização de tempo e de ganho financeiro. Neste sentido, cabe ressaltar a 

presença de contradições, dilemas, avanços e retrocessos neste deslocamento 

do catador de lixão para tornar-se catador cooperado. 

 
“(..) hoje eu não vou, porque eu não tô afim, só que hoje em dia não, 
eu tenho obrigação de ir todo dia no meu horário, tem horário de 
entrar e sair, é isso que os catadores tão estranhando muito, porque 
aqui não tinha regras, hoje eu ganho 200 vou gastar meus 200, 
amanhã talvez eu ganhe 200, não dava, porque eu trabalhei lá em 
cima, né todo dia que é dia santo, entendeu? Tinha dias que você se 
dava bem, mas tinha dias que tu não ganhava nada, então não 
vamos dizer que todo dia ganhava 200 que era mentira, entendeu?” 

 

Um outro fator identificado na relação do catador com seus pares foi o 

entendimento de que o crescimento da cooperativa só virá com o apoio mútuo 

e condições dignas de trabalho, a capacitação técnica e o pensamento coletivo 

não de curto prazo, pois é necessário um investimento de tempo para que a 

produção tenha qualidade, quantidade e a organização possa conquistar 

credibilidade no mercado.  

 

“Porque você vai ter mais dignidade pra trabalhar, quem for trabalhar 
no Pólo de Reciclagem, vai ter um meio mais digno de se trabalhar, 
vai ser uma coisa a mais, porque você falar o aterro é bom, mas é 
mais  sacrificante, vamos ser verdadeiros, nós ganhamos, agora poxa 
tá fechado, quem não se sacrificou lá em cima, ué, você ganhava 200 
reais, mas é sacrificante, agora você vai ter que se qualificar pra 
entrar no mercado de trabalho, porque o que é que adianta você 
ganhar 14 mil e vou gastar, não vamos procurar um curso, tem vários 
cursos aí gente, então pra mim eu tô vendo todo esse recomeço.” 

 

 Observou-se também na relação do catador com seus pares um quinto 

aspecto, o de que é preciso preparar um grupo de lideranças, que vão trabalhar 

na linha de frente da cooperativa para assegurar a inclusão social dos 

catadores, assim como garantir a inserção da organização no mundo do 

trabalho por meio da articulação de redes de cooperativas., o que evidencia a 

noção das lideranças de funcionar em rede como um caminho possível de 
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sustentabilidade de cooperativas populares de trabalho se manterem no 

mercado. 

 

“Pra vocês que vão liderar, vocês têm que procurar se interessar 
mais, participar mais. Porque aí vocês vão ver que de fato, lá atrás, 
nós trabalhamos pra tudo isso acontecer, pra rede de cooperativas, 
essas coisas, pra gente ter valor, precisa ganhar nosso dinheirinho. “ 

 

“Eu acho que o Pólo de Reciclagem, pra nós, que já temos esse 
conceito de cooperativismo, é a realização de um sonho que já vem 
lutando há anos, então, mas assim, pra quem tá fora disso, eu acho 
que é o momento até de a gente fazer um apelo, acho que é até 
obrigação da gente que tá na direção disso daí, fazer um apelo pros 
companheiros  de absorver isso , que a intenção inicial sempre foi 
essa, nunca foi de abandonar ninguém”. 

 

d) Na relação do catador consigo mesmo 

 

Do ponto de vista pessoal, os catadores destacaram sentimentos de luto 

com o fim do lixão, mas também de alegria com a perspectiva de trabalhar com 

mais segurança no Pólo de Reciclagem, ou seja, emergem sentimentos 

contraditórios em relação ao fim do lixão.  

 
A indenização paga pelo Estado de R$14.000,00(catorze mil reais) para 

cada catador que trabalhou no lixão foi considerada um fato histórico, uma 

conquista inédita  para a categoria de  catadores.  

 
“O fechamento do aterro para mim é isso aí, vai trazer tristeza, mas 
também vai trazer um jeito para a gente também aprender a trabalhar 
sem tanto lixo porque a gente corria risco(...)” 
 
” (...) eu sempre esperei que o lixão fechasse sim, e com o 
fechamento eu tô satisfeita sim com os 14 mil reais(...) foram dez 
anos de luta, não foi nada de graça, foi muita noite acordada, muita 
reunião, muita discussão, muito desentendimento,(...) e eu tô muito 
feliz com o resultado(...) esse foi o primeiro aterro da América que 
fechou dando alguma coisa para os catadores.” 

 
Outro aspecto a ser apontado foi o sentimento de vergonha de ser 

catador, o constrangimento do mau cheiro que exalava do corpo, em função do 

trabalho intenso no lixão e a repulsa ostensiva que as pessoas praticavam em 

lugares públicos como na rua, no ônibus, em estabelecimentos comerciais etc, 

não só com os  próprios catadores, mas também com o dinheiro que portavam, 

que é o extremo da repulsa. Indiscutivelmente, vivenciar este processo 
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discriminatório cotidiano não deixa de ser traumático do ponto de vista de 

desenvolvimento psicológico. 

 

Os catadores do lixão relataram enfrentar cotidianamente a dor da 

discriminação, do preconceito, do constrangimento, da humilhação pública, 

mas também apresentaram em seus relatos a capacidade de resistência diante 

das adversidades, a atitude de não fugir da luta, de ir trabalhar, porque 

precisavam sobreviver., demonstrando capacidade de auto-superação e 

resiliência. 

 
“(...)Às vezes até quando eu ia pagar ao cobrador a passagem, a 
gente mesmo sentia aquela vergonha assim, porque a gente sentia o 
cheiro, por mais que você passasse sabonete, não tinha jeito, o 
cheiro não saía, acho que nunca vai sair. Até o dinheiro da gente 
fedia pra eles.” 
 

“Você desce, você toma aquele banho bem tomado, mas aquele 
cheiro você sabe que não sai. Então muitas das vezes você ia no 
ônibus, vocês sabem, preconceito, olha com preconceito para você 
entendeu? E muitas vezes eu olhava assim..., mas eu preciso, eu 
tenho que ir trabalhar, esquecia isso e ia trabalhar.” 
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A categoria de catador tem sido associada à exclusão, o mau cheiro é 

destacado nas falas dos catadores como fator de marginalização e aversão 

social. Os relatos acima citados traduzem testemunhos de pessoas localizadas 

à borda da sociedade, despertando repulsa à outrem e evidenciando o 

desprezo cotidiano que a sociedade pratica com estes trabalhadores. 

 

O fato é que os catadores são pessoas, são pais de família, 

trabalhadores, que como a maioria dos brasileiros, luta pela sobrevivência 

diariamente. De algum modo, o fechamento do lixão e a emergência da 

cooperativa de reciclagem como resposta laboral inclusiva parece ser uma 

tentativa de reinserir estas pessoas na comunidade, de forma digna e 

respeitosa, pois o trabalho dos catadores tem um grande potencial 

transformador e conservador da vida, tanto no que tange à preservação 

ambiental, como na logística reversa de resíduos sólidos. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2010), a logística reversa é 

definida como: 

 “um instrumento de desenvolvimento econômico e social 
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios 
destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao 
setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros 
ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente 
adequada. Por meio deste instrumento, fabricantes, importadores, 
comerciantes e distribuidores de embalagens e de produtos 
comercializados em embalagens se comprometem a trabalhar de 
forma conjunta para garantir a destinação final ambientalmente das 
embalagens que colocam no mercado” (www.mma.gov.br, lei 
12.305/2010)  

 

Neste sentido, os catadores têm um papel fundamental na cadeia de 

suprimentos da logística reversa pós-consumo, na medida em que fazem a 

coleta seletiva com a triagem, classificação e comercialização dos materiais 

reutilizáveis e recicláveis, contribuindo de modo expressivo para a cadeia 

produtiva da reciclagem ao viabilizarem a reinserção de insumos para o 

processo produtivo, além de com este trabalho sustentarem suas famílias, seja 

por meio do trabalho autônomo, seja por meio do trabalho organizado 

cooperativo.  
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Em relação à este aspecto, cabe salientar que que o Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos estimula a implementação de cooperativas ou de outras 

formas de associações de catadores e define que sua participação nos 

sistemas de coleta seletiva e de logística reversa deverá ser tomada como 

prioridade. Para isto cita-se a lei 11.445/2007, que estabelece as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico, na qual se estabelece a contratação de 

cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis, por parte do 

titular dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, 

onde se dispensa licitação a estes empreendimentos autogestionários de 

catadores( www.mma.gov.br, 2018). 

 

Neste sentido, o reforço à organização dos catadores em cooperativas 

populares e o acesso às oportunidades de trabalho de forma digna têm um 

significado relevante no que tange à ampliação da atuação desta categoria de 

trabalhadores na cadeia produtiva da reciclagem com a implementação do 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com a geração de trabalho e renda, a 

comercialização em rede, a prestação de serviços e a logística reversa . 

 

Ao considerar a relação dos catadores consigo mesmos, tópico desta 

seção, cabe trabalhar o conceito de processo de socialização, já que sair do 

lixão e se inserir em uma cooperativa popular de trabalho desafia o catador a 

vivenciar um novo processo de socialização para o trabalho neste 

deslocamento de contexto laboral com lógicas distintas. 

 

Vale ressaltar que a socialização ocorre de forma processual e contínua 

ao longo da vida do ser humano, por meio das interfaces entre o sujeito e os 

contextos em que se localiza e pertence, com suas múltiplas dimensões: 

biológica, psíquica, social, histórica, política, técnica, etc. É por meio da lógica 

da identificação e da diferenciação que ambos (sujeito e contexto) se 

determinam mutuamente, como um processo dialético contínuo.  

 

Segundo Berger e Luckman (1985), o processo de socialização ocorre 

de forma primária, durante a infância, em que outros significativos para o 
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sujeito(figuras parentais), durante o início da vida, vai inserindo o  ser humano 

na cultura, nomeando e significando o mundo para o indivíduo. Quando o 

sujeito se inscreve de fato na cultura e se escolariza emerge o processo de 

socialização secundária., ao ter contado com outras estruturas sociais mais 

amplas que não somente a família, como escola, igreja, clubes sociais, 

empresas e outras instituições. 

 

Na socialização secundária, o sujeito alarga o repertório de contextos de 

convivência com outros indivíduos, que possuem características culturais 

próximas e diferentes das suas, ocorrendo um compartilhamento de modos de 

pensar, sentir e agir, em que se dá um processo contínuo de recriação de 

identidade. Na medida em que o sujeito interage socialmente, ele vai se 

identificando e se diferenciando ao mesmo tempo, demonstrando que o 

processo de socialização é constante e se dá ao longo de toda a vida do ser 

humano. 

 

Com a passagem do tempo, o sujeito faz contato com o mundo do 

trabalho, assim como com outras instituições sociais, com as quais se relaciona 

e que atuarão na construção das suas representações sociais enquanto sujeito. 

Trata-se da noção dialética de que o ser humano é construído e construtor da 

realidade. (Miranda, Cappelle, Mafra e Moreira, 2015) 

 

A reconstrução identitária do sujeito ocorre também nas organizações 

(Schnurr, 2009), através de processos de socialização organizacional em que 

se prioriza a adesão dos sujeitos aos princípios e regras da instituição.  Ao se 

inserir em uma organização, indivíduos com caracteres variados tendem a se 

organizar para agir em um mesmo sistema sociocultural, buscando a realização 

de objetivos comuns. 

 

Esta coesão grupal favorece a partilha de crenças, representações 

sociais, opiniões, valores, hábitos, que servirão de referência para as ações do 

sujeito, corroborando para redefinir sua identidade, demonstrando a influência 
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dos contextos de pertencimento nas ressignificações que o sujeito faz de si 

mesmo através de seus comportamentos.  (Fernandes e Zanelli, 2006) 

 

Buscou-se apresentar relatos de catadores, os quais evidenciam a 

relação tensa entre a vivência no lixão e a sua dinâmica identitária. Nas falas, 

emergem conflitos e paradoxos entre a experiência de trabalhar num lixão a 

céu aberto de forma individualista e imediatista e a vivência de se inserir em 

uma organização associativa com regras definidas, princípios coletivistas e 

com metas de curto, médio e longo prazo, apesar de em ambos os espaços 

produtivos, os catadores trabalharem com a coleta de recicláveis, porém com 

lógicas de funcionamento opostas, o qual é um dos aspectos que instigou a 

realização desta pesquisa.  

 

Comportamentos aprendidos na matriz do lixão, muitas vezes ´precisam 

ser desaprendidos por não serem compatíveis com o exercício da função de 

catador na cooperativa, tanto no que diz respeito à relação com o tempo, pois 

no lixão a lógica espaço-temporal é a do aqui e agora, do imediato e a lógica 

da cooperativa demanda um investimento de tempo no espaço para a obtenção 

de retorno em curto, médio e longo prazo. 
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No que diz respeito ao funcionamento da cooperativa, o catador 

cooperado precisa aprender a trabalhar com agenda e horários programados, 

com tarefas, regras de convivência e responsabilidades pré-definidas em 

grupo, como também há o desafio de buscarem captar doações de materiais 

recicláveis em distintas fontes como empresas, escolas, condomínios, 

shoppings, já que não existe mais lixão, o que é um desafio para os catadores 

que de lá vieram.  

 

Neste sentido, há demandas que se impõem para os catadores que 

vieram do lixão e se tornaram cooperados, como por exemplo conseguirem 

parcerias para a obtenção de resíduos provenientes de empresas que doam 

para a cooperativa enquanto exercício de responsabilidade social, além de 

terem que aprender a protagonizar processos decisórios na organização 

associativa e se articularem em rede para otimizarem os ganhos. 

 

O fato de passarem da posição de catador de lixão para a de sócio- 

proprietários da cooperativa coloca o desafio de aprenderem a se posicionar de 

forma ativa em seus espaços de pertencimento, a se fazerem escutados, a 

votar, a decidir, a gerir atribuindo um novo vetor ao ser catador, o de agente 

ambiental e de transformação social. 

 

O catador cooperado passa a ser reconhecido enquanto agente sócio- 

ambiental, que trabalha em prol da sustentabilidade da vida, do meio ambiente 

e da cooperativa, precisa captar matéria prima para o empreendimento coletivo 

e fortalecer a posição da organização na cadeia da reciclagem.  

 

Ao mesmo tempo, o movimento de se tornar cooperado parece gerar no 

catador aumento de auto-estima, passa do lugar de um sujeito que gerava 

aversão social e sofria humilhação pública quase que cotidianamente para um 

sujeito que vota e decide na cooperativa, que trabalha dignamente com 

uniforme, luvas e equipamento de segurança pessoal, se encontra de forma 

organizada e não mais dispersa, que se coloca como agente ambiental de 
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transformação social e não de lixão, que trabalha em nome da preservação da 

vida e não somente luta para sobreviver. 

 

É notável a mudança nas representações sociais sobre ser catador em 

relação à sua imagem profissional, antes associada a um trabalho insalubre, e 

quando se torna cooperado, passa a associar a percepção do catador a um 

trabalho digno, com direito ao fardamento, à limpeza, a beber água enquanto 

trabalha, a ter uma pausa para se alimentar, à boa aparência, sem concorrer 

com urubus e ratos na triagem dos recicláveis nem ser confundido com bichos 

e mendigos ao trabalhar. Parece emergir no catador cooperado a consciência 

histórica de ter participado da luta por este empreendimento associativo, que 

teve como origem o fechamento de um lixão, inclusive o maior da América 

Latina.  

 

Cabe ressaltar que este grupo de catadores do lixão de Gramacho não 

ficou sem nada, o Estado, de alguma forma, provê uma resposta 

compensatória para estes trabalhadores tanto de curto prazo com a 

indenização de R$14.000 ( catorze mil reais), fato inédito na história dos 

catadores no mundo, mas também oferece alternativa laboral de médio e longo 

prazo para os catadores com a construção do Pólo de Reciclagem equipado 

com máquinas, galpões, assessoria técnica, etc para que reúnam condições de 

auto-sustentabilidade ao longo do tempo, conforme nos indica a fala abaixo: 

. 

“(...)o catador é o imediatismo, tudo de imediato, (...)agora tem o Pólo 
de reciclagem, preciso falar gente como presidente, como quem tá na 
frente do processo, (...) como liderança a gente vai ter que saber 
como alimentar essas 400 pessoas, isso é resolver as coisas com 
responsabilidades, a gente vai ter que buscar material na fonte, não 
existe essa de reciclar só no lixão, você vai ter que reciclar onde? Vai 
ter que ir nas empresas, tem que usar nossa imagem, nosso 
marketing, o catador é marketing, o nome catador hoje é um 
marketing, é uma boa pessoa. Catador já teve nome de bandido, 
traficante, (...) hoje em dia, as pessoas  tem outra imagem, nós que 
mudamos tudo, mas se você, a pessoa tiver preconceito e você 
mostrar que é catador, mas um catador diferenciado, ela passa a te 
respeitar, porque ela vai ser obrigada a te respeitar, porque você não 
é animal não, você não é um bicho. Eu falei, andava dentro do lixão, 
mas não é animal não. A maior dificuldade era essa imagem de lixo 
do catador, separar o lixo da pessoa, mas como eu trabalhava, vivia 
sujo, agora a gente anda limpo, quando você vai trabalhar na 
cooperativa, não vai poder coletar do jeito que sai, tem água pra 



151 
 

poder beber, tem que chegar com aparência boa, tem que ter 
responsabilidade, as coisas agora são assim. Eu vejo com bastante 
responsabilidade, eu vejo como um sonho realizado, muito feliz, tô 
feliz pra caramba, eu sonhei muito, eu sonhei muito mesmo, porque 
foram lutas e lutas mesmo, quem tá aqui sabe que não é de hoje que 
começou isso (...)Jardim Gramacho tem história, a gente vai fazer 
questão de mostrar que aqui é um Pólo que veio do lixão”  
 

O processo de mudança de posição do catador, ao se deslocar do 

trabalho no lixão para a cooperativa, não é automática nem linear, é dinâmica, 

sinuosa, contraditória e com desafios cotidianos. Trata-se de um processo que 

implica na construção de uma nova cultura e identidade que se defrontam com 

um passado ainda muito arraigado ao presente. A identidade do catador de 

lixão não desaparece com a mudança para a cooperativa, ela pode ser 

negociada e ressignificada no tempo.  

 
Acontecem no cotidiano do grupo progressos e involuções nesse 

processo de construção de representações sociais, onde a matriz subjetiva “do 

velho” (a representação social do catador de lixão) e a “do novo”  (a 

representação social de catador cooperado) coexistem dialeticamente, se 

tensionam, e, por diversas vezes, esta matriz antiga de comportamentos 

internalizados acaba predominando sobre o novo, o que implica em uma 

relativa ameaça ao projeto coletivo,  pois se o lixão não pode mais voltar a 

existir, dadas as condições objetivas do seu fechamento, também pode  fazer 

com que o novo não consiga se afirmar ou se consolidar.  

 

 Gramsci(1975) em sua clássica citação: “(...)a crise consiste 

precisamente no fato de que o velho está morrendo e o novo ainda não pode 

nascer”.  É a encruzilhada da transição. Os catadores saindo de uma posição 

familiar, conhecida de longa data, a de catador de lixão, e indo para uma nova 

posição em uma outra configuração organizacional, a de catador cooperado. 

Objetiva-se compreender esta zona de transição e neste percurso emergem as 

representações sociais coletadas nas falas dos catadores, produzidas ao longo 

dos grupos focais. 
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Observa-se abertura da grande maioria do grupo para um novo processo 

de socialização para o trabalho, o grupo de catadores literalmente fala que 

precisa se reciclar do ponto de vista técnico. 

 

“(...) agora vamos procurar se capacitar gente, porque pra o mercado 
de trabalho pra mim já ficava ruim, eu tenho 38 anos, quer dizer 
foram quase 14 dentro do lixão, quer dizer, eu não tô preparada pro 
mercado de trabalho, eu tenho que me reciclar, entendeu, tudo de 
novo, voltar a estudar, e se eu não for trabalhar com a reciclagem, eu 
vou fazer o quê?” 

 

Relacionando a vivência no lixão com o novo processo socializador e 

“reciclador” demandado pela cooperativa, observou-se que os catadores 

buscam capacitação técnica e apoio mútuo para o trabalho associativo, com a 

intenção de tornar o ambiente laboral familiar, afetivo, acolhedor (Miranda, 

Cappelle, Mafra   e Moreira, 2015). 

 

“Minha família tá aqui, pra mim acabou, só lembranças, saudades, 
isso aqui, se eu morrer amanhã, morro feliz (...), minha família é essa 
aqui, isso aqui, me xingam, brigam, discute, batem (...), isso aqui é 
minha família, eu me sinto feliz aqui” 

 
“(...)somos uma família, ter essa responsabilidade de que daqui pra 
frente , hoje é Pólo, amanhã(...), hoje só tem esses galpões, amanhã 
vão ter outros, vamos capacitar esses dois mil catadores que têm 
(...).” 

 

A tensão que ocorre quando há o confronto das características 

aprendidas na matriz do lixão com aquelas esperadas no ambiente 

organizacional cooperativo, marcado por regras estabelecidas, provoca no 

catador a necessidade de aprender comportamentos adaptativos como por 

exemplo a qualificação técnica em distintas áreas do conhecimento como 

logística, cooperativismo, administração, etc. para assegurar a sobrevivência 

da iniciativa e a credibilidade do empreendimento no mundo do trabalho.  
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Caso este acordo adaptativo de comportamento entre catador e 

cooperativa não ocorra, pode gerar até a sua desfiliação da organização, assim 

como existindo adaptação entre o catador e a cooperativa, além dos proventos 

financeiros, ele sai de uma posição de desfiliação social, de supranumerário 

como define Castel (1997) para a posição de incluído e de proprietário. 

 
O catador cooperado ganha pertencimento à um grupo de trabalho, à 

uma categoria profissional oficialmente reconhecida pela CBO, ou seja, o 

catador que se insere no Polo de Reciclagem parece vivenciar um processo de 

ampliação de identidade, na medida em que ocupa posições diversificadas e 

que exerce protagonismo em processos decisórios organizacionais, passa a 

dialogar mais com a comunidade onde está inserido, além de fazer interface 

com o movimento nacional de catadores, fazendo emergir um novo sujeito 

político.  

 
Percebe-se, neste caso, que com o encerramento do lixão de Jardim 

Gramacho, os catadores saem da invisibilidade social em que estavam e 

ganham pertencimento, inclusão social, além de começarem a ser 

reconhecidos como agentes sócio-ambientais que dialogam com distintos 

atores como o Estado em suas múltiplas instâncias, com a comunidade local, 

com seus pares, com organizações do terceiro setor, com o mercado, com 

meios de comunicação etc.  

 
Os catadores relatam disponibilidade para adquirir novos conhecimentos 

e aprender outros comportamentos profissionais como cumprimento de 

normas, enquadramento de funções, manuseio de máquinas, trabalho em 

equipe, convivência com diversas opiniões, partilha de objetivos comuns, 

dentre outras, ou seja, ocorre abertura para experimentar uma nova 

socialização para o trabalho e desenvolver outras habilidades profissionais, 

mesmo com as contradições inerentes a todo processo de transformação 

social. 

 
“(...) eu acredito nos meus companheiros. Creio que eles têm essa 
vontade de aprender, se capacitar e creio que isso irá acontecer, que 
não vai ficar só no papel. Que veja isso como um sonho realizado, de 
ver todos os meus companheiros que perderam o emprego dentro do 
aterro, tá empregado dentro de uma cooperativa de reciclagem”  



154 
 

 
Pelo depoimento destacado, observa-se que a representação social de 

catador resulta de uma construção dialética que articula aspectos históricos 

atuais e anteriores, provenientes do exercício da função de catador tanto na 

cooperativa quanto no lixão. Dito de outro modo, a representação social como 

construção resulta de um imbricamento dos espaços pessoal, familiar, 

organizacional, comunitário, político etc, ou seja,  a representação social é um 

conceito multi-dimensional. 

 
No presente estudo, memórias ativadas do passado recente 

favoreceram o entendimento de como as experiências em outros espaços 

laborais, que não o do lixão, também constituíram a dinâmica de ser catador e 

favoreceram uma maior adaptação às normas de funcionamento da 

cooperativa. 

 
“Sinceramente eu já tava me preparando (...)há 7 anos, a gente 
participa com fundamento, então eu sempre acreditei que um dia o 
lixão ia acabar, sempre botei na cabeça deles e dos outros que não 
estão aqui, que um dia ia acabar, pra eles se organizarem, quando 
vai ser esse fechamento, agora eu vou chorar porque fechou? Não, 
vamos nos preparar, porque uma andorinha só não faz verão, então 
nos últimos 8 meses achando que ia fechar e eu trabalhei à noite, só 
que veio a oportunidade e sempre vendemos material químico, eu, 
ela, então eu sempre ganhei de quinzena, já tava acostumada a não 
pegar dinheiro todo dia, tive a oportunidade através da Canja( outra 
cooperativa existente na região) (...) passei 8 meses fora daqui do 
aterro, mas trabalhando com a reciclagem dentro de uma grande 
empresa igual à Petrobrás, quer dizer, lá você aprende a ter regras, 
horários, que até eu mesmo tinha dias que eu não queria ir e ia(...)” 

 
Na socialização secundária, que se inicia após a infância e se prolonga 

por toda a vida, uma das formas deste processo se atualizar com os catadores 

é no contexto laboral. Neste caso, a experiência de participar da cooperativa 

popular de reciclagem, exercitando o acúmulo dos papéis de catador e de 

gestor fazem com que os catadores aprendam a se posicionar como 

personagens principais da própria história no novo contexto de trabalho 

associativo.  

 
No grupo de catadores emerge a fala de que a socialização vivenciada 

no lixão foi fundamental para desenvolver habilidades e competências usadas 

no exercício da função de coletar materiais recicláveis como por exemplo 
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reconhecer as inúmeras formas de apresentação do plástico, papelão, alumínio 

e outros resíduos sólidos. 

 
Observa-se o impacto da socialização secundária vivida como 

cooperado na construção de representações sociais relativas à identidade 

profissional dos catadores. De acordo com os relatos, parece que há um 

processo de transformação de representação identitária construída durante a 

vida de trabalho no lixão, onde eram comuns elementos como insegurança, 

rejeição, vulnerabilidade, individualismo, humilhação, os quais estão sendo 

possíveis de serem ressignificados, em função da nova experiência de 

socialização profissional na cooperativa.  

 
“O fechamento do aterro para mim trouxe tristeza, mas também vai 
trazer um jeito para a gente aprender a trabalhar sem tanto lixo, 
porque a gente corria risco: uma agulha, uma máquina virar e agora 
vai ser o jeito da gente trabalhar dignamente, vamos dizer assim.” 

 
 

A consciência e a reflexão são elementos presentes no processo de 

construção de construção de representações sociais. A dinâmica identitária dos 

catadores cooperados tem sido marcada pela reflexão, onde eles percebem a 

criação de novos padrões de referência de comportamento e os ganhos que 

podem ter com esta nova forma de funcionamento laboral, como por exemplo 

ter uma maior segurança e respeito no trabalho, o que por si só já alavanca a 

sua auto-estima, dá um contorno novo à própria imagem de catador, além de 

ganhar pertencimentos grupais, protagonismo nas posições que ocupa e 

vínculos sociais.  

 
Assumir o papel de cooperado e, portanto, de gestor do próprio 

empreendimento, pode representar um salto qualitativo na construção da 

representação social identitária de catador. A identidade pode ser transformada 

continuamente, pois de acordo com Ciampa (2001) é um processo constante 

de metamorfose social e acontece devido aos novos laços identificatórios e 

diferenciais pelos quais a pessoa experimenta no decorrer de sua existência e 

que podem ser modificados ao longo do tempo.  
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Schnurr (2009) argumenta que as organizações, assim como a 

experiência do trabalho no lixão a céu aberto, são espaços de construção de 

identidades. As falas produzidas, no que dizem respeito à posição de 

cooperado reafirma a representação identitária do catador(a) não somente para 

si mesmo, como também para os pares. Acontece um processo de 

reconstrução de representação identitária legitimado pela inserção do catador 

em uma nova organização de trabalho de natureza associativa, que demanda 

qualificação técnica em distintas áreas do saber como cooperativismo, 

logística, gestão, etc, constituindo-se um desafio importante para um catador 

que vem da cultura do trabalho braçal de coletar no lixão a céu aberto e de 

algum tipo de analfabetismo inclusive o digital, preço pago por ter trabalhado 

tantos anos no lixão, custando-lhe, muitas vezes, o sacrifício de não ter acesso 

à escolarização. 

 
“Porque você vai ter mais dignidade pra trabalhar, quem for trabalhar 
na reciclagem, vai ter um meio mais digno de se trabalhar, vai ser 
uma coisa a mais, porque você falar o aterro é bom, mas é 
sacrificante, vamos ser verdadeiros, nós ganhamos, agora poxa tá 
fechado, quem não se sacrificou lá em cima, ué, você ganhava 200 
reais por dia, mas é sacrificante, agora você vai ter que se qualificar 
pra entrar no mercado de trabalho, porque o que é que adianta você 
ganhar 14 mil e  gastar? Não... vamos procurar um curso, tem vários 
cursos aí gente, então pra mim eu tô vendo todo esse recomeço.” 

 
Outra possibilidade de compreender a dinâmica representacional dos 

catadores cooperados foi analisando-a sob o ângulo da interface entre 

socialização secundária e a cultura familiar de trabalharem no lixão. Nesse 

sentido, tem-se o depoimento do catador.  

 
“Toda transição, ela é ruim para alguma parte, mas vai ser uma 
transição que será feita, não tem outro jeito, pro catador sim, eu 
acredito nos meus companheiros. Creio que eles têm essa vontade 
de aprender, se capacitar e creio que isso irá acontecer, que não vai 
ficar só no papel(...)Vejo isso como um sonho realizado, de ver todos 
os meus companheiros que perderam o emprego dentro do aterro, tá 
empregado dentro de uma cooperativa de reciclagem, então eu acho 
que hoje eu vejo, e hoje sim, como disse minha irmã, se você olhar 
minha família quase toda trabalha aqui no polo, que foi a família que 
mais acreditou que isso seria possível.” 
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A fala supracitada mostra os entrelaçamentos dos papéis sociais de 

catador, gestor(a), mãe, pai, irmã, entre outros, cruzando os espaços familiares 

e profissional, gerando as transformações de representações identitárias nos 

catadores.  

 
Neste tópico do estudo discutem-se as relações de reciprocidade que se 

estabelecem entre os espaços público (organizacional) e privado (familiar, 

pessoal) na vida dos catadores. Tal como emergem nos relatos, a relação entre 

o pessoal e o profissional é mediada por uma interinfluência de mão dupla. A 

inserção na instituição como cooperados parece contribuir para que os 

catadores consigam melhorias em suas condições financeiras e subjetivas, 

enfim nas suas condições de vida em geral e da sua família. 

 
Ao considerar que deveriam ajudar “todo mundo”, alguns catadores, que 

ocupam o papel de liderança do grupo, identificam-se com a função de 

“provedor”, colocando-se à disposição para ajudar a todos que dele precisam.  

 
“Vai ser uma parte boa porque vai empregar bastante pessoas, eles 
vão contratar bastante pessoas, até mesmo esses catadores que não 
têm emprego, eles vão vir a empregar aqui, e vai ser uma boa pra 
muitas pessoas(...)” 

 
A reflexão e a consciência, tal como afirma Maheirie (2002), são 

categorias importantes nos processos de construção e reconstrução de 

representações identitárias. E, ao refletir acerca da falta de acesso dos 

catadores à educação, alguns começam a tomar consciência deste direito 

negado ao longo da vida e percebe que o analfabetismo de muitos significa 

ficar excluído do mercado de trabalho.  

 
“(...)A senhora daria um emprego a uma pessoa analfabeta? Não. A 
senhora daria a mãe idosa da senhora para uma analfabeta cuidar? 
Não. Porque a idosa vai precisar de remédio. Já pensou a pessoa 
analfabeta dar o remédio errado para sua mãe? O fechamento da 
rampa foi triste...” 

 
 

Articular papéis de pai/mãe, chefe de família, catadora/catador, 

mulher/homem foi um grande desafio para os catadores que viviam e 

trabalharam no lixão em condições indignas e aversivas. De acordo com o 

relato a seguir, pode-se apreender que em nome dos ganhos financeiros que o 
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lixão deu, os catadores trabalharam em condições de alta periculosidade e 

insalubridade no aterro, apesar do retorno financeiro imediato.  

 
“(,,,) pra encarar aquilo ali tinha que ter sangue na veia, porque era 
bicho subindo, na chuva então..., aquilo ali era uma loucura, mas os 
outros trabalhavam porque era um dinheiro bom, era um dinheiro que 
você pegava, entendeu, era um dinheiro que dali você sabia que 
podia subir, vou arranjar tanto hoje e arranjava. Mas eu fiz muitas 
coisas boas, amizades boas também e coisa ruim, acho que não 
tenho o que reclamar de lá de cima não. Porque era tanta coisa boa, 
que as ruins a gente deixa de lado(...), porque  se a gente for botar 
coisa ruim na mente , você não encara aquilo lá, não subia nem lá em 
cima, porque eu vou te contar, são muitas coisas mesmo(...) Eu perdi 
meu marido com 19 anos, meu filho tem agora 13 anos, foi criado 
com as coisas lá de cima, não tenho vergonha de falar, comeu muito 
Danone, muito arroz que caía lá, feijão, não tenho vergonha  de falar, 
muita coisa(...)” 

 

A seguir, outro relato que retrata bem o entrelaçamento dos espaços 

pessoal, familiar e profissional, demonstrando o caráter relacional e 

multifacetado da construção de representação identitária do catador(a). 

 
“Cara, só o fato do meu filho  mais velho estar com 16 anos, 
entendeu, meus 5 filhos  estão todos bem criados, todos eles 
estudam,  e como eu disse, eu perdi o marido muito cedo, e eu criei 
meus filhos no aterro, o aterro assim, é uma grande mãe para todos, 
pra todos, eu adquiri muita coisa dali.”  

 
A função materna de nutrir e acolher é atribuída ao lixão. As fronteiras 

entre os espaços público e privado parecem tênues e permeáveis para os 

catadores que vivem e trabalham no lixão. Os catadores parecem não 

conseguir fazer a separação entre as esferas doméstica e pública de atuação, 

pois, neste caso do lixão, viver no contexto onde se trabalha é tornar o lixão um 

lugar de intersecção, cujo vetor sinaliza alta precarização tanto dos ambientes 

familiar quanto laboral e dos papéis neles vivenciados. Segundo Ciampa (2001) 

a identidade seria uma espécie de articulação de personagens e papéis sociais 

vivenciados nos espaços de pertencimento do sujeito. 

 
O desafio de perceber a si mesmo como sujeito pode ser associado aos 

argumentos descritos por Hall (2006) e Bauman (2005), segundo os quais o 

pertencimento e a representação identitária não possuem solidez, mas sim a 

finitude de um mecanismo que exerce um poder de transformação contínua. As 

identidades estão em constante trânsito, resultante de diversas fontes, sendo 

constantemente reinventadas enquanto o sujeito está vivo. Esse fenômeno 
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humano de construção identitária se fortalece pela centralidade que o sujeito 

assume como portador de cultura, ligado a outros seres humanos na ação e no 

pertencimento coletivo. 

 
Neste sentido, a representação identitária rígida e inegociável, não se 

ajusta às novas estruturas frágeis e transitórias da contemporaneidade. No 

mundo pós-moderno de alta velocidade, cuja aceleração resulta do desejo que 

não se satisfaz, a representação identitária fica volátil e ganha 

instabilidade(Hall, 2006). 

 
O cotidiano de catadores no contexto da pós-modernidade, marcado 

pela sobrecarga de trabalho altamente precarizado e flexível, além do acúmulo 

de atividades provenientes dos distintos papéis sociais que exercem nos seus 

contextos de pertencimento, funcionam como justificativa para não disporem de 

tempo para refletir sobre suas trajetórias de vida, sentidos de determinadas 

escolhas, propósitos e as próprias contradições da sua dinâmica identitária e 

do contexto em que se encontram inseridos. 

 
Infere-se que traços, habilidades adquiridas e comportamentos 

aprendidos trabalhando no lixão perduram até hoje no cotidiano dos catadores. 

Para alguns, as conquistas realizadas ao longo da sua trajetória de vida e na 

atual esfera profissional com a inserção associativa ganham sentido de auto-

superação em relação às experiências traumáticas vivenciadas no lixão e que 

se inscrevem em suas histórias de vida. 

 
“Bom dia. Meu nome é Vaneide. Vim da Paraíba, não tenho estudo e 
não tive outros tipos de oportunidades e a minha irmã já trabalhava 
aqui há muitos anos e aí eu falava para ela, me leva lá onde você 
trabalha, me leva lá onde você trabalha e ela tinha vergonha. Chegou 
um dia de madrugada, eu falei me leva. Ela falou, onde? Eu disse eu 
vou. Já estava com minha roupinha pronta e vim pra cá. Aqui eu 
conheci meu falecido, ele era guarda, a gente trabalhou junto, eu e 
ele e construímos um cantinho. Foi ali que eu também criei meus dois 
filhos, hoje um está com 19 e o outro está com 17. Conheci pessoas 
boas. Como ele falou mesmo, perdemos alguns companheiros de 
trabalho e até vai fazer falta porque é só nessa oportunidade aqui que 
a gente está se reunindo, que a gente está se vendo porque cada um 
vai viver sua vida, já que o aterro terminou. Ali foi muito importante 
para mim, porque meus filhos passavam muita necessidade lá no 
norte e aqui depois que eu conheci o aterro eles não souberam mais 
o que era faltar o pão, limpeza, uma roupa, uma coisa. Então eu sou 
grata a esse aterro e vai fazer falta não somente a mim, mas como 
para outras pessoas que não sabem o que é outro tipo de serviço”. 
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Este movimento novo socializador implica em ressignificar a experiência 

anterior de trabalho, quando o catador reconhece que a partir da sua entrada 

no lixão, ao migrar do Nordeste para o Sudeste, sua vida mudou, além de 

trabalho, o catador conseguiu construir uma família, garantir alimentação todos 

os dias, moradia, higiene, amigos, criar filhos, mesmo trabalhando numa 

elevada zona de risco, convivendo com a morte de companheiros de trabalho 

no dia a dia de sua jornada e de forma próxima. É um relato que evidencia 

claramente as contradições de ser catadora ou catador do rico lixão de 

Gramacho. 

 

“(...)me capacitar até você trabalhar com maquinário novo tem que 
saber digitar, não é você pegar só a barrica e... Entendeu que tem 
coisas que você tem que aprender, a mexer no computador, atender 
um telefone, vai ter maquinário que só uso digital, quer dizer se eu 
não me capacitar? Aí eu vou ficar como?” 

 
“Tem muita gente que nasceu e se criou aqui. Esse aterro reciclou 
muita gente. Pessoas que viviam a vida errada entraram para o aterro 
e parou de fazer. Então o aterro teve dores, a gente viu coisas que 
fez a gente sofrer, mas também a gente conseguiu muita coisa, só 
não conseguiu quem não quis, quem não correu atrás, quem não 
lutou. Então eu sou grata a esse aterro”. 

 
 

Neste relato, observa-se o sentimento de gratidão pela experiência de 

trabalhar no lixão, com todas as suas ambiguidades, uma experiência de dor, 

perdas, vitórias, coragem e luta. Por outro lado, há a consciência de que o 

tempo passou, o lixão foi fechado e que atualmente o que existe é o Pólo de 

Reciclagem e junto com ele a necessidade de se qualificar mais tecnicamente, 

aprender novas habilidades, ter acesso a novos campos do conhecimento 

como o digital por exemplo, ocupar posições protagônicas como sujeito e sair 

da invisibilidade social que o lixão, pelo seu gigantismo proporciou. 

 
Emergiram duas importantes categorias de análise que foram levadas 

em conta para compreender o objeto de pesquisa (representação de catador) 

do presente estudo, quais sejam: a) socialização para o trabalho e b) a dialética 

dos conceitos de identidade/diferença. 
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Quanto à primeira categoria, socialização para o trabalho, emergiram 

características dos catadores, que podem contribuir para o exercício da gestão 

na cooperativa como por exemplo o senso de apoio mútuo e a familiaridade 

com o campo da reciclagem, um dos princípios basilares do cooperativismo. 

 
Emerge um novo processo de socialização a partir da inserção na 

cooperativa, como forma não somente de incluir o catador no mundo do 

trabalho, mas também como um modo de ressignificar experiências 

estressoras vividas no lixão, como risco de vida cotidiano e emergente, além da 

morte de entes queridos por atropelo de caçambas ou doenças transmitidas 

por ratos e urubus, o que reforça a ideia de trabalhar num espaço higienizado, 

seguro e digno.  

 
Quanto à segunda categoria destacada, a dialética dos conceitos de 

identidade e diferença, a perspectiva abordada neste trabalho foi a que 

concebe identidade como uma categoria dinâmica e relacional, que dialoga 

com outras categorias analíticas como classe, raça, gênero, geração, dentre 

outras.   

 
Do ponto de vista teórico, segundo argumenta Ciampa (2001), a 

identidade é histórica e se dá por meio da negociação entre o eu e o outro, 

neste caso os catadores reconstroem suas identidades por meio de processos 

relacionais, cujo tempo e espaço estão em cruzamento contínuo nos contextos 

que participa.  

 
No entanto, a socialização organizacional faz com que a instituição 

tenha uma forte influência na dinâmica identitária dos catadores, ocorrendo 

intersecções entre as esferas pessoal, profissional, organizacional. Tal 

consonância acontece devido ao compartilhamento de crenças, valores e 

hábitos que orientam as ações dos indivíduos e, de certa forma, buscam 

fortalecer a adesão deles aos princípios da cooperativa com o objetivo da 

coesão grupal. (Fernandes E Zanelli ,2006).  

 
O processo de socialização organizacional contribui para a 

fragmentação de discursos e posições engessados, o que necessariamente 

desestabiliza o sujeito, levando-o a ressignificar suas representações 
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identitárias, em formação constante. Neste sentido, concebe-se que, a 

identidade, em uma perspectiva mais contemporânea, pode ser compreendida, 

também, pelo seu caráter transitório, contraditório, dinâmico tão bem destacado 

por Hall (2006). 

 
Constata-se no relato dos catadores que alguns já tiveram experiência 

prévia de serem cooperados e estão dispostos a compartilhar tal experiência 

com o grupo de trabalhadores que estão iniciando sua inserção no 

cooperativismo popular através do Pólo de Reciclagem. Evidenciam os 

distintos papéis que cada um pode exercer na gestão da cooperativa como o 

de fiscal, tesoureiro, gestor, presidente etc 

 

“Lá a gente tirava uma parte (...) o gordinho era tesoureiro, eu era 
fiscal aqui, na outra cooperativa que eu trabalhava com o material do 
aterro, catava e descia. Não era na associação, mas na cooperativa. 
Então lá na cooperativa que eu trabalhei tudo era dividido entre os 
participantes. Se for 2000 reais é 2000 reais divididos por todos(...)” 

 

A proposta do cooperativismo é a divisão por todos os associados tanto 

das despesas quanto dos ganhos e decisões. Enquanto no lixão, a lógica da 

sobrevivência era vivida por uma racionalidade individualista, focada em 

satisfazer as necessidades pessoais de sobrevivência. A divisão de tarefas 

administrativas e técnicas na cooperativa deve estar submetida aos princípios 

do cooperativismo. Existem sempre as figuras do presidente, dos diretores, do 

tesoureiro, e esses cargos são ocupados de forma rotativa pelos integrantes 

das assembléias que elegem a diretoria (Nasciutti, Dutra, Matta e Lima, 2003). 

  

Alguns catadores relataram que foram preparados para a atividade de 

coleta durante as fases da infância e da adolescência. Observa-se, em geral, 

que foi uma população submetida ao trabalho infanto-juvenil e à violação de 

direitos da criança e do adolescente como uma estratégia de sobreviv~encia 

familiar. A ideia de que a criança e/ou jovem precisa trabalhar para ajudar a 

família nas despesas é significativa nas narrativas dos catadores. 

 

 A familiaridade com a experiência de catar na infância e na juventude 

pode ter contribuído para que muitos se mantivessem nesta atividade ao longo 
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da vida adulta, porque precisavam trabalhar para sobreviver, sendo a sua 

escolarização sacrificada.  

 

“(...)porque tem muita gente que perdeu a juventude aqui, que nunca 
trabalhou por fora, só sabia ficar em Gramacho, muita gente, vamos 
dizer assim que 50% do pessoal que trabalhava dentro do aterro, 
porque tem gente que viveu aqui dentro, perdeu a juventude aqui 
dentro, entendeu?” 

 

Há relatos também de catadores que trabalharam em outras atividades 

antes de catar no lixão. Outros tiveram experiências diversificadas de trabalho 

(vendedor, pintor, pedreiro, manicure, faxineira, etc.). Alguns catadores 

relataram também ter trabalhado individualmente de coleta na rua e percebem 

esta atividade como sendo desvalorizada pela sociedade.  

 

“(...)aqui mesmo no bairro, você chega ali naquela praça, falava que 
você catava no aterro, o pessoal chamava você de mendigo”. 
 
“Pra mim tá sendo péssimo, eu fui uma das pessoas também que não 
foi beneficiada com esse dinheiro( indenização), hoje em dia eu tenho 
meus filhos, tenho 5 filhos, moro de aluguel, aí quer dizer, saí de lá 
pra trabalhar na cooperativa, hoje eu tô na cooperativa (...), qualquer 
bico que aparece eu vou, é uma unha, uma faxina, então eu tenho 
que fazer, porque eu vivia disso, e agora?” 

 

Em síntese, a possibilidade de inserção na cooperativa parece gerar 

quatro níveis de impacto na vida dos catadores: no seu papel na comunidade, 

na família, na vida pessoal e na relação com os pares.  

 

Os catadores argumentam que a cooperativa é uma forma concreta de 

continuar trabalhando com reciclagem, que é a atividade que eles possuem 

know how acumulado, apesar de precisarem de capacitação técnica, o que 

possivelmente impacta no desenvolvimento local, na comunidade e na inclusão 

social dos seus pares. 

 

 A partir da aquisição do espaço físico maior, com equipamentos 

adequados, máquinas, uniformes, luvas, máscaras protetivas, alimentação, a 

segurança e a dignidade no trabalho parecem ter ficado mais preservadas, o 

que possivelmente gera o aumento da capacidade produtiva do grupo de 
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catadores, atualmente sob o novo formato associativo, institucionalizado, com 

potencial de promover o desenvolvimento local da região. No entanto ficou 

evidenciado a preocupação dos catadores de que precisam de referência e 

suporte técnico para trabalharem de forma autogestionária. 

 

“Nós não temos uma cooperativa espelho para a gente se espelhar e 
dizer naquela ali eu trabalho.” 

 
No plano familiar, os dados demonstram que o fato de se 

cooperativarem pode favorecer não somente a emancipação dos catadores 

enquanto cidadãos e agentes de transformação social, como também contribuir 

para uma maior entrada de recursos financeiros para o grupo familiar, assim 

como o planejamento e realização de metas da família. De um lado, a 

perspectiva da cooperativa pode contribuir para administrar melhor o tempo 

para o trabalho e para a família. No âmbito do grupo, a convivência os capacita 

a lidar com a diferença e com responsabilidades cada vez maiores relativas ao 

mercado, pois reconhecem que a remuneração está vinculada ao êxito e 

legitimidade da cooperativa, que está ancorada na construção de uma 

identidade coletiva. De outro lado, refletem sobre os aspectos críticos a serem 

superados.  

 

Para aumentar a capacidade produtiva é necessário ter mais máquinas e 

maior comprometimento com a organização. Apesar da necessidade dos 

catadores de se prepararem técnica e socialmente para trabalhar como 

cooperados, alguns adotam ainda posturas do modelo hierárquico de trabalho, 

praticando verticalidades na relação laboral ou recorrem ao modelo laissez-

faire, do “deixar correr solto” o processo produtivo. A insatisfação com a 

remuneração mensal mais baixa proveniente do trabalho cooperativo, em 

detrimento dos elevados ganhos diários que obtinham quando catavam no 

lixão, é compensada por uma remuneração relativamente regular, o que 

viabiliza o planejamento de objetivos e faz com que desejem se manter na 

cooperativa.  

 

Por último, é digno de nota o impacto da cooperativa na vida pessoal 

dos catadores. Uma nova identidade profissional parece estar sendo 
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conquistada, há aumento de brio, a construção de cidadania se fortalece com a 

tomada de consciência do seu lugar histórico-social e do sentimento de ser 

catador, dono da sua força de trabalho. O sentido de vida sofre mudança, 

devido ao exercício de ampliação de limites, porém atitudes ambíguas de 

otimismo e pessimismo em relação ao futuro convivem nesta transição do lixão 

para a cooperativa. 

 

“ Para quem falou sim para a cooperativa, foi todo mundo 
contemplado, eu acredito muito, é um grande sonho, eu tô muito 
feliz.” 
 
“Pra mim foi ruim porque eu não sei fazer nada a não ser reciclar (...), 
mas tem que falar, aí fica difícil pra você arrumar um trabalho, você 
que nunca fez nada, só sei só reciclar, fica difícil o fechamento do 
aterro(...).” 

 

O objetivo desta seção foi compreender como os processos de 

socialização atuam na dinâmica de representações identitárias de catadores 

que saem do lixão e assumem trabalhar como cooperados, além de abordar, 

por meio da perspectiva dialética os conceitos de identidade/diferença para 

compreender as relações entre os catadores com os distintos atores sociais 

emergentes neste novo cenário que se apresenta  como por exemplo o Estado, 

a comunidade, com seus pares e consigo mesmo.  

 

Toledo (1986) considera que o estudo do fator humano na organização 

abrange a atração, o treinamento e a motivação das pessoas na instituição, 

assim como favorece a criação de clima propício para que os trabalhadores 

possam atingir suas metas e o desenvolvimento profissional junto à 

organização. 

 

Este trabalho também se propôs a identificar e discutir representações 

sociais produzidas pelos catadores para darem significados à esta passagem 

do lixão para a cooperativa.  
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5.3.2 Representações Sociais Identitárias 
 

Nesta seção objetiva-se tratar das representações sociais produzidas 

nos grupos focais com cem lideranças de catadores que trabalharam no lixão 

de Jardim Gramacho.  Na medida em que o grupo compartilha visões de 

mundo sobre determinada temática, produz representações sociais, ao mesmo 

tempo em que afirma a sua identidade. Por isso uma das funções das 

representações sociais é a identitária.  

 

As representações sociais permitem evocar objetos inapreensíveis em 

sua globalidade, mas também não são suficientes para sintetizar o fenômeno 

identitário. O conceito de representação traz dois significados, a saber: 1) a 

ação de tornar presente o que está ausente; 2) a representação substitui o 

objeto. Há distintos tipos de representação: i), as iconográficas, relativas às 

imagens; ii) as simbólicas, que são constituídas de sinais que descrevem as 

propriedades dos objetos, sua compreensão exige que o indivíduo domine um 

código (Sá,2009).  

 

Neste estudo, pretende-se tratar das representações sociais  

compartilhadas por um grupo de catadores do lixão de Jardim Gramacho, que 

agrupam tanto elementos iconográficos, que são as imagens mentais, assim 

como elementos simbólicos relativos aos objetos. As representações sociais 

concretizam a realidade de um objeto quando este não é imediatamente 

perceptível e produzem significados na interação grupal( Sá, 2009). 

 

Cabe destacar os laços teóricos entre os conceitos de representação 

social e identidade. A noção de identidade não pode prescindir da noção de 

representação social, pois permite compreender as distâncias que o indivíduo 

percebe entre si enquanto sujeito ator do conhecimento e enquanto sujeito 

objeto desse conhecimento (Marc, 2005). A representação exprime a dimensão 

psicossocial da identidade, são por meio das representações partilhadas com 

os outros que o sujeito singulariza alguns aspectos como seus, tornando-o ao 

mesmo tempo individual e coletivo.  

 



167 
 

“São as representações e crenças que se referem à estrutura social 
em seu conjunto(...), que modulam os processos de aquisição e de 
expressão da identidade social” (Lorenzi-Cioldi e Dafflon, 1999).  

 

Considerou-se as representações sociais produzidas nos grupos focais 

como insumos para apreender a construção identitária de catadores. Foram 

reconhecidas múltiplas dimensões das representações sociais geradas pelas 

lideranças dos cem catadores, as quais sofreram o seguinte recorte: significado 

de ser catador de lixão, significado de ser catador de cooperativa, significado 

de lixão e significado de cooperativa. Destacam-se as seguintes dimensões 

das representações sociais encontradas nos grupos focais produzidas pelos 

catadores, a saber: a) social, b) econômica, c) psicológica, d) histórico-política 

e e) técnica. 

 

Do ponto de vista social, observou-se representações de catador de 

lixão, que evidenciam os seguintes aspectos: a) Lixão como local de moradia e 

trabalho dos catadores, além de b)  ser o único meio de sobrevivência familiar 

e c) o seu fechamento implicar no abismo do não lugar, ou seja, despeja o 

catador na exclusão social. Dito de outro modo, ser catador do lixão implica em 

estar posicionado na margem do mercado de trabalho, já que seu trabalho é 

desvalorizado, muitas vezes desprezado pela sociedade por trabalharem com 

lixo e daí a sua invisibilidade social.  

 
“Para mim, vai me fazer muita falta, porque como meus colegas aí, 
nós não temos outro meio de trabalho, tudo que a gente construiu foi 
aí dentro do aterro. Então hoje se você sair lá fora para poder 
procurar emprego e falar assim eu trabalho no aterro de Gramacho, 
eu trabalho no lixão de Gramacho, você não está empregado. Eu falo 
por experiência própria, porque meu último serviço foi esse. Ontem 
eu fui fazer (...) uma amiga minha me chamou para trabalhar, quando 
eu cheguei e falei para ela, para a supervisora que eu trabalho no 
aterro de Gramacho, ela falou: o que você fez lá, você não vai fazer 
aqui. Não tem como você chegar e botar no currículo trabalho no 
lixão de Gramacho e vou trabalhar. Hoje o aterro fecha e nós ficamos 
desempregados. (...)” 

 
“Se o aterro hoje funcionasse eu trabalharia nele de novo, porque é o 
único lugar que a gente pode dizer assim, você trabalha e sustenta sua 
família, embora muita gente lá fora acha que não é digno. Com tudo 
que o aterro teve, a gente como ela, como os outros aí sustentou seus 
filhos dali e construiu tudo ali. Hoje se você chegar lá fora para ganhar 
o mínimo, eu com sete filhos não sustento, porque quando eu boto 
comida na boca de meu filho, eu não pago aluguel, não pago uma luz, 
não pago um telefone. Tudo que eu tive foi com o dinheiro de 
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Gramacho, então fechando hoje para mim, eu para mim estou na 
merda”.  

 
 

Neste relato, observa-se representações sociais antagônicas do lixão, 

tanto como único local de inclusão destes trabalhadores e meio de sustento 

familiar de supranumerários, os chamados excluídos sociais por Castel(1995), 

acompanhado do sentimento de gratidão por poderem sobreviver, apesar do 

lixão ser associado à falta de dignidade humana. Nestas falas também pode 

ser vista a situação de pobreza crítica dos catadores, que para garantir a 

alimentação dos filhos, precisa fazer a escolha de deixar de pagar luz, telefone, 

moradia e outras condições básicas da sobrevivência. O catador de lixão não 

tem acesso à dignidade em suas condições de vida e de trabalho. 

 

Por outro lado, na dimensão social emergiram representações sobre ser 

catador cooperado do Pólo de Reciclagem, mostrando os seguintes aspectos: 

a) o êxito da cooperativa depende da união dos catadores, b) as lideranças 

precisam do suporte de todo o grupo de catadores, assim como de assessoria 

técnica para articular parcerias com distintos atores sociais da região como 

escolas, empresas, preefeituras, correios, universidades etc para a destinação 

dos resíduos sólidos irem para a cooperativa de catadores; c) um dos desafios 

da cooperativa é mobilizar a sociedade para a consciência ambiental e a coleta 

seletiva; d) lutar para que a legislação que já existe sobre o trabalho do catador 

possa ser posta em prática como por exemplo o Decreto n. 5.940, de 25 de 

outubro de 2006, que institui a separação dos resíduos recicláveis descartados 

na fonte geradora e a sua destinação às associações e cooperativas de 

catadores. O grupo de catadores enquadra-se no artigo terceiro do referido 

Decreto, pois está formal e exclusivamente constituído por catadores que têm a 

catação como única fonte de renda, não possui fins lucrativos, possui infra-

estrutura e apresenta sistema de rateio entre os associados.  

 

A partir de visitas a entidades públicas e privadas, foi formada uma rede 

de parcerias, abrangendo também escolas, estabelecimentos comerciais e 

comunidade. Empresas do município foram contactadas e informadas que os 
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catadores estavam organizados legalmente e que a cooperativa era uma 

entidade registrada com CNPJ e que tem interesse em receber doações. 

 
Vale sublinhar que regulamentos e legislações passaram a levar em 

conta o trabalho realizado pelos catadores brasileiros. Além do reconhecimento 

da profissão de catador em 2002 pela CBO- Classificação Brasileira de 

Ocupações, foi constituído o Comitê Interministerial de Inclusão Social dos 

Catadores de Materiais de Lixo em 2003 e em 2010, este passou a ser 

denominado Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica de 

Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis( MTE, 2010).  

 
Dito de outro modo, a representação social de catador, antes associada 

à lixo, passa a ser associada a materiais recicláveis quando este se torna 

cooperado. Quando o catador se desloca de atividade laboral do contexto do 

lixão para o da cooperativa, muda-se também a representação social de 

catador, de um miserável trabalhador braçal excluído e sobrevivente, que 

trabalhava competindo com ratos e urubus para um agente ambiental 

cooperado, cujo trabalho de coleta tem uma função social e ecológica, além de 

econômica.  

 
Este deslocamento do lixão para a cooperativa impactou na 

representação identitária de catador, ele muda do lugar oculto em que estava, 

do preconceito, da indiferença e da humilhação para o reconhecimento público, 

seja através da CBO- Classificação Brasileira de Ocupações, seja por meio do 

cinema com o filme Lixo Extraordinário que retrata de forma nua o trabalho no 

lixão, seja através da inser5ção na cooperativa, seja através de um conjunto de 

novas legislações que passam a colocar o catador como ator estratégico da 

política de gestão integrada de resíduos sólidos, seja como participante de uma 

cooperativa com CNPJ, endereço, equipamentos, material de consumo, EPI´s( 

equipamento de proteção individual), seja por meio do Movimento Nacional de 

Catadores de Materiais Recicláveis. 

 
Ainda com relação às legislações, cabe sublinhar que em 2006, passou 

a entrar em vigor o Decreto n. 5.940 (BRASIL, 2006) que instituiu a separação 

dos materiais recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da gestão 
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pública federal direta e indireta e seu encaminhamento a associações e 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis, o que beneficiou à 

categoria de catadores, fortalecendo suas cooperativas populares com matéria 

prima.  

 
As associações, os órgãos públicos, o terceiro setor se articularam para 

a realização da coleta seletiva solidária. Em 2007, foi elaborada e aprovada a 

Lei Nacional do Saneamento Básico - Lei 11.445/07 que em seu artigo 57, traz 

uma alteração decisiva para este segmento de trabalhadores cooperados 

da Lei 8.666/93 referente a contratações públicas, dispensando de processos 

licitatórios as associações ou cooperativas de catadores de material reciclável.  

 
Em 2010 foi aprovada a Lei n. 12.305/10 (BRASIL, 2010a), que instituiu 

a Política Nacional de Resíduos Sólidos com diretrizes ancoradas na gestão 

integrada dos resíduos. Tal legislação, entre outras questões, pressupõe o 

princípio do poluidor pagador e da logística reversa dos resíduos produzidos e 

descartados no meio ambiente. No âmbito da logística reversa, o papel do 

catador é colocado como central para realizar os serviços de recuperação 

destes materiais, estimulando a indústria à contratação de cooperativas de 

catadores para a recuperação destes materiais do meio ambiente. Tais 

instrumentos jurídicos, por um lado, contribuem para fortalecer a organização 

política dos catadores e, por outro, reforçam a necessidade de 

profissionalização do trabalho dos catadores, estimulando o deslocamento dos 

mesmos da informalidade para a organização em cooperativas e associações 

(Barbosa, 2007).  

 
Ao abordar os fundamentos históricos relativos à organização dos 

catadores, destacam-se a institucionalização de políticas voltadas para este 

segmento ao longo da primeira década de 2000 e o estímulo ao deslocamento 

da coleta realizada individualmente no lixão para aquela organizada em 

cooperativas populares, sob a forma de prestação de serviços de coleta 

seletiva nas cidades. Tal mudança faz emergir tecnologias inovadoras para a 

atividade de coleta, assim como faz prosperar a organização social e política 

dos catadores enquanto categoria de trabalhador.  
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Este deslocamento do lixão para a cooperativa, o qual se lastreia na 

união dos seus associados, tensionou os interesses envolvidos na organização 

política do segmento. Diante das inúmeras cooperativas de catadores que 

passam a surgir no Brasil, apresentando reivindicações pelo protagonismo dos 

mesmos e pelo reconhecimento do seu trabalho, o Movimento Nacional dos 

Catadores de Materiais Recicláveis dialogou com a sociedade civil, 

particularmente com o Ministério do Meio Ambiente, sobre a temática dos 

resíduos sólidos pela perspectiva ambiental, o que resultou na inserção do 

papel do catador como elemento central da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (Lei 12305/10), principalmente no âmbito da prestação de serviços de 

logística reversa.  

 
 

A questão da política de resíduos sólidos no Brasil se amparou a todo 

um processo ocorrido nas duas últimas décadas do século XX, onde 

instituições nacionais e internacionais vêm destacando os problemas 

ambientais como o grande desafio a ser superado e apontam a necessidade de 

mudança de conceito sobre o desenvolvimento econômico mundial (Barros e 

Pinto, 2008; Gonçalves e Dias, 2009).  

 
Para autores do campo, os catadores são relevantes atores e parceiros 

das municipalidades, das empresas e das políticas ambientais, na procura de 

respostas para a questão do lixo urbano através de ações sustentáveis (Jacobi, 

2006; Waldman, 2008; Gonçalves e Dias, 2009). 

 
“A única coisa que pegou para mim(...), foi só a doença, não desejo 
pra ninguém, mas, tirando isso, minha família é isso aqui, eu peço a 
Deus pra ajudar todo mundo. Assim, é todo um trabalho unido, 
entendeu, um trabalho super lucrativo, só vale das pessoas também 
se interessar, e tem muito catador (...) que eles têm que fazer, têm 
que acontecer.” 
 
“(...)E assim, salientar, deixar bem claro para as pessoas que se foi 
difícil o fundo, o Pólo ainda tá mais fácil de se concretizar. Só que 
para isso é preciso uma conscientização de todos nós. Nós 
precisamos que os companheiros se unam, nós precisamos da força 
deles, apesar da gente tá na frente, mas sem a força deles a gente 
não vai. Nós precisamos da força deles. Tem que entender que é 
difícil, vai ser difícil porque o nosso prefeito não tem consciência 
ambiental nenhuma nem interesse em montar coleta seletiva pra 
gente. Nós já fomos a várias reuniões(...). Essa coleta seletiva já era 
para estar acontecendo. Nós montamos a coleta seletiva de Duque 
de Caxias através de várias reuniões, e nada aconteceu. A gente 
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tinha caminhões pedidos para isso, escola mobilizada como já tem a 
do Guadalajara, já faz um trabalho no Olavo Bilac e nada aconteceu. 
Então a gente vai precisar da força dos companheiros, e é preciso 
que o pessoal entenda que a direção sozinha não caminha, esse é 
um momento que a gente tem que se unir pra fazer com que a lei 
nacional de uso do solo funcione, pra gente poder dar o que a sua 
filha pediu, o Danone, ter o Danone dela pra comprar.” 
 
“Minha família tá aqui, pra mim acabou, só lembranças, saudades, 
isso aqui, se eu morrer amanhã, morro feliz (...), minha família é essa 
aqui, isso aqui, me xingam, brigam, discute, batem (...), isso aqui é 
minha família, eu me sinto feliz aqui(...)” 

 

 

Emerge a representação social dos catadores do lixão como família 

socialmente construída ( família “ do coração”), o lixão como saudade e como 

trabalho, além de uma memória emocionada da vivência com os pares no lixão, 

mesmo com o seu fechamento e o elevado risco de vida que correram ao longo 

do tempo. A representação social do catador cooperado aparece como um 

profissional que precisa estar unido ao seu grupo de trabalho para lutar por 

objetivos comuns e mobilizar os diversos atores sociais para fazerem parceria 

com a cooperativa. 

 

O fato de preservarem a atividade da reciclagem favorece o 

deslocamento dos catadores do lixão para a cooperativa, pois eles possuem 

um acúmulo de experiência técnica no ramo da coleta de resíduos sólidos. 

 

Emerge nos catadores a reflexão crítica de que a indenização recebida 

do Estado pela atividade de coleta no lixão por anos, apesar de ter sido um 

ganho histórico para a categoria dos catadores, é um ganho de curto prazo, 

pois vai acabar na medida em que o tempo passa.  

 

Aparecem representações de catador de lixão intimamente associadas 

ao desemprego e carregadas de perplexidade diante do futuro, agora sem ter o 

lixão como fonte de sustento, porém emerge nas narrativas o desejo de 

realização pessoal. 

 

“(...) porque eu estou há 7 anos aqui na cooperativa, então eu vou 
continuar na reciclagem, mas que era muito sacrificante, era, dava 
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dinheiro, mas que era como o amigo falou: chuva, sol, né, assim, 
muita coisa, mas tinha um lado bom das amizades, aqui é minha filha, 
aqui, minha filha de coração. Eu tenho outras e outras filhas de 
coração, e deixamos, mas vai ficar nossa amizade, não vai acabar. O 
aterro acabou, mas as outras coisas não vão acabar de jeito nenhum, 
a gente vai continuar assim. “ 

 
“Se só conhecia lixo, sem o lixo ninguém conhece trabalho(...), o lixão 
matou muita fome de muita gente(...) tudo bem que saiu essa verba, 
mas essa verba não vai durar para sempre, vou viver de quê? E hoje 
em dia só tem emprego para quem tem estudo e eu vou viver de 
quê? Eu queria fazer alguma coisa...” 

 

Observa-se neste relato a representação social de catador de lixão 

associada à falta de acesso à educação, à cultura e à percepção de que para 

manterem-se vivos a única alternativa é catar recicláveis. Aparece também a 

condição de desorientação mediante o fechamento do lixão, a falta existencial 

e laboral, tendo em vista a precária qualificação técnica e, por conseguinte, o 

sentimento de vazio mediante o tempo que passa.  

 

As representações sociais de lixão aparecem associadas tanto como 

fonte de renda, assim como local que absorve supranumerários analfabetos 

jovens e idosos, hipertensos, miseráveis, os excluídos dos excluídos. O que 

Castel (2005) chama de vulneráveis sociais ou também de lumpen do 

proletariado, categoria construída por Marx e Engels(2007), vem 

do alemão Lumpenproletariat: população degradada do proletariado, localizada 

socialmente abaixo da linha da pobreza, quanto às condições de vida e de 

trabalho, constituída por miseráveis, mas que o lixão acolhe, nutre, vira fonte 

de trabalho e renda, possibilitando a sobrevivência destes que não tiveram 

acesso aos direitos básicos que garantem a dignidade humana. 

 
“O aterro para mim vai fazer muita falta mesmo, porque tudo meu era 
no aterro, agora fechou, nós vamos fazer o que? Não sei ler, não sei 
escrever, quem vai dar serviço para nós nessa idade sem saber ler e 
escrever? Então para mim vai ser muito difícil, muito difícil conseguir 
um trabalho nessa faixa de idade. Tomo remédio de pressão, porque 
sou hipertensa, então vai ser difícil para mim arrumar uma condição 
de trabalho.” 
 
 “ Têm muitos catadores idosos que não têm oportunidade de renda e 
a fonte de renda era o lixão(...)” 
 
“ Como você vai colocar no currículo o seu grau de estudo? Vou botar 
analfabeto? Vão aceitar? Eles vão me empregar? Eles não vão me 
empregar? Eles não vão me empregar.” 
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“Pra mim tá sendo difícil que sou jovem pra arrumar um emprego, 
imagina pras pessoas que tem uma certa idade? (...)” 

 
Em síntese, ocorrem deslocamentos bastante expressivos quando o 

catador sai do lixão e decide se organizar em cooperativa, sendo possível 

observar esta mudança de posição em múltiplas dimensões, a saber: 

econômica, social, psicológica, técnica, histórico-política. 

 
Do ponto de vista econômico, as representações sociais de catador do 

lixão emergem relacionadas à falta de emprego e a necessidade de estudar, 

mas também de trabalhadores que conseguiram construir casa, família, educar 

filhos etc., catando no aterro de Gramacho e representações sociais de lixão 

como fonte de renda contínua, acompanhadas do sentimento de nostalgia, do 

desejo de reviver o trabalho no lixão, de voltar à uma situação que não existe 

mais. 

 

“(...) ninguém vai querer dar emprego, eu estou estudando agora à 
noite, porque metade da minha vida foi na rampa trabalhando, se eu 
for procurar emprego lá fora, ninguém vai me dar. Se perguntasse 
Cíntia você quer essas migalhas desse dinheiro que eles deram ou 
você quer voltar a trabalhar na rampa? Com certeza eu voltava para 
rampa e saía hoje para trabalhar e trazer dinheiro para dentro de 
casa. “ 
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“Hoje em dia eu tenho um terreno com o dinheiro de lá, meus filhos 
hoje em dia estão criados com o dinheiro de lá, pra mim(...) eu só tiro 
coisas boas pra minha vida, tudo o que eu tenho hoje em dia, eu 
agradeço primeiro a Deus e ao lixão, porque foi de lá que eu tirei o 
sustento de meus filhos(...)”. 

 

“Sustento eu tirava era de lá, era de lá que saía, agora não tem mais 
do que trabalhar... de quê? Tô botando aí currículo direto, mas...” 

 

A representação social de cooperativa fica associada à possibilidade do 

fracasso, mas ao mesmo tempo é considerada como única alternativa para 

alguém que se encontra no analfabetismo funcional e não sabe fazer outra 

atividade, a não ser reciclar. Para não ficar no vazio, o catador do lixão tem o 

Pólo de Reciclagem como possibilidade de geração de trabalho e renda. 

 

“Então vou trabalhar na cooperativa agora e dizer que eu acho que vai dar 

certo ou não (...) sabendo, assim, que por mim eu nem entraria, mas eu não 

tenho outra opção”. 

 

“(...) quando juntar esse monte de gente, essas cooperativas todas, não vai dar 

certo. E não tem outra opção de trabalho. Só trabalho porque Gramacho está 

fechado.” 

 

A indenização recebida do Estado com o encerramento do lixão é 

representada para alguns catadores como um “cala boca”, “insuficiente para se 

estruturar”. Os diversos destinos que cada catador deu ao montante de 

R$14.000 recebido do Estado emergem no discurso dos catadores, como por 

exemplo: comprar a casa própria, sustento da família, educação dos filhos, 

assim como a indenização também emerge como um dispositivo 

compensatório relacionado à falta de um repertório de perspectivas laborais de 

curto prazo dos catadores a partir do fechamento do lixão. 

 

“(...) porque não é indenização, é um cala boca, porque na verdade é 
um cala boca, porque todos aqui, não só eu, não tem mais dinheiro. 
Uns comprou uma casa com o dinheiro que teve, outros que têm 
muitos filhos têm que pagar um curso e o dinheiro ali fica. Depois 
desse dinheiro, aí a gente vive de que? Nada para trabalhar, até que 
a gente tenta se estruturar, porque se acham que esse dinheiro dá 
para você se agüentar é mentira. Você não tem como se estruturar, 
aguardar daqui há um mês, você volta aqui e todo mundo parado, 
sem dinheiro, tem casa, mas não tem como sustentar seus filhos. 
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Então, o fechamento do aterro faz falta não só para mim, mas para 
todo mundo, porque eu tenho certeza que como eu, como todo 
mundo, está todo mundo desorientado sem saber o que vai fazer 
daqui para frente, porque esse dinheiro que eles deram não dá para a 
gente fazer nada. Então, é a mesma coisa que nada.”  

 
“Pra mim tá sendo péssimo, eu fui uma das pessoas também que não 
foi beneficiada com esse dinheiro, hoje em dia eu tenho meus filhos, 
tenho 5 filhos, moro de aluguel, aí quer dizer, saí de lá pra trabalhar 
na cooperativa, hoje eu tô na cooperativa e nem por isso, qualquer 
bico que aparece eu não vou, é uma unha, uma faxina, então eu 
tenho que fazer, porque eu vivia disso... e agora?” 

 
“Para mim foi horrível, quem gostou? 13 mil e alguma coisa, esse 
dinheiro acabar... como é que sustento meus filhos, tenho 3 filhos, 
aonde, como é que eu vou conseguir emprego? Corri procurando em 
vários lugares, muita gente aí não tem profissão nenhuma, entendeu? 
Me diga o que a gente vai fazer, de onde eu vou tirar meu próprio 
sustento?” 

 
Pode-se observar a representação social do lixão como um lugar que dá 

retorno econômico rápido ao catador. Em contrapartida, aparece nos relatos a 

estagnação financeira vivida pelo catador em outras experiências de trabalho 

formal. 

 

Cabe salientar que no lixão a coleta era individual e vendiam para 

atravessadores. O armazenamento dos materiais recicláveis, em geral, era 

realizado no próprio domicílio do catador, o que favorece ocorrências de 

incidentes domésticos e enfermidades. 

 

Ao coletar no lixão, os catadores comercializavam com atravessadores, 

em algumas circunstâncias, trocavam materiais recicláveis por alimentos. Em 

geral, a venda individual e de pequena quantidade tendem à prática de preços 

exorbitantemente baixos. 

 

Ao mesmo tempo em que o mercado formal oferece a possibilidade de 

uma relativa regularidade de renda, há uma queixa do catador da possibilidade 

de pequenos ganhos financeiros. O catador, ao se inserir no trabalho 

precarizado do lixão, ele vende em geral  o seu material com pagamento à 

vista, recebe por este rapidamente, ainda que se coloque em posição de 

elevado risco na atividade laboral. Observa-se as ambiguidades de trabalhar no 

lixão a céu aberto, ou seja, ganho financeiro imediato x alto risco de vida. A 
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representação social do lixo está associada aos materiais recicláveis, ao 

dinheiro imediato. 

 

“(...) também que a gente trabalhou aqui dentro, demos muito valor, 
porque antigamente ninguém dava valor ao lixo, achava que o lixo... 
Ninguém achava que lixo dava dinheiro, e a gente entrando aqui 
dentro, que fomos dá o valor ao lixo. Criei meus filhos também daqui 
e tenho 2 netos também criados aqui dentro, sustentei bem meus 
filhos tudinho daqui.”. 
 
“O lixão trouxe muitas coisas boas, trouxe o sustento da minha 
família, trouxe os bens materiais, foi ótimo o trabalho lá, trabalhei, uns 
conseguiram mais coisas, outros perderam a vida, é isso aí, a vida é 
luta.” 
 
“Consegui fazer minha casa como? Primeiro comprei um terreno, que 
era da minha mãe, depois o alicerce, consegui levantar minha casa e 
as coisas foram só evoluindo, essas são as boas, as negativas, a 
gente deixa de lado, só traz as coisas positivas.” 
 
“(...) Eu trabalhava numa firma, não construía minha casa, não saía 
do alicerce e vindo para cá, eu consegui conquistar minha esposa, fiz 
a minha casa, mobiliei e foi excelente(...)”. 
 

Do ponto de vista econômico, emerge a representação de catador de 

lixão como um trabalhador com elevada flexibilização de tempo, que pode 

trabalhar 24 horas continuamente e ficar 15 dias sem trabalhar, ou seja, 

sempre que precisavam de dinheiro, era só catar no lixão que os produtos 

recicláveis eram vendidos imediatamente e se convertiam em dinheiro. Em 

contraponto, a representação do catador de cooperativa fica associada ao 

cumprimento de regras, horários, segurança e ganhos financeiros menores. 

 

“Até porque tem várias pessoas que viu que isso era bom, até pra 
mudar aquelas pessoas que se acomodaram dentro do aterro a 
ganhar dinheiro todo dia, não ter um salário fixo no final do mês(...), o 
aterro, a pessoa acostumou a ganhar aquele dinheiro todo santo dia, 
gasto hoje, amanhã eu tenho de novo, depois tem de novo, não, 
agora não tem de onde tirar e se, eu acho que o governo vai ter que, 
assim, botar essas pessoas no ramo de trabalho de novo, que seja 
em coleta seletiva, que seja quem tem sua profissão, que volte pro 
mercado de trabalho, entendeu, porque pra mim o melhor foi fechar.” 
 
“(...), mas os outros trabalhavam porque era um dinheiro bom, era um 
dinheiro que você pegava, entendeu, era um dinheiro que dali você 
sabia que podia subir, vou arranjar tanto hoje e arranjava(...)” 
“Meu trabalho tem que ser uma coisa que seja, uma vez na semana, 
claro, no Jardim lá na rampa, o bom era esse, porque se acontecia 
alguma coisa com a minha filha, eu não tinha preocupação, de faltar 
de não ir, de ficar em casa, da hora que eu ia, da hora que eu não ia, 
porque eu tinha (...), porque todo mundo tem sua família, tem tudo, eu 
porque não tenho família mesmo, eu não posso dizer que eu vim 
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atrás de um trabalho aqui, porque eu fico como se acontecer alguma 
coisa com a minha filha? Se eu faltar? E às vezes as pessoas hoje só 
em saber que as minhas filhas têm um problema, quando você vai 
trabalhar de carteira assinada, faz um exame seu, procura saber dos 
seus filhos e não sei o quê, só de saber do problema dela, as 
pessoas já não me aceitam no trabalho, porque sabe que ela vai ter a 
crise dela ou vai acontecer uma coisa e eu vou ter que faltar. Como 
eu era cozinheira, eu fui mandada embora, porque minha filha ficou 
doente, tive que ser mandada embora, imagina uma cozinheira, se a 
cozinheira falta no trabalho, como é que as pessoas vão comer? 
Então eu fui mandada embora por causa disso. E aí fica naquela, vai 
e volta(...)”. 

 

“E eu já tô acostumada, eu tô regrada pra trabalhar com horário... E 
também foi muito bom, o ensinamento que ela me deu, eu mesmo 
aprendi a ter regra, que eu também era desgarrada, ia o dia que eu 
queria, hoje eu vou dobrar porque tava precisando, teve época de 
trabalhar 24 horas, porque eu ficava uma semana em casa, 15 dias, 
ué, que mal, me dei bem, quem quiser continuar trabalhando com a 
reciclagem não vai faltar serviço, porque o lixo todo dia a gente 
produz, agora resta saber se você vai querer ter responsabilidade 
com horário, com salário, que não vai mais ser 200 por dia.” 
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Em síntese, aparecem as contradições de trabalhar no lixão, como por 

exemplo ter de um lado uma elevada vulnerabilidade e insalubridade nas 

condições de trabalho e, de outro, o retorno do dinheiro líquido imediato. A 

representação social do lixão de Gramacho aparece como um grande peito que 

acolhia e nutria seres humanos em situação de miséria, excluídos do mercado 

formal de trabalho, ou seja, o lugar dos excluídos dos excluídos. 

 

De fato, os materiais recicláveis se caracterizam entre outros fatores 

pela elevada liquidez – qualquer quantidade de reciclável pode ser vendida 

junto aos intermediários da cadeia da reciclagem com facilidade e recebimento 

de dinheiro à vista, mesmo que com preços abusivamente baixos - permitindo a 

sobrevivência diária dos catadores, mesmo que em condições sub-humanas.  

 

Há também uma percepção de que o lixão conferia ao trabalho do 

catador muita liberdade, pois não havia chefia, regras, horários, ordens, 

equipamentos de segurança pessoal, etc. O catador de lixão trabalha dias 

seguidos, conforme a meta que ele mesmo estabelece alcançar, um 

determinado patamar de renda, e, depois, se quiser, folga outros dias, até o 

dinheiro acabar e quando necessitar retornar ao lixão, ou seja, com a 

flexibilidade laboral altíssima e variável.  

 

Do ponto de vista estrutural esta liberdade é um fetiche do lixão. Quando 

se detém a observar melhor este processo, nota-se que há uma mega 

exploração realizada pelos atravessadores que compram os materiais 

recicláveis dos catadores, à  preços vis , materiais estes que  geram uma mais 

valia absurda, que é apropriada pelos atravessadores(Marx, 1980), fruto de  

jornadas de trabalho absolutamente extensivas, em condições de trabalho 

desumanas, piores que àquelas caracterizadas por Engels nos primórdios da  

Revolução industrial em seu livro “ A Situação da Classe Trabalhadora na 

Inglaterra” (Engels, 2013)  

 

Do ponto de vista psicológico, as representações sociais de catador de 

lixão estão associadas à mendigo, ao lixo, àquele que provoca repulsa nas 
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pessoas. Emerge o sentimento de constrangimento de ser catador de lixão, por 

vivenciar a discriminação social no seu dia a dia. Porém, para alguns, aparece 

o desejo de dar continuidade ao trabalho da reciclagem, só que na cooperativa. 

Surge também como componente psicológica de ser catador de lixão, os 

sentimentos de solidão, desfiliação social e, por vezes, ser o(a) único (a) 

responsável pelo sustento familiar.  

 

Há o destaque para sinalizar o barraco no lixão como local de moradia, 

ou seja, o lixão não somente foi local de trabalho dos catadores, como também 

espaço de habitação, denotando as condições de pobreza extrema em que 

este grupo de trabalhadores se encontra. 

 

“Pra mim foi péssimo, eu me sustentava de lá, eu tenho 7 filhos e eu 
sustento sozinha, então, eu não tenho ninguém. Eu moro em 
barraco.” 

 
“(...)aqui mesmo do bairro, você chega ali naquela praça ali, falava 
que você catava no aterro, o pessoal chamava você de mendigo. Ela 
sabe, ela mora aqui, chegava na escola e falava isso, ninguém nem 
sentava perto de você. Eu trabalhava e estudava, porque o máximo 
que você lava a mão fica assim um cheirozinho. Sempre alguém fala, 
trabalhava na rampa, trabalhava na rampa... aí foi indo, foi indo à 
discriminação, que batia uma certa vergonha. As pessoas falam que 
falam, mas eu sem brincadeira não tenho coragem de falar não. Para 
mim o fechamento significou isso daí coisas boas, coisas ruins e 
agora eu vou dar continuidade ao trabalho através de cooperativa.” 
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Nestes relatos a representação social de catador de lixão, do ponto de 

vista psicológico, está associada à uma dinâmica psíquica caracterizada por 

capacidade de resistência, resiliência e a tendência ao comportamento evitativo 

às situações de preconceito e humilhações.  

 

A demanda pela posição de luta parece ser maciça no trabalho do lixão, 

marcada por compensações sociais (construção de amizades) e econômicas 

(ganhos financeiros), sem muito investimento de tempo e energia nas 

experiências traumáticas de perdas e discriminações da trajetória. O tempo é 

usado para assegurar a sobrevivência. 

 

A representação social de catador cooperado está relacionada à uma 

nova imagem, o catador cooperado é aquele trabalhador que se diferenciou do 

lixo, do bicho, do mendigo, emerge a representação de catador enquanto 

agente sócioambiental, um sujeito que contribui para a preservação da vida no 

planeta, passa a se fazer respeitado como ser humano, recicla materiais que 

podem ser reaproveitados, evitando a poluição e a destruição do meio 

ambiente, o que parece gerar satisfação pessoal e aumento de auto-estima. 

  

 “(...) o catador é marketing, o nome catador hoje, é o nome, catador 
é um marketing, o nome catador hoje, você é uma boa pessoa. 
Catador já teve nome de bandido, traficante, (...) hoje em dia as 
pessoas  têm outra imagem, nós que mudamos tudo, mas se você, a 
pessoa tiver preconceito e você mostrar que é catador, mas um 
catador diferenciado, ela passa a te respeitar, porque ela vai ser 
obrigada a te respeitar, porque você não é animal não, você não é um 
bicho. Eu falei, andava dentro do lixão, mais não é animal não. A 
maior dificuldade era essa imagem de lixo do catador, separar o lixo 
da pessoa, mas como eu trabalhava, vivia sujo, agora a gente anda 
limpo. Quando você vai trabalhar na cooperativa, não vai poder 
coletar do jeito que sai, tem água pra poder beber, tem que chegar 
com aparência boa, tem que ter responsabilidade, as coisas agora 
são assim. Eu vejo com bastante responsabilidade, eu vejo como um 
sonho realizado, muito feliz, tô feliz pra caramba, eu sonhei muito, eu 
sonhei muito mesmo, porque foram lutas e lutas mesmo, quem tá 
aqui sabe que não é de hoje que começou isso (...)” 
 
“(...)mas eu fiz muitas coisas boas, amizade boa também, e coisa 
ruim, acho que não tenho o que reclamar de lá de cima não. Porque 
era tanta coisa boa que as ruins a gente deixa até de lado, 
sinceridade, as ruins a gente deixa de lado, porque se a gente for 
botar coisa ruim na mente, você não encara aquilo lá, não subia nem 
lá em cima, porque eu vou te contar, eram muitas coisas mesmo, o 
restante não tenho o que reclamar de lá não, só coisas boas. Eu 
também fui uma... Eu perdi meu marido com 19 anos, meu filho tem 
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agora 13 anos, foi criado com as coisas lá de cima, não tenho 
vergonha de falar, comeu muito danone, muito arroz que caia lá, 
feijão, não tenho vergonha de falar muita coisa, hoje ele com 13 anos, 
eu agradeço muito a Deus por me dar oportunidade e força de 
vontade de tá lá em cima, não tenho o que reclamar mais.” 
 

Neste relato, pode-se perceber a representação social de catador 

cooperado associada ao exercício de alteridade na relação com os pares e à 

preocupação com o coletivo, princípio basilar do cooperativismo popular. 

  

“Pelo menos ninguém vai ficar desempregado, vai ter seu dinheirinho 
certo todo mês, e vai ter trabalho, agora quem não tá de acordo, eu 
acho que tá no direito de pegar, arrumar um emprego fora, tem muita 
gente também que já passou por cooperativa e sabe como é que é.” 

 

Observa-se, pelos relatos, que os catadores são uma categoria de 

trabalhadores muito agredida psicologicamente, ao ponto de alguns “perderem 

a infância e a juventude” catando no lixão. Parece ocorrer um aborto 

psicológico destas etapas da vida tão fundamentais para o ser humano, que 

são a infância e a juventude para este grupo de trabalhadores, que, em sua 

maioria, rapidamente passou a vivenciar a adultez, tendo que trabalhar para 

ajudar a família a sobreviver. A representação social do catador de lixão está 

associada ao sacrifício da infância e/ou juventude em função da luta pela 

subsistência.  

 

A perda substantiva de infância e da juventude é considerada 

desestruturante do ponto de vista psicológico, ou seja, a vulnerabilidade 

psicológica do catador de lixão se instala na representação identitária desta 

categoria de trabalhadores, não somente por labutarem em uma zona de alta 

periculosidade e insalubridade, mas também por não ser possível viver 

plenamente as experiências de ser criança e ser jovem, com a adultez 

chegando acelerada e precocemente na trajetória histórica destes sujeitos por 

uma questão de estratégia de sobrevivência, queimando etapas do seu 

desenvolvimento enquanto sujeito. 

 
“...porque tem muita gente que perdeu a juventude aqui, que nunca 
trabalhou por fora, só sabia ficar em Gramacho, muita gente, vamos 
dizer assim que 50% do pessoal que trabalhava dentro do aterro, 
porque tem gente que viveu aqui dentro, perdeu a juventude aqui 
dentro, entendeu?” 
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A representação social do lixão está associada à função materna, como 

uma grande mãe rica e generosa que acolhe, literalmente alimenta e sustenta 

aqueles supranumerários, desfiliados sociais, miseráveis, sujeitos com histórias 

de vida massacradas por privações e exclusões e ainda assim o lixão não só 

os recebe, mas vira uma “mina de ouro”, onde o catador que não tem nada, 

encontra um lugar em que consegue trabalhar e satisfazer necessidades 

básicas de sua sobrevivência e da sua família. 

 
Cabe à função materna transmitir um sentimento de pertencimento à 

uma história. Entende-se que o lixão cumpriu esta função para os catadores 

que nele trabalharam e até moraram, dando o sentimento de que ocupavam 

um lugar na vida, mesmo sendo considerado o lugar dos dejetos e 

excrementos da sociedade. 

 
O processo do desenvolvimento do sujeito vai ocorrer em função da 

relação com esse outro que preencherá suas faltas e que irá lhe fornecer 

elementos que estabeleçam um lugar de onde o sujeito será capaz de iniciar o 

seu reconhecimento e a sua estruturação subjetiva. No caso, este outro seria o 

lixão que fica na posição de quem exerce a função materna, focada em 

preencher as necessidades que o sujeito necessita como alimentação, limpeza, 

moradia, vestuário, deslocamento, etc., dando condições para que o catador 

permaneça vivo.  

  

  “Cara, só o fato do meu filho mais velho estar com 16 anos, 
entendeu, meus 5 filhos estão todos bem criados, todos eles 
estudam,  e como eu disse, eu perdi o marido muito cedo, e eu criei 
meus filhos no aterro, o aterro assim, é uma grande mãe para 
todos(...) eu adquiri muita coisa dali.”  

 
 

Foi possível criar os filhos, garantir a educação dos mesmos, ainda que 

com experiências traumáticas e perdas ao longo da trajetória no lixão, o qual 

fica associado à representação social de um grande útero materno que acolheu 

embriões excluídos e descartados da sociedade, propiciando-lhes a 

preservação da vida e melhores condições de subsistência, na medida em que 

trabalhavam e conseguiam manter a chama acesa para as próximas 24 horas 
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de vida por meio da coleta de recicláveis, a qual gera retorno financeiro 

instantãneo. A lógica do tempo no lixão é das 24 horas ou das superjornadas 

de trabalho, seguidas de dias de ruptura e colapso. 

 

“Eu imagino o lado bom pelo fato de que não dava mais lixo lá, 
acabou o local de botar lixo, bom pro meio ambiente, o lado bom que 
eu vejo, que eu suponho só é esse mesmo, bom pro meio ambiente e 
bom pra quem também trabalhava lá e o governo não desamparou, 
ajudou(...)” 

 
“Eu vejo o Pólo de Reciclagem como um sonho realizado, porque 
quando começou esse negócio de associação, (...) os 4(quatro) 
malucos, que ninguém pensava que ia dar certo, que a gente viajava, 
que era viagem de maluco, que já  disse, então fizemos uma 
associação, fundamos uma cooperativa, essa cooperativa é um sonho 
realizado, como um sonho realizado, porque eu fundei a associação há 
10 anos atrás, eu já sonhava com isso, eu passei 3 anos da minha vida 
acreditando no sonho, gastando meu dinheiro, e as pessoas falam, o 
mal da gente, do catador é o imediatismo, tudo de imediato(...)” 

 
 

Do ponto de vista psicológico, emerge a representação social de catador 

de lixão associada ao imediatismo. O funcionamento psíquico do catador de 

lixão com o tempo é marcado pela tendência a agir impulsivamente, se orienta 

por meio da satisfação imediata de necessidades, sem fazer prospecções de 

médio e longo prazo. Vive a lógica do tempo baseada no aqui e agora, um dia 

de cada vez, a lógica do hoje. 

 

 

“(...)porque tinha aquela política assim, vamos pro Pólo pra quê? Aqui 
é mais rápido, a cooperativa pra que ir lá? Para quê? Se aqui é mais 
rápido? Sempre foi, mas hoje em dia quem tá lá dentro, tá sentindo 
na pele que tá doendo, a fonte secou” 
 
“O fechamento do aterro como muitos aí falou que foi ruim, foi 
péssimo, foi bom de um lado que a gente teve (...) porque antes era 
tudo mais fácil, você queria R$ 50, você tinha ali. Hoje não, pra você 
achar R$ 50, você tem que trabalhar. Hoje tem que enfrentar a 
realidade, o lixão acabou, a gente não tem mais aquela vaca gorda 
com a gente”  
 
“(...)uma coisa pra conseguir se adaptar é salário, nunca fiquei 
sabendo o que era isso, eu tenho 21 anos trabalhando no lixão. Ah! 
Eu preciso comprar uma bicicleta, trabalhar, vou ali dou uma subida 
na rampa(...) hoje, amanhã tô com o dinheiro da bicicleta. Queria 
comprar isso, comprar aquilo, queria sair e me divertir. É mole, 
porque a minha parte eu sei fazer, agora, vamos ver agora, a 
realidade. (...) O que você espera da realidade hoje? Você tava 
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falando sobre a cooperativa, se fosse botar você hoje dentro da 
cooperativa, o que você ia arranjar dentro da cooperativa pra você?” 

 
Do ponto de vista histórico-político, observou-se que a representação 

social do catador de lixão está associada ao seu reconhecimento público 

enquanto categoria profissional e o catador cooperado associado à 

organização política coletiva, na medida em que a cooperativa é um 

empreendimento autogestionário, baseada nos princípios democrático e 

solidário. 

 
“O Polo pra mim é minha segurança, eu vou continuar aqui, daqui eu 
não saio, daqui ninguém me tira,  duvi-de o dó, não saio daqui, 
ninguém me tira.” 
 
“Jardim Gramacho é reconhecido fora, porque eu já viajei para fora e 
sei que Jardim Gramacho já era reconhecido.” 
 
“Eu fui lá no almoço de Lula, na época do mandato dele, mas já 
reconheceu o catador. Lá eu fui e eles já deram a categoria de 
catador como profissional.” 
 
“Com o encerramento do lixão que os tornava invisíveis, os catadores 
passaram a ser vistos e a ocupar espaço na mídia jornalística, 
cinematográfica e televisiva, o que parece ter implicado no 
fortalecimento da sua auto-estima e da coragem de se assumir como 
catador de materiais recicláveis, se apropriando do reconhecimento 
oficial da atividade laboral do catador que obtiveram por meio de 
legislações e decretos brasileiros.” 
 
“(...) Antes Tião já falava muito em jornal, televisão... Não tenho 
vergonha de falar que muita coisa de minha casa foi do lixão, o lixo é 
lixo. Muitas pessoas têm vergonha de falar que trabalham dentro do 
aterro, eu nunca tive vergonha de falar que eu trabalho dentro do 
aterro (...), mas realmente é mostrar a realidade, porque eu cato, 
porque eu reaproveito de lá de cima. Então tudo que tem em minha 
casa foi reaproveitado e tudo eu comprei com o dinheiro de lá, então 
eu não tinha essa vergonha(...)” 

 
 

As representações sociais de catador de cooperativa, em nível histórico-

político, que se destacaram foram aquelas associadas ao renome da categoria 

de catador como profissional e sua repercussão em termos de visibilidade 

social. Emerge também a lógica da cooperativa associada à divisão equitativa 

dos ganhos financeiros, um dos fundamentos da autogestão, onde todos os 

integrantes do empreendimento compartilham decisões, custos e proventos. 

 
 “(...) e assim sobre a questão que ele falou, sobre a cooperativa, a 
nossa é uma cooperativa modelo. Aqui dentro de Jardim Gramacho a 
nossa é a modelo, porque a nossa tudo o que entra, a gente divide 
em partes iguais”. 
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De acordo com Singer (2002), autogestão é uma gestão democrática no 

campo decisório e participativo das cooperativas populares. Nesta modalidade 

de empreendimento, os trabalhadores, sem exceção, são proprietários dos 

meios de produção e ao mesmo tempo cooperados.  

 

Além disso, cada trabalhador tem direito ao voto nas assembléias 

realizadas na cooperativa, em que estão reunidos enquanto membros para 

decidirem juntos questões da organização, sendo a assembléia soberana em 

todas as suas instâncias decisórias, o que é uma experiência inédita para os 

catadores de se posicionarem enquanto sujeitos protagonistas de um 

empreendimento autogestionário. Este fato é digno de nota, já que revela uma 

posição oposta a da experiência no aterro, em que os catadores ficavam na 

invisibilidade total., chegando muitas vezes a morrer quando afundavam no lixo 

que era descarregado pelos caminhões. 

 

Quando os catadores assumem a direção da cooperativa, emerge a 

necessidade de democratizar as informações e praticar a transparência na 

relação com seus associados. O êxito da autogestão está relacionado à prática 

democrática e transparente de decisões e informações, o que é um desafio a 

ser vivido para o catador que vem do lixão acostumado com uma forma de 

funcionamento focada em si mesmo. 

 

Faz-se necessário o catador se apropriar das distintas fases produtivas 

da cooperativa, seu conceito, modalidade, funcionamento, lógica e atitude 

democrática entre os trabalhadores para que a cooperativa avance, seja auto-

sustentável e tenha vida longa. 

 

Além da qualificação gerencial, o que Singer (2002) considera 

fundamental para o processo autogestionário é que os trabalhadores adquiram 

capacitação técnica, de modo que eles aprendam a se comportar de forma 

democrática, responsável, baseada na ajuda mútua. Deste modo, criam-se 

condições de igual participação entre os associados, tanto nos ganhos, como 
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também nos custos, nas decisões e nas responsabilidades da cooperativa, 

enfim é uma proposta de inclusão social de supranumerários (Singer, 2002; 

Castel, 1995).  

  

De acordo com Singer (2002), o risco de fragilidade da autogestão em 

empreendimentos populares é alto, em função da insuficiente formação dos 

seus participantes. A autogestão tem como direção o desenvolvimento humano 

dos associados, além da eficiência econômica da cooperativa. Aprender a ter 

uma postura ativa nos processos decisórios e decidir coletivamente é um 

comportamento novo a ser apropriado pelo catador que trabalhou no lixão com 

a racionalidade dirigida ao próprio eu, trata-se de um novo processo de 

socialização para o trabalho, cuja racionalidade é dirigida ao coletivo.  

 

Observa-se que o processo de socialização para o trabalho se renova 

para este grupo de catadores, com a aprendizagem, não somente de 

habilidades técnicas, mas também de princípios e valores humanos, que 

propiciam um conhecimento mais ampliado de si e do contexto em que estão 

inseridos, além do reforço da confiança em si e do seu grupo de pertencimento. 

(SINGER: 2002a)  

  

Emerge do ponto de vista histórico-político a representação social de 

catador de lixão associada tanto à consciência do seu fechamento inexorável, 

como a representação social do lixão como “bomba relógio”. Observa-se a luta 

pela organização dos catadores, que no lixão estavam dispersos. Como 

resultados deste processo de organização coletiva dos catadores do lixão, 

emergem a satisfação de alguns pela indenização recebida do Estado e a 

alternativa de trabalho no Pólo de Reciclagem, ou seja, renda, pertencimento, 

trabalho e dignidade, enquanto ganhos do fechamento do lixão, proveniente 

também de anos de luta histórica deste grupo de catadores. Os relatos 

destacados expõem a dimensão histórico-política da trajetória do grupo de 

catadores de Jardim Gramacho, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. 

 

“Bom, eu não vou questionar o que disseram, cada um tem sua 
opinião, então prá mim foi uma conquista, todo mundo já sabia, não 
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foi uma surpresa pra ninguém que o aterro ia fechar, todo mundo já 
sabia, desde que veio parar aqui dentro do aterro. Eu quando vim 
parar aqui dentro do aterro, eu tinha 17 anos e meu filho tinha 4 
meses de idade, então eu já vim sabendo que ia fechar, entendeu? 
Então prá mim não foi surpresa, eu já esperava, podia ser naquele 
dia que eu entrei ou podia ser agora em 2012 que meu filho tá com 
15 anos, então eu sempre esperei que fechasse sim(...)” 
 
“(...) e com o fechamento, eu tô satisfeita sim, ficaria mais contente se 
fosse, quem não queria ganhar 20, 30 mil, nossa senhora bem que eu 
queria, mais já que foi 14 mil né? Foram 10 anos de luta, pra que 
esse dinheiro conseguisse, pra que a gente conseguisse entendeu, 
entrar num acordo, foram 10 anos de luta, foram 10 anos. Ela sabe, 
acho que a maioria aqui sabe, foram 10 anos de luta, então assim, 
não foi nada de graça, foi muita noite acordada, foi muita reunião, foi 
muita discussão, foi muito desentendimento, entendeu, então assim, 
eu creio que o fechamento do aterro pra mim, na minha opinião não 
foi surpresa pra ninguém, e eu tô muito feliz com o resultado, poderia 
estar muito mais, mas com o que veio, entendeu, eu não esperava, 
mas com o que veio, eu tô contente sim.” 

 

“Muitas pessoas ficavam perdidas como ela falou, conheço, já 
trabalhou junto comigo, o catador em si sempre foi muito 
desorganizado, ele nunca quis lutar nem pelo que ele tinha direito, se 
colocava 3(três) ônibus pra encher de catador pra ir pro centro da 
cidade, modéstia à parte ia bem (...) ele em si não queria, por isso que 
ele sente, o catador só passou a acreditar que o aterro ia fechar 
quando ele viu ali a Caixa Econômica chegar aqui, quando ele viu 
anunciar na televisão que iam fechar o aterro, a ideia do fechamento do 
aterro, como minha Tia está aí de testemunha de 7 anos... há 7 anos 
atrás já se falava no fechamento do aterro de Jardim Gramacho, já 
antes, muitos antes, quando a  gente chegava pra começar como 
catador (...), muita gente não acreditava, vai fechar o quê, todo ano 
eles falam que vai fechar (...) vou perder meu dia de trabalho pra ir pra 
reunião, que aterro vai fechar nada! Gente, o aterro vai fechar sim, o 
aterro cada dia mais ele aumenta em cima da Baía de Guanabara, 
entendeu, enfim, não sei se todos viam, mas eu que já via o aterro, que 
já tinha, achei um punhado que trabalha dentro do aterro pra uma 
empresa na manutenção, o aterro já estava rachado de ponta a ponta, 
o aterro era uma bomba relógio, podia afundar a qualquer momento na 
Baía de Guanabara, isso aí com certeza ninguém tava vendo, mas 
poucos catadores viam aquilo ali, que aquilo ali era uma bomba relógio, 
não suportava mais lixo ali, eu acho que foi melhor fechar pra 
organizar.” 

 

Do ponto de vista histórico-político, após o fechamento do lixão de 

Gramacho, a representação social de catador de lixão fica associada ao 

reconhecimento social do catador, não somente por meio do recebimento da 

indenização de R$14.000 (catorze mil reais), mas também por meio de convites 

de outras prefeituras às lideranças de catadores de Gramacho para dar suporte 

ao fechamento de outros lixões que funcionam a céu aberto em diversos 

municípios brasileiros, tomando como referência o processo realizado no 
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fechamento do aterro de Jardim Gramacho, em que foi assegurada a 

participação ativa dos catadores por meio de realização de inúmeras reuniões 

e assembléias junto com o Poder Público, organizações do terceiro setor e 

catadores. Foi o primeiro aterro da América fechado em que o Estado indeniza 

os catadores que nele trabalharam, acontecimento histórico para esta categoria 

de trabalhadores. 

 

“E esse foi o primeiro aterro da América, o primeiro aterro que fechou 
dando alguma coisa pros catadores. Eu estou agora com um trabalho 
em Itaoca, eu estou com um trabalho em Bangu e estamos fazendo o 
mesmo processo que fizemos aqui em Jardim Gramacho, 
pretendemos fazer em outros aterros, fui convidada agora pra Bahia, 
que eu estou com um baiano dentro da minha casa, ele veio na Rio + 
20, e eu agreguei ele lá em casa entendeu, e juntamente com ele eu 
vou tá viajando pra Bahia pra poder está fortalecendo os outros 
amigos catadores, então assim, eu tô muito feliz mesmo com o 
acontecimento de Gramacho e foi uma grande vitória(...)tentamos 
fazer o máximo que pudemos.” 

 

Do ponto de vista histórico- político, observa-se que a representação 

social de lixão é associada ao contexto laboral de elevada adversidade e a 

representação social de catador de lixão associada à uma experiência 

traumática em que o sujeito se interroga existencialmente sobre o que está 

fazendo naquele lugar insalubre, onde se joga fora tudo e todos que a 

sociedade não quer.  

 
A realidade dos catadores vai muito além da insalubridade inerente ao 

trabalho. A degradante jornada diária junto com os urubus, ratos, agulhas, lixo 

hospitalar em geral, constitui processo marcante na vida dessas pessoas e, por 

vezes, fragiliza oportunidades de conseguirem outro trabalho. 

 

“A experiência do aterro prá mim foi no começo nada bom pra 
ninguém, você chegar lá em cima, se deitar e nossa o que é que eu 
tô fazendo aqui? Entendeu? É um baque, muito grave. Eu perdi o 
marido muito cedo e fiquei com 5 filhos pra criar, então assim pra mim 
foi o fim do mundo, quando me jogaram ali dentro, eu falei, cara me 
jogaram no lixo, eu não tenho pai e não tenho mãe, então assim pra 
mim foi um baque muito grande, mas dona Gerusa, quando eu 
conheci a Paula da Vila Gramacho, nossa aí eu fui fazendo amizade, 
dalí eu fui construindo, construindo, hoje em dia eu me sinto muito 
feliz por ter conquistado o que eu conquistei até aqui. Conhecimento 
adquiri muitos conhecimentos bons, não tenho nada a reclamar daqui 
tudo de bom que eu aprendi, eu aprendi a viver muito, entendeu, com 
as pessoas, como lidar, aprendi, foi um grande passo que eu aprendi 
na minha vida, uma experiência muito boa(...)” 
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Lixões são considerados entrepostos de lixo em local aberto, espaços de 

despejo final de resíduos domiciliares, industriais, hospitalares - com 

expressivos vetores de contaminação, e sem nenhuma preparação anterior do 

solo nem cobertura do mesmo. Nesta área, não há sistema de tratamento do 

chorume, líquido poluente, de cor escura e odor nauseante, originado de 

processos biológicos, químicos e físicos da decomposição de resíduos 

orgânicos. Como efeito, este líquido entra no solo, com substâncias altamente 

poluidoras e penetra também no lençol freático. Ao longo do tempo, o lixo 

suscita insetos, ratos, urubus, potencializando o risco de poluição, 

especialmente para os que se ocupam trabalhando nos lixões. Muitas crianças, 

adolescentes e adultos se dispõem a gerar sua renda nestes lixões, coletando 

alimento, roupa, utensílios, materiais recicláveis para comercializar, 

funcionando como vetor operacional que movimenta o solo do lixão (Marcelin e 

Belini, 2008). 

 

Há relatos em que na trajetória histórica dos catadores fica evidente 

representações sociais do lixão relacionadas ao trabalho acompanhado do 

sentimento de vergonha e ao mesmo tempo fonte de socialização, ou seja, 

relatos que demonstram os paradoxos do lixão. De um lado, a vergonha de 

trabalhar em um lugar sem dignidade, correndo risco de vida todo o tempo; 

como também ser um espaço de fazer vínculos sociais e afetivos. Observa-se 

nas narrativas dos catadores a luz e a sombra do lixão, suas polaridades e 

contradições. 

 

Emerge no discurso dos catadores a declaração explícita relacionada ao 

lixão como o lugar de acolhimento da miséria, fome e pobreza, especialmente 

daqueles provenientes do Nordeste e que precisaram migrar para o Sudeste, 

em busca de melhores condições de vida e encontraram como perspectiva de 

vida a possibilidade de viver no aterro de Gramacho. São também esses 

trabalhadores nordestinos, que, de alguma forma, cuidam do meio ambiente, 

coletando e separando o que é descartado pela população. Dito de outro modo, 

o que é lixo para a grande maioria, é trabalho e renda para os catadores. 
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O desemprego do Nordeste aparece de forma nítida enquanto contexto 

sócio-histórico de catadores migrantes, em função da falta de oportunidades 

em seus estados de origem. Entende-se que na proporção em que as condições 

de vida forem melhorando, seja do ponto de vista de infraestrutura, 

oportunidades de trabalho ou na distribuição direta de renda, o que propicia que 

a família se preserve unida, a busca por condições de vida melhores fora do 

estado de origem tende a diminuir. Este deslocamento migratório de nordestinos 

para o lixão de Gramacho no Rio de Janeiro mostra que não é isto que está 

acontecendo, sendo o Nordeste considerado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, 2010) a região com maior índice de migrantes do país. 

 

A representação social do lixão está associada a um grande ventre que 

recebe os catadores como filhos que se implantam em suas entranhas, às 

vezes vidas inteiras do nascimento até à morte, especialmente os miseráveis, 

aqueles localizados abaixo da linha da pobreza. Tais sujeitos trabalhando 

invisivelmente como catadores no lixão conseguiram suprir suas necessidades 

básicas de manutenção. A remoção desses materiais recicláveis realizada 

pelos catadores é fundamental para diminuir os danos ao meio ambiente. 

 

“Vim da Paraíba, não tenho estudo e não tive outros tipos de 
oportunidades e a minha irmã já trabalhava aqui há muitos anos e aí 
eu falava para ela, me leva lá onde você trabalha, me leva lá onde 
você trabalha e ela tinha vergonha. Chegou um dia de madrugada eu 
falei: Me leva! Ela falou: Onde? Eu disse: -Eu vou. Já estava com 
minha roupinha pronta e vim pra cá. Aqui eu conheci meu falecido, 
ele era guarda, a gente trabalhou junto, eu e ele e construímos um 
cantinho. Foi ali que eu também criei meus dois filhos, hoje um está 
com 19 e o outro está com 17. Conheci pessoas boas. Como ele 
falou mesmo, perdemos alguns companheiros de trabalho e até vai 
fazer falta, porque é só nessa oportunidade aqui que a gente está se 
reunindo, que a gente está se vendo, porque cada um vai viver sua 
vida, já que o aterro terminou. Ali foi muito importante para mim 
porque meus filhos passavam muita necessidade lá no Norte e aqui 
depois que eu conheci o aterro, eles não souberam mais o que era 
faltar o pão, limpeza, uma roupa, uma coisa. Então eu sou grata a 
esse aterro e vai fazer falta não somente a mim, mas como para 
outras pessoas que não sabem o que é outro tipo de serviço. Tem 
muita gente aqui que nasceu e se criou aqui. Esse aterro reciclou 
muita gente. Pessoas que viviam a vida errada entraram para o aterro 
e parou de fazer. Então o aterro teve dores, a gente viu coisas que 
fez a gente sofrer, mas também a gente conseguiu muita coisa, só 
não conseguiu quem não quis, quem não correu atrás, quem não 
lutou. Então eu sou grata a esse aterro.” 
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Do ponto de vista histórico-político, há relatos expressivos que expõem 

as representações sociais da cooperativa associadas ao sentimento de orgulho 

do Pólo de Reciclagem ser resultante do fechamento do lixão de Jardim 

Gramacho, considerado um acontecimento histórico relevante, além de 

ocasionar um deslizamento qualitativo na posição do catador, da alienação ao 

protagonismo. Ao morrer o lixão, nasce a cooperativa popular como uma 

perspectiva concreta de trabalho, trazendo esperança, segurança, saúde, 

higiene, alimentação, ganhos financeiros, dignificando os catadores enquanto 

trabalhadores.  

O que os catadores têm a oferecer são os serviços de coleta, triagem e 

reciclagem de resíduos a um custo possível do ponto de vista de mercado. Por 

outro lado, os catadores querem o reconhecimento financeiro dos serviços que 

prestam; acesso aos materiais recicláveis; o direito de participar de 

concorrências de contratos de gestão de resíduos sólidos, já que agora 

cooperativados possuem CNPJ; caminhões para deslocar os materiais 

recicláveis; área resguardada e com equipamentos para armazenamento, 

compactação e processamento de materiais recicláveis; além de quantias 

corretas para os resíduos que catam, processam e vendem. A proposta de 

integrar os catadores na gestão de resíduos sólidos por meio da criação de 

cooperativas populares é uma decisão acertada por produzir um ciclo virtuoso 

de geração de trabalho e renda para trabalhadores excluídos e ao mesmo 

tempo promoverem a preservação da vida no planeta. 

 

Nota-se nas narrativas dos catadores a representação social de lixão 

relacionada à uma experiência também positiva, não somente do ponto de vista 

econômico como fonte de sustento para a família, mas também do ponto de 

vista histórico-político como espaço de emergência de catadores enquanto 

lideranças populares capazes de articular-se com outras lideranças até de 

outros estados para compor o Movimento Nacional de Catadores e lutar por 

objetivos comuns em nível nacional,  beneficiando a categoria profissional dos 

catadores, o que reforça a ideia da identidade coletiva, do se perceber catador 

enquanto pertencimento à uma categoria de trabalhador. 
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O desafio de pensar-se como categoria é colocado para o grupo, que 

implica em ir além do eu, fazer o deslocamento narcísico de pensar-se como 

nós, esta passa a ser uma experiência cotidiana para os catadores no Pólo de 

Reciclagem. 

 

Os próprios catadores, na tentativa de valorização e respeito ao trabalho 

que realizam, têm se apropriado de que são considerados “agentes 

ambientais”, visto que contribuem para a limpeza do espaço urbano, evitam a 

degradação de solos e de águas e, ainda, reduzem a extração de matérias-

primas da natureza. As iniciativas de organização dos catadores, a partir desse 

enfoque, possibilitam o entendimento de um segundo deslocamento, que 

corresponde a uma passagem da condição de “catador de materiais 

recicláveis” do lixão à condição de catador cooperado enquanto agente 

socioambiental. 

 

 A literatura evidencia que são as articulações entre as organizações de 

catadores e outras entidades que, ao atenderem a aspectos técnico-

operacionais da gestão dos resíduos, garantem “dimensões mais amplas em 

termos de ações e de atores” para a organização da coleta seletiva e 

preservação ambiental (Romani, 2004). Dito de outro modo, a ajuda de 

instituições no estabelecimento de parcerias com os catadores de materiais 

recicláveis é compreendida como alternativa para a expansão da organização 

social e econômica desse segmento. Os parceiros são vistos como fortes 

aliados dos catadores, não só contribuindo para a limpeza pública, como 

também para a longevidade dos recursos naturais” (Silva, 2006).  

 
A importância das cooperativas para o fortalecimento da organização 

dos catadores é constatada na preocupação em demonstrar como eles 

avançaram nos seus processos de organização social, política e econômica, 

através da formação de associações e cooperativas populares de reciclagem e, 

com isso, estão trabalhando na mudança de visão da sociedade sobre o seu 

trabalho, já que também mudam a percepção de si mesmos enquanto agente  
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de transformação sócioambiental, só que organizado em cooperativa como um 

traço de distinção deste grupo de trabalhadores. 

 
A consolidação da organização e o fortalecimento da autonomia do 

grupo de catadores constituem-se em objetivos para alcançar a auto-

sustentabilidade do Pólo de Reciclagem. Por se tratar de um processo 

autogestionário, desde o início os catadores foram convocados a participar do 

fechamento do lixão e seus desdobramentos, os quais implicam em 

capacitação gerencial e técnica cotidiana. 

 
É importante considerar que os catadores tiveram uma história de vida 

marcada pelo subemprego e desemprego. Neste sentido, a organização 

autogestionária para gerar trabalho e renda deve ser considerada na 

perspectiva de médio e longo prazo. Por ser uma proposta prática de 

tecnologia social para criar trabalho e renda, é necessário um período maior de 

tempo para que o grupo de catadores construa conhecimento sobre o 

funcionamento do processo de produção em uma empresa autogestionária e 

fazer com que esta produção lhe assegure condições dignas de vida (Bortoli, 

2009).  

  
Para conferir legitimidade a estas perspectivas, as experiências de 

organização dos catadores são tratadas como resultado de iniciativas 

implementadas pelo poder público municipal ou por outras instituições, a 

exemplo da realização do Fórum Nacional de Lixo e Cidadania e da criação do 

Comitê Interministerial de Inclusão Social dos Catadores (Pangea, 2015). 

 

Desta forma, as reivindicações dos catadores, feitas com o propósito de 

garantir melhores condições de vida e de trabalho, são acomodadas também 

na interlocução com as instituições voltadas para a proteção e a preservação 

do meio ambiente, norteadas por princípios sustentáveis, com o suporte do 

Estado.  

 

Nesse movimento, as reivindicações dos catadores são retiradas de um 

campo de conflito e de tensão e acomodadas em um espaço consensual, onde 

as práticas de coleta de recicláveis são rearranjadas como alternativas de 
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geração de trabalho e renda, através de políticas de inclusão produtiva. Assim, 

o que, à primeira vista, pode parecer uma exigência dos catadores, constitui-se 

num conjunto de iniciativas que asseguram visibilidade às ações dos 

catadores, não somente no campo da inclusão social, mas também no âmbito 

da proteção ambiental e do desenvolvimento sustentável. 

 

Do ponto de vista histórico-político, as representações sociais de catador 

de lixão aparecem associadas ao individualismo, a lógica do “cada um per si”, 

cada um se responsabiliza por seu quadrado, marcado pela necessidade 

premente da sobrevivência diária. Com o fechamento do lixão, nasce a 

cooperativa e em ambos os contextos a atividade da reciclagem se mantém, 

porém na cooperativa, a atividade de coleta se torna mais complexa, 

assumindo outras dimensões voltadas para a logística, gestão participativa, 

informática, comercialização, cooperativismo, dentre outros campos do saber, 

fundamentais neste novo processo de socialização para o trabalho que o 

catador cooperado experimenta.  

 

Outro aspecto digno de nota é que os catadores saem da dispersão em 

que trabalhavam no lixão e vão para a organização coletiva da cooperativa, 

que em si traz uma conformação política, na medida em que favorece a 

articulação grupal. Pode-se observar a representação social de catador 

cooperado como um catador que passa a pertencer a um grupo de trabalho, 

ganha uma ênfase coletivista, em que aprende a compartilhar objetivos, 

recursos, decisões, princípios e valores e a funcionar como “nós”. 

 

“(...)o Pólo, qual é a dificuldade das pessoas que estavam no Pólo de 
Reciclagem, porque eles viram a gente que tava na frente, não tinha 
conseguido nada, eu só sonhava. Falava, olha gente, a gente vai se 
organizar, a gente vai fazer, mas não tinha nenhuma realidade, aí 
veio a cooperativa”. 

 

“Vai ser uma parte boa, porque vai empregar bastante pessoas, eles 
vão contratar bastante pessoas, até mesmo esses catadores que não 
têm emprego, eles vão vir a empregar aqui, e vai ser uma boa pra 
muitas pessoas(...)” 
 

Emerge nos relatos o compromisso político do catador cooperado com a 

cooperativa, na medida em que a decisão de se associar passa por assumir a 
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responsabilidade laboral perante o grupo de trabalho, de cumprir tanto as 

regras de convivência quanto as decisões acordadas coletivamente, o que 

implica em um novo aprendizado para o catador que vem do lixão, que não 

assimilou ainda o cumprir normas e, muito menos, honrar compromissos 

coletivos. 

 

“(...)somos uma família, ter essa responsabilidade de que daqui pra 
frente, hoje é Pólo, hoje só tem esse galpão, amanhã vão ter outros, 
vamos capacitar esses dois mil catadores que têm (...)”. 
 
“(...) para pegar o material da reciclagem, a administração dela vai 
pesar (...), a administração da cooperativa(...) vai pesar, vai pesar 
nosso material, o peso do nosso material vai se misturar em um só e 
vai diretamente para a indústria, para onde vai ser tratado” 
 
“O Pólo hoje (...), o catador que tiver hoje dentro do aterro, é a melhor 
opção pra ele porque sabe reciclar, se sabe reciclar, separar 
materiais, aqui, já tá aqui, é o começo de uma casa, aqui é o coração, 
o aterro acabou, mas o Pólo continua e é daqui que vai sair outras 
cooperativas, mas pra isso o catador vai ter que se organizar e 
querer, entendeu, porque todo mundo sabe abrir a boca e falar assim: 
- Eu sei reciclar, sabe reciclar? Claro, sabemos, mas vai ter que 
começar daqui, o aterro fechou, mas aqui é o polo de reciclagem, vai 
ser aqui que ele vai ter que se capacitar, vai ser aqui que ele vai ter 
que se reorganizar, então o Pólo de Reciclagem é uma referência pro 
catador, se ele quiser continuar no ramo de catador, respeito à 
opinião de todos, quem quiser ser catador, reciclador, o Pólo hoje em 
dia é a melhor coisa, não tem coisa melhor, você vai procurar onde? 
Então vai ser aqui, mas pra isso ele vai ter que saber que ele tem 
hora de pegar, vai ter horário de almoço, vai ter hora de sair, que não 
é igual ao aterro. O aterro você pára a hora que quer, senta a hora 
que quer, aqui é uma firma, tem regras e isso falta muito hoje em dia 
no nosso meio de trabalho, tanto falta que esse Pólo de Reciclagem 
já é fundado há 8 anos ou é mais, vai fazer 8 anos, mas tem catador 
dentro do aterro que nunca veio nesse Pólo, por falta de interesse, 
veio sim quando o aterro fechou, não se prepararam para, falaram 
pra mim, que sentiu falta, eu sinto falta sim das minhas amizades que 
eu fiz, e sim, no aterro você cria uma família, você cria um elo entre 
as pessoas, você faz(...)Vários catadores que eu conheci dentro do 
aterro, eu já fui na casa deles, agora falar que não faz falta, faz, as 
pessoas se acostumam, entendeu, mas vai ter que acabar o costume, 
parou por ali, no dia que fechou o portão do aterro, então vamos nos 
organizar pra(...) O aterro fechou, mas a vida da pessoa continua, 
entendeu, então acho que hoje em dia o cooperativismo, a 
cooperativa, o Pólo de Reciclagem é o melhor lugar pra capacitar o 
catador daqui de dentro, porque realmente ele não sabe fazer outra 
coisa. Eu pelo menos, eu já trabalhei em outros lugares, mas vim pro 
aterro com 12 anos, conheço a família dele. Ela vai saber fazer o 
que? Só reciclar, então se quer continuar nesse ramo de reciclagem, 
o Pólo é a melhor opção, pra mim sim.” 
 
“(...) eu praticamente fundei o Pólo de Reciclagem, vamos botar 
assim, 8, 10 anos atrás, entendeu, (...) começamos a nos organizar lá 
em cima, então praticamente 90% cansei de falar com eles, vamos 
fazer uma reunião, como várias assembléias.(...) agora no meu tempo 
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era na organização, a gente trabalhava pra organizar eles, pegamos 
nossa bandeira, aproveitar também prá dizer  pra que isso aqui hoje 
viesse a existir.” 

 

A representação social de catador de lixão aparece na dimensão 

histórico-política associada à uma categoria de trabalhadores que vai à luta e 

consegue conquistas para o benefício de seus pares. O Pólo de Reciclagem 

emerge como exemplo concreto de feito para a categoria, na medida em que 

se apresenta enquanto tecnologia social concreta com o potencial de incluir 

400 (quatrocentos) catadores advindos do lixão de Gramacho. 

 

“Hoje em dia eu tenho um terreno com o dinheiro de lá, meus filhos 
hoje em dia tão criados com o dinheiro de lá, prá mim, prá mim eu só 
tiro boas conversas, assim sabe, coisas boas pra minha vida, tudo 
que eu tenho hoje em dia, eu agradeço primeiro a Deus e ao lixão, 
porque foi de lá que eu tirei o sustento de meus filhos. Sempre fui pai 
e mãe, criei meu filhos sozinha, esse aqui ultimo com 22 anos (...) e 
vivi no lixo desde que eu me conheço como gente, passei por Acari, 
Rio, Petrópolis, já passei por muita lixeira, aí como eu ainda era 
pequenininha, minha mãe trabalhava, ia à noite pra Rio- Petrópolis 
que lá só entrava de noite, fazia uma cabaninha, me deixava lá 
dormindo e caía dentro do lixo, então isso aí já vem, é como eu falo 
pra senhora não tive tempo de estudar, de ter um bom estudo, daí 
depois que eu fui me conhecendo como gente, trabalhei em casa de 
família, saía de casa de família, caía dentro do lixo, até hoje eu tô aí, 
meus filhos estão todos criados com dinheiro do lixo. Hoje em dia que 
eu consegui ter uma bolsa família do governo, que é o que me dá 
uma forcinha, saiu esse dinheiro aí, o que é que eu pretendo fazer? 
Uma casinha pros meus filhos que moram num barraco que tá caindo 
na minha cabeça, eu já fui pra depósito, voltei pra ONG e não 
consegui até hoje, e minha luta é essa aí até hoje, não tenho nada 
que reclamar” 
 
“(...)Jardim Gramacho tem história, a gente vai fazer questão de 
mostrar que aqui é um Pólo que veio do lixão (...) que não se acaba 
no aterro, que a gente não sabe manter essa relação, vai manter a 
história do aterro, é a gente falar que o aterro também não foi ruim, 
então não podemos guardar aquela imagem do lixão, que eu sou 
contra a imagem que, aquela imagem de... se eu falar para você que 
eu trabalhei 28 anos lá e sobrevivi, sobrevivi dali, com toda 
dificuldade, pra mim foi bom, e tá sendo bom porque através do lixão 
meu irmão se tornou a liderança, através do lixão o nome catador(...), 
a gente conseguiu fundar um Pólo de Reciclagem, é questão de 
sobrevivência, a gente tem tanta força como catador que foi capaz de 
criar o Pólo(...)” 

 

A representação social do lixão neste relato fica associada ao lugar de 

saciar a fome tanto de comida quanto de família, amigos, lazer desta 

população de miseráveis, gerando neste grupo o sentimento de nostalgia, 
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evocando uma vivência que teve a sua face positiva e intensa, mas que está 

localizada no passado e que não voltará.  

 
 

“Porque o aterro é o seguinte, vou falar pra você, é a primeira vez que 
eu vim parar aqui (...) A primeira vez, a minha família tava passando 
fome (...) depois de vários advogados tinha (...) classe média, eles 
faliram, depois de dois anos de quase fome, o aterro, o primeiro dia 
que eu vim comer foi aqui no aterro, o primeiro dia, depois de muita 
crise que eu vi a geladeira da minha família cheia, (...) fazendo 
churrasco na minha casa,(...), teve festa, e bom pra mim também 
foram os companheiros (...) acho que pra mim o ruim vai ser isso, eu 
nunca vou encontrar uma família tão grande como no Jardim 
Gramacho, o lixão, além de lixo, tinham pessoas, pessoas boas, vou 
sentir muita saudade das pessoas, eu vou sentir muita falta da bola 
que a gente jogava, das brincadeiras, (...), a gente brincava, todo dia 
parceiro, aquela “zoada” nossa(...).” 

 
Neste relato, pode-se observar a dimensão histórico-política da 

representação social de catador de lixão, em que se pode adentrar um pouco 

na trajetória de vida do catador e compreender o macro-contexto deste 

trabalhador de forma mais ampla e situada. Diante desta dimensão histórica, 

depreende-se que o lixão funcionou como um espaço social de inclusão de 

migrantes, desempregados, pobres, deficientes, moradores de rua, 

considerados supranumerários, desfiliados sociais, fora da borda social(Castel, 

1997).  

 
Cabe sublinhar que atualmente no lugar do lixão de Gramacho funciona 

uma usina de gás que explora biogás proveniente do chorume produzido ao 

longo do tempo de existência do lixão e o destaque para o ambiente 

patogênico no qual estes supranumerários passaram grande parte do seu 

tempo de vida. 

 

Quanto mais tempo no lixão, mais os trabalhadores ficam vulneráveis 

em todos os sentidos e perdem o vínculo com o mercado formal de trabalho, 

gerando uma dificuldade maior em sua reinserção social e produtiva. O 

processo parece ser cumulativo, quem trabalha no lixão mais tempo, tende a 

construir uma identidade mais frágil. Ao possuir tantas desfiliações sociais, o 

reconhecimento de si pelo outro é precarizado, o catador vai ocupando o lugar 

do invisível. Com a perspectiva da participação na cooperativa é que este 
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processo de construção identitária tem sido fortalecido e ressiginificado, onde o 

catador passa a ser cooperado, filiado socialmente e agente de proteção 

ambiental, ou seja, passa a ser visto, percebido e valorizado pela sociedade. 

 

 “Eu vejo o Pólo como um legado do lixo, que o lixo foi fechado, mas 
o legado ficou aí, o legado todinho no Pólo. O Pólo eu vejo como 
direitos e deveres de todos, vejo como um benefício, como uma 
benção de Deus, alguma coisa que vem do lixo, foi um legado que o 
lixo deixou pra nós catadores, e pra nós, entendermos isso e 
trabalhar e se envolver, procurar ajudar, procurar trabalho, que aqui 
os catadores têm se ajudado, venha aqui que ao menos trabalho vai 
ter, vai ser ajudado, pode demorar um tempo né, mas vai ter alguma 
coisa, vê que funciona, que o Pólo é o legado do lixo, eu tô feliz (...) 
cooperativa, é um Pólo, eu tô vendo, agora que eu tô entendendo um 
pouco sobre isso, é um Pólo de reciclagem, eu fico feliz, foi um 
legado do lixo, foi através de muita luta, mas chegamos a esse ponto, 
eu vejo assim.” 

 

Esta perspectiva de análise, que observa a emergência do processo 

migratório Nordeste-Sudeste no discurso do catador do lixão de Gramacho, 

encontra sinergia com o processo histórico de urbanização brasileira marcado 

pela concentração fundiária no campo e na superpopulação nas cidades para 

ingressar como um exército de informais nunca absorvidos pelo mercado 

formal (Kowarick, 1983). 

 

Diante da exclusão do mercado de trabalho, que vem também da 

exclusão de ser nordestino, negro, pobre, analfabeto, idoso, deficiente, 

morador de rua, dentre outras exclusões, o catador, ao migrar para o Sudeste 

vai encontrar a forma de não morrer de fome, ou seja, catar no maior aterro da 

América Latina, Jardim Gramacho, o qual pode nutrir a família que está no 

abismo da marginalidade e lhe dar além de renda, trabalho, vínculos sociais, 

supressão de necessidades básicas, acolhimento, etc, os quais podem ser 

considerados elementos fortalecedores de uma posição de resiliência mediante 

às inúmeras e graves adversidades do contexto sócio-histórico que se 

configurou o lixão de Jardim Gramacho. 

 

Entende-se por resiliência a possibilidade de ir além da recuperação de 

um dano, pois implica em uma posição de auto-superação do que se era, bem 

como crescimento pessoal (Junqueira & Deslandes, 2003; Ungar, 2005). 
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Intervenções de resiliência baseadas em concepções de superação focam 

naqueles que vivenciam situações de alto estresse, com objetivos de tornar 

estes sujeitos mais fortes. Considera-se fundamental perceber que resiliência 

não é um conceito associado somente à resistência ao estresse, mas também 

ao exercício criativo de se buscar respostas adaptativas e originais aos 

contextos de elevada adversidade. 

 

Do ponto de vista técnico, a representação social de catador de lixão 

está relacionada ao analfabetismo no seu sentido amplo, a falta de acesso do 

catador à qualificação profissional, à educação em geral e o impacto desta falta 

na vida do catador, gerando o seu congelamento na atividade de coleta ao 

longo da sua história, salvo algumas exceções, não tendo oportunidade de 

escolher fazer outra atividade a não ser reciclar, em função da necessidade 

premente de lutar pela sua manutenção e a da sua família.  

 

“(...) O estudo, eu também não estudei, só fiquei ali. Só fiquei ali, 
porque eu, uma menina nova com três filhos, então eu sustentei 
meus filhos, porque eu não sabia fazer nada, cheguei aqui e foi aí 
que uma amiga que me levou para lá para trabalhar que eu não sabia 
fazer nada(...).”   
 
 
 “(...) agora tem o Pólo de Reciclagem, preciso falar gente como 
presidente, como quem tá na frente do processo, a gente tem a 
obrigação agora  (...), porque agora vai ser 400 pessoas, a gente vai 
ter que alimentar 400 pessoas, como liderança, a gente vai ter que 
saber como alimentar essas 400 pessoas, isso é resolver as coisas 
com responsabilidades (...), a gente vai ter que buscar material na 
fonte, não existe essa de reciclar só no lixão, você vai ter que reciclar 
onde? Vai ter que ir nas empresas, tem que usar nossa imagem, 
nosso marketing(...) 
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Do ponto de vista técnico, emerge a representação social de catador 

cooperado associado à responsabilidade, ao empenho, à dignidade, à 

aquisição de novas habilidades técnicas como por exemplo fazer parcerias, 

buscar materiais recicláveis em outras fontes como empresas, escolas, etc, ter 

conhecimento de logística,  saber usar a imagem de catador cooperado como 

marketing para captar novos recursos para a cooperativa e benefícios para 

seus cooperados, como por exemplo a inclusão dos catadores em programas 

do governo como o Bolsa Família, o Restaurante Popular, dentre outros. 

  

” O fechamento do aterro para mim é isso aí, vai trazer tristeza, mas 
também vai trazer um jeito para a gente também aprender a trabalhar 
sem tanto lixo, porque a gente corria risco, toda hora a gente corria 
risco, uma agulha, a máquina virar e agora vai ser o jeito da gente 
trabalhar dignamente, vamos dizer assim. Eu, para mim, foi uma 
derrota o fechamento do aterro, porque tem muitas pessoas conforme 
eu, várias pessoas que precisavam do aterro, porque muitos não 
sabem trabalhar lá fora e para arrumar um serviço lá fora é difícil. Eu 
já deixei currículo em tudo quanto é lugar, mas até agora ninguém me 
chamou. Eles perguntam qual é a sua profissão? Eu não tenho 
profissão. Minha profissão não tem como construir nessa idade, é 
uma coisa difícil mesmo(...)” 

“Vai ficar mais organizado, né? Com esteira, tudo direitinho, bonitinho, 
esses caminhões vão vir mais limpos, sem riscos de pegar, de se 
acidentar, essas coisas, um material limpo pra gente reciclar, vai ser 
mais organizado.” 
 
“São muitos anos de catação, lá em cima acontece muitas coisas, cada 
coisa que a gente vê, cada coisa que acontece com a gente, comigo 
graças a Deus nunca aconteceu, mas vários amigos você vê a 
máquina passar por cima, uma carreta tombar e cair. E o Pólo é 
diferente, não tem nada disso, é um lugar mais tranquilo, tem 
segurança, é mais limpo, é isso aí, eu mesmo vou me empenhar em 
fazer o possível pra vim trabalhar aqui no Pólo.” 

 

Observa-se alguns paradoxos resultantes do deslocamento do grupo de 

catadores do lixão para a cooperativa, a saber: sentimentos de tristeza x 

alegria; risco de vida/insegurança x dignidade laboral/segurança ;  sensação de 

derrota x sensação de vitória; necessidade do trabalho x desemprego; 

organização grupal x dispersão/ruptura do pertencimento; ambiente laboral sujo 

x ambiente laboral limpo, dentre outras polaridades destes dois contextos 

distintos de trabalho do catador: lixão e cooperativa. 

 

Decorre também a representação social de catador de lixão associada à 

uma posição derrotista, de quem não tem mais tempo para ter um serviço mais 
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qualificado, além de baixa auto-estima ao desconsiderar catador de lixão como 

um profissional. Nas entrelinhas aparece o sentimento de inferioridade, mesmo 

com a publicação do Código Brasileiro de Ocupações em 2002, que reconhece 

o catador como profissão. 

 

 “Pra mim foi péssimo, ele tá falando e ele aqui já falou, o fechamento 
pra mim foi péssimo, desde o momento, o grau de escolaridade, eles 
estão pedindo primeiro grau completo até pra varrer uma rua (...), no 
momento agora estou com 4 filhos, no momento as vagas onde eu 
botei currículo, eles tão pedindo primeiro grau completo, pra mim no 
momento o que está pegando é isso. Outro caso também, como ele 
falou, eu preferia que esses 14 mil ficassem pra lá e continuasse (...) 
pra mim seria melhor”.  

 
Emerge nos relatos o desejo de retornar à situação de trabalho no lixão 

a céu aberto, lugar em que tudo e todos são aceitos. A falta de escolaridade é 

considerada como um grave obstáculo para os catadores se reinserirem no 

mundo do trabalho. Dito de outro modo, a representação social de catador de 

lixão está associada, do ponto de vista técnico, a um trabalhador 

desescolarizado, marcado por uma posição depreciativa construída em função 

da falta de acesso à educação ao longo da sua história de vida. 

 

“(...)pra pessoa que não sabe realmente fazer nada, se capacitar aí, 
porque o único recurso mesmo é o Pólo de Reciclagem, não tem 
como fazer, é o melhor meio pro catador que já é acostumado (...)”. 

 

A representação social de cooperativa aparece no relato associada à 

única alternativa de trabalho e renda para os catadores do lixão que, em sua 

grande maioria, só sabem trabalhar com coleta de recicláveis, ficaram fixados à 

esta atividade ao longo da vida sem construir outras opções de atividades 

laborais por falta de formação. 

 
“Então vamos ficar do lado de fora, todo mundo se prepara, olha, 
porque tem um mês que fechou, vamos ver se daqui prá frente vai se 
matricular, aí eu não sei, tudo bem, dão aulas para as pessoas 
aprenderem a ler e a escrever, que tem muitos que sabem, tem uns 
que não sabem e tem vergonha de falar. Eu mesmo queria acabar o 
1º grau e queria fazer uma aula de logística. Eu já trabalho aqui 
dentro da cooperativa, eu não posso, porque eu não tenho meu 1º 
grau completo. Então, eu mesmo tô procurando fazer um curso à 
distância pra me capacitar, é o que eu tenho, a mensagem que eu 
tenho pra deixar pra vocês é essa: vamos nos unir, se não vai ficar 
pra trás(...)” 
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“(...) me capacitar até você trabalhar com maquinário novo, tem que 
saber digitar, não é você pegar só a barrica e(...) Entendeu que tem 
coisas que você tem que aprender a mexer no computador, atender 
um telefone, vai ter maquinário que só com uso digital, quer dizer se 
eu não me capacitar? Aí eu vou ficar como?” 
 

Nestas narrativas, depreende-se a busca do catador por qualificação 

técnica, já que foi privado deste processo ao longo da sua trajetória, emerge 

um novo sujeito político, que quer aprender novos saberes, comportamentos, 

que quer protagonizar na sua vida. Ocorre um contraste entre o modelo de 

trabalho que vigora no lixão, cuja racionalidade egocentrada orienta as ações 

dos catadores, funcionando em oposição ao modus operandi da cooperativa, 

cuja lógica que orienta as ações dos catadores é coletivista, grupal, 

comunitária. Este deslizamento subjetivo, ao sair do lixão e passa a trabalhar 

na cooperativa, requer um processo longo de formação técnica, política, 

psicossociológica. 

 

As representações sociais de catador cooperado do ponto de vista 

técnico aparecem associadas à capacitação profissional e à união do grupo. 

Eles se questionam quanto às novas demandas da cooperativa, as quais 

precisam que seus integrantes saibam sobre logística, computação básica, 

atendimento ao cliente, cooperativismo, autonomia, função social da coleta 

seletiva, organização para o trabalho, enfim a instituição impõe, de algum 

modo, uma nova socialização dos catadores para o trabalho, marcada por 

inúmeros desafios do ponto de vista social, psicológico, econômico, técnico, 

histórico-político. 

 

Do ponto de vista técnico, a representação social de cooperativa emerge 

como oportunidade de trabalho e educação para o catador, representando o 

desafio de crescimento pessoal e profissional, que não ficará fazendo somente 

a atividade de coleta e triagem, que já realiza há anos, mas também precisará 

ser capacitado tecnicamente em outros campos do conhecimento que vão 

servir de suporte para o grupo atuar na cadeia da reciclagem. 

 

“(...)porque ensina a eles a ter responsabilidade, e se, assim, hoje em 
dia eu sou um profissional, só não entra na cooperativa quem é 
irresponsável e quem não quer ter responsabilidade. Você entra na 
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empresa, você tem horário (...), ótimo, maravilha, só não entra quem 
não quer.” 
 
“(...) porque no lixão você é responsável por você (...), você trabalha 
num Pólo de Reciclagem, escolher a reciclagem não vai ser só Pólo, 
tem a logística (...), aonde o catador vai receber pra reciclar, a 
reciclagem que eu tô falando pra você, se a gente aqui de Jardim 
Gramacho não fizer reciclagem, a cooperativa vai ficar sem funcionar, 
vai ser um ótimo trabalho, bobo vai ser você se largar esse cacho, 
esse caso daqui(...) é a construção do futuro, a reciclagem é o único 
mercado certo daqui há 20 anos, porque se você não reciclar meu 
amigo, você vai tirar da onde? Se não tiver mais material, você vai ser 
obrigado a reciclar até sua alma daqui há 20 anos, quanto mais (...)”. 

 

Em síntese, o deslocamento do lixão para a cooperativa implica em um 

novo processo de produção de significados sobre ser catador, há o 

deslocamento subjetivo de mudanças de posições, ou seja, saem do lugar de 

alienação para o protagonismo, a partir de realidades objetivas opostas, que 

são o fechamento do lixão e a criação da cooperativa.  

 

As representações sociais, encontradas em múltiplas dimensões como 

social, psicológica, técnica, econômica e histórico-política demonstram que 

emergiu de fato um processo de ressignificação quanto à representação 

identitária de catador, com o deslocamento do trabalho do lixão para a 

cooperativa, o qual impactou em múltiplas dimensões, desde a sua auto-estima 

pessoal, consciência coletiva, comprometimento com o trabalho, protagonismo 

de posicionamentos até à luta por direitos da categoria e articulação em rede. 

 
A seguir, serão tecidas as considerações finais do presente trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo deste trabalho foi o de analisar a construção de 

representações sociais do catador a partir do processo do fechamento do lixão 

à sua inserção na cooperativa, representada pelo Polo de Reciclagem de 

Gramacho.  

 
Para inserir a análise, captada a partir de dados resultantes da aplicação 

de técnica de grupos focais junto a 100(cem) lideranças de catadores, foi 

reconstruído o macro-ambiente, onde os mesmos estiveram inseridos  do ponto 

de vista das suas condições de vida  e dinâmica econômica do trabalho no 

lixão, acessando e analisando dados primários de pesquisa censitária realizada 

pela ONG Pangea junto a 1769 catadores que trabalharam no lixão, que vem a 

ser o único banco de dados censitário sobre os catadores do lixão de Jardim 

Gramacho.   

 
Os dados dos grupos focais, como aqueles censitários, retratam um 

panorama daquele momento histórico, único, tratam-se de informações que 

não podem mais ser coletadas, pois com o fechamento do lixão o grupo de 

1769 catadores se dispersou entre o Pólo de Reciclagem e outras atividades 

econômicas diversas, sendo que também um contingente não estimado de 

catadores foi embora do bairro após o recebimento da indenização. Tal fato 

confere ao estudo uma originalidade importante por captar as subjetividades 

destes trabalhadores que foram os protagonistas do fechamento do maior lixão 

da America Latina. 

 
A partir da apresentação do macro- ambiente dos catadores, foi possível 

observar as condições de vida deste segmento inserido em um quadro de 

pobreza extrema, caracterizado pela precariedade dos serviços básicos de 

infraestrutura e pelos reduzidos índices de educação. Estes limites se 

configuram para os catadores um dificultador no acesso às alternativas de 

mobilidade social em outras categorias de ocupação e empregabilidade mais 

dignas e melhor remuneradas.   
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A caracterização do macro-contexto dos catadores também possibilitou 

traçar um quadro das condições de produção destes trabalhadores, permitindo 

observar os processos de exploração do trabalho do catador através da venda 

dos materiais para as estruturas de intermediação à preços irrisórios, das  

extensivas jornadas de trabalho, dos baixíssimos níveis de renda, dentre outros 

fatores que denotam o abuso ostensivo a esta categoria de trabalhadores.  

 

Enfim, a caracterização das condições degradantes do macro ambiente, 

seja no âmbito da produção como das condições de vida, dão suporte analítico 

para que se possa observar, acessar e problematizar as subjetividades dos 

catadores através das suas falas nos grupos focais frente àquele momento 

contraditório: do fechamento do lixão e a perspectiva do trabalho associativo. 

Estas subjetividades foram apreendidas a partir da utilização das 

representações sociais geradas nos grupos focais sobre ser catador de lixão e 

ser catador cooperado, ressignificando suas vivências de socialização e 

construção identitária. 

 

Para tratar do conceito de representação social identitária neste estudo, 

levou-se em conta dois focos de análise: i) a dialética da identidade e da 

diferença na formação do grupo de catadores cooperados e suas interfaces 

com os diferentes atores do contexto sócio-produtivo em que a cooperativa 

está inserida e ii) os processos de socialização para o trabalho na formação 

identitária dos catadores, a partir do deslocamento do trabalho de coleta de 

recicláveis dos catadores do lixão para a cooperativa. 

 

 Observou-se que os catadores trouxeram à discussão as suas 

diferenças em relação aos outros grupos de trabalho e o que os une enquanto 

coletivo produtivo. Este recorte analítico foi feito, tomando como base o 

conceito dialético  proposto por Silva (2011), que define identidade como um 

processo dinâmico e fluido, que se dá na relação dialética entre a distinção e a 

identificação que ocorrem nas interações grupais e que tais processos( 

identificação e diferenciação) se dão no mesmo momento, um constitui o outro. 
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Neste sentido, ao mesmo tempo em que a identidade se afirma, ela também se 

diferencia de outras identidades. 

Por meio da análise de conteúdo, foram identificadas representações 

sociais dos temas e argumentos centrais sobre ser catador de lixão e catador 

cooperado e constatou-se que, ao mesmo tempo em que o grupo produz uma 

reflexão sobre si, também partilha e constrói uma representação identitária 

profissional, que o diferencia de outros grupos de trabalhadores. 

 

Observou-se, então, uma riqueza de percepções, construída no 

processo de partilha grupal, com representações sociais distintas e, muitas 

vezes, opostas sobre o lixão e sobre a cooperativa e o quanto estes dois pólos, 

lixão e cooperativa,   ensejam em si um conjunto de relações que vão 

configurar representações sociais identitárias de catador  nas dimensões  

social, psicológica, técnica, econômica e histórico-política.  

 

Do ponto de vista teórico, a construção da identidade envolve processos 

de negociação entre atores sociais e instituições, entre o “eu” e o “outro”, entre 

o interior e o exterior, entre o passado e o atual (Ybema et al, 2009).   Seguindo 

esta perspectiva, a relação entre os catadores e o Estado e o apoio técnico-

financeiro inicialmente recebido foi fundamental para a organização destes 

trabalhadores e sua qualificação profissional, a partir de parcerias firmadas 

com entidades públicas e com organizações do terceiro setor. Os catadores se 

qualificam tecnicamente tanto na área de logística em reciclagem quanto na 

área de cooperativismo popular, se diferenciando de outros grupos de 

trabalhadores. Emerge a necessidade de serem mais preparados para 

trabalharem tecnicamente de forma autogestionária. Todavia, esta relação com 

o Estado não é fluida, pois se deparam de um lado com a emergência da 

política pública em ações estruturantes e, por outro lado com ações 

concomitantemente emergenciais e de caráter multisetorial, dado o segmento 

de pobreza crítica que está tratando este estudo. Cabe sublinhar os tempos e 

procedimentos  da burocracia do Estado.  Os tempos passam a se distinguir, o 

tempo dos catadores e da cooperativa em detrimento do tempo do Estado, e 

colocam interrogações  sobre o processo de sustentabilidade da cooperativa.  
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Com o fechamento do lixão e a inserção na cooperativa, evidenciou-se o 

emponderamento de catadores enquanto agentes ativos de transformação 

social a partir da sua condição de cooperado, ou seja, quando o catador 

vivencia processos diversos de filiação social, cria o senso de pertencimento 

não somente a um grupo de trabalhadores reconhecidos como membros de 

uma organização, mas também como categoria profissional. 

 
As redes associativistas estão contribuindo para o emponderamento dos 

setores populares da sociedade, ainda que de forma pontual e com recortes 

específicos, mas com ênfase na capacidade do grupo se organizar e defender 

seus interesses comuns, na construção de novos atores sociais que 

representam interesses de um grupo de trabalhadores excluídos e que atuam 

em defesa da cidadania. 

 
Neste sentido, faz-se mister destacar que ocorre um deslizamento 

subjetivo significativo, importante e original, quando o catador sai da 

invisibilidade do lixão e ganha visibilidade na cooperativa. 

 
O deslocamento do catador de lixão, posição de retirada, de recuo da 

sociedade, de desfiliação social para uma posição oposta, de inclusão, de 

participação, de pertença, não só a um empreendimento associativo, mas 

também à uma categoria profissional, e mais do que isso, à comunidade local, 

reforçando a ideia de identidade coletiva sob uma perspectiva ampla e 

multidimensional. 

 
Este processo de mudança de posição subjetiva é relevante e vai sendo 

construída na medida em que o catador passa a trabalhar na lógica 

autogestionária da cooperativa, onde predomina a administração participativa e 

democrática nos processos decisórios, que se sobrepõem à racionalidade 

narcísica e individualista imposta pelo lixão, em que os catadores competiam 

pela sobrevivência não só com seus pares, mas também com os animais que 

viviam dentro do lixão, como ratos e urubus, demonstrando a dispersão em que 

se encontravam.  
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Mas esta lógica autogestionaria não segue uma linha reta nem se dá de 

forma automática. De fato, as identidades convivem num processo dialético de 

tensionamento: se o catador sai do lixão fisicamente, o  lixão não 

necessariamente sai do catador culturalmente, pois a práxis da cooperativa , da 

autogestão, implica antes de tudo numa mudança cultural e requer um novo 

processo socializador, onde o catador experimenta a aprendizagem de novos 

princípios, valores e atitudes como o da democracia,  da solidariedade e do 

senso de coletividade, que ancoram a cooperativa e sua adesão é considerada 

condição para o êxito da organização enquanto empreendimento 

autogestionário.  

 

O catador, ao sair do lixão e se inserir no Pólo de Reciclagem, é 

demandado a funcionar com uma dialética grupal, onde ganhos e processos 

decisórios são compartilhados, um modo de funcionamento contrário ao 

utilizado no lixão, centrado na necessidade de sobrevivência, ensejando num 

individualismo. Este deslizamento de uma lógica individualista para uma 

coletiva coloca para o catador o desafio de viver um processo novo de 

socialização para o trabalho, com a presença de contradições, dilemas, 

avanços e retrocessos neste deslocamento. 

 

As representações sociais, encontradas em múltiplas dimensões como 

social, psicológica, técnica, econômica e histórico-política demonstram que 

emergiu  um processo de ressignificação quanto à representação identitária de 

catador, com o deslocamento do trabalho do lixão para a cooperativa, o qual 

impactou em múltiplas dimensões, desde a sua auto-estima pessoal, 

consciência coletiva, comprometimento com o trabalho, protagonismo de 

posicionamentos até à luta por direitos da categoria e articulação em rede. De 

acordo com Sá(1993), as representações sociais  são produzidas para 

significar  e dar contorno à realidade, exercendo uma função explicativa, além 

de identitária., lastreando a construção da subjetividade dos catadores neste 

nova contexto em que estão inseridos. 

 



210 
 

A prática da democracia e da auto-gestão se depara no presente com a 

experiência do passado recente vivido no lixão, às vezes na mesma família por 

algumas gerações,  marcado pela exploração, pelo egocentrismo e 

impulsividade, que se caracterizam pela tendência em reproduzir na  

cooperativa  o antigo modelo de relações de trabalho marcado pela alta 

flexibilização de tempo, pelo recebimento de pagamento imediato  e 

principalmente  pelo  labor individualizado e fragmentado. Enquanto na nova 

estrutura social, a cooperativa, há o predomínio de uma nova divisão social do 

trabalho, a qual gera um maior valor agregado ao material reciclável, já que no 

lixão o catador apenas coleta e tria de forma superficial o material e vende a 

preços irrisórios para atravessadores exploradores. Na cooperativa há uma 

possibilidade em tese de coletar em escala, triar mais de 30 (trinta) tipos de 

materiais com valores distintos, enfardar os diversos materiais  e comercializar 

os mesmos para outros patamares mais elevados da cadeia da reciclagem, 

superando as intermediações precarizadoras e mais rudimentares de 

atravessadores e vendendo direto e em escala para a indústria recicladora por 

meio de redes de cooperativas, conseguindo aumento de preços nos 

recicláveis, o que beneficia todos os catadores cooperados. 

 

A reprodução da prática antiga da cultura de trabalho do lixão marcada 

pelo imediatismo e pela fragmentação, no ambiente cooperativo, caso 

prevaleça tais práticas, gera desequilíbrios à sustentabilidade do 

empreendimento, que ao ser recém organizado,  exige, para além dos 

princípios da auto-gestão,  a necessidade de atingir os níveis de eficiência 

produtiva e econômica num mercado que é cada vez mais competitivo e 

inserido numa cadeia produtiva tipicamente capitalista.  

 

O deslizamento de uma lógica individualista para uma coletivista coloca 

para o catador, mediante um novo processo de socialização para o trabalho, o 

lugar de construção da sua identidade profissional. Para compreender a 

construção deste caminho, é necessário entender os modos de constituição 

dos sujeitos por meio dos processos de socialização. 
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Os processos de socialização se dão de duas maneiras, segundo Berger 

e Luckman(1984), a saber: na primeira infância,  quando ocorre a socialização 

primária, em que o sujeito é introduzido na cultura por seus outros significativos 

parentais. A partir da sua escolarização, em que marca a entrada do sujeito na 

cultura, começa a socialização secundária, em que o sujeito vai se 

identificando e se diferenciando com os diversos outros com quem interage 

socialmente, como na escola, na igreja, no clube, em outros países e culturas 

etc. A socialização secundária dura a vida inteira e permite que o sujeito possa, 

ao longo da sua convivência com o outro, experimentar o processo de 

transformação social de significados e de posições. 

 
Cabe ressaltar que os processos de construção identitária ocorrem 

também nas organizações (Schnurr, 2009), por meio da socialização 

organizacional como um modo de socialização secundária, em que se busca a 

adesão dos indivíduos aos princípios organizacionais que regulam o 

funcionamento da instituição. É este também um dos processos de 

socialização secundária, pelo qual os catadores inseridos na cooperativa estão 

experimentando, o da socialização organizacional. 

 
Assim as relações dos catadores com seus pares é complexa, os 

conflitos internos, muitas vezes, prejudicam o processo empreendedor que a 

cooperativa precisa ter quando está se relacionando com o mercado.  

Convivem pelo menos dois tempos com velocidades distintas nesse processo: 

de um lado a velocidade do mercado, que é exógena à cooperativa, e que se 

caracteriza na concorrência pelos  serviços de logística reversa e 

comercialização de recicláveis baseados no  acompanhamento dos seus 

preços atrelados à commodities internacionais , por outro lado, a   velocidade 

da cooperativa, esta sim, atrelada estruturalmente a uma variável endógena 

cuja matriz é a identidade cultural do lixão e o precário nível educacional dos 

seus associados, que é fato. 

Cabe demarcar que a reunião de vivências e memórias compartilhadas 

faz emergir imagens, palavras e gestos necessários para superar a tensão 

gerada pelo enfrentamento do sujeito com o desconhecido. Ancoragem e 

objetivação são formas de lidar com o desconhecido, de tornar o não familiar 
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em familiar. A ancoragem mantém a memória em movimento, a qual está na 

atividade de armazenar e excluir, classificar e nomear a realidade. A 

objetivação elabora conceitos e imagens sobre a realidade para reproduzi-los 

no mundo social (Moscovici, 2004). Neste trabalho, os catadores de materiais 

recicláveis produziram um conjunto de representações sociais sobre ser 

catador de lixão e ser catador de cooperativa, de modo que vivenciaram os 

processos de ancoragem e de objetivação, ao nomearem a vivência no lixão e 

ressignificarem a sua trajetória ao se deslocarem para a cooperativa. 

 
.   Há desafios a serem ultrapassados para se fortalecer o conceito de 

representação identitária de cooperado: o estímulo à criação de redes de 

cooperativas populares com outros grupos de catadores, com o foco em 

conceber e reforçar uma identidade compartilhada através de uma ação social 

mais extensa, que assegure a probidade dos princípios cooperativistas, 

elemento fundamental, especialmente nas fases de estruturação e solidificação 

das experiências; o suporte do Estado tanto na sua constante capacitação 

quanto na disponibilização de crédito; a procura por alianças variadas com 

empresas, Ong’s e outras instituições de incentivo social e de formação e a 

demanda de cooperação com as universidades para a criação de um campo de 

saber inovador, o do cooperativismo popular.  

 
Um outro aspecto relevante encontrado neste estudo é o fato dos 

catadores cooperados, em geral, serem tecnicamente pouco qualificados, 

portadores de precário conhecimento técnico-gerencial, o que pode ser um 

obstáculo à sustentabilidade deste formato de organização no mercado de 

trabalho competitivo. 

O processo de assistência técnica torna-se importante, enquanto 

propiciador de transferência de konow how técnico para os cooperados no 

cotidiano da organização, o que é uma condição importante para o sucesso 

desta modalidade de iniciativa laboral, assim como favorece entender como se 

concilia os valores de cooperação aos processos de produção e venda de 

recicláveis em uma configuração sócio-econômica intensamente caracterizada 

pela concorrência.  
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Assim, observa-se que é preciso um forte processo de capacitação e 

educação cidadã continuada com os catadores cooperados e in loco, capaz de 

articular conhecimentos técnicos à conteúdos políticos emancipatórios, que 

possibilitem de um lado a necessidade da eficiência econômica do 

empreendimento e de outro a conscientização política, visando transformar 

quem sempre foi tratado como objeto em um novo sujeito político.  

 
Para isso cumpre a tarefa cada vez mais fundamental do fomento à 

articulação política e econômica dos catadores em redes cooperativas, 

capazes  não somente de juntos obter mais escala de produção, mas,  

principalmente,  serem portadores da construção de  uma identidade de 

categoria, de organização e de ocupação, que valoriza a  história e os 

aprendizados de resistência do trabalho no lixão. Que seja como semeadura 

para o futuro associativo e cooperativo viçoso destes que saíram da 

invisibilidade e estão se tornando protagonistas da cidadania ao se inserirem 

nesta modalidade organizacional. 

. 

O limite deste trabalho se dá na medida em que analisa o marco de um 

fenômeno claramente circunscrito a um contexto geográfico e histórico 

específico que é o fechamento do lixão de Jardim Gramacho, no município de 

Duque de Caxias, Rio de Janeiro.  

 

Acredita-se que as categorias de análise empregadas podem ser úteis 

para compreender e analisar objetos de pesquisa semelhante.  Sugere-se 

estudos mais amplos que permitam analisar questões da identidade aplicadas 

em redes de cooperativas de catadores estruturadas pelo país, além de 

pesquisas mais aprofundadas sobre os aspectos que podem favorecer a 

concretização das alternativas laborais cooperativas e dos efeitos ocasionados 

pelos mesmos no desenvolvimento do território. 

 
Um dos desafios encontrados nesta pesquisa é aliar fatores 

psicossociais, técnicos, ideológicos e econômicos durante o processo de 

estruturação de uma cooperativa popular, considerando que a absorção de 

valores coletivos é necessária, todavia não é suficiente para assegurar a 
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autogestão, o que demanda uma dupla qualificação dos catadores cooperados: 

a de gestão social (cooperado como gestor) e a de técnico-profissional 

(competência produtiva com reciclagem). A depender do momento em que se 

localiza a cooperativa, o foco da capacitação pode ser no aspecto social, 

técnico, político ou econômico, embora todos estes fatores estejam 

intimamente entrelaçados.  

 

Mesmo com análises críticas a este formato de experiência de trabalho, 

compreende-se que os resultados da presente tese mostram que a psicologia 

enquanto saber contribui no entendimento desta modalidade de relações 

laborais, que se distinguem daquelas praticadas pelos catadores do lixão a céu 

aberto. Além disso, este estudo pretendeu produzir subsídios teóricos, que 

podem colaborar em programas de incubação de cooperativas populares de 

catadores e de geração de trabalho e renda que considerem a importância da 

identidade do catador cooperado no desenvolvimento de iniciativas de natureza 

popular, solidária e autossustentável. Poder servir também de subsídio para a 

produção de documentários, roteiros e outras formas de expressão humana 

que dêem visibilidade à temática do catador. 

 Esta tese focou na análise de um caso peculiar por se tratar do 

encerramento do maior lixão da América Latina, limitando-se à vivência de um 

grupo de catadores de Jardim Gramacho, o que é exíguo para elucidar 

pormenores do dia a dia de uma organização popular de trabalho e fazer uma 

vasta generalização teórica.  

 

Uma das dificuldades para a concretização deste estudo foi acessar uma 

reduzida literatura específica focada na representação identitária de catadores 

em cooperativas populares, existindo poucas pesquisas sistematizadas sobre 

tal recorte. Atualmente, sobretudo, têm emergido publicações, tanto de 

acadêmicos como de militantes e organizações do terceiro setor, que procuram 

narrar experiências de trabalho em economia solidária no Brasil, demonstrando 

o quanto estas iniciativas parecem ser férteis e modificadoras de 

racionalidades e o quão próspero tem se tornado esta área do saber, ainda 

mais por enfatizar alternativas produtivas com lógica autogestionária em uma 
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configuração mundial contemporânea marcada por transformações profundas 

nas condições e nas relações de trabalho cada vez mais pulverizadas de 

vínculos.   

 
Ao observar que as cooperativas populares são tênues quando precisam 

se relacionar com a concorrência no mundo do trabalho, sugere-se mais 

estudos sobre a estruturação de cooperativas populares em redes de 

solidariedade, o que pode favorecer a ampliação da prática da economia 

solidária no Brasil. 

 
Ademais, entende-se que este trabalho pode servir de subsídio teórico 

para construção de projetos de lei que visem fortalecer a categoria dos 

catadores, assim como respaldar políticas públicas de inclusão social e 

econômica dos catadores, principalmente aqueles milhares de trabalhadores 

que coletam em lixões no país. 
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Anexo 01 Questionários Pesquisa Catadores  

 
Data de aplicação:   _______/______/_______ Pesquisador:__________________________ 

Dados sócio-demográficos 
 

 
 
SD01 –Nome completo da catadora(iniciais):____________________________ 
 
SD02 - Melhor horário para contato: 1 - Manhã 2-  Tarde  3 - Noite     
 
SD03 - Idade:_________ 
 
SD04–Estado civil atual: 
 
1 – Solteiro (a) 
2 – Casado (a) 
3 – Separado (a) 
4 – Divorciado (a) 
5 – Viúvo (a) 
6 – Mora junto com o parceiro – (a) 
 
SD05 – Sexo:1- Masculino    2- Feminino 
 
SD06–Naturalidade (cidade e estado de nascimento):______________________________ 
 
SD07– Último grau de Escolaridade: 
 
1    -Analfabeto 
2    -Primário incompleto (de 1ª à 4ª serie) 
3    -Primário completo (de 1ª à 4ª serie) 
4    -1º grau incompleto (ensino fundamental de 5ª à 8ª serie) 
5    -1º grau completo (ensino fundamental de 5ª à 8ª serie) 
6    -  2º grau incompleto (ensino médio de 1º ao 3º ano) 
7    -2º grau completo (ensino médio de 1º ao 3º ano) 
8    -3º grau incompleto (nível superior)  
9    -3º grau completo (nível superior) 
 
SD08- Quantidade de filhos? _________________ 
 
SD09-Algum filho seu parou de estudar? Com que idade e porque? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
SD10- Dentre os seus filhos em idade escolar, quantos estão na escola atualmente? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
SD 11- Qual é a sua cor? 
1 – Branca 

2 – Preta 

3 – Parda 

4 – Amarela 

5 – Indígena 
6- Outro 
 

Características do Domicílio – CD 
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CD01 - O domicílio em que reside é: 
 
1 Próprio (já pago ou herdado) 
2 – Próprio (ainda pagando) 

3 – Alugado 

4 – Cedido por empregador 

5 – Cedido de outra forma 

7 – Morador de rua (pule p/ a seção Atividade de Trabalho) 

8 – Ocupante 

9-Outra condição de moradia.  

Especifique: ____________________ 
 
CD02 - Total de pessoas no domicílio: _________ 
 
CD03 - Qual é a sua relação de parentesco ou convivência com o responsável pelo 
domicílio? (pessoa de referência é aquela que é reconhecida como tal pelos demais 
moradores) 

 1 – Entrevistado é a pessoa de referência 

 2 – Cônjuge ou companheiro(a) 

 3 – Filho(a)/ enteado (a) 

 4 – Pai, mãe, padrasto, madrasta  

 5 – Outro parente 

 6 – Agregado(a) 

 7 – Pensionista 

 8 – Empregado(a) doméstico(a) 

     9 – Parente de empregado(a) doméstico(a) 
   10- Outro__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POSSE DE BENS DE CONSUMO DURÁVEIS  
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PB01 - No seu domicílio tem: 
 
 

 
 

PB02 - Quantos cômodos tem o seu domicílio? (não considere como cômodos: corredores, 
varanda abertas e garagem)? 
 

 
PB03 -  Quantos e quais destes cômodos são usados para dormir? ______ 
 

 
 

Acesso a serviços de saneamento básico e dados de renda  
 
SB01 - Qual a forma de abastecimento da água usada para beber? 
 
1 – Rede geral 

2 – Poço ou nascente protegido (da contaminação pela água da chuva, pássaros e animais) 

3 – Poço ou nascente desprotegido 

4 – Cisterna/ cacimba 

5 – Carro-pipa  

6 – Rios, açudes, lagos e igarapés 

7 – Outra. Especifique: ______________ 
 
Comentário:_________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
SB02 - Existe banheiro ou sanitário no domicílio em que reside? 
 
1 – Sim, privativo  
2 – Sim, coletivo 
3 – Não tem (pule p/ a 7) 
4 – Outra: __________________ 
 
SB03 - O esgoto do banheiro é lançado (jogado) em: 
 
1 – Rede geral de esgoto ou fluvial 
2 – Fossa séptica ligada à rede coletora de esgoto fluvial  
3 – Fossa séptica não ligada à rede coletora de esgoto fluvial 
4 – Fossa rudimentar (fossa que não passa por um processo de tratamento ou decantação) 
5 – Vala 
6 – Direto para o rio, lago, mar 
7 – Outro: ________________ 
 

Não tem Tem, comprado
Tem, proveniente 

da coleta
A - Telefone (fixo ou celular) 0 1 2

B - Computador (para código 0 pule para D) 0 1 2

C - Acesso a internet 0 1 2

D - Rádio (qualquer tipo de rádio, inclusive outros aparelhos que tenham rádio acoplado) 0 1 2

E - TV a cores 0 1 2

F - Carro de uso pessoal 0 1 2

G - Motocicleta de uso pessoal 0 1 2

H - Geladeira 0 1 2

 I - Freezer (independente ou fazendo parte da geladeira) 0 1 2

 J - Máquina de lavar roupas 0 1 2

K - DVD 0 1 2
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SB04 - O lixo do domicílio em que reside é: 
 
1 – Coletado diretamente por serviço de limpeza 
2 – Colocado em caçamba de serviço de limpeza 
3 – Queimado ou enterrado na propriedade 
4 – Jogado em terreno baldio ou logradouro 
5 – Jogado em rio, lago ou mar 
6 – Outro destino: ___________ 
 
SB05 – O domicílio em que reside possui energia elétrica? 
 
1 – Sim, de companhia distribuidora 

2 – Sim, de fontes clandestinas(“ gato”) 

3 – Não existe energia elétrica 
 
                                                                                                                                                                                                   
Renda Familiar_______________________________________________________________  
 
 
RF 01-Qual a renda da família? 
 
RF02- Quantos membros da família trabalham? 
 
RF 03-Quanto você ganha individualmente? 
 
RF04- Você recebe algum benefício do governo? (  ) sim (  ) não 
 
Em caso afirmativo, qual e quanto é o benefício? 
____________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

Atividade de trabalho  
 
 
AT01 - Há quanto anos vive da coleta de material reciclável? _________________  
 
AT02-Como você se tornou catadora?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 
AT03- Como você encarava o lixão? ____________________________________________  

 
AT04-Fale um pouco da sua rotina de quando você trabalhava no lixão (que horas você 
ia, quanto tempo trabalhava, o que costumava encontrar, quanto dava de renda, etc) 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__ 
 

AT05-Como você se sentia trabalhando no lixão? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__ 
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AT06-Tem alguma diferença entre trabalhar no lixão e trabalhar na cooperativa? Em caso 
afirmativo, quais são as diferenças? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___ 
 
 

AT07-Atualmente, onde você faz a coleta dos seus materiais (responda com a proporção 
de material coletado em cada fonte geradora) 

 

 
AT08–Quais são os três principais motivos que a fizeram se tornar catadora de matérias 
recicláveis? 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
AT09 – Você fazia o quê para ganhar dinheiro, antes de ser catadora? 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
AT10 - Se tivesse a oportunidade de ganhar dinheiro fazendo uma outra atividade, você 
deixaria de trabalhar com material reciclável? (Em caso afirmativo, perguntar) Em quê? 
Por quê? 
 

1– Sim   2 – Não 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_ 

 
AT11 - Tem algum parente que já trabalhou ou trabalha na coleta de material reciclável ? 

 
 

 
1- Sim: Qtd_____________ Parentesco: __________________________________ 
2- Não 

 
 

  Local % 

 A Usina de Triagem /compostagem 

 B Coleta domiciliar porta a porta   

 C Coleta em ruas e logradores públicos   

 D Coleta em empresas, indústrias e comércio   

 E 
Outros locais de 
coleta(especifique_________________________)   

  TOTAL  100% 
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AT12 – Você já participou de algum curso de capacitação relacionado ao trabalho com 
material reciclável? 

 
1-Sim  
 
Qual? 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________  
 
2-Não 

 
Em caso afirmativo, o que você aprendeu ? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
  
 
 
O que você gostou?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
O que você não gostou? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
AT13- Quais são os principais riscos enfrentados na coleta/triagem? Atribuir ordem de 
importância. 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

CATADORAS COOPERADAS  
 
CC01-Há quanto tempo você é cooperada? _____________ 
 

 
CC02– Quais os motivos que a levaram a se tornar cooperada?(Após responder, o 
pesquisador solicita ao participante para atribuir ordem de importância) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
CC03 – O que mudou na sua vida após a sua inserção na cooperativa? 
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
CC04 - Com que frequência ocorrem reuniões amplas e assembléias na cooperativa? 
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
CC05- Quando você vai à reunião da cooperativa, como você participa? Você costuma 
falar? 
Você acha que as pessoas lhe escutam?  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
CC06- Como você vê a diretoria da cooperativa? 
 

 

 

 
CC07 – Como são tomadas as decisões na cooperativa que você participa?  
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
CC08– Você entende as decisões tomadas pela cooperativa? 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 
RT01 - Quantas horas trabalha por dia? _____________ 
 
RT02 - Quantos dias de trabalho por semana? __________________ 

 
 

RT03 - Os produtos adquiridos na coleta destinam-se apenas a venda?(Se sim, pule para 
a questão PR03) 
 
1- Sim    2- Não  

 
RT04 - Além da venda, quais outras utilidades podem ter os materiais coletados?  
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
RT05 – Teve ajuda de familiares na coleta de materiais nos últimos três meses?  
 

1-Sim:         Qtos. adultos?_______ Qtas. crianças?_______ 
     2-Não 

 
 
 
 
 

 
SAÚDE  

  

 Regime de Trabalho 
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I – As cooperadas consomem cigarros, bebidas 
alcoólicas ou algum outro tipo de droga?  

 

II - Com que frequência elas consomem bebidas 
alcoólicas?  

1 – Todos os dias 

2 – De 2 a 4 vezes por semana 

3 – Fins de semana  

III - Tem alguma doença? 1 – Doença cardiovascular 

2 – Neoplasia 

3 – Doença do aparelho respiratório 

4 – Doenças infecciosas e parasitárias 

5 – Outra. Especifique:___________________________ 

IV - Tem algum convênio ou plano de saúde? 1 – Sim 

2 – Não  

3 – Não sabe  

SEGURANÇA ALIMENTAR(SA) 
SA01-  Nos ÚLTIMOS 3 MESES, a comida acabou 
antes que você tivesse dinheiro para comprar mais? 

1 – Sim 

2 – Não  

3 – Não sabe 

 
 

TAREFAS DOMÉSTICAS E CUIDADO COM OS FILHOS (TD) 

DF01. Quem cuida dos afazeres 
domésticos na sua 
casa?____________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_____ 

1 – Entrevistado(a) 

2 – Cônjuge ou companheiro(a) 

3 – Em conjunto com o cônjuge/ companheiro(a) 

4 – Outro parente 

5 – Entrevistado(a) com outro parente 

6 – Empregado(a) doméstico(a) 

7 – Outro. Especifique: _______________________________________ 

DF02. De quem é a responsabilidade do 
cuidado com os 
filhos?____________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
___ 

1 – Entrevistado(a) 

2 – Cônjuge ou companheiro(a) 

3 – Em conjunto com o cônjuge/ companheiro(a) 

4 – Outro parente 

5 – Entrevistado(a) com outro parente 

6 – Empregado(a) doméstico(a) 

7 – Outro. Especifique: _______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Dados para serem coletados de modo informal: 
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ID02 - Endereço:________________________________________________ 
 
ID03 - Telefone de contato: ______________________________ 
 
 
ANEX0 2  TRANSCRIÇÃO- ENTREVISTA GRUPOS FOCAIS PARA LIDERANCAS DOS 
CATADORES DO LIXAO DE GRAMACHO  

 
 
Coordenadora de Mesa 
Então vamos começar? Mais ou menos a gente vai ficar juntos em torno de 30 à 
40 minutos, certo, e é bem importante que vocês falem o que vocês pensam o que 
vocês sentem, e a primeira pergunta que eu trago para vocês é: o que vocês 
trazem e o que vocês levam de Gramacho? Da experiência de Gramacho. Quem 
quer começar? 
 
Catador 
Eu posso! Bom dia meu nome é Ivaldo, moro já em Gramacho há 39 anos, temos 
uma experiência boa, gostei das amizades que nós fizemos no aterro e assim 
(01:08 inaudível) e bastante coisas boas, trabalhando lá eu construí minha casa, 
sustento minha família, meus filhos. É bem difícil o que eu me arrependo é de não 
ter estudado, me prendi aqui por causa do dinheiro, deixei de estudar e agora pelo 
que estou andando estou sentindo falta. Essa falta de estudo. Geralmente você 
esta preso ao dinheiro, eu ganhava muito dinheiro, mas agora o estudo esta 
fazendo falta para mim. E agora eu vou ingressar num curso de pedreiro e 
começar a vida novamente porque muitos aí acham que está bom de cabeça 
erguida conversar com as pessoas certas e tocar a vida para frente. 
 
Catador  
(02h20min inaudível) meus filhos, tudo o que eu tenho hoje em dia na minha casa, 
minha casa nova que eu estou fazendo foi com o dinheiro do aterro. Vai me dar 
falta? Vou sentir falta do aterro porque tinha muita amizade. O estudo, eu também 
não estudei, só fiquei ali. Só fiquei ali porque, eu, uma menina nova com três 
filhos, então eu sustentei meus filhos porque eu não sabia fazer nada, cheguei 
aqui e foi aí que uma amiga que me levou para lá, para trabalhar que eu não 
sabia. Aí eu criei três filhos, fiz uma casa e estou fazendo outra casa, tem como 
provar. Então, as amizades, a gente podia chegar lá triste, mas não conseguia 
ficar triste, pois a gente fazia rir, brincar, somos muito discriminados, mas ficamos 
numa amizade muito forte. Ali eram sol e chuva trabalhando, mas a amizade muito 
forte. 
 
Coordenadora de Mesa  
É muito importante que todos vocês respondam a essa questão. 
 
Catador  
Bom dia. Meu nome é Vaneide. Vim da Paraíba, não tenho estudo e não tive 
outros tipos de oportunidades e a minha Irma já trabalhava aqui há muitos anos e 
aí eu falava para ela, me leva lá onde você trabalha me leva lá onde você trabalha 
e ela tinha vergonha. Chegou um dia de madrugada eu falei me leva. Ela falou, 
onde? Eu disse eu vou. Já estava com minha roupinha pronta e vim pra cá. Aqui 
eu conheci meu falecido, ele era guarda, a gente trabalhou junto, eu e ele e 
construímos um cantinho. Foi ali que eu também criei meus dois filhos, hoje um 
está com 19 e o outro está com 17. Conheci pessoas boas. Como ele falou 
mesmo, perdemos alguns companheiros de trabalho e ate vai fazer falta porque é 
só nessa oportunidade aqui que a gente esta se reunindo, que a gente esta se 
vendo porque cada um vai viver sua vida já que o aterro terminou. Ali foi muito 
importante para mim porque meus filhos passavam muita necessidade lá no norte 
e aqui depois que eu conheci o aterro eles não souberam mais o que era faltar o 
pão, limpeza, uma roupa, uma coisa. Então eu sou grata a esse aterro e vai fazer 
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falta não somente a mim, mas como para outras pessoas que não sabem o que é 
outro tipo de serviço. Tem muita gente aqui que nasceu e se criou aqui. Esse 
aterro reciclou muita gente. Pessoas que viviam a vida errada entraram para o 
aterro e parou de fazer. Então o aterro teve dores, a gente viu coisas que fez a 
gente sofrer, mas também a gente conseguiu muita coisa, só não conseguiu quem 
não quis quem não correu atrás, quem não lutou. Então eu sou grata a esse 
aterro. 
 
Catador  
Bom dia. Meu nome é Jair. Eu moro aqui comecei a trabalhar aqui, um rapaz que 
me trouxe chamado Daniel, tava com problemas com minha esposa, ela falou que 
ia dar meu filho, eu falei não, eu tava com 18 anos, 18 anos isso, ela falou que ia 
dar meu filho, eu falei não. Você quer trabalhar no lixão? Aí minha mãe falou não, 
não vai não, no lixão não. Se for pra eu comprar a banheira que ele não tem, pra 
eu criar ele, eu vou trabalhar. Aí eu vim, conheci, trabalhei uns 4 anos, hoje eu 
tenho 7 anos, aí ele me trouxe para cá (inaudível 06:29) em Gramacho, lixão, é 
lixão, é mais também graças a Deus meu filho quer um leite ele bebe de manhã, 
tem uma fralda, ele precisa de usar, lá na casa dele não tinha nem um banheiro, 
agora tem tudo lá. Então assim, vamos dizer que o trabalho (06:50 inaudível) Meu 
quer um ajudou muita pessoa, no meu caso também me ajudou muito. Se não 
fosse o lixão que muitos teriam vergonha eu não estaria aqui para conversar com 
vocês porque tirou muitas pessoas do lado errado e ter seu sustento, a pior coisa 
para uma pessoa é chegar de manhã e o filho não ter uma  coisa não ter o 
alimento pra comer. Então não me importa trabalhar no lixão, tendo alimento pra 
sustentar sua família bem, todo mundo fica bem, o lixão ajudou muita gente, vou 
sentir falta, as vamos fazer esse curso que tão dando pra gente, a gente não tem 
estudo, que Deus sabe o quanto a gente já fez. Muita coisa eu passei, igual eu 
fiquei uns três meses trabalhando, aí agora eu to sempre com medo, aí tem 4 
meses que eu perdi ela, aí eu fiquei 3 meses afastado daqui, mais sinto saudade 
de sábado e domingo ficar com os amigos, minha esposa faleceu e me deixou 
com meu filho de oito anos, aí eu falei pra ela assim, (inaudível 07:56) tem muita 
mulher ai que não quer, trabalhar no lixão não quer, mas até o ultimo dia dela 
(inaudível 08:05). Mas tenho lembrança boa, porque tudo começou com ela, 
conheci aqui e eu acho assim, ajudou muita gente, aqueles que não souberam 
aproveitar, que pegaram o dinheiro. Casei e também morava na casa do pai dela, 
construí 2 cômodos na rampa, aí foi morar eu e ela e meu filho, agora fiz o terceiro 
cômodo, ta do jeito humilde não é, mais foi feita com o dinheiro daí, como muita 
gente. E qualquer um que você perguntar, Caxias, onde você trabalhava, 
trabalhava em Jardim Gramacho, não tenho vergonha porque é um serviço digno. 
 
Catador  
Meu nome é Luciano mais conhecido como Lele, tenho 45 anos. Quando o aterro 
veio para o Jardim Gramacho trabalhei na obra. Esse montão de pessoal aqui, 
tudo com mais de 15 anos de aterro, mais de 15 anos de aterro. Por exemplo, eu 
quando era de menor meu pai morreu deixou uma pensão para os filhos, eu tive 
um problema na perna então eu para receber essa pensão, quando completar 18 
anos cortava essa pensão dos filhos, só enquanto fosse de menor, fiquei de 
menor ainda... então eu fiquei aposentado por invalidez, não podia assinar 
carteira. Lá em casa somos 7, uma mulher e 6 irmãos, 6 passou pelo aterro, minha 
mãe nunca veio no aterro, não sabe nem o que é rampa, vê pela televisão. 
 
Coordenadora de Mesa 
O que você trás do aterro? 
 
Catador 
O que é que eu trago? Muita coisa boa, o aterro sempre deu muito dinheiro, o 
pessoal que não soube aproveitar. Mas agora no final desse aterro, temos aqui, 
um plano nacional de resíduos sólidos. Essa lei foi uma lei que foi feita em 2007, 
em 2007. Acabar com os lixões ate 2014. Eu sou do conselho de liderança, tem 
1709 catadores. Eu queria saber essas pessoas que fez essas leis o que eles 
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botaram para esse povo. Isso aqui é resíduo solido, tem o direito destinado para 
todos os catadores do Brasil todo, mas eu queria saber daqui do povo. Nós temos 
1700 que lá no conselho de liderança, mandamos para 09h35min (inaudível - uma 
palavra), mas tem muito mais, mais de 2000. Eu queria saber lá o meu presidente 
Lula quando fez essa lei 10h58min (inaudível - uma palavra). O movimento 
nacional, o que é que é, por exemplo, ele agora (11h00min) de 2007, esse plano 
já vem lá de 2007 e eu acho que eles não fizeram nada para ajudar esse povo. 
Essas 2000 pessoas. Vou botar essas 2000 pessoas diretamente trabalhando em 
cima do aterro. 
 
Coordenadora de Mesa 
Você disse que traz muita coisa boa do lixão. Quais são as coisas? 
 
Catador 
Por exemplo, sempre morei em barraco até 1986. De 76 quando nós invadimos e 
começamos a trabalhar na (11h51min). Você trabalhava numa obra e ganhava um 
salário, vamos falar 600,00 a três anos atrás 600,00 dava para uma semana. Se 
não tiver viciado (inaudível 12:17) hoje a casa que eu moro hoje são cinco quartos, 
sala cozinha e banheiro, tudo que tem de bom, tem dentro de casa a família ele 
ganhava 100,00, ele nunca pensava lá na frente o de todos agora eles sabiam que 
ia acabar e eles não fizeram nada porque o lixão daqui já foi concorrido em Oscar 
isso, foi uma festa, rio + 20. Esse lixão foi esse ponto só foi resolvido agora por 
causada Rio +20, se não a gente já esta com uma briga já há de dois anos por 
causa desse ponto. Só foi resolvido por causa da Rio + 20 e vai continuar mas o 
lance é esse daqui destinado aos catadores. Ai eles vão começar o curso agora, 
se vão acabar em 2014, ah dois anos antes vamos começar a preparar o pessoal. 
Começar a preparar o pessoal, (12h49min inaudível). Daqui a dois meses eles vão 
acabar os 14 mil deles, ai eles vão começar a fazer o que? Esse rapaz vai 
começar a fazer o curso, acabou o curso dele vamos atrás de emprego? 
 
Coordenadora de Mesa 
Agora a gente esta falando exatamente do que você traz de Gramacho,.. dessa 
experiência. 
 
Catador 
De Gramacho, eu não moro aqui não, teve coisa boa, mas vai ficar muita miséria 
ai também porque eu acho que os dois governos, o nosso governo estadual e a 
prefeitura do rio como a prefeitura de Caxias eles tem aqui para os moradores um 
plano de revitalização do bairro, isso aqui não precisa, isso aqui já é da prefeitura. 
Eles não deram indenização aos catadores ou fizeram fundo de uma hora para a 
outra, isso foi por causa da Rio + 20 isso eu tenho certeza que se não tivesse esse 
Rio + 20 esse lixão aqui ia ser igual aqueles outros lá. Acabou o fundo da Rio + 20 
agora, um lixão que tinha aqui, eles pegaram, botaram o pessoal para fora sem 
nada. O pessoal desesperado, eu fui a rio + 20 só para pegar esse catador que eu 
nem conheço só para levar no Tião, levar o pessoal aqui só para ver se tinha jeito, 
então é muita coisa que não bate. Se for para parar aqui meia hora não da para 
falar não. Se pegar o pessoal antigo que tem cabeça meia hora não da para falar 
não. 
 
Catador 
(14h06min inaudível) trabalhei aqui, eu, meus filhos, criei meus nove filhos aqui, 
vai fazer falta, vai fazer muita falta sim para a gente, para mim, para meus filhos 
então o aterro trouxe muitas coisas boas. Foi minha casinha, criei meus filhos, 
coloquei na escola eles estudaram. Consegui sobreviver do aterro, trabalhar, 
ganhar meu dinheiro. Tive que fazer muita para sobreviver, eles tiveram o que 
comer, eu me separei do meu esposo, fiquei sozinha (14h49min inaudível). 
 
Catador 
Eu cheguei aqui com os meus 12 para 13 anos, pequetitinha (15h00min inaudível), 
tive seis filhos, criei todo mundo. Sai do aterro para a cooperativa, fiquei na 
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cooperativa, 15 anos. Tudo de bom, muita amizade, vai fazer falta para caramba, 
muita falta mesmo. 
 
Coordenadora de Mesa 
O que você traz do aterro? Dessa experiência? 
 
Catador 
Muita coisa boa, porque ali eu criei meus filhos, lá mesmo no aterro eu criei todos 
eles. Escola tudo, tudo, os cursos que fizeram. Lembranças boas. Não tem nada 
de... Muita gente vai fazer falta. 
 
Catador 
Meu nome é Claudia, eu vim para o Jardim Gramacho tinha 11 anos (16h00min 
inaudível), Jardim Gramacho subia lá para cima e me escondida dos guardas, 
porque era de menor. Ai tem o que? 34 anos de Jardim Gramacho. Criei meus 
filhos (16h32min inaudível) meus filhos estavam todos pequenos, se não fosse o 
lixão, meus filhos não estavam tudo grandão. A alimentação foi do lixão, graças a 
Deus. Eu só posso falar do Jardim Gramacho  coisa boa. Eu era mãe sozinha, ate 
hoje mãe sozinha para criar meus quatro filhos. Ai de mim e de meus filhos se não 
fosse o lixão. Agradeço muito ao lixão, pois foi dali que eu criei meus filhos, do 
lixão (17h16min inaudível). 
 
Catador 
Daqui eu trago muitas lembranças boas, criei meus filhos, construí minha vida, 
mudei de novo, mas o melhor de tudo são as amizades que você constrói com o 
passar do tempo. Tem umas coisas razoáveis, mas dá para levar, mas eu não 
tenho do que reclamar. Para mim foi ótimo. Tira seu celular de mim. Já acabei 
agora. 
 
Catador 
Meu nome é Ana Carla, tenho 36 anos, a pergunta é o que a gente trouxe de 
recordação de Jardim Gramacho. Assim, tive uma vida muito difícil, trabalhei no 
lixão no casulo e conheci a dona Gerusa que trouxe minha mãe aqui para o 
Jardim Gramacho. Na época eu não podia vir depois que eu já tinha dois filhos eu 
vim para cá trabalhar no lixão, aí minha mãe morreu. Com 14 anos minha mãe 
morre. (18h00min inaudível) para dar continuidade ao trabalho, eu, minha Irmã e 
meu irmão, meu irmão foi atropelado, foi um momento muito difícil para gente, eu 
e minha irmã porque meu irmão ficou muito tempo usando (18h20min inaudível) 
na hora de e deu muito trabalho para gente (18h40min inaudível) não voltou mais 
a trabalhar porque (19h00min inaudível) e ai minha irmã foi embora, depois tive 
mais uma filha, peguei outra para criar de 11 anos (19h25min inaudível) minha 
neta usou fralda desde quando nasceu até três anos, alimento também então 
mesmo que a gente ganhava muito 100 reais às vezes por dia, mas ainda tinha 
essa postura de trazer, roupa, tudo o que a gente achava lá que dava para 
reaproveitar, sabe esse dinheiro? Já recebi também como todos receberam, já tive 
casa no Jardim Gramacho, mas como era dos outros acabei me separando e 
construindo minha vida de novo. Hoje eu moro de aluguel, mas na minha casa tem 
tudo do bom e do melhor para meus filhos antes desse dinheiro sair porque eu 
comprei na rampa com o dinheiro da rampa. Passei por momentos difíceis, 
momentos bons, momentos ruins. A gente brincava, a gente catava, mas era todo 
mundo jogando bola, jogando baralho, todo mundo tinha momento de ficar 
conversando, a gente fazia sopa e todo mundo comia. A gente jogava bola e 
queimada também. Tiveram momentos difíceis, momentos de chuva. Muitas vezes 
a gente queria estar em casa deitado, mas chovendo ou fazendo sol a gente 
estava lá, tinha que catar, pois nos temos filhos e tinha que dar continuação à 
vida. Hoje eu acho difícil o fechamento daqui porque eu estou dando continuidade 
ao meu trabalho, estou trabalhando na cooperativa, dar continuidade ao trabalho 
com material reciclado, também faço arte com material reciclado, mas tem muitas 
pessoas que não tem condições de dar continuidade, muitos idosos da 
comunidade que não tem oportunidade e a fonte de renda era o lixão. Não tem 
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onde trabalhar, não tem aposentadoria porque passou a vida inteira dentro dos 
lixões e no Jardim Gramacho ainda tem muito disso, para muitas pessoas esta 
fazendo muita falta mesmo porque o lixão fechou. As pessoas estão lá atrás, estão 
jogadas, não adianta falar que não, muitos receberam muitos que trabalharam no 
lixão, ficaram sem receber e estão lá, não tem uma aposentadoria. A questão de 
escola, foi todo mundo, não foi só ele nem só ela, mas não teve tempo de estudar. 
Queria que meus filhos sempre estudassem, trabalharia para meus filhos 
estudarem, mas eu perdi o estudo porque estava lá em cima. Tentei uma, tentei 
duas vezes estudar a noite, mas sempre (21h56min inaudível) e uma dificuldade 
para todo mundo era a escola (22h18min inaudível) então tem essa parte triste 
que deixa assim. Para mim a parte triste é saber que você esta dentro do Jardim 
Gramacho e ainda tem muita gente que ficou para trás. Idosos que não vão 
conseguir serviço, que não tem aposentadoria e que não tem nada. Não consigo 
ainda ver esse fim desse aterro (22h18min inaudível) material e a gente estava 
aqui reciclando. 
 
Coordenadora de Mesa 
Ok. Vamos passar para a 2ª questão que eu acho que você já entrou que é o que 
significa o fechamento desse aterro para vocês? Qual o significado desse 
fechamento para vocês? 
 
Catador 
Como eu venho há um bom tempo em reuniões (23h19min inaudível) que meu 
companheiro passou. Eles fizeram as coisas agora, um fechamento muito corrido. 
Então achei assim, como era, tinha essa coisa do Rio + 20 que estava para 
acontecer e eles queriam fechar o lixão para dizer não tem mais catador no lixão, 
uma coisa injusta, às pressas (23h22min inaudível) coletando para a gente dar 
continuidade ao trabalho. Isso ai é errado então assim, o fechamento do lixão 
nesse momento foi muito às pressas, foi muito, uma coisa que eles vinham desde 
2005 vai fechar, vai fechar, já sabendo que não podia ter catador dentro de lixão 
nenhum, aqui em Jardim Gramacho, o maior lixão da América latina, foi muito 
desumano a forma como eles fecharam para as pessoas que trabalham, foi muito 
desumano para gente. 
 
Catador 
Como a companheira acabou de falar tem pessoas com deficiência física, também 
não é? Pessoas que foram machucadas ai em cima, que não tem uma 
aposentadoria e isso simplesmente, isso é chato. Como ela falou mesmo, e outra 
coisa, esse dinheiro que passaram para gente ele esta nos ajudando, mas isso 
não quer dizer que vai nos ajudar até o restante dos nossos dias não. A gente 
tinha que ter algo para que a gente pudesse sobreviver abrir mais cooperativas, vir 
mais material para as pessoas, todas as pessoas para que pudesse ajudar mais a 
população que vai sair dai porque muita gente vai entrar na vida errada de novo 
porque é muito difícil você chegar e seu filho pedir um pão ou o seu neto e você 
não ter. Então muita gente que não tem estudo e muita gente que vai sair, vai ficar 
sem possibilidade de trabalho, porque está escasso o trabalho, esta difícil vai 
entrar na vida errada. Vai se prejudicar. Então a gente tinha que ter oportunidade 
de trabalho. Alguma coisa, uma renda, alguma coisa que a gente pudesse 
sobreviver porque tem muita gente que sobrevivi dali e ela fechou. Eu tenho um 
conhecido que trabalha nessa outra que abriu que falou que o material todo eles 
cavam e a terra passa o trator por cima e ninguém pega nada. Aquele material 
poderia ser doado nos locais. Poderia abrir mais cooperativas. É difícil. Como que 
você vai botar no currículo, seu grau de estudo, você vai nas fabricas, se você não 
tem estudo porque agora até para varrer rua tem que ter 2º grau completo. Como 
que eu que não tenho estudo vou colocar algo que... 
 
Catador 
Vou botar analfabeto, vai aceitar? 
 
Catador 
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Eles vão me empregar? Eles não vão me empregar. Se você não tiver um meio de 
sobrevivência vai passar por necessidade. Foi bom a rampa? Foi maravilhoso. Se 
ela estivesse eu ainda estaria lá, mas só que ela acabou. O que vai ser da gente? 
O que vai ser de todas essas pessoas que vão ficar? Então eles têm que pensar 
em algo para nós, em nosso melhor, para que a gente possa colocar um negocio. 
Eu mesmo recebi esse dinheiro e sabe quanto eu tenho? Eu tenho seis mil só. A 
minha casa esta caindo, foi daqui. Depois que eu pagar pedreiro e comprar o 
material o que é que eu vou fazer? Se eu sou quase analfabeta, eu só sei ler 
muito pouco e escrever meu nome. O que eu coloco no currículo? Ah, eu vou em 
uma fábrica ai preencha aqui esse formulário, preencha aqui esse... Vou 
preencher como, se eu não sei escrever? Como vou preencher? Aí vou preencher 
aqui para mim? É igual quando você vai e passa pelo psicólogo e eles faz uma 
serie de coisas, fazem tipo uma brincadeira com você, aí depois você vai escrever 
lá atrás para saber, colocaram uma casinha aqui, coloca um homem, aí você vai 
anotar, já apareceu porta de emprego para mim, mas eu não fiquei porque eu não 
tenho estudo então nós precisamos da ajuda de vocês, não somente a gente que 
esta aqui, essa meia dúzia, mas aqueles que saíram de lá. Aqueles que têm 
problema de deficiência, as pessoas idosas. Nós precisamos de vocês, então se 
estamos reunindo vamos e reunir todas as pessoas e tentar ajudar as pessoas 
que ficaram no sufoco. Nós precisamos sim. 
 
Catador 
O que eu acho do fechamento do lixão. Primeiramente eu acho uma falta de 
respeito, comigo, com ele, com ela que já tem mais tempo. Já que deveria 
realmente fechar o lixão e estar realmente fazendo isso ai com o lixo, lá 
enterrando, o lixo que ajudava todo mundo e tirava até alimento, as roupas 
também que a gente tirava, muita coisa reaproveitava... É uma falta de respeito 
com ele, com ela que é mais antigas e com as pessoas mais antigas e também 
com a gente que tem 10 anos. Só vai fazer aumentar a taxa de desemprego 
porque se eles fizessem igual estão fazendo aumentar as cooperativas pegando o 
pessoal que trabalhassem já estariam pensando neles que tem família. Para mim 
o fechamento do lixão vai ser isso: aumentar a taxa de desemprego e uma falta de 
respeito também com as pessoas que ainda estão lá.  No meu caso também eu 
nem recebi. Muitas pessoas sabem que eu trabalhei. Estou aqui, sei que Deus 
sabe, muitos sabem, ele me conhece, ela me conhece. Estou aqui presente para 
ver o melhor para todo mundo. Primeiramente é uma falta de respeito porque eles 
que são mais antigos tinham que entrar em um acordo com eles mesmo dando 
indenização, dando uma cooperativa ou dar uma ajuda para eles trabalharem. 
Porque jogar o material que de onde a gente tirava o sustento lá como nos vimos 
que ninguém pode catar é uma falta de respeito e não só comigo. Eu tenho uns 10 
anos aqui, mas e eles que são mais antigos? Só aumenta a taxa de desemprego e 
uma falta de respeito com eles que ajudaram muito, muito material que saiu dali, 
reciclou, ajudou muito o meio ambiente. Então jogar eles assim, vai dar esse 
dinheiro para eles ou para gente e depois que vai procurar um serviço o pessoal 
quer saber qual o grau que você tem? Arruma um serviço, 1º ano, não tem, não 
vai, não vai trabalhar. Então para mim PE uma falta de respeito ter fechado assim 
de uma hora para outra como ele falou desde 2007 se pensava nisso então não 
precisava ser como esta aqui agora mesmo com a indenização ainda falta o 
respeito porque a pessoa precisa do trabalho. Nós sempre trabalhamos, vamos lá 
e se a pessoa não souber fazer para eles continuarem trabalhando e mantendo a 
família deles. 
 
Catador 
Eu acho que a situação do povo vai ficar muito difícil. Como esta aqui. Já que o 
programa (31h48min inaudível). Tem quantos anos? 
Quantos anos de idade? 
 
Catador 
55. 
 



245 
 

Catador 
Você? 
 
Catador 
44. Vou fazer 45 agora 
 
Catador 
Vamos ver. Você agora, sempre trabalhou esse tempo todo na rampa. Vamos lá 
entregar o currículo. Vai pegar a carteira, qual foi seu ultimo trabalho na vida? 
Trabalhei 30 anos no aterro. Com a idade dela, quem vai dar emprego para ela? 
Acima de 45 anos só arruma emprego motorista, mas motorista só assina, eles 
pegam esse pessoal velho porque aqui na carteira eles querem experiência 
naquela carteira. Eu com 45 anos mesmo que eu pudesse assinar carteira eu ia 
começar com o que? 45 anos. Então eu acho que tudo nesse programa, o 
governo todo municipal fez e não estava nem preocupado. Vamos agora, essa rio 
+ 20 falando de sustentabilidade, mas eles só falam em negocio reciclado, mas a 
reciclagem não é para eles. A reciclagem é para os empresários. 
 
Coordenadora de Mesa 
Mas o que significa para o senhor esse fechamento do aterro? 
 
Catador 
Para mim? Olha só. Sempre trabalhei se a senhora chegar, não agora, em 
qualquer um desses aí, ela não porque ela já trabalha com reciclagem, mas 
quando for perguntar para o catador se eles queriam continuar com negocio de 
cooperativa, ninguém quer. Nós não temos uma cooperativa espelho para gente 
se espelhar naquela ali eu trabalho. Se tiver nós vamos não é? Vocês começaram 
trabalhando na cooperativa, quantas pessoas eram com vocês lá? 
 
Catador 
Tinha 280. 
 
Catador 
280. Parou agora com quantos? 
 
Catador 
17, 15. 
 
Catador 
17. Uma cooperativa mais ou menos com o apoio da Colurb não era um apoio 
certo porque a Colurb não dava luva para eles trabalharem, não dava bota. 
  
Catador 
Nós que tínhamos que reciclar. 
 
Catador 
E o que acontece, mesmo sendo essa cooperativa é igual é em... de Brasília, não 
cooperativas por enquanto são um deposito clandestino organizado. Por quê? Ela 
agora tem uma cooperativa. Eles lá tinham que era o material (32h30min 
inaudível). As outras cooperativas que tinham por ai, o catador cata lá em cima, 
vende para você e você tira 15%. Isso ai não é uma cooperativa. Em qualquer 
lugar se sabe que uma cooperativa, catamos isso aqui, dividiu, deu isso aqui, 
pagou as dividas, sobrou isso aqui para gente. Então o lance de cooperativa o 
pessoal não vai. Além dos resíduos sólidos, lá é o lixão também igual o daqui, só 
que esta sendo tratado por causa dos (35h03min inaudível – uma palavra) no 
começo não foi tratado (35h07min inaudível) como que deveria ser feito, por 
exemplo, podia fazer um acordo com o catador. Quer ir lá trabalhar? Vocês não 
vão poder trabalhar, mas por enquanto até nós organizarmos. Esse rapaz aqui 
que não vai agora, não sabe o que vai fazer, eu também não sei o que vou fazer, 
ela não sabe o que vai fazer. Pegou o dinheiro dela, mas não sabe o que vai fazer 
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então faz um acordo e nós assinamos um papel. Vocês vão continuar catando, 
que eu sei que é errado, eles não vão fazer isso, e nós vamos arrumar um 
emprego para esse povo mesmo que fosse lá. A impressão deles é que nós 
estamos trabalhando com 80% do lixo do rio. A intenção deles lá era eles 
reciclarem esse material, mas era para eles. Pagar um salário para nós. Se pagar 
a qualquer um desses aqui 800, mas um vale transporte e um ticket alimentação 
todo mundo vai. Sabe por quê? Nós antigamente por 800 reais nós não 
trabalhávamos ali fora com a carteira assinada. Qualquer um aqui só 800 nós 
ganhávamos por semana, então vai ser difícil para todo mundo. 
 
Catador 
O aterro para mim vai fazer muita falta mesmo porque tudo meu era no aterro, 
agora fechou, nós vamos fazer o que? Não sei ler, não sei escrever, quem vai dar 
serviço para nós nessa idade sem saber ler e escrever? Então para mim vai ser 
muito difícil, muito difícil conseguir um trabalho nessa faixa de idade. Tomo 
remédio de pressão porque sou hipertensa, então vai ser difícil para mim arrumar 
uma condição de trabalho (37h06min inaudível). 
 
Catador 
Para mim vai me fazer muita falta porque como meus colegas ai, nós não temos 
outro meio de trabalho, tudo que a gente construiu foi aí dentro do aterro. Então 
hoje se você sair lá fora para poder procurar emprego e falar assim eu trabalho no 
aterro de Gramacho, eu trabalho no lixão de Gramacho, você não está 
empregado. Eu falo por experiência própria porque meu ultimo serviço foi esse. 
Ontem eu fui fazer (37h36min inaudível) uma amiga minha me chamou para 
trabalhar quando eu cheguei e falei para ela, para a supervisora que eu trabalho 
no aterro de Gramacho, ela falou: o que você fez lá você não vai fazer aqui. Não 
tem como você chegar e botar no currículo trabalho no lixão de Gramacho e vou 
trabalhar. Hoje o aterro fecha e nós ficamos desempregadas. Hoje com a 
indenização que eles dizem que deram... 
 
Catador 
Não é indenização não. 
 
Catador 
Porque não é indenização, é um cala boca, por que na verdade é um cala boca 
porque todos aqui não só eu não tem mais dinheiro. Uns comprou uma casa com 
o dinheiro que teve, outros que não tem e tem muitos filhos tem que pagar um 
curso e o dinheiro ali fica. Depois desse dinheiro ai a gente vive de que? Nada 
para trabalhar, até que a gente tenta se estruturar porque se acham que esse 
dinheiro dá para você se agüentar é mentira. Você não tem como se estruturar, 
aguardar daqui a um mês, você volta aqui e todo mundo parado, sem dinheiro, 
tem casa, mas não tem como sustentar seus filhos. Então, o fechamento do aterro 
faz falta não só para mim, mas para todo mundo porque eu tenho certeza que 
como eu, como todo mundo, está todo mundo desorientado sem saber o que vai 
fazer daqui para frente porque esse dinheiro que eles deram não dá para gente 
fazer nada. Então, é a mesma coisa que nada. Se o aterro hoje funcionasse eu 
trabalharia nele de novo porque é o único lugar que a gente pode dizer assim você 
trabalha e sustenta sua família embora muita gente lá fora acha que não é digno. 
Com tudo que o aterro teve a gente como ela como os outros aí sustentou seus 
filhos dali e construiu tudo ali. Hoje se você chegar lá fora apara ganhar o mínimo, 
eu com sete filhos não sustento porque quando eu boto comida na boca de meu 
filho eu não pago aluguel, não pago uma luz, não pago um telefone. Tudo que eu 
tive foi com o dinheiro de Gramacho então fechando hoje para mim eu para mim 
estou na merda (todos falando ao mesmo tempo).  
 
Catador 
Olha o palavriado. 
 
Catador 
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Pois é eu também já gastei quase tudo (39: 40 inaudível) acabou tudo dentro de 
casa nesse serviço. Um prejuízo total. 
 
Catador 
Eu para mim foi uma derrota o fechamento do aterro porque tem muitas pessoas 
conforme eu, conforme várias pessoas que precisava do aterro porque muitos não 
sabem trabalhar lá fora e para arrumar um serviço lá fora é difícil. Eu já deixei 
currículo em tudo quanto é lugar, mas até agora ninguém me chamou. Eles 
perguntam qual é a sua profissão? Eu não tenho profissão minha profissão não 
tem como construir nessa idade é uma coisa difícil mesmo. 
 
Catador 
Eu repito as palavras dela aqui porque ninguém vai querer dar emprego, eu estou 
estudando agora a noite porque metade da minha vida foi na rampa trabalhando, 
se eu for procurar emprego lá fora ninguém vai me dar. Se perguntasse Cintia 
você quer essas migalhas desse dinheiro que eles deram ou você quer voltar a 
trabalhar na rampa. Com certeza eu voltava para rampa e saia hoje para trabalhar 
e trazer dinheiro para dentro de casa.  
 
Coordenadora de Mesa 
E o fechamento do aterro para você? 
 
Catador 
Foi uma derrota para mim. Não só para mim, mas para todo mundo. Se você 
botasse aqui 20 pessoas e perguntasse você queria o que essa indenização ou a 
rampa aberta? A rampa aberta porque esse dinheiro que eles falaram que... Não 
esta ajudando em nada. Vai ajudar assim dois meses, três meses e depois? A 
senhora daria um emprego a uma pessoa analfabeta? Não. A senhora daria a 
mãe idosa da senhora para uma analfabeta cuidar? Não. Porque a idosa vai 
precisar de remédio. Já pensou a pessoa analfabeta dar o remédio errado para 
sua mãe? O fechamento da rampa foi triste... 
 
Coordenadora de Mesa 
E você? 
 
Catador 
Para mim também vai deixar saudades, estou triste mesmo porque não é 
brincadeira não. Eu ganhava mil reais para cima (42h18min inaudível) a gente 
sempre trabalhou com pet esses negócios toda semana 1000 reais, no caso os 
14mil aí eu tirava... 
 
Catador 
Três meses de trabalho. 
 
Catador 
E agora, estou trabalhando com uns amigos aí, mas estamos querendo voltar para 
o ramo da reciclagem novamente através de cooperativas, já estou com 
associados para a gente dar entrada no trabalho ai agora, porque é a única 
maneira da gente tentar chegar pelo menos perto da reciclagem porque o piso do 
vigilante acho que é 930,00, 950,00 ai só vou conseguir mesmo o dinheiro meu 
quase compatível na cooperativa e ainda mais vai ser por mês também não vai ser 
mais por semana. Graças a Deus a amizade boa eu tive e também aquelas 
pessoas que gosta de você perto de você, mas quando está longe só Jesus. O 
fechamento do aterro para mim é isso ai, vai trazer tristeza, mas também vai trazer 
um jeito para a gente também aprender a trabalhar sem tanto lixo porque a gente 
corria risco, toda hora a gente corria risco, uma agulha, a maquina virar, e agora 
vai ser o jeito da gente trabalhar dignamente vamos dizer assim. 
 
Catador 
Mas o serviço era digno, a gente não roubava. 
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Catador 
Era digno, mas agora mais digno, porque eu vou falar eu sempre cheguei lá fora e 
nunca disse que eu trabalhava no aterro não. Eu trabalhava lá, mas... Por que eu 
ainda tenho certo humor assim de falar que trabalhava no aterro porque a 
reciclagem foi reconhecida agora. Antes quem catava no aterro era mendigo para 
a sociedade. Ainda é discriminado ainda quem estava na  Rio +20 sabe, quem 
estava pode observar, tem pessoas que olham para você ainda...  
 
Catador 
Eu trabalhei e fui discriminada muitas pessoas que trabalharam com camisa 
amarela foi nós os catadores e eles olhavam assim para nós. Eu fui discriminada 
por uma garrafa de água, eu só tinha direito de beber água no bebedouro. Eu não 
podia beber água na garrafa. 
 
Catador 
A classe foi reconhecida mesmo depois de (45h24min inaudível) Jardim 
Gramacho. Vocês podem até não gostar, mas foi depois que o Tião apareceu 
muita gente fala dele, mas tudo o que ele pode nos ajudar nos ajudou. (45: 39 
inaudível) fundar aqui, achei muito cansativo sai fora, continuo lutando, lutando, 
lutando e a classe aqui de Gramacho, aqui mesmo do bairro, você chega ali 
naquela praça ali falava que você catava no aterro o pessoal chamava você de 
mendigo. Ela sabe, ela mora aqui, chegava na escola e falava isso ninguém nem 
sentava perto de você. Eu trabalhava e estudava porque o máximo que você lava 
a mão fica assim um cheirozinho. Sempre alguém fala, trabalhava na rampa, 
trabalhava na rampa... aí foi indo, foi indo a discriminação que batia uma certa 
vergonha. As pessoas falam que falam, mas eu sem brincadeira não tenho 
coragem de falar não. Para mim o fechamento significou isso daí coisas boas, 
coisas ruins e agora eu vou dar continuidade ao trabalho através de cooperativa. 
 
Coordenadora de Mesa 
Só pegando um pouquinho da sua fala a gente pode partir para a próxima 
pergunta que é: como é que vocês veem o polo da reciclagem?  
 
Catador 
(46h50min inaudível) a gente trabalhava assim, associação de moradores, mas 
aqui a associação. A gente pegava o material, catar e vender e eles tiravam 15% 
depois eu achei isso muito coisa. Assim, tirar esses 15% nunca vai ser normal 
porque (47h26min inaudível) porque todo mundo sabe que nós como catadores lá 
a gente tirava uma parte (47h41min inaudível) o gordinho era tesoureiro, eu era 
fiscal aqui, o gordinho tesoureiro, na outra cooperativa que eu trabalhava com o 
material do aterro, catava e descia. Não era na associação, mas na cooperativa. 
Então lá na cooperativa que eu trabalho tudo era dividido entre os participantes. 
Se for 2000 reais é 2000 reais divididos por todos. Tirou o dinheiro do motorista 
(48h34min inaudível). 
 
Catador 
E como vocês veem o polo de reciclagem? 
 
Catador 
Eu já trabalhei na associação, já trabalhei na cooperativa, eu trabalho na 
cooperativa não querendo, por mim eu continuaria por mim eu continuava 
catando, eu vou trabalhar no polo de reciclagem todo dia na cooperativa. Jardim 
Gramacho em peso, se a gente chegar dentro de Jardim Gramacho, você quer 
trabalhar dentro da cooperativa, dentro do polo de reciclagem as pessoas vão falar 
que não. Jardim Gramacho foi reconhecido mais como (49h31min inaudível) 
Jardim Gramacho é reconhecido fora porque eu já viajei para fora e sei que Jardim 
Gramacho já era reconhecido. Eu fui lá no almoço de Lulana época do mandato 
dele, mas já reconheceu o catador. Lá eu fui e eles já deram a categoria de 
catador como profissional. Antes de Tião já falava muito em jornal, televisão... Não 
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tenho vergonha de falar que muita coisa de minha casa foi do lixão, o lixo é lixo. 
Muitas pessoas têm vergonha de falar que trabalha dentro do aterro, eu nunca tive 
vergonha de falar que eu trabalho dentro do aterro (50h16min inaudível), mas 
realmente é mostrar a realidade, porque eu cato, porque eu reaproveito de lá de 
cima. Então tudo que tem em minha casa foi reaproveitado e tudo eu comprei com 
o dinheiro de lá então eu não tinha essa vergonha e assim sobre a questão que 
ele falou sobre a cooperativa a nossa é uma cooperativa modelo. Aqui dentro de 
Jardim Gramacho a nossa é a modelo porque a nossa tudo o que entra a gente 
divide em partes iguais. 
 
Coordenadora de Mesa 
E sobre o polo de reciclagem? 
 
Catador 
(50h42min inaudível) o responsável nosso na cooperativa (51h06min inaudível). 
 
Coordenadora de Mesa 
Como você vê o polo de reciclagem? 
 
Catador 
Olha só, o meu amigo abriu uma cooperativa e embora o que ele esta falando 
aqui, esse dinheiro de lado. Acabou vai acabar até 2014 e foi colocado no aterro 
que o dinheiro que vinha de lá só vinha através de cooperativa. Ele vai abrir uma 
cooperativa. Tem quatro cooperativas abertas, mas vão chegar 10 cooperativas 
aqui nesse polo e sabe o que vai acontecer? Ela sabe mais ou menos porque vai 
à reunião. Essas outras pessoas que estão abrindo cooperativas e que não vão as 
reuniões, eles não vão saber. Sabe o que acontece? Esse polo de cooperativa é 
daqui de Caxias, eu não posso abrir uma cooperativa para ser e nós termos que 
dividir o material do lixo de Caxias. Esses catadores aqui, 90% dos lixos que nós 
catávamos lá eram lixo do aterro. O problema todo que a gente fala, vamos abrir 
mais 10 cooperativas, gente não vai. O lixo do Rio vai continuar para o Rio, e nós 
de Caxias vamos ter que nos matar por esse pouco lixo de Caxias.  
 
Catador 
Que é muito pouco... 
 
Catador 
O problema todo é esse, o pessoal sabe que tem o dinheiro de Brasília, mas ai é o 
lance. Ela esta falando que é modelo, modelo como? Mais ou menos. Tem um 
galpão bonitinho? Tudo organizado? Então ela já tem uma cooperativa. Então ela 
já tem uma cooperativa há um tempo. Imagine ele que vai começar a abrir agora, 
os outros que vão começar a abrir. Talvez uma cooperativa, daqui há 3, 4 anos 
podia até... Mas assim imediato. 
 
Catador 
Quando eu estava na reunião lá no rio + 20 na tenda (53h13min inaudível) 41 mil 
metros quadrados e ele disse bem claro para todo mundo ouvir que a eduque vai 
doar todo material reciclado (53h34min inaudível) vai ter um polo aqui em Jardim 
Gramacho, ele falou que varias empresas como Banco do Brasil, Petrobras 
também, não só educa, mas Petrobras que vão doar material para aqui para o 
polo e por isso fica assinado, assinado varias testemunhas, deputados, senadores 
e todos assinaram, para ter o tanto de testemunhas como teve então eu creio que 
vai dar certo e eu estava lá e vi eles fazendo isso. 
 
Catador 
Eu não tenho nada a dizer. Agora é trabalhar na cooperativa, na cooperativa, 
trabalho.  
 
Coordenadora de Mesa 
E como você vê o polo da reciclagem? 
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A mesma coisa que ela falou (54h19min inaudível). 
 
Coordenadora de Mesa 
Por quê? 
 
Catador 
Eu não sei nem como te explicar, mas não dá não. 
 
Catador 
A administração. É muito complicado. 
 
Catador 
O meu amigo aqui acha que só com o negocio dali, da eduque vai dar olhe só nós 
catamos lá só em material pet que é o que eles usam somar aqui 15 variedades. 
Ali se sair não vai sair garrafa pet dali de dentro. Pode até sair material mais caro 
que vai dar mais dinheiro, mas pet não vai sair dali sabe o que é tudo reciclagem, 
esse copinho que você bebe água ai, isso é material reciclado. Então tudo, tem 
coisa que a gente não coisava lá pode passar na cooperativa tudo vai ser 
reciclado. Eles lá falaram que todo o material vai ser para o polo. Tudo bem, mas é 
o lance que eu estou te falando no mínimo no polo aqui vão ser 10 cooperativas e 
eu acho que essas pessoas, não ele aqui, ele aqui tem quantos anos? Tem menos 
de 30? 
 
Catador 
28. 
 
Catador 
28. Pode fazer um curso e arrumar outra coisa lá, mas eu, eu com 45, ela ali com 
essa idade ai nós temos que se abarcar nessa ai, mas o problema que essas 
cooperativas para dar mais ou menos para eu entrar e ela para ganhar um 
dinheiro no mínimo três anos. 
 
Coordenadora de Mesa 
Como à senhora ver o polo da reciclagem? 
 
Catador 
Eu (56h22min inaudível) vou continuar aí. Continuar eu continuaria. 
 
Coordenadora de Mesa 
Como você vê o polo da reciclagem? 
 
Catador 
Só vou entrar porque (56h25min inaudível) se não fosse eu não entrava não. 
Quando juntar esse monte de gente, essas cooperativas todos não vai dar certo. E 
não tem outra opção de trabalho Só trabalho porque Gramacho esta fechada. 
 
Coordenadora de Mesa 
Como à senhora vê o polo da reciclagem? 
 
Catador 
Mesma coisa que ela falou, eu só vou vim para cá porque Gramacho precisa ter 
participação como polo e aí a gente tem que vir mesmo, mas se não fosse isso eu 
não vinha. 
 
Catador 
Vou falar assim por mim, eu não posso dar minha opinião de tudo sobre esse polo 
porque eu ainda não participei de todas as cooperativas para dizer assim 
concordo ou discordo. Então vou trabalhar na cooperativa agora e dizer que eu 
acho que vai dar certo ou não (57h54min inaudível) sabendo assim que por mim 
eu nem entraria, mas eu não tenho outra opção. 
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Coordenadora de Mesa 
Você respondeu sobre o polo da reciclagem? 
 
Catador 
(58h04min inaudível) hoje eu diria assim, não discordando dele, nem discordando 
de ninguém, dando um recurso para o pessoal trabalhar esta dando um meio 
(58h16min inaudível) da pessoa seguir a vida porque ela já sabe como é. Depois a 
pessoa sair e entrar em uma cooperativa que não conhece fica difícil. Para mim, 
eu nunca trabalhei em cooperativa, trabalhei muito lá em cima, já mandei um 
material para lá, para mim seria assim: é um meio de trabalho esse polo de 
reciclagem, um trabalho digno no qual dá para tirar sempre o sustento de lá para 
mim eu entraria se fosse uma cooperativa conhecida, se não fosse aí eu já não 
entraria. 
 
Catador 
Tem um monte de cooperativas surgindo aí. 
 
Catador 
Mas a que a gente conhece, as que a gente não conhece não vale a pena. 
 
Coordenadora de Mesa 
Ok. Gente, só uma... a colega de vocês. 
 
Catador 
(59h26min inaudível) para pegar o material da reciclagem, a administração dela 
vai pesar (59h36min inaudível), a administração da cooperativa dele vai pesar, vai 
pesar nosso material, o peso do nosso material vai se misturar em um só e vai 
diretamente para indústria, para onde vai ser tratado (59h55min inaudível). 
 
Catador  
Cada um vai administrar o seu peso. 
 
Coordenadora de Mesa  
Você queria fazer uma colocação? 
 
Catador  
É isso mesmo que ela falou só isso mesmo, porque quando começarem a 
construir o polo nesse terreno, cada um vai ter o seu galpão, não vai ficar tudo 
misturado não. 
 
Catador  
Cada um vai ter a sua administração. 
 
Catador  
O intercâmbio vai existir e a (inaudível 01:00:36) vai voltar, vai voltar pra cá... 
 
Catador  
O que eu posso assegurar é que nós vamos estar na frente. Que vou fazer um 
grupo de doação (inaudível) e tô doando material para o polo de reciclagem, mais 
pra saber pra qual cooperativa que manda, as pessoas tem que se lembrar disso, 
tem que fazer uma doação de material. 
Tô doando pro polo de reciclagem esse material, mais pra qual cooperativa que 
eles estão doando, (inaudível01: 01:09 a 01h01min: 59). 
 
Catador 
Sabendo que a mãe não era ela, a mãe seria Jardim Gramacho, a primeira 
cooperativa que entrou no Jardim Gramacho. 
 
Coordenadora de Mesa  
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Só pra gente fechar... 
 
Catador  
Olha só, eu até concordo, que eles vão abrindo uma cooperativa, agora você 
imagine, eles tem uma cooperativa aberta, e vamos falar a 16 anos direto do 
aterro, aí o lixão fechou, eu e esse rapaz aqui que é catador, ele estava 
empregado dentro da cooperativa deles, e ta fora eu e ele aqui... Até a Colurb... 
Eu vou fechar o tempo ali com aquele povo ali, e não teve esse plano, agora ta 
parado igual a eu, ta nas mãos de Deus lá de cima...Fecharam e deixaram o povo 
que nem eu e o catador então tem coisa que não bate. 
Apesar de meu irmão ser o presidente dessa cooperativa, eu acho o presidente o 
vice-presidente e o advogado, eles deram ordem, eu não quero mais coisa lá, 
quero indenização disso aqui, eles tinham nesse mundo aqui todo eles ficaram 
iguais ao catador. Aquele catador ali, ela com 16 anos na cooperativa e eu com 
dois anos de aterro, ganhei a mesma coisa que ela e nós estamos no mesmo 
barco, tem coisa que... 
 
Coordenadora de Mesa  
Gente eu quero agradecer a vocês, tá, pela participação nesse momento e dizer 
que esse trabalho está sendo filmado, é importante que vocês assinem o termo de 
consentimento que a gente tá imprimindo pra que a gente possa utilizar esse 
material que vocês produziram assinar a lista de presença e de repente em outro 
momento a gente voltar a conversar pra ver como vocês querem o andar dessa 
carruagem. 
 
Coordenadora de Mesa  
Bom dia meu nome é Alessandra a gente vai fazer um trabalho agora de Grupo 
Focal, o que Grupo Focal? É uma instituição onde a gente vai compartilhar ideias, 
atitudes. 
Nesse grupo quando uma pessoa estiver falando, que a gente possa escutar, se a 
gente quiser fazer alguma resposta, ou quiser fazer alguma complementação, é só 
dá um sinal que eu passo a palavra, e vocês colocam, só pra gente não produzir 
muito ruído tá certo? 
É importante que todos falem pra garantir a voz de todo mundo, e assim, a gente 
vai começar, a 1ª pergunta é: Como é que foi pra vocês o fechamento do aterro de 
Gramacho? 
Essa é a perguntinha, vamos lá, quem é que quer começar? 
 
Catador  
A minha foi péssima, tirava meu sustento de lá, não dá pra trabalhar mais, não tem 
mais trabalho, é só isso. 
 
Catador  
Concordo com ele, teve muitas pessoas que ficaram desempregadas, nem todo 
mundo conseguiu peitar essa guerra, e essa que sobreviviam através do lixo, o 
que é que estão fazendo agora? Se só conhecia o lixo, sem o lixo ninguém 
conhece trabalho, depende por que isso aí ajudou muita gente, matou muita fome 
de muita gente, eu lembro, eu tenho 2 filhos, através da (04:05:35 inaudível), 
então quer dizer, tudo bem que saiu essa verba, mais essa verba não vai durar pra 
sempre, (01:05:41 inaudível), vou viver de quê? E hoje em dia só tem emprego pra 
quem tem estudo, (01:05:52 inaudível) e eu vou viver de quê? Eu queria fazer 
alguma coisa 
(01:05: 57 a 01:06: 37 falas interpostas) 
 
Catador  
Tem muita gente que também, tem muitos idosos que vivem disso. Tem gente que 
nunca trabalhou por fora, só sabia por que ficar em Gramacho (01:06:55 inaudível) 
muita gente (01:06:58 inaudível) acho que, vamos dizer assim que 50% do 
pessoal que trabalhava dentro do aterro, porque tem gente que viveu aqui dentro, 
perdeu a juventude aqui dentro, entendeu?  (01:07:16 inaudível). 
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Coordenadora de Mesa  
Por quê? 
 
Catador  
Por isso, porque tem muita gente que perdeu a juventude aqui, e hoje em dia não 
tem um trabalho fixo, vai trabalhara em quê? 
Aí vai pegar esse dinheiro, essa verba que recebeu vai só gastar, gastar, gastar, 
se não tiver com render minha filha. 
 
Catador  
Muita gente não sabe como aplicar. 
 
Catador  
É não sabe também como aplicar. 
 
Coordenadora de Mesa  
Você. 
 
Catador  
Pra mim tá sendo péssimo, eu fui uma das pessoas também que não foi 
beneficiada com esse dinheiro, hoje em dia eu tenho meus filhos, tenho 5 filhos, 
moro de aluguel, aí quer dizer, saí de lá pra trabalhar na cooperativa, hoje eu to na 
cooperativa e nem por isso, qualquer bico que aparece eu vou, é uma unha, uma 
faxina, então eu tenho que fazer, porque eu vivia disso, e agora? 
Nada,  nada eu trabalhava na cooperativa, mais final de semana eu subia a 
rampa, saí da rampa para cooperativa, então era um dinheiro difícil, subia e falava, 
não, hoje eu tenho esse tanto, e agora? Agora só o dinheiro do salário mesmo, a 
cooperativa é o salário mesmo e os bicos por fora minha filha, até conseguir mais 
alguma coisa, pra mim então ta sendo bem péssimo, bem mesmo.  
(1:08: 47 até 01:09: 22 inaudível). 
 
Catador  
Eu recebi essa verba, mais só que esse dinheiro vai acabar (01:09:31inaudível) tá 
sendo dificultoso pra arrumar um emprego, eu to jovem, mais tem gente com mais 
idade que eu e nunca estudou também, eu estudei pouco, é difícil, imagine pra... 
Pra mim tá sendo difícil que sou jovem pra arrumar um emprego, imagina pras 
pessoas que tem uma certa idade. Não vou te dizer que esse dinheiro não foi 
(01:10:35 inaudível) 
Tava sendo difícil ganhar o pão de cada dia, mais só que pra você arrumar um 
emprego lá fora ta sendo difícil, eu to dando meu documento, vou ali e vou aqui, 
daqui a pouco quando sair daqui vou ali no rapaz pegar o telefone o endereço de 
uma obra que ele vai passar o endereço pra mim, é isso que eu queria falar aqui, 
ta sendo difícil. 
 
Coordenadora de Mesa  
Como é que foi pra você o fechamento do aterro? 
 
Catador  
Bom, eu não vou questionar o que disseram, cada um tem sua opinião, então pra 
mim foi uma conquista, todo mundo já sabia, não foi uma surpresa pra ninguém 
que o aterro ia fechar todo mundo já sabia desde que veio parar aqui dentro do 
aterro. Eu quando vim parar aqui dentro do aterro eu tinha 17 anos e meu filho 
tinha 4 meses de idade, então eu já vim sabendo que ia fechar, entendeu, então 
pra mim não foi surpresa, eu já esperava, podia ser naquele dia que eu entrei ou 
podia ser agora em 2012 que meu filho ta com 15 anos, então eu sempre esperei 
que fechasse sim, e com o fechamento eu tô satisfeita sim, ficaria mais contente 
se fosse, quem não queria ganhar 20, 30 mil, nossa senhora bem que eu queria, 
mais já que foi 14 mil né, foram 10 anos de luta, pra que esse dinheiro 
conseguisse pra que a gente conseguisse entendeu, entrar num acordo, foram 10 
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anos de luta, foram 10 anos. Ela sabe, acho que a maioria aqui sabe, foram 10 
anos de luta, então assim, não foi nada de graça, foi muita noite acordada, foi 
muita reunião, foi muita discussão, foi muito desentendimento, entendeu, então 
assim, eu creio que o fechamento do aterro pra mim, na minha opinião não foi 
surpresa pra ninguém, e eu to muito feliz com o resultado, poderia estar muito 
mais, mais com o que veio, entendeu, eu não esperava, mais com o que veio eu to 
contente sim. 
Em último caso a gente sabia que não benefício nenhum para os catadores. 
E esse foi o primeiro aterro da América, o primeiro aterro que fechou dando 
alguma coisa pros catadores. Eu estou agora com um trabalho em Itaóca, eu 
estou com um trabalho em Bangu e estamos fazendo o mesmo processo que 
fizemos aqui em Jardim Gramacho, pretendemos fazer em outros aterros, fui 
convidada agora pra Bahia, que eu estou com um baiano dentro da minha casa, 
ele veio na Rio + 20, e eu agreguei ele lá em casa entendeu, e juntamente com ele 
eu vou ta viajando pra Bahia pra poder está fortalecendo os outros amigos 
catadores, então assim, eu tô muito feliz mesmo com o acontecimento de 
Gramacho e foi uma grande vitória, não fomos 100% honestos, entendeu, mais 
todo mundo erra, tentamos fazer o máximo que pudemos. 
 
Coordenadora de Mesa  
Como assim não foram 100% honestos? 
Cara, porque assim, porque ficou, se eu falar pra você que não ficou gente de 
fora, ficou, ficou gente de fora sim, entendeu, mais assim, a gente fez o possível 
para agradar a todos, agradar um todo, só que assim, é como eu falo Deus não 
agradou todo mundo, então o que eu tenho a dizer é que pô sinto muito pelo que 
aconteceu, a gente tentou fazer o máximo que deu pra fazer. 
 
Catador  
Eu não falei que tava surpreso não, tá entendendo, falei que pra mim foi péssimo 
porque eu tirava meu sustento dali, podia deixar esse dinheiro pra lá e continuava 
meu trabalho,  
Com certeza. 
Que eu tirava muito mais, e aí, e agora 13 mil, 13 mil e pouco, vai acabar, cadê, 
não tenho um serviço, não tenho emprego, e aí, o que é que é que eu vou fazer? 
 
Coordenadora de Mesa  
Gente um de cada vez porque senão a gente deixa concluir. 
 
Catador  
Surpreso eu não tava, surpreso, saber que ia acabar eu sabia, ta entendendo, 
mais pra mim não acabava, com esses 13 mil e pouco aí, por mim voava e 
continuava o serviço, pô não tenho o que é que vou fazer, vou trabalhar onde. 
Quando acabar o dinheiro? Ela tem as fontes dela, aí que ela ta falando que vai 
pra Bahia, isso e aquilo, e nós, eu vou fazer o que? 
 
Coordenadora de Mesa  
Rapidinho gente, um de cada vez, você já concluiu sua fala? 
 
Catador  
Já. 
 
Catador  
Mais eu não consegui isso agora, to conseguindo, to lutando, eu to correndo atrás, 
entendeu, é emprego, não é de carteira assinada, começo a trabalhar segunda-
feira também como qualquer outra pessoa. 
Graças a Deus. 
 
Coordenadora de Mesa  
Vamos ouvir a opinião dele, quero ouvir a tua opinião sobre o fechamento de 
Gramacho. 
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Catador  
Pra mim foi horrível, quem gostou? 13 mil e alguma coisa, esse dinheiro acabar 
como é que sustento meus filhos, tenho 3 filhos, aonde, como é que eu vou 
conseguir emprego, corri procurando em vários lugares, muita gente aí não tem 
profissão nenhuma, entendeu me diga o que a gente vai fazer de onde eu vou tirar 
meu próprio sustento? 
Sustento eu tirava era de lá, era de lá que saia, agora não tem mais, do que, 
trabalhar de que? Tô botando aí currículo direto, mais (01:16: 12 inaudível). 
 
Catador  
Pra mim foi péssimo, ele ta falando e ele aqui já falou, o fechamento pra mim foi 
péssimo, desde o momento, o grau de escolaridade, eles tão pedindo 1º grau 
completo, até pra varrer uma rua, hoje em dia eles tão pedindo, tenho, no 
momento agora to com 4 filhos, no momento as vagas que onde eu botei currículo, 
eles tão pedindo 1º grau completo, pra mim no momento o que ta pegando é isso. 
Outro caso também, como ele falou, eu preferia que esses 14,13 mil ficassem pra 
lá e continuasse (01:16:55 inaudível) pra mim seria melhor.  
 
Coordenadora de Mesa  
Como foi o fechamento do aterro pra você? 
 
Catador  
Pra mim foi péssimo, eu me sustentava de lá, eu tenho 7 filhos e eu sustento 
sozinha, então, eu não tenho ninguém. Eu moro em barraco (01:17:19 inaudível). 
 
Coordenadora de Mesa  
Eu vou passar pra próxima pergunta, todo mundo já respondeu essa, não já? 
Como vocês veem então o polo da reciclagem? 
Como é que vocês vêem essa perspectiva, esse polo da reciclagem que vai 
acontecer aqui em Gramacho? 
 
 
Catador  
Vai ser uma parte vai ser boa porque vai empregar bastante pessoas, eles vão 
contratar bastante pessoas, até mesmo esses catadores que não tem emprego, 
eles vão vir a empregar aqui, e vai ser uma boa pra muitas pessoas, eu já trabalho 
na cooperativa, então pra mim foi uma mão na roda, porque nada nada ali eu vou 
ter meu salário, aí o que dividir é entre as pessoas que trabalham ali, então pra 
mim vai ser muito bom. 
Então como é que vocês vêem o polo da reciclagem? 
É porque têm muito catador que não conhece o polo da reciclagem aí eles 
pensam que isso aí é um bicho de 7 cabeças. Não é tão ruim não, eu já, 
antigamente eu falava a negócio de cooperativa é ruim, não sei o que, não sei que 
lá, aí depois que eu entrei que eu comecei a participar, a coisa é totalmente 
diferente, entendeu? 
 
Catador  
Assim, é todo um trabalho unido, entendeu, um trabalho super lucrativo, só vale 
das pessoas também se interessar, e tem muito catador (01:19:07 inaudível) que 
eles têm que fazer, tem que acontecer, é difícil. 
 
Catador  
Vai também da honestidade das pessoas, muitos ta indo de frente ali, no negócio 
ali, quer mais é engrandecer e os outros ta (01:19:28 inaudível). 
 
Coordenadora de Mesa  
Como é que você vê o polo da reciclagem? 
 
Catador  



256 
 

Pra uns é bom, eu já não gosto, pra mim sou mais um emprego mesmo de fora, já 
deu muito problema aí esse negócio de cooperativa, deu problema pra caramba. É 
bom pra alguns, pra outros não. 
 
Coordenadora de Mesa  
No seu caso. 
Pra mim, no meu caso, sei não, no meu caso, pra mim, pra mim não é bom porque 
eu quero (01:20:04 inaudível), muitos, igual ela falou ali, porque todo mundo 
trabalha unido, mais tem, sempre tem uns que não trabalha unido daquela forma 
igual ela falou. 
Quer ser mais que os outros. 
Quer levar mais que os outros. 
Então pra mim, só rever quem vai representar ali, e se for honesto aí é bom, agora 
se for... 
 
Coordenadora de Mesa  
E você ta interessado em participar? 
 
Catador  
Só vendo quem são as caras, quem vai ficar de frente do negócio mesmo. 
 
Catador  
Porque pra gente ralar pra caramba, pra depois na hora do dinheiro, vem uma 
merrequinha na sua mão, uma pessoa que não faz nada, só sentada num 
anotando, enche o bolsão e a gente se ferra (inaudível). 
 
Coordenadora de Mesa  
Como é que você vê então? 
 
Catador  
Pra mim, eu sou sincero, pra mim não é bom não. 
 
Coordenadora de Mesa  
Por quê? 
 
Catador  
Porque não é, não adianta, é o que eu falei pra você, eu vou ali, vou ralar pra 
caramba entendeu, pra chegar na hora de receber o cara vem com 400 reais, 300 
reais pra cima de mim, enquanto os outros que não faz nada ficam sentados lá 
bota mil reais no bolso, mil, dois mil no bolso enquanto a gente leva no (01:21:34 
inaudível) pra mim não, sou sincero, pra mim não. 
(01:21: 43 a 01:21: 58 inaudível) 
 
Catador  
Pra mim, eu não conheço to disposto a conhecer, não posso falar que não, que eu 
não gosto porque eu nunca participei, no momento vou participar (01:22:14 
inaudível). 
 
Coordenadora de Mesa  
Como você vê o polo de reciclagem? 
 
Catador  
Uma conquista, um sonho realizado, um grande sonho sendo realizado, porque 
assim, como teve vários estudos aqui dentro do Jardim Gramacho, quem queria 
continuar com cooperativa, quem queria continuar com o trabalho da reciclagem, 
esses realmente disseram que sim, vão participar, então pra aquelas que falam 
que sim, que querem continuar com o trabalho da reciclagem, eles estão super 
contentes, agora, os que não, só lamento. Agora pra quem falou sim, foi todo 
mundo contemplado, eu acredito muito, é um grande sonho, eu to muito feliz. 
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Coordenadora de Mesa  
Sua opinião, Como é que você vê o polo da reciclagem? 
 
Catador  
Pra mim não acho bom não porque, eu quero arrumar um emprego lá fora, eu 
nunca participei, também sei bem como é, não digo que eu não possa participar 
porque lá fora t´z difícil de emprego, mais no ponto agora que eu tô vendo, eu 
prefiro correr mais a frente lá fora, pra ver se eu arranjo alguma coisa lá fora. 
 
Catador  
Eu acho assim, desde quando tem emprego pra todos aqueles que estão 
desempregados, aí é uma boa, agora, não adianta botar uns e os outros ficarem 
parados, quem quer participar igual ela falou, ta dentro, quem não quer (01:23:58 
inaudível). 
Pelo menos ninguém vai ficar desempregado, vai ter seu dinheirinho certo todo 
mês, e vai ter trabalho, agora que não ta de acordo, eu acho que ta no direito de 
pegar, arrumar um emprego fora, tem muita gente também que já passou por 
cooperativa e sabe como é que é. 
 
Catador  
Eu vou falar pra você, quando eu entrei na cooperativa, quando eu entrei na 
cooperativa eu tive o mesmo pensamento desses companheiros aqui, que não 
dava certo, não sei o que, não sei o que, até eu me aperfeiçoar mesmo, pra mim 
não tenho o que me arrepender não. 
Nossa cooperativa ficou 4, dois anos e pouco lá dentro do aterro (01:24: 49 
inaudível) nunca vi desinteresse dela sabe. 
 
Catador  
Mais pra mim isso de cooperativa, aquela lá de Bangu, vota nos presidente tudo 
engomado, é isso aí que é ruim, tô falando esse negócio aí, se é pra dar problema 
é melhor eu ficar fora. 
 
Coordenadora de Mesa  
Quero ouvir agora a opinião da colega, como é que você vê o polo da reciclagem? 
(01:25: 33 a 01:25: 47 inaudível) 
 
Coordenadora de Mesa  
O que é que vocês trazem dessa experiência do aterro de Gramacho? 
O que vocês estão levando com vocês, de experiência, de que forma vocês acham 
que essa experiência de ter trabalhado num lixão trouxe de positivo, que trouxe de 
negativo. 
 
Catador  
Trouxe muitas coisas boas, trouxe o sustento da minha família, trouxe os bens 
materiais, foi ótimo o trabalho lá, trabalhei, uns conseguiram mais coisas, outros 
perderam a vida, é isso aí, é a vida, é luta. 
 
Catador  
Eu acho que também foi bom, eu trabalhava numa firma, não construía minha 
casa, não saia do alicerce, e através, vindo pra cá, eu consegui conquistar minha 
esposa, fiz a minha casa e mobiliei e foi excelente, pra mim foi maravilha, muito 
bom pra mim. 
 
Catador  
A experiência do aterro pra mim foi, no começo nada é bom pra ninguém, você 
chegar lá em cima se deitar e nossa o que é que eu tô fazendo aqui? Entendeu? É 
um baque, muito grave. Eu perdi o marido muito cedo e fiquei com 5 filhos pra 
criar, então assim pra mim foi o fim do mundo, quando me jogaram ali dentro, eu 
falei, cara me jogaram no lixo, eu não tenho pai e não tenho mãe, então assim pra 
mim foi um baque muito grande, mas dona Gerusa, quando eu conheci a Paula da 
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vila Gramacho, nossa aí eu fui fazendo amizade, Dalí eu fui construindo, 
construindo, hoje em dia eu me sinto muito feliz por ter conquistado o que eu 
conquistei até aqui. Conhecimento adquiri muitos conhecimentos bons, não tenho 
nada a reclamar daqui, tudo de bom que eu aprendi, eu aprendi a viver muito, 
entendeu, com as pessoas, como lidar, aprendi, foi um grande passo que eu 
aprendi na minha vida, uma experiência muito boa. 
 
Coordenadora de Mesa  
O que você ta trazendo com você dessa experiência? 
 
Catador  
Cara, só o fato do meu filho mais velho tá com 16 anos, entendeu, meus 5 filhos 
estão todos bem criados, todos eles estudam, e como eu disse, eu perdi o marido 
muito cedo, e eu criei meus filhos no aterro, o aterro assim, é uma grande mãe pra 
todos, pra todos, eu adquiri muita coisa dali. 
 
Coordenadora de Mesa  
E você? O que você traz com você dessa experiência do aterro? 
 
Trago muito trabalho, muita força de vontade, porque quem encarou lá em cima, 
acho que hoje em dia encara qualquer coisa, uma cooperativa, ou uma firma, 
entendeu, porque aquilo ali não era bom pra todo mundo porque, nossa, pra 
encarar aquilo ali tinha que ter sangue na veia, porque era bicho subindo, na 
chuva então, aquilo ali era uma loucura, mas os outros trabalhavam porque era um 
dinheiro bom, era um dinheiro que você pegava, entendeu, era um dinheiro que 
dali você sabia que podia subir, vou arranjar tanto hoje e arranjava mais eu fiz 
muitas coisas boas, amizade boa também, e coisa ruim, acho que não tenho o que 
reclamar de lá de cima não. Porque era tanta coisa boa que as ruins a gente deixa 
até de lado, sinceridade, as ruins a gente deixa de lado, porque se a gente for 
botar coisa ruim na mente você não encara aquilo lá, não subia nem lá em cima, 
porque eu vou te contar, eram muitas coisas mesmo, o restante não tenho o que 
reclamar de lá não, só coisas boas. Eu também fui uma... Eu perdi meu marido 
com 19 anos, meu filho tem agora 13 anos, foi criado com as coisas lá de cima, 
não tenho vergonha de falar, comeu muito Danone, muito arroz que caia lá, feijão, 
não tem vergonha de falar, muita coisa, hoje ele 13 anos, eu agradeço muito a 
Deus por me dar oportunidade e força de vontade de ta lá em cima, não tenho o 
que reclamar mais. 
 
Coordenadora de Mesa  
Como foi pra você? 
O que é que você ta trazendo dessa experiência? 
 
Catador  
Pra mim são boas, consegui fazer minha casa, como? 
Primeiro comprei um terreno, que era da minha mãe, comprei a metade do terreno 
da minha mãe, depois do alicerce, consegui levantar minha casa, e as coisas 
foram só evoluindo, essas são as boas, as negativas a gente deixa de lado só trás 
as coisas positivas. 
Pra mim? 
 
Coordenadora de Mesa  
O que é que você trás? 
 
Catador  
Hoje em dia eu tenho um terreno com o dinheiro de lá, meus filhos hoje em dia tá 
criado com o dinheiro de lá, pra mim, pra mim eu só tiro boas conversas, assim 
sabe, coisas boas pra minha vida, tudo que eu tenho hoje em dia eu agradeço 
primeiro a Deus e ao lixão, porque foi de lá que eu tirei o sustento de meus filhos, 
sempre fui pai e mãe, criei meu filhos sozinha, esse aqui ultimo com 22 anos 
(01:31:42 inaudível) e vivi no lixo desde que eu me conheço como gente, passei 



259 
 

por Acari, Rio Petrópolis, já passei por muita lixeira aí como eu ainda era 
pequenininha, minha mãe trabalhava, ia à noite pra Rio Petrópolis que lá só 
entrava de noite, fazia uma cabaninha, me deixava lá dormindo e caia dentro do 
lixo, então isso aí já vem, é como eu falo pra Senhora não tive tempo de estudar, 
de ter um bom estudo, daí depois que eu fui me conhecendo como gente, 
trabalhei em casa de família, saia de casa de família caia dentro do lixo, até hoje 
eu to aí, meus filhos estão todos criados com dinheiro do lixo. Hoje em dia que eu 
consegui ter uma bolsa família do governo, que é o que me dá uma forcinha, saiu 
esse dinheiro aí, o que é que eu pretendo fazer? Uma casinha pros meus filhos 
que moram num barraco que ta caindo na minha cabeça, eu já fui pra depósito, 
voltei pra ONG e não consegui até hoje, e minha luta é essa aí até hoje, não tenho 
nada que reclamar. 
 
Coordenadora de Mesa  
E vocês, o que é que vocês trazem dessa experiência? 
 
Catador  
Acho que foi muito bom né, só que (01:32:50 inaudível). Por ser jovem não sabem 
usar o dinheiro direito, o dinheiro entrava e saia da mão rápido, subia lá em cima, 
ganhava o dinheiro e descia (01:33:05inaudível) só de ruim que eu achava era 
isso, consegui comprar as coisas pra dentro de casa, consegui criar meus filhos e 
também ter minha família. 
 
Catador  
Não, também que a gente trabalhou aqui dentro demos muito valor, porque 
antigamente ninguém dava valor ao lixo, achava que o lixo... Ninguém achava que 
lixo dava dinheiro, e agente entrando aqui dentro que fomos dá o valor ao lixo. 
Criei meus filhos também daqui e tenho 2 netos também criados aqui dentro, 
sustentei bem meus filhos tudinho daqui. 
 
Coordenadora de Mesa  
Você. 
 
Catador  
Foi ótimo, ótimo, porque antes de trabalhar lá eu trabalhava em obra e ganhava 
10,00 por dia, ralava pra caramba, aí eu subi lá pra cima, eu ficava o dia todo lá 
pra ganhar 10,00, aí eu subi lá pra cima, ganhei 50,00 e daí foi só evoluindo 
porque a primeira vez que eu ganhei 50,00 ganhei 50,00 à primeira vez ainda e fui 
logo gastar, porque eu não conhecia ainda e com o tempo que eu fui trabalhando 
lá em cima, eu fui conhecendo as coisas, fui conseguindo comprar uma geladeira 
pra mim, comprar um fogão novo, comprar cama, construí a minha família. Então 
dalí eu não tenho que reclamar de nada, nada mesmo, só alegria, e fora as 
amizades né, o único ruim é que muitas pessoas se foram (01:34:50 inaudível) 
mais pra mim não tenho nada que reclamar não, só agradecer. 
 
Coordenadora de Mesa  
E o que você trás dessa experiência de Gramacho? 
 
Catador  
Eu, não tenho que falar, foi bom também, amizade também, deixou saudade.Pra 
todos.Muitas.(01:35: 28 a 01:35: 42 inaudível). 
 
Coordenadora de Mesa  
Você falou? 
Ok gente acho que a gente pode fechar por aqui nossa discussão, vocês querem 
colocar alguma coisa que vocês não colocaram (01:35:53 inaudível). 
Vocês assinam a lista de presença, por favor, e o termo de consentimento porque 
a gente tá filmando e a gente vai usar essas imagens que vocês produziram de 
fala, pra podemos aproveitar pra algumas coisas de artigo de relatório, produção 
de filme, alguma coisa. 
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Coordenadora de Mesa  
Então gente, bom dia, meu nome é Alessandra, eu vim aqui pra moderar esse 
grupo do Focal que a gente vai fazer o que é um grupo Focal? É um grupo de 
discussão onde a gente vai colocar algumas questões centrais e vocês vão se 
posicionar dando suas opiniões, eu vou pedir, que vocês, na hora que uma pessoa 
tiver falando a gente escute, caso vocês queiram complementar, vocês queiram 
discordar, é possível, mas vocês precisam sinalizar que vocês querem falar pra eu 
passar a palavra e a gente não ter uma comunicação com ruído, certo? 
A primeira questão que a gente vai tratar aqui é: 
Como é que foi pra vocês o fechamento do aterro de Gramacho? Essa é a 
primeira questão, quero ouvir todos, quem quer começar? 
 
Catador  
Pra mim foi ruim porque eu sempre trabalhei aqui (01:37:11 inaudível) posso 
trabalhar direto, aí agora por causa do fechamento eu não posso trabalhar direto 
não tenho como arrumar um lugar assim, um trabalho (01:37:19 inaudível) mesmo 
que eu não esteja aqui sempre (01:37:28 inaudível). 
 
Catador  
Pra mim foi ruim porque eu não sei fazer nada a não ser reciclar (01:37:38 
inaudível) mais tem que falar, aí fica difícil pra você arrumar um trabalho, você que 
nunca fez nada, só sei só reciclar, fica difícil o fechamento do aterro, a não ser 
reciclar, então pra mim foi muito ruim. 
 
Coordenadora de Mesa  
Sua opinião, como é que foi pra você o fechamento do aterro. 
Foi ruim em todos os aspectos (01:38:09 inaudível) foi ruim porque cortou uma 
finança, cortou um meio de vivencia pra todos. O meio lucrativo acabou, pra mim 
eu vejo assim, pra mim acabou o local que eu tirava alguma coisa, o sustento da 
família, pensão da minha filha eu tirava dali, só pelo fato de ser ruim, foi ruim de 
montão pra muita gente. 
Mais tem o lado bom também que eu não conheço, (inaudível) o lado bom pode 
haver, mas pelo fato de ruim, foi ruim mesmo pra mim e pra um montão. 
 
Coordenadora de Mesa  
Porque foi ruim pra você? 
 
Catador  
Porque cortou um meio lucrativo que eu tinha, ganhava meu dinheirinho lá, aí 
acabou (01:39:15 inaudível) pelo lado ruim, mais teve um lado bom que acabou a 
rampa. 
 
Coordenadora de Mesa  
Qual foi o lado bom em sua opinião? 
 
Catador  
Na minha opinião, foi o lado bom, o lado bom na minha opinião, o que eu imagino 
que possa ser o lado bom? 
Sim. 
Eu imagino o lado bom pelo fato de, não dava mais lixo lá, acabou o local de botar 
lixo, bom pro meio ambiente, o lado bom que eu vejo que eu suponho só é esse 
mesmo, bom pro meio ambiente e bom pra quem também trabalhava lá e o 
governo não desamparou, ajudou, o lado bom que eu vejo foi esse, o lado ruim, foi 
ruim mesmo. 
 
Coordenadora de Mesa  
Sua opinião. Como foi pra você o fechamento do aterro? 
 
Catador  
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O fechamento do aterro foi ruim em termos, ruim assim, em termos assim, o aterro 
não comportava mais lixo, não tinha como, o aterro continua aqui no Jardim 
Gramacho, foi ruim em termos por ter fechado, muitos trabalhadores ficaram sem 
emprego, mais por um lado foi bom porque se foi capacitar as pessoas pra se 
arrumar outro tipo de atividade, entendeu?  
Até porque tem várias pessoas que viu que isso era bom, até pra mudar aquelas 
pessoas que se acomodaram dentro do aterro a ganhar dinheiro todo dia, não ter 
um salário fixo no final do mês, a fazer com que essas pessoas voltem pro seu 
ramo de trabalho, o bom foi isso, entendeu, com certeza foi melhor fechar o aterro, 
essa é a minha opinião, porque tem bombeiros, têm outros, tem vários tipos de 
pessoas com muitas profissões ali dentro do aterro, tem garçom, tem bombeiro, 
tem costureira, só que se acomodaram porque o aterro dava dinheiro, falavam que 
ganhavam direitinho, mas ta mentindo, o aterro, a pessoa acostumou a ganhar 
aquele dinheiro todo santo dia, gasto hoje, amanhã eu tenho de novo, depois tem 
de novo, não, agora não tem de onde tirar e se, eu acho que o governo vai ter 
que, assim, botar essas pessoas no ramo de trabalho de novo, que seja em coleta 
seletiva, que seja quem tem sua profissão que volte pro mercado de trabalho, 
entendeu, porque pra mim o melhor foi (01:41:32 inaudível). 
 
Coordenadora de Mesa  
Sua opinião. Como é que foi pra você o fechamento do aterro? 
 
Catador  
(01:41: 38 a 01:41: 46 inaudível). 
Porque o aterro é o seguinte vou falar pra você, é a primeira vez que eu venho 
“praqui” (inaudível) à primeira vez, a minha família tava passando fome (inaudível 
01:41: 56 a 01:42: 00) depois de vários advogados tinha (01:42:04 inaudível) 
classe média, eles faliu, depois de dois anos de quase fome, o aterro, o primeiro 
dia que eu vim comer foi aqui no aterro, o primeiro dia depois de muita crise que 
eu vi a geladeira da minha família cheia, a primeira vez que eu acordei de manhã 
sem ter que (01:42:20 inaudível), churrasco na minha casa, churrasco, tem festa e 
bom pra mim também foram os companheiros (01:42:33 inaudível) acho que pra 
mim o ruim vai ser isso, eu nunca vou encontrar uma família tão grande como no 
Jardim Gramacho, o lixão, além de lixo tinha pessoas, pessoas boas, vou sentir 
muita saudade das pessoas, eu vou sentir muita falta da bola que a gente jogava, 
das brincadeiras, até da (inaudível) mais é o que, uma brincadeira, a gente 
brincava, todo dia parceiro, aquela “zuada” nossa. 
Teve um tempo que o aterro virou uma família. 
(01:43:14 inaudível) a gente foi criado junto pô, às vezes era tanta fofoca que um 
dia eu falei (01:43:24inaudível) aí depois eu falei, família muito grande é todo 
mundo na fofoquinha básica né. O bom vai ser o seguinte (01:43:31inaudível) 
botar os cabelos, se preparando pra uma nova vida (01:43:37 inaudível), mais não 
é o dinheiro, nem é tanto dinheiro, ninguém ficou rico, aquele dinheiro na rampa 
agente sempre ganhou, se eu falar pra você, qualquer catador se preferia os 14 
mil ou o aterro aberto, eles falariam o aterro aberto. 
Porque a gente ganhava de 400 a 500 reais por semana. 
Mais até. 
Agora significa o quê? Que a vaca morreu, tem que começar outra vida e com 
mudança ta todo mundo com medo, se eu for falar pra você, até eu to com medo 
(01:44:14 inaudível) vai baixando (01:44:17 inaudível). 
Vou ser sincero pra você, eu não vou sentir saudade, a pior doença da vida que 
eu tenho e não desejo pra ninguém eu consegui de cima do aterro. Agora as 
minhas amizades, posso morrer de hoje pra amanhã, eu sou feliz, porque isso 
aqui eu vou carregar pra sempre, é isso aqui, essa aqui é minha família. 
 
Coordenadora de Mesa  
E como é que foi pra você esse fechamento? 
 
Catador  



262 
 

Minha família tá aqui, pra mim acabou, só lembranças, saudades, isso aqui, se eu 
morrer amanhã, morro feliz (01:45:02 inaudível), minha família é essa aqui, isso 
aqui, me xingam, brigam, discute, batem (01:45:13 não entendi, todos falando ao 
mesmo tempo), isso aqui é minha família, eu me sinto feliz aqui, se eu falar pra 
você que (inaudível) porque eu sei que tem muitos amigos meus que esse dinheiro 
veio numa boa hora, não sabia aproveitar o dinheiro, tem tantas famílias que 
precisam do dinheiro, mais tem muitos camaradas que vão fazer desse dinheiro 
uma arma, vai ser uma arma, porque as pessoas acreditam que 14 mil é dinheiro, 
não é dinheiro (01:46:00 inaudível) vai ajudar pra quem sabe administrar, porque 
eu tô vendo meus amigos se matando com esse dinheiro, e eu tô ficando triste por 
causa disso. Tenho 2 amigos que (01:46:12 inaudível) igual eu tive o prazer de 
parar pra uma pessoa em Caxias e dizer, o dinheiro dá opção (01:46:20 inaudível) 
e já vi colegas meus falarem assim: “TÔ PEGANDO ESSE DINHEIRO SÓ PRA 
ME DROGAR” 
Isso pra mim é uma tristeza, porque a gente rala sol e chuva, noite, sereno, 
tempestade, ventania, e agora ver colegas nossos se matando, tenho certeza que 
quem tá aqui , tá sentindo alguma coisa em não poder ajudar, ver nossos amigos, 
nossos irmãos se matando, então, nessa parte eu sou contra, pra mim foi ruim, 
mesmo com o aterro fechado, eu preferia o aterro aberto, eu tava vendo meus 
amigos ali dentro, entra 100, 200, eu mesmo cobrando a eles (01:47:03 inaudível), 
e não me pagam meu dinheiro, não pagam, posso bater no peito assim, aqui fora 
eu ganho mais, mesmo no tempo que eu trabalhava na rampa. Agora um 
profissional hoje aqui fora pra ganhar assim, 200 reais por dia, me cita um?  
Deixa falar? 
 
Coordenadora de Mesa  
Fale. 
Eu vou me expressar assim, vai ser em poucas palavras, só pra complementar o 
que a Cristiane tava falando.  
Porque assim, vocês estão falando de fim, fim e fim, muito fim, eu to vendo um 
recomeço ao invés de fim, eu vejo um começo de uma nova história, de um novo 
jeito de você trabalhar, eu não to triste, não vou dizer que o aterro não foi bom pra 
mim, foi, foi na hora que eu precisei, agora eu não vejo um fim, eu vejo um 
recomeço. 
 
Coordenadora de Mesa  
Por quê? 
 
Catador  
Porque você vai ter mais dignidade pra trabalhar, quem for trabalhar na 
reciclagem, vai ter um meio mais digno de se trabalhar, vai ser uma coisa a mais, 
porque você falar o aterro é bom, é mais é sacrificante, vamos ser verdadeiros, a 
nós ganhamos, agora poxa ta fechado, quem não se sacrificou lá em cima, ué, 
você ganhava 200 reais mais é sacrificante, agora você vai ter que se qualificar 
pra entrar no mercado de trabalho, porque o que é que adianta você ganhar 14 mil 
e vou gastar, não, vamos procurar um curso, tem vários cursos aí gente, então pra 
mim eu to vendo todo esse recomeço. 
As oportunidades que o governo tá dando, tem tanta vaga aí pra você, pra homem 
principalmente que a construção civil tá mostrando aí, agora você tem que se 
qualificar aprender que você não vai ganhar 200 reais por dia, você vai ter que 
aprender, você vai ter que ser um assim, Jardim Gramacho foi bom, quando você 
precisava vim, não precisava ter qualificação, mais também deixou vários tipos de 
coisas ruins, seqüelas, porque a pessoa aprendeu a não ser regrada, os catadores 
aprenderam, são poucos que teve regra, tipo, só vou vender meu material final de 
semana, são poucos, a maioria vendia todo dia, fazia o que queria todo dia, todo 
dia tinha aquele dinheiro. Então assim, eles acabavam ganhando 200 reais sabe. 
O que é que adiantava? Não tô dizendo todo mundo, mais a maioria ganhavam 
200 reais por dia e quando chegava final de semana tinha quanto pra juntar? 
Poucos deveriam ter mil reais. 
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Catador  
Eu faço jus às palavras dele e dela, que o aterro foi muito bom pra mim na hora da 
minha necessidade, quando eu precisei o aterro estava ali, só foi pegar a barrica e 
ter o meu dinheiro. Então hoje ele não faz não to dizendo que ele não vai fazer 
falta pros outros aí, respeito à opinião de todos, mais pra mim não faz muito, 
porque eu estou há 7 anos aqui na cooperativa, então eu vou continuar na 
reciclagem, eu vou continuar aqui, vou continuar aqui, vou continuar na 
reciclagem, continuar aqui na reciclagem, há 7 anos eu estou aqui, trabalhando 
aqui, então continuo e vou continuar na reciclagem, mais que era muito 
sacrificante, era, dava dinheiro, mais que era como o amigo falou chuva, sol, né, 
assim, muita coisa, mais tinha um lado bom das amizades, aqui é minha filha, 
aqui, minha filha de coração. Eu tenho outras e outras filhas de coração, e 
deixamos, mais vai ficar nossa amizade, não vai acabar o aterro acabou, mais as 
outras coisas não vão acabar de jeito nenhum, a gente vai continuar assim.  
Com certeza. 
Foi só isso que eu queria falar na minha opinião. 
 
Catador  
A única coisa que pra mim, foi só a doença, não desejo pra ninguém, mas, tirando 
isso, minha família é isso aqui, eu peço a Deus pra ajudar todo mundo (01:51:23 
inaudível). 
 
Coordenadora de Mesa  
Como foi pra você o fechamento do aterro? 
 
Catador  
Sinceramente eu já tava me preparando (inaudível) há 7 anos a gente participa 
com fundamento, então eu sempre acreditei que um dia ia acabar sempre botei na 
cabeça deles e dos outros que não estão aqui, que um dia ia acabar pra eles se 
organizarem, quando vai ser esse fechamento, há, agora eu vou chorar porque 
fechou, não, vamos nos preparar, porque uma andorinha só não faz verão, então, 
nos últimos, foram 8 meses achando que ia fechar e eu trabalhei a noite, só que 
veio a oportunidade e sempre vendemos material químico, eu, ela, então eu 
sempre ganhei de quinzena, já tava acostumada a não pegar dinheiro todo dia, 
teve a oportunidade através da Canja de trabalhar nas (inaudível) no CLEPI, 
passei 8 meses fora daqui do aterro, mas trabalhando com a reciclagem dentro de 
uma grande empresa igual à Petrobrás, quer dizer, lá você aprende a ter regras, 
horários, que até eu mesmo tinha dias que eu não queria ir, a hoje eu não vou 
porque eu não tô afim, só que hoje em dia não, eu tenho obrigação de ir todo dia 
no meu horário, tem horário de entrar e sair, é isso que os catadores tão 
estranhando muito, porque aqui não tinha regras, hoje eu ganho 200 vou gastar 
meus 200, amanhã talvez eu ganhe 200, não dava, porque eu trabalhei lá em 
cima, né todo dia que é dia santo, entendeu? Tinha dias que você se dava bem, 
mais tinha dias que tu não ganhava nada, então não vamos dizer que todo dia 
ganhava 200 que era mentira, entendeu? Então pra mim eu fico com saudade dos 
amigos, entendeu, porque também foi muito bom pra mim no aterro, agora assim, 
não vou ficar aí o aterro fechou, tanto é que eu quase nem vim, porque eu não 
achei que ia chorar aquela coisa... 
 
Catador  
E eu já to acostumada, eu to regrada pra trabalhar com horário... E (01:53:22 
inaudível) também foi muito bom, o ensinamento que ela me deu, eu mesmo 
aprendi a ter regra, que eu também era desgarrada, ia o dia que eu queria, hoje eu 
vou dobrar porque tava precisando, teve época de trabalhar 24 horas, porque eu 
ficava uma semana em casa, 15 dias, uê, que mal, me dei bem, quem quiser 
continuar trabalhando com a reciclagem não vai faltar serviço, porque o lixo todo 
dia a gente produz, agora resta saber se você vaia querer ter responsabilidade 
com horário, com salário, que não vai mais ser 200 por dia. 
Você vai receber por mês. 
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Por mês, quer dizer você tem que procurar se capacitar, porque agora mesmo 
teve vários cursos no CRAS, ainda não conseguiu, foram 1.700 catadores a 
receber, se cada um tivesse um filho matriculado no curso (inaudível) ela se 
matriculou, e não conseguiu formar uma turma ainda no CRAS, porque não tem, 
ninguém quer se inscrever, eles querem reclamar do aterro, querem receber 
indenização, todo dia tem indenização, agora vamos procurar se capacitar gente, 
porque pra meu mercado de trabalho pra mim já ficava ruim, eu tenho 38 anos, 
quer dizer foram quase 14 dentro do lixão, quer dizer, eu não to preparada pro 
mercado de trabalho, eu tenho que me reciclar, entendeu, tudo de novo, voltar a 
estudar, e se eu não for trabalhar com a reciclagem, eu vou fazer o que (01:54:45 
inaudível) me capacitar até você trabalhar com maquinário novo tem que saber 
digitar, não é você pegar só a barrica e... Entendeu que tem coisas que você tem 
que aprender, a mexer no computador, atender um telefone, vai ter maquinário 
que só uso digital, quer dizer se eu não me capacitar? Aí eu vou ficar como? 
 
Catador  
Então vamos ficar do lado de fora, todo mundo se preparar, olha, porque tem um 
mês que fechou, vamos ver se daqui pra frente vai se matricular, a eu não sei, 
tudo bem, dão aulas pras pessoas aprenderem a ler e escrever, que tem muitos 
que sabem, tem uns que não sabem e tem vergonha de falar. Eu mesmo queria 
acabar o 1º grau e queria fazer uma aula de logística, eu já trabalho aqui dentro da 
cooperativa, eu não posso porque eu não tenho meu 1º grau completo. Então eu 
mesmo to procurando fazer um curso à distância pra me capacitar, é o que eu 
tenho a mensagem que eu tenho pra deixar pra vocês é essa, vamos os unir se 
não vai ficar pra trás, e aqueles que forem se capacitar vão continuar a vida, 
arrumar um emprego como outro qualquer. 
 
Coordenadora de Mesa  
Deixa eu ouvir a opinião agora dele. Como é que foi pro senhor vê o fechamento 
do aterro? 
 
Catador  
O aterro pra mim sempre foi bom, porque ali sempre foi tudo pra mim, entendeu, 
porque tudo que eu gerei tudo que eu gerei tudo que eu possuí, muitos bens que 
eu possuí tudo foi através do aterro, assim, tipo assim muitos sofrimentos que eu 
já passei lá, passava às vezes noites e vários dias chovendo, chegava em casa 
fazia aquela alegria pras crianças, pra minha família mesmo, e se (01:56:21 
inaudível), agora só tenho saudade do aterro, só tenho saudade, aí eu vou pra 
outros tipos de ramo pra me aperfeiçoar, pra me tranquilizar, porque (01:56:33 
inaudível). 
 
Coordenadora de Mesa  
Como é que vocês vêem a perspectiva do polo da reciclagem? 
 
Catador  
O polo hoje (01:56:48 inaudível) o catador que tiver hoje dentro do aterro, é a 
melhor opção pra ele porque sabe reciclar, se sabe reciclar, separar materiais, 
aqui, já tá aqui, é o começo de uma casa, aqui é o coração, o aterro acabou mais 
o polo continua, e é daqui que vai sair outras cooperativas, é daqui que vai sair 
outras cooperativas, mais pra isso o catador vai ter que se organizar e vai ter que 
querer, entendeu, porque todo mundo sabe abrir a boca e falar assim, a eu sei 
reciclar, sabe reciclar? Claro, sabemos, mais vai ter que começar daqui, o aterro 
fechou, mas aqui é o polo de reciclagem, vai ser aqui que ele vai ter que se 
capacitar, vai ser aqui que ele vai ter que se reorganizar, então o polo de 
reciclagem é uma referência pro catador, se ele quiser continuar no ramo de 
catador, respeito à opinião de todos, quem quiser ser catador, reciclador, o polo 
hoje em dia é a melhor coisa, não tem coisa melhor, você vai procurar onde? 
Então vai ser aqui, mais pra isso ele vai ter que saber que ele tem hora de pegar, 
vai ter horário de almoço, vai ter hora de sair, que não é igual ao aterro, o aterro 
você para a hora que quer, senta a hora que quer, aqui é uma firma, tem regras e 
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isso falta muito hoje em dia no nosso meio de trabalho, tanto falta que esse polo 
de reciclagem já é fundado há 8 anos ou é mais, vai fazer 8 anos, mais tem 
catador dentro do aterro que nunca veio nesse polo, por falta de interesse, veio 
sim quando o aterro fechou não se prepararam pra, falaram pra mim, a sentiu 
falta, eu sinto falta sim das minhas amizades que eu fiz, e sim, no aterro você cria 
uma família, você cria um elo entre as pessoas, você faz, vários catadores que eu 
conheci dentro do aterro, eu já fui na casa deles, agora falar que não faz falta, faz, 
as pessoas se acostumam, entendeu, mais vai ter que acabar o costume parou 
por ali, no dia que fechou o portão do aterro, então vamos nos organizar pra... O 
aterro fechou, mas a vida da pessoa continua, entendeu, então acho que hoje em 
dia o cooperativismo, a cooperativa, o polo de reciclagem é o melhor lugar pra 
capacitar o catador daqui de dentro, porque realmente ele não sabe fazer outra 
coisa, eu pelo menos, eu já trabalhei em outros lugares, mas vim pro aterro com 
12 anos, conheço a família dele, ela, vai saber fazer o que, só reciclar então se 
quer continuar nesse ramo de reciclagem o polo é a melhor opção, pra mim sim. 
 
Coordenadora de Mesa  
Eu queria a opinião dos outros. 
Como é que você vê o polo da reciclagem? 
 
Catador  
Vou ser bem sincero, eu só catava lixo, eu era o, mas bombeiro da rampa, mas 
nunca fomos, nós catadores nunca tivemos interesse, catador nenhum ficou 
interessado pelo polo. 
É mentira minha? 
Eu não. 
Eu sempre tive aqui. 
A maioria, 99 % vamos botar assim. 
 
Coordenadora de Mesa  
Deixa ele falar agora. 
Porque tinha aquela política assim, a vamos pro polo pra que, aqui é mais rápido, 
cooperativa pra que, ir lá pra que, se aqui é mais rápido, sempre foi, mais hoje em 
dia quem ta lá dentro ta sentindo na pele, ta sentindo na pele, ta sentindo na pele 
que tá doendo, a fonte secou, a fonte secou e ta sentindo na pele, vai sentir mais 
depois de 3 meses. 
Vai acabar o dinheiro. 
Exatamente. 
 
Coordenadora de Mesa  
Como é que você vê o polo da reciclagem? 
O polo pra mim é minha segurança, eu vou continuar aqui, daqui eu não saiu, 
daqui ninguém me tira, eu duvideodó, não saiu daqui ninguém me tira. 
 
Catador  
Pra mim aqui é o meu lugar, entendeu? Daqui não saiu, daqui ninguém me tira. 
 
Coordenadora de Mesa  
Entendi. 
E a sua opinião? Como é que você vê o polo da reciclagem? 
 
Catador  
Eu tô tipo assim que eles estão falando, eu nunca nem vim aqui, não entendo 
nada sobre isso aqui, eu sei que, eu trabalhei, eu sou cozinheira de (01:02:26 
inaudível), minha filha tem problema de anemia falciforme, entrava em crise, então 
eu não posso trabalhar num trabalho que vai direto, porque lá é só eu, eu e meus 
filhos só, minha família mora tudo no Norte, então eu não tenho ninguém pra 
cuidar dela, quem sabe cuidar dela sou eu, pode ser até bom como todo mundo 
fala, mais pra mim vim pra procurar pra trabalhar, eu não tenho condições. Meu 
trabalho tem que ser uma coisa que seja, uma vez na semana, claro, no Jardim lá 
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na rampa o bom era esse, porque se acontecia alguma coisa com a minha filha, 
eu não tinha preocupação, de faltar de não ir, de ficar em casa, da hora que eu ia, 
da hora que eu não ia, porque eu tinha (02:02:07 inaudível), porque todo mundo 
tem sua família, tem tudo, eu porque não tenho família mesmo, eu não posso dizer 
que eu vim atrás de um trabalho aqui, por que eu fico como se acontecer alguma 
coisa com a minha filha, se eu faltar, e as vezes as pessoas hoje só em saber que 
as minhas filhas tem um problema, quando você vai trabalhar de carteira assinada 
faz um exame seu, procura saber dos seus filhos e não sei o quê, só de saber do 
problema dela as pessoas já não me aceitam no trabalho, porque sabe que ela vai 
ter a crise dela ou vai acontecer uma coisa e eu vou ter que faltar. Como eu era 
cozinheira, eu era cozinheira, eu tava sendo cozinheira, eu fui mandada embora 
porque minha filha ficou doente, tive que ser mandada embora, imagina uma 
cozinheira, se a cozinheira falta no trabalho, como é que as pessoas vão comer? 
Então eu fui mandada embora por causa disso. E aí fica naquela, vai e volta. 
 
Coordenadora de Mesa  
A sua opinião? Como é que você vê o polo da reciclagem? 
 
Catador  
Eu vejo o polo da reciclagem como um sonho realizado, porque quando começou 
esse negócio de associação, (inaudível 02:03:10) os 4 malucos, que ninguém 
pensava que ia dar certo, que a gente viajava, que era viajem de maluco, que já 
fava disse, então fizemos uma associação, fundamos uma cooperativa, essa 
cooperativa é um sonho realizado, como um sonho realizado, porque eu fundei a 
associação a 10 anos atrás, eu já sonhava com isso, eu passei 3 anos da minha 
vida acreditando no sonho, gastando meu dinheiro, e as pessoas falam, o mal da 
gente, do catador é o imediatismo, tudo de imediato, o polo, qual é a dificuldade 
das pessoas que estavam no polo de reciclagem, porque eles viram a gente que 
tava na frente, não tinha conseguido nada, eu só sonhava. Falava, olha gente, a 
gente vai se organizar, a gente vai fazer, mais não tinha nenhuma realidade, aí 
veio a cooperativa, agora tem o polo de reciclagem, preciso falar gente como 
presidente, como quem ta na frente do processo,a gente tem a obrigação agora  
(inaudível 02:28:29), porque agora vai ser 400 pessoas, a gente vai ter que 
alimentar 400 pessoas, como liderança a gente vai ter que saber como alimentar 
essas 400 pessoas, isso é resolver as coisas com responsabilidades (02:04:39 
inaudível), a gente vai ter que buscar material na fonte, não existe essa de reciclar 
só no lixão, você vai ter que reciclar onde? Vai ter que ir nas empresas, tem que 
usar nossa imagem, nosso marketing, o catador é marketing, o nome catador hoje, 
é o nome, catador é um marketing, o nome catador hoje, você é uma boa pessoa. 
Catador já teve nome de bandido, traficante, (inaudível 02;05:04) hoje em dia as 
pessoas  tem outra imagem, nós que mudamos tudo, mais se você, a pessoa tiver 
preconceito e você mostrar que é catador mais um catador diferenciado, ela passa 
a te respeitar, porque ela vai ser obrigada a te respeitar, porque você não é animal 
não, você não é um bicho. Eu falei, andava dentro do lixão, mais não é animal 
não. A maior dificuldade era essa imagem de lixo do catador, separar o lixo da 
pessoa, mas como eu trabalhava, vivia sujo, agora a gente anda limpa, quando 
você vai trabalhar na cooperativa, não vai poder coletar do jeito que sai, tem água 
pra poder beber, tem que chegar com aparência boa, tem que ter 
responsabilidade, as coisas agora são assim. Eu vejo com bastante 
responsabilidade, eu vejo como um sonho realizado, muito feliz, tô feliz pra 
caramba, eu sonhei muito, eu sonhei muito mesmo, porque foram lutas e lutas 
mesmo, quem tá aqui sabe que não é de hoje que começou isso (inaudível 
02:06:11) Jardim Gramacho tem história, a gente vai fazer questão de mostrar que 
aqui é um polo que veio do lixão (02:06:20 inaudível) que não se caba no aterro, 
que a gente não sabe manter essa relação, vai manter a história do aterro, é a 
gente falar que o aterro também não foi ruim, então não podemos guardar aquela 
imagem do lixão, que eu sou contra a imagem que, aquela imagem de... se eu 
falar para você eu trabalhei 28 anos lá e sobrevivi, sobrevivi dali, com toda 
dificuldade, pra mim foi bom, e ta sendo bom porque através do lixão meu irmão 
se tornou a liderança, através do lixão o nome catador, a gente conseguiu fundar 
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um polo de reciclagem, é questão de sobrevivência, a gente tem tanta força como 
catador que foi capaz de criar o polo e não precisou do governo (inaudível 
02:07:02), Você ia lá fazia, você ia lá pagava sua (inaudível 02:07:09) porque você 
é responsável por você (inaudível 02:07:15), você trabalha num polo de 
reciclagem, escolha a reciclagem, não vai ser só polo, tem a logística (inaudível 
02:07:20), aonde o catador vai receber pra reciclar, a reciclagem que eu to falando 
pra você, se a gente aqui de Jardim Gramacho não fizer reciclagem a cooperativa 
vai ficar sem funcionar, vai ser um ótimo trabalho, bobo vai ser você se largar esse 
cacho, esse caso daqui pra 2012 é a construção do futuro, a reciclagem é o único 
mercado certo daqui a 20 anos, porque se você não reciclar meu amigo, você vai 
tirar da onde, se não vai ter mais matéria, você vai ser obrigado a reciclar até sua 
alma daqui a 20 anos, quanto mais (inaudível 02:08:00). 
 
Coordenadora de Mesa 
Sua opinião, como você vê o polo da reciclagem? 
 
Catador  
Eu já trabalho no polo, mas trabalhei até 8 meses como (inaudível 02:08;19) no 
aterro, os últimos meses a noite, eu vim pro polo agora, mas eu nunca deixei de 
acreditar no polo, tanto que eu sempre vendi meu material por aqui, e aí, é por 
isso que eu to dizendo, os amigos companheiros não estão entendendo ainda um 
pouco, isso é normal (inaudível 02:08:37) se eu não acreditar se eu não visse 
como uma coisa boa, com certeza eu estaria perdido igual a eles. 
 
Catador  
(inaudível 02:08:46) muitas pessoas ficavam perdidas como ela falou, conheço, já 
trabalhou junto comigo, o catador em si sempre foi muito desorganizado, ele 
nunca quis lutar nem pelo que ele tinha direito, se colocava 3 ônibus pra encher de 
catador pra ir pro centro da cidade, modéstia a parte ia bem (inaudível 02:09:08) 
ele em si não queria, por isso que ele senti, o catador só passou a acreditar que o 
aterro ia fechar quando ele viu ali a caixa econômica chegar aqui, quando ele viu 
anunciar na televisão que iam fechar o aterro, a ideia do fechamento do aterro, 
como minha Tia está aí de testemunha de 7 anos, a 7 anos atrás já se falava no 
fechamento do aterro de Jardim Gramacho, já antes, muitos antes, quando a 
agente chegava pra começar como catador (inaudível 02:09:40), muita gente não 
acreditava, vai fechar o quê, todo ano eles falam que vai fechar (02:09:48), vamos 
na reunião, há vou perder meu dia de trabalho pra ir pra reunião, que aterro vai 
fechar nada, gente o aterro vai fechar sim, o aterro cada dia mais ele aumenta em 
cima da Bahia de Guanabara, entendeu, enfim, não sei se todos viam, mas eu que 
já via o aterro, que já tinha, achei um punhado que trabalha dentro do aterro pra 
uma empresa na manutenção, o aterro já estava rachado de ponta a ponta, o 
aterro era uma bomba relógio, podia afundar a qualquer momento na Bahia de 
Guanabara, isso aí com certeza ninguém tava vendo, mais poucos catadores viam 
aquilo ali, que aquilo ali era uma bomba relógio, não suportava mais lixo ali, eu 
acho que foi melhor fechar pra organizar. 
 
Coordenadora de Mesa 
Vamos ouvir. Como é que você vê o polo da reciclagem? 
 
Catador  
A eu já, eu praticamente fundei o polo da reciclagem, vamos botar assim, 8, 10 
anos atrás, entendeu, (inaudível 02:10:48) vamos se organizar, tal, eu fico, 
começamos a nos organizar lá em cima, então praticamente 90% cansei de falar 
com eles, vamos fazer uma reunião, como várias assembléias, teve uma vez que 
botou um ônibus com o maior sacrifício pra fundar esse polo de reciclagem aqui, 
teve muito sacrifício, eu levava a minha filha que hoje ta com 7 anos, tem gente 
que tem foto da minha filha que eu não tenho, agora no meu tempo era na 
organização, a gente trabalhava pra organizar eles, quer dizer era mamadeira, 
tudo ali na mochila, camisa dos meus filhos (inaudível 02:11:27), obrigado 
(inaudível 02:11:31) e aquela Cinelândia (inaudível 02:11:32) pegamos nossa 
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bandeira, aproveitar também, pra isso aqui hoje viesse a existir. Agora você 
imagina, se eles se organizassem, esse polo só não seriam 5. 
 
Coordenadora de Mesa 
Como o senhor vê o polo da reciclagem? 
 
Catador 
É bom, ótimo. 
 
Coordenadora de Mesa  
Por quê? 
 
Catador  
Porque ensina a eles a ter responsabilidade, e se, assim, hoje em dia eu sou um 
profissional, só não entra quem é irresponsável e quem não quer ter 
responsabilidade. Você entra na empresa, você tem horário (inaudível 02:12:08), 
ótimo, maravilha, só não entra quem não quer. Antigamente falava assim, há tal 
firma tá fechando, vou pra firma pra quê (inaudível 02:12:30) que hoje aqui fechou 
(inaudível 02:12:35), mexia meus pés, hoje a responsabilidade vou mostrar pra 
todos os catadores, empresa existe e é o melhor, ótimo. 
 
Coordenadora de Mesa  
Sua opinião. Como você vê o polo da reciclagem? 
 
Catador 
Eu vejo como um legado do lixo, que o lixo foi fechado, mas o legado ficou aí, o 
legado todinho no polo, o polo eu vejo como direitos e deveres de todos, vejo 
como um benefício, como uma benção de Deus, alguma coisa que vem do lixo, foi 
um legado que o lixo deixou pra nós catadores, e pra nós, entendermos isso e 
trabalhar e se envolver, procurar ajudar, procurar trabalho, que aqui os catadores 
que tem se ajudado, venha aqui que ao menos trabalho vai ter, vai ser ajudado, 
pode demorar um tempo né, mas vai ter alguma coisa, vê que funciona é, que o 
lixo é o legado do lixo, eu to feliz que meus amigos morreram (inaudível 02:13:59) 
cooperativa, é um polo, eu tô vendo, agora que eu tô entendendo um pouco sobre 
isso, é um polo de reciclagem, eu fico feliz, foi um legado do lixo, foi através de 
muita luta, mas chegamos a esse ponto, eu vejo assim. 
 
Coordenadora de Mesa  
A opinião de vocês? Como você vê o polo da reciclagem? 
 
Catador 
(02:14:30 inaudível) pra pessoa que não sabe realmente fazer nada, se capacitar 
aí, porque o único recurso mesmo é o polo de reciclagem, não tem como fazer, é o 
melhor meio pro catador que já é acostumado (inaudível 02:14:46). 
 
Catador 
O mais importante vocês não sabem, será que eles vão querer? 
 
Catador 
Depende de cada um, cada um vê o que é melhor pra si. 
(inaudível 02:14:550). 
 
Catador 
A solução é vir pra cá. 
 
Catador  
Não tem obrigação. 
 
Catador  
Não tem emprego. 
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Catador  
Não tem jeito. Mais eu to vendo que o polo não tem nem comparação com o 
aterro, porque o aterro só JESUS na causa. 
(inaudível 02:15:25) 
 
Catador 
São muitos anos de catação, lá em cima acontece muitas coisas, cada coisa que a 
gente vê, cada coisa que acontece com a gente, comigo graças a Deus nunca 
aconteceu, mas vários amigos você vê a máquina passar por cima, uma carreta 
tombar e cai, e o polo é diferente, não tem nada disso, é um lugar mais tranquilo, 
tem segurança, é mais limpo, é isso aí, eu mesmo vou me empenhar em fazer o 
possível pra vim trabalhar aqui no polo. 
 
Coordenadora de Mesa 
E a opinião do senhor. Como o senhor ver o polo da reciclagem? 
 
Catador  
(inaudível 02:16:07) as questões de segurança, então a melhor maneira, melhor 
forma (inaudível 02:16:20) é isso aí. 
 
Coordenadora de Mesa 
Alguém mais quer colocar alguma coisa a respeito dessa transição, fechamento do 
aterro, perspectiva do polo da reciclagem, querem colocar alguma coisa de 
importante. 
 
Catador  
Acho que toda transição é difícil, toda mudança é difícil, eu sei que vai ser difícil, 
mas assim eu acredito nos meus companheiros de trabalho entendeu? Porque 
como disse a Rose (inaudível), esse trabalho (inaudível, mulher tossindo) conheço 
o povo de dentro do aterro, eu sei que daqui pra frente à ficha vai cair. Toda 
transição ela é ruim para alguma parte, mas vai ser uma transição que será feita 
não tem outro jeito, pro catador sim, eu acredito nos meus companheiros. Creio 
que eles têm essa vontade de aprender, se capacitar e creio que isso irá 
acontecer que não vai ficar só no papel? Que veja isso como um sonho realizado, 
de ver todos os meus companheiros que perderam o emprego dentro do aterro, tá 
empregado dentro de uma cooperativa de reciclagem, então eu acho que hoje eu 
vejo, e hoje sim, como disse minha irmã, se você olhar minha família quase toda 
trabalha aqui no polo, que foi a família que mais acreditou que isso seria possível. 
E a completa que trabalhou dentro no aterro. 
Foi à família mais completa que já trabalhou no aterro. Uma família que saiu de 
dentro do aterro, uma família que acreditou naquilo, que acredita no sonho, e eu 
acredito em todos os companheiros meus de trabalho, que isso será, você ta aqui 
pra ver, vão ter outros galpões e meus companheiros estando capacitados e estão 
empregados (02:18:08 inaudível), 14 mil da caixa econômica, teve um catador só 
que fez a conta dele , ontem ele ganhava quanto? 65 mil (02:18:22 inaudível) Eu 
tenho certeza disso , que eu vou ver todos os meus companheiros de trabalho, 
que não são só os companheiros, são da família(02:18:32 inaudível ) somos uma 
família ter essa responsabilidade de que daqui pra frente , hoje é polo  ,amanhã, 
hoje só tem esses galpão, amanha vão ter outros,vamos capacitar esses dois mil 
catadores que tem (02:18:45 inaudível). 
 
Coordenadora de Mesa  
Ok gente. Mais alguém quer colocar alguma coisa?Então a gente pode ficar por 
aqui. Obrigado pela participação ta certo. Assinem a lista de presença. 
 
Coordenadora de Mesa  
Bom, gente, boa tarde. Esse grupo que a gente vai fazer agora é o grupo focal, 
num grupo de discussão e é muito importante que diante das questões que eu 
colocar aqui pra vocês, que vocês possam emitir as opiniões que vocês têm. Caso 
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vocês queiram discordar, comentar o que o outro coloca é só dá o sinal que a 
gente passa a palavra, pra gente não falar em cima da fala do outro, certo? Que a 
gente possa fazer um exercício mesmo, de escuta do que o outro tá produzindo de 
discurso tá? A primeira questão que eu vou colocar pra vocês é: Como é que foi 
pra vocês o fechamento do aterro de Gramado? Quem quer começar?  
 
Catador  
No inicio foi meio complicado pra organizar o pessoal todinho, no inicio foi meio 
complicado de organizar as pessoas entendeu? Uma fila imensa na portaria, 
essas coisas. Mas depois foi mais tranqüilo, graças a Deus por isso, passo a 
palavra pra outros. 
 
Catador  
É assim, completando o que ele ta falando , foi complicado principalmente pras 
lideranças porque, é de inicio teve muitos catadores que realmente tinham o direito 
e ficaram de fora, a gente teve que fazer uma correria, na portaria localizamos 140 
pessoas que tinham direito, teve que fazer toda uma movimentação pra poder 
incluir essas pessoas que tinham de fato aquele direito, né? Então foi assim, muito 
complicado pra gente chegar no final e dessa lista.  
 
Coordenadora de Mesa  
Como é que foi o fechamento do aterro? 
 
Catador  
Foi bem difícil mesmo, por que (02:20:47 inaudível), eu cheguei a chorar, 
(02:20:52 inaudível) marcou, me marcou totalmente. (02:20:58 inaudível) no final 
assim, como tudo no final é tranqüilidade né? (02:21:06 inaudível) 100%, acho que 
chegamos a 80%, mas foi difícil.  
 
Catador  
Pra mim também foi difícil, mas tô dando continuidade aqui na cooperativa. 
 
Catador  
Difícil também, como ele falou todo mundo sabe que é difícil, pois a fila era imensa 
e eu como uma delas estava presente ali, apesar de meu dinheiro não ter saído, 
mas eu estava ali presente sabe? (02:21:40 inaudível) eu ia em casa , almoçava  e 
voltava (02:21:43 não entendi )era muito difícil mas, graças a Deus , (inaudível), foi 
muito difícil. 
 
Coordenadora de Mesa  
Como foi o fechamento do aterro pra você?  
 
Catador  
Pra mim não foi muito bom não. Porque eu não consegui fazer meu cadastro, 
também, mas foi por causa do meu documento, aí ficou um pouco difícil né? 
 
Coordenadora de Mesa  
Como foi o fechamento do aterro pra você?  
 
Catador  
Comigo foi bom por causa da cooperativa, mas o certo é organizar o serviço pra 
gente trabalhar, que lá era serviço certo né, falando de dinheiro, porque o dinheiro 
é pouco, ter uma renda e um serviço certo pra trabalhar, porque se não... 
(02:22:39 inaudível). 
 
Coordenadora de Mesa  
E pra Senhora? O que foi o fechamento do aterro? 
 
Catador  
Bom, pra mim foi péssimo, estou desempregada até hoje, não sei (02:22:54 
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inaudível) com criança de menor para sustentar, enfim, pra mim foi a pior coisa 
que poderia ter acontecido, na minha opinião. 
 
Catador  
O fechamento do aterro como muitos aí falou que foi ruim, foi péssimo, foi bom de 
um lado que a gente teve (inaudível) porque antes era tudo mais fácil , você queria 
50 reais você tinha ali. Hoje não, pra você achar 50,00 reais, você tem que 
trabalhar. Hoje tem que enfrentar a realidade, o lixão acabou a gente não tem 
mais aquela vaca gorda como a gente tinha e por ai (02:23:45 inaudível) mais 
né?Uma coisa pra conseguir se adaptar salário, nunca fiquei sabendo o que era 
isso, eu tenho 21 anos trabalhando no lixão. Há, eu preciso comprar uma bicicleta, 
trabalhar, vou ali dou uma (02:24:05 inaudível) hoje, amanha to com o dinheiro da 
bicicleta. Queria comprar isso, comprar aquilo, queria sair e me divertir. É mole, 
porque a minha parte eu sei fazer, agora, vamos ver agora, a realidade. (02:24:19 
inaudível) O que você espera da realidade hoje? Você tava falando sobre a 
cooperativa, se fosse botar você hoje dentro da cooperativa, o que você ia arranjar 
dentro da cooperativa pra você? 
 
Catador  
Não, depende assim, material eu sei separar, obra eu sei mexer um pouco, pode 
me botar numa pintura, numa instalação ai que... 
 
Catador 
Continuidade na área da catação, você faz muito bem.O que você faria se fosse 
um grupo de vinte pessoas pra você trabalhar com esse grupo, O que você 
desejaria que eles fizessem que nem você faz?  
 
Catador 
Aí tinha que ter uma pessoa a frente, pra administrar, né?  
 
Catador  
Mas a gente tem essa pessoa de frente, que é o Presidente, mas o presidente tem 
a obrigação dele de procurar benefícios para o grupo na rua, e nós que vai ficar 
dentro.  
 
Coordenadora de Mesa  
Sim, mas agora o foco é o fim do aterro. 
 
Catador  
 É por isso que eu tô falando, agora eu tô perguntando a ele porque ele foi um 
companheiro meu lá dentro. A gente trabalha, onde a gente tinha individualidade 
assim, se ele catasse pet, e eu um papelão, vou catar mil quilos de papelão, vou 
pegar, vou botar no bolso e vou embora. A continuidade hoje da nossa vida que 
vai ficar pra muitos, com todo respeito, foi um chute lá mesmo, que deixou o cara 
arriado (02:25:56 inaudível), Quando ele levantar ,tem que botar na cabeça assim 
que tem que procurar se manter. Têm muitos aqui que tá recuando, tem gente que 
ta até se desesperando porque o dinheiro que ele ganhou já ta acabando. Esse é 
o nosso problema hoje, no final das contas. Mas também tem a melhoria, que 
cada um vai ter que se adequar aquilo que gosta de fazer, ou quem não gosta vai 
ter que se adaptar também, tem muitas coisas. Tô falando por mim tá?Tem muita 
lembrança boa, tem muita lembrança ruim, mas foi difícil, muito difícil mesmo. 
Muito difícil, por um lado, a gente que tem 50 anos, fica difícil, é muito difícil. 
É o que eu to acabando de falar 
Muito difícil. 
 
Coordenadora de Mesa  
Como foi pra senhora o fechamento do aterro? 
 
Catador 
Já falei, pra mim foi péssimo, a gente que tem uma certa idade fica difícil.(02:27:02 
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inaudível) fica difícil mesmo mas a gente não tem  
(02;27:13 inaudível) pra uma pessoa de 50 anos fica difícil . Tudo bem, mas gente 
com 50 anos ia lá e arrumava o dinheiro Hoje. Agora não, agora quando se 
empenhar nesse serviço, a pessoa não pode faltar, não pode ser assim o dia que 
eu quero. É uma responsabilidade. É uma coisa assim que (02:27:38 inaudível) de 
outras pessoas. 
 
Coordenadora de Mesa  
Como é que foi pra você o fechamento do aterro?  
 
Catador  
É igual a mim já falei, fica difícil. Agora , vendo a visão que eles estão colocando, é 
assim, porque na verdade a intenção das crianças que foram buscar esse 
(02:27:56 inaudível) lá fora, a é a do aterro fechasse (02:27:58 inaudível). No 
inicio, era a que se criasse trabalho e renda, que é o que a gente achava mais 
justo. Mas apesar de nós termos colocado essa proposta, nós termos colocado 
essa proposta de trabalho e renda, e termos corrido atrás, venceu o que a maioria 
resolveu fazer. A maioria resolveu que o dinheiro fosse a uma parcela única, e 
dada a cada um. Então, apesar de nós termos de frente lutado, venceu e decidiu o 
que a maioria resolveu, e que a gente sabia que um dia aquele dinheiro ia acabar. 
De repente mente se a gente tivesse investido em trabalho e renda, a gente não 
estaria com tanta preocupação igual à gente tá agora. O dinheiro foi colocado pra 
cada um, mas agora a gente ficou com outro questionamento: como que a gente 
vai colocar essas pessoas Pra trabalhar?E se o dinheiro acabar ? E pra quem o 
dinheiro já acabou?E eu vou mais alem, porque eu participo do (inaudível) do 
Jardim Gramacho, a gente viu os catadores e os bairros. Como que o bairro vai 
ficar ali (inaudível) entendeu? Então a preocupação é grande. Teve aquela euforia 
de que a gente quer dinheiro, a gente quer dinheiro, mas e agora? Essa é uma 
preocupação que a gente que ta lá na frente já tinha, mas os outros companheiros 
não absorveram pra eles a preocupação que a gente tinha.  E foi feito o que a 
maioria decidiu. 
Em assembléia. 
Em assembléia. 
E a Senhora achou o que do fechamento? 
 
Catador  
Olha (02:29:42 inaudível ) Mas antes do aterro fechar já vinha avisando a muitos 
anos.(02:29:55 inaudível) As pessoas não contou que o aterro iria fechar. Então 
hoje esse tema ta sendo discutido (02:30:11 inaudível) coisas que eu já sabia. 
Primeiro: eu já sabia que o aterro ia fechar (02:30:19 inaudível) então eu to 
sempre participando dessas discussões a muitos anos, eu to sempre participando, 
eu, no meu ponto de vista, eu , como eu já sabia mesmo do aterro,eu acreditei na 
cooperativa, eu acreditei, mais nem todo mundo (02:30:45 inaudível) hoje em dia o 
que a gente quer (02:30:56 inaudível), acostumado, ninguém tá acostumado viver 
com salário (02:31:06 inaudível). 
 
Coordenadora de Mesa  
Eu vou fazer uma outra pergunta pra vocês. 
Como é que vocês veem o polo da reciclagem? 
 
Catador  
Acho que vai ser muito bom, assim, antes de ter a cooperativa, né? Só trabalhei 
em Gramacho, tudo sucateado é muito ruim, o polo vai vir com modernidade, o 
nosso trabalho vai ficar muito bom. Vai ter mais material reciclável pra gente poder 
separar, acho que vai ser muito bom. 
 
Catador  
Aqueles que decidirem entrar, se vencer (02:31:42 inaudível) vai ser abençoados 
gente. (inaudível) 
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Catador  
Eu tenho um filho de 10 anos (02:32:02 inaudível) foi muito difícil a gente 
(02:32:10 inaudível), eu sabia que lá eu conseguiria, tá muito difícil hoje em dia 
sem o aterro. 
 
Coordenadora de Mesa  
Como você vê o polo da reciclagem? 
É ótimo, trabalho, ótimo, minha filha falava: Mãe você não vai não, eu olhava 
assim pra ela, eu sabia que se eu subisse, que se eu trabalhasse, eu ia trazer 
como ele falou ali, entendeu? Então é muito difícil, se tiver emprego pra mim seria 
ótimo, trabalho, essa é minha opinião. 
 
Catador  
Vamos ver, né? Como é que vai ser, Vai ser uma boa, né? 
 
Coordenadora de Mesa  
E você? Como vê o polo de reciclagem? 
 
Catador  
Eu vejo que é uma garantia que a gente tá vendo que o serviço não vai parar, né? 
Que você vai se empenhar no seu grupo, você vai continuar, vai se adaptar, 
agora, lá a gente ganhava muito (inaudível) antes pouco do que nada. 
 
Catador  
E ela começou junto com a gente, a gente vai ter mais limpeza, vai ser mais limpo, 
vai ter menos complicação. 
 
Catador  
Eu perdi um sobrinho assim, desde esse dia eu não subia mais, não subia com 
frequência, todo dia eu ia, ia mais pela necessidade mesmo. 
 
Coordenadora de Mesa  
Como o senhor vê o polo de reciclagem? 
 
Catador  
Vai ficar mais organizado, né? Com esteira, tudo direitinho, bonitinho, esses 
caminhões vão vir mais limpos, sem riscos de pegar, de se acidentar, essas 
coisas, um material limpo pra gente reciclar, vai ser mais organizado. 
 
Coordenadora de Mesa  
Como à senhora vê o polo da reciclagem? 
 
Catador   
Eu acho que o polo da reciclagem, pra nós, que já temos esse conceito de 
cooperativismo, é a realização de um sonho que já vem lutando há anos, então, 
mas assim, pra quem ta fora disso é , eu acho que é o momento até de a gente 
fazer um apelo , acho que é até obrigação da gente que tá na direção disso daí, 
fazer um apelo pros companheiros , de absorver isso , que a intenção inicial 
sempre foi essa,nunca foi de abandonar ninguém.E assim , salientar, deixar bem 
claro pras pessoas que se foi difícil o fundo o polo ainda tá mais fácil de se 
concretizar.Só que pra isso é preciso uma conscientização de todos nós. Nós 
precisamos que os companheiros se unam, nós precisamos da força deles, apesar 
da gente tá na frente mais sem a força deles a gente não vai. Nós precisamos da 
força deles. Tem que entender que é difícil,vai ser difícil porque o nosso prefeito 
não tem consciência ambiental nenhuma , nem interesse em montar coleta 
seletiva pra gente . Nós já fomos, ela inclusive, a varias reuniões, ela inclusive. 
Essa coleta seletiva já era pra estar acontecendo. Nós montamos a coleta seletiva 
de Duque de Caxias através de varias reuniões, e nada aconteceu. A gente tinha 
caminhões pedidos pra isso, escola mobilizada como já tem a do Guadalajara que 
já faz um trabalho no Olavo Bilac, e nada aconteceu. Então a gente vai precisar da 
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força dos companheiros, e é preciso que o pessoal entenda que a direção sozinha 
não caminha, esse é um momento que a gente tem que se unir pra fazer com que 
a lei nacional de uso do solo funcione pra gente poder ter com o que  a sua filha 
que pediu o Danone , ter o Danone dela pra comprar. 
 
Coordenadora de Mesa  
Como é que a Senhora vê o polo de reciclagem? 
 
Catador  
Olha, pra mim só o fato de saber que eu vou poder trabalhar de novo, já é tudo. 
Glória a Deus. Pra mim já é tudo. 
 
Coordenadora de Mesa  
Como é que o Senhor vê o polo de reciclagem? 
 
Catador  
Eu acho que vai ser ótimo, porque eu to desempregado, (inaudível). 
 
Coordenadora de Mesa  
E você? Como é que você vê o polo de reciclagem? 
 
Catador  
Em primeira instância quando eu vi o projeto assim, saindo, é que ia trabalhar em 
rede e nessa rede (inaudível) a gente vai ter como fazer praticamente idêntico 
como à gente trabalhava no lixão, vai vim todo o pessoal unido (inaudível), mais o 
povo é um só, não adianta, tem muitos que vai ter desigualdade, mas pelo menos 
da minha parte  e de muitos ai  tem sexta feira que muitos gostam de sair e tomar 
uma cervejinha , todo mundo unido sempre vai haver alguma festinha pra gente ir, 
e era a mesma coisa que acontecia. Final de semana, quem não quisesse ir pra 
Caxias, quem não quisesse ir pra li, tomava uma parada aqui em baixo, vamos 
reunir 20, 30 cabeças, vamos rir, tomar cerveja, brincar fazer uma conversa fiada, 
que a gente sempre fazia mesmo. Então é assim, e vai continuar, vai ter a 
continuação do nosso trabalho, e é muito bom. 
 
Coordenadora de Mesa  
Gente tem mais alguma coisa que vocês consideram importante de colocar sobre 
essa transição né? O fechamento do aterro, a implantação do polo da 
reciclagem... Tem alguma coisa que vocês consideram importante que não foi dito 
aqui e que precisa ser dita? 
 
Catador  
Pra vocês que vão liderar vocês tem que procurar se interessar mais, participar 
mais. Porque aí vocês vão ver que de fato, lá atrás nós trabalhamos pra tudo isso 
acontecer, pra rede de cooperativas, essas coisas, pra gente ter valor precisa 
ganhar nosso dinheirinho.  
 
Catador  
Você desce você toma aquele banho bem tomado mais aquele cheiro você sabe 
que não sai. Então muitas das vezes você ia no ônibus, vocês sabem ,preconceito, 
olha com preconceito entendeu? E muitas vezes eu olhava assim, mas eu: não, eu 
preciso, eu tenho que ir trabalhar, esquecia isso e ia trabalhar. 
 
Catador  
Preconceito 
 
Catador  
Era um grande preconceito 
Muita gente fala passa limão que sai, não sai, lava a mão, quando seca, não sai. 
 
Catador  
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Hoje já tem muita gente, muito catador morando lá em cima na COAB, antes não 
tinha, não existia isso.  Poderia ter casa alugada, poderia tá a duzentos, trezentos 
reais, se a gente fosse pra pagar pelo o menos dois meses (02:39:28 inaudível) 
não, eu te conheço.  
Cansei de passar por isso. 
Até o dinheiro da gente fedia pra eles. 
 
Catador  
Às vezes até quando eu ia pagar ao cobrador a passagem, a gente mesmo sentia 
aquela vergonha assim, porque a gente sentia o cheiro, por mais que você 
passasse não tinha jeito, não saía, acho que nunca vai sair. 
 
Catador  
Mais hoje é bom (02h39:51 min: inaudível) Mas hoje o polo da reciclagem tá vindo 
pra mudar tudo isso, um trabalho mais digno né? 
 
Catador  
Importante pra quem vai trabalhar e pra quem mora, já que a gente tem a abertura 
colocar o que é importante ou não, pra quem vai trabalhar no jardim Gramacho e 
mora, também lutar pelo bairro, não abandonar, porque o lixo saiu de lá mais 
continua no bairro, os ricos continuam fazendo sua lixeira particular e pior, 
ganhando dinheiro com isso. Então a gente que é moradora, e quem vem quem 
convive no bairro, sabe que existe um fundo pra revitalização desse bairro, que a 
gente tem que lutar por esse bairro, e sabe também que o aterro acabou, fechou 
sim, mas os lixos de alguns municípios continuam vindo pra Jardim Gramacho. É 
muito importante a gente observar isso.  
 
Catador  
O Ponto do ônibus eles já passaram até mais pra frente por causa daquele... 
 
Catador  
Outra coisa que a gente não, do fundo comunitário, a gente não vai aceitar e a 
gente vai reivindicar isso, que o ônibus saia de lá de dentro por conta do 
fechamento do aterro porque apesar do aterro ter fechado, ainda moram pessoas 
que tem que ser respeitadas. Eu moro na COAB gente, mas eu me solidarizo, eu 
sofro muito com essa diferença de bairro entendeu?Eu acho que o bairro é um só 
e tem que unificar isso. 
 
Catador  
(02:41:19 inaudível ) Em frente , praticamente um pouquinho do lado da minha 
casa fica uma lixeira imensa ,bem no meio da rua , perto da associação. Ali que é 
um mau cheiro terrível. Então a gente tem que ver isso tá? 
 
Mediadora  
Com certeza. Gente, eu agradeço a vocês a presença tá? Assinem a lista de 
presença. 
 
Mediadora  
Então gente, Boa tarde, a gente vai fazer agora uma discussão, é importante que 
vocês coloquem a opinião de vocês, no caso de discordarem, quiserem 
complementar, vocês sinalizam e aí eu passo a palavra porque é muito importante 
que quando uma pessoa tiver falando todas escutem certo? 
Então a gente vai fazer agora um grupo focal, que é esse grupo de discussão. A 
primeira questão que eu vou lançar pra vocês é:  
Como é que foi o fechamento do aterro na opinião de vocês? Quer começar? 
 
Catador  
Pra mim foi perder o chão, pra mim foi perder o chão,  porque (02:42:17 não 
entendi ) tudo bem , mas era uma coisa que podia contar . Dá o que desse a gente 
podia correr atrás. Tinha como correr pro aterro agora com ele fechado (02:42:31 
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inaudível). 
 
Mediadora  
E na sua opinião, como foi o fechamento do aterro? 
 
Catador  
(02:42:40 não entendi ) no caso que , quando precisava de um dinheiro pra 
alguma coisa , a gente ia de manha cedo catar e conseguia o dinheiro. Mas com o 
fechamento da rampa não tem de onde tirar dinheiro. Se não fosse a cooperativa 
(02:42:58 não entendi ) sem dinheiro , sem nada dentro de casa.Então isso foi 
muito ruim, não fui beneficiado não (02:43:07 não entendi ) se não fosse a 
cooperativa mesmo estaria sem nada dentro de casa, né? Dependendo do vizinho 
ou de algum parente.  
 
Mediadora  
E Pro Senhor?  
 
Catador  
Todo mundo ali era família, num ponto foi ruim, outro foi bom, já tava acostumado 
a todo final de ano todo mundo (02:43:45 inaudível) todo mundo ficar de boa ,  
(02:43:46 não entendi ) você ta ali em cima você não sabe se você vai voltar , se 
você não vai voltar ,se você vai quebrar uma perna ou machucar um braço 
entendeu? A gente não tem como assim, organização, era uma coisa assim, pra 
gente mesmo, né? Eu to um pouco chateado, mas a gente não pode (02:44:14 
inaudível ) a gente é pobre somos os últimos a falar , quem manda é eles. 
 
Mediadora  
E pra senhora, como é que foi o fechamento do aterro?  
 
Catador  
Há, eu achei muito ruim porque agora mudou muitas coisas né?Agora a gente sem 
trabalho né?Tem que arrumar trabalho lá fora né? Tem gente que ta na idade, não 
tem como arrumar serviço lá fora agora né? Quando tava lá dava pra ir lá em cima 
arrumava um dinheiro né? Fazia (inaudível) as pessoas que tem assim, uma 
idade, dava pra trazer o pão pra casa, e quem ta numa idade avançada fica difícil 
né? Trabalhar doente né?  
 
Mediadora  
E pro senhor, como foi o fechamento do aterro?  
 
Catador  
Pra mim foi ruim né? Porque eu cheguei ali com 17 anos de idade, tenho 49 anos 
né? Serviço em lugar nenhum mais eu arrumo, o dinheiro foi mal repartido, porque 
quem chegou agora recebeu o mesmo tanto que a gente que já tinha muitos anos 
né? Foi mal repartido, tem muitos antigos que ficaram sem receber, os novatos 
que nunca foram pra rampa receberam. E ai pra gente que é antigo foi ruim 
Porque vai arranjar trabalhar aonde agora? Que eles deram dinheiro mais não 
deram condições de trabalho, vai ficar com esse dinheiro até acabar e vai comer o 
que? Nada.  
 
Catador  
Eles tinham que ver as prioridades direitinho, quem for pessoa de idade e não dá 
mais pra trabalhar, tinham que ter um jeito pra eles, e pra quem pudessem 
trabalhar, eles iam e encaixavam a pessoa no serviço. Mas ficou o dito pelo não 
dito. 
 
Mediadora  
E pra senhora, como é que foi o fechamento do aterro?  
 
Catador  
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Concordo com eles, foi tudo de ruim, porque deu essa indenização, quebrou um 
galho? Quebrou! Quebrou um galho porque tem gente que não tem nem esse 
dinheiro, mas pra receber, da ONG era um problema, né?(02:46:22 inaudível) o 
dinheiro de muita gente chegou na hora certa pra ela, muita gente tinha mora em  
barraco e ta fazendo imóvel , o dinheirinho deu tranquilo. Mas de todo jeito cada 
um usando do seu jeito, de todo jeito os 14 mil ia acabar, eles deram esse dinheiro 
e é isso ai. Nós subia pra trabalhar todo dia, sabia que tinha um dinheiro ali pra 
contar, só faltava em caso de alguma coisa, porque todo mundo trabalhava com 
responsabilidade, pra gente era uma firma, a gente tinha hora pra pegar e hora pra 
largar, quer dizer eles deram esse dinheiro e pronto,  Ficou o dito pelo não dito e 
quem ficou na pior fomos nós mesmo que dependia do aterro pra trabalhar. 
 
Mediadora  
E pra senhora?  
 
Catador  
Eu como sou a ultima, eu não minha opinião, (02:47:06 inaudível) e o dele 
também aqui, que muitas pessoas também que tá antigo não levou nada, e 
aqueles que chegaram lá agora levaram. (02:47:22 inaudível) Graças a Deus 
assim, foi bom também, também foi ruim porque se não fosse esse trabalho que 
eu estou agora fazendo, eu ia sobreviver como?  
 
Catador  
Sem contar também que tem gente que nem foi na rampa e recebeu o dinheiro, 
né? 
 
Catador 
Não sabe nem o que é a rampa. 
 
Mediadora  
Um de cada vez se não... 
 
Catador  
Na minha opinião eu concordo com ele e com esse outro (02:47:48 inaudível). 
 
Mediadora  
Mas a questão não é benefício, a questão é o fechamento do aterro. Como é que 
foi pra você? 
 
Catador  
Foi ruim. Porque no caso, se eu não tivesse trabalho agora, eu ia trabalhar aonde? 
É o ponto de vista (02:48:07 inaudível)o meu sobreviver era lá em cima. 
 
 
Mediadora  
E como é que vocês veem o polo da reciclagem? 
 
Catador  
(02:48:22 inaudível ) meu sustento, pagando minhas contas, ajudando meus 
filhos. Não tenho o que falar daqui não. 
 
Mediadora  
Como é que você vê?  
 
Catador  
Eu também acho bom, mas, o que acontece, eles tem que investir muito no polo 
porque como fechou, e agora o polo? O polo é que vai reciclar fazer a reciclagem 
do material, então pra garantir pra nós o certo. Eu acho excelente. 
 
Mediadora  
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Como você vê o polo de reciclagem?  
 
Catador  
É bom porque se não fosse agora o que ela disse ali, a gente não teria nada, né? 
Porque eu trabalhando aqui eu acho legal porque eu gosto de vê a gente trabalha, 
faz coleta, tudo direitinho, não se machuca. Então aqui é uma coisa legal. A gente 
ta sobrevivendo, ta pagando as contas, o que dá pra se divertir, o que sobra a 
gente vai , se diverte , sai. Então aqui é legal, é bom.  
 
Catador  
(02:49:42 inaudível) pra quem tá desempregado, quem tá precisando, é uma boa, 
(inaudível 02:50:02)  Pra mim é um beneficio bem feito pra quem precisa. 
 
Mediadora  
E pra senhora, como é que você vê o polo de reciclagem?  
 
Catador  
É bom, né? Assim, ta dando emprego pras pessoas, né? Continuando, tem que 
investir mais ainda, né?Porque agora tem muita gente que gosta de trabalhar ai ta 
procurando, o polo, aqui já é o que? Uma porta aberta né? Pra chegar... 
 
Mediadora  
Como o senhor vê o polo de reciclagem? 
 
Catador  
Olhe nesse caso eu vejo que começou quando a rampa tinha, porque quando 
tinha rampa era melhor ainda, os catadores lá me cima, agora não tem mais. 
Porque todo mundo, os xepeiro vê esse polo, como a força do Tião, porque o Tião 
que merecia tudo aqui. Se for igual à cooperativa lá dentro não vai da em nada. Lá 
dentro tem uma cooperativa, eu trabalhei, muitos trabalharam, mas não deu em 
nada, fechou. Tá todo mundo na rua, quer dizer, ninguém ganhou condições de 
nada . Se for igual a do Tião, ou melhor, que a do Tião, agora se for pior do que a 
dele, não vai dar em nada, Vai abrir e vai fechar. E aí? As pessoas vão pra onde 
de novo?Pra lugar nenhum!(02:51:27 inaudível) Com a força do Tião, que é o Tião 
que segura ela, porque se não fosse o Tião ela não existia também.(não entendi ) 
ou tem que ser igual a dele , ou melhor do que a dele. Porque se for pior vai fechar 
igual à outra. E vai ficar todo mundo na rua. 
 
Mediadora  
E pra senhora, como é o polo de reciclagem?  
 
Catador  
Eu também penso igual a ele, por um lado a única coisa que tem de bom é um 
trabalhinho, né? 
 
Mediadora  
Tem mais alguma coisa que vocês consideram importante, que queiram colocar 
sobre essa transição do fechamento do aterro e a perspectiva do polo de 
reciclagem? Vocês consideram alguma coisa que não foi dita e precisa ser dita 
sobre essa passagem? Então vamos ficar por aqui, eu agradeço a presença de 
vocês, assinem a lista de presença e o termo de consentimento porque a gente 
pode usar esse material para vários objetivos e aí eu preciso que vocês deem 
autorização pra isso tá bom? 
   


