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HYHQWRV� XQLYHUVLWiULRV�� RQGH� UHFHEHP� R� WtWXOR� GH� HVWXGDQWH� GD� ³IDFXOGDGH� GD� YLGD´�
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1 ³GH�YHUHGD´�VLJQLILFD�UiSLGR��GH�XPD�KRUD�SDUD�RXWUD��SUHVHQWH�QD�OLQJXDJHP�IDODGa principalmente no Estado 
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RESUMO 

A partir das vivências enquanto catador de materiais recicláveis, membro da comissão nacional 

do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), semianalfabeto até 

os 34 anos de idade, algo comum a esta categoria, escrevo esta autoetnografia, baseada nas 

experiências compartilhadas sobre luzes de teorias sociais, buscando contribuir para a academia 

e sociedade, principalmente para as/os catadoras/res de materiais recicláveis. Segundo o Banco 

Mundial (2014), no mundo, mais de 15 milhões de catadoras/es trabalham coletando, separando 

e encaminhando materiais recicláveis para a reciclagem, destes, 4 milhões estão presentes na 

América Latina e 800 mil no Brasil (MNCR. 2014). Legislações nacionais, colocam a categoria 

como principal ator da cadeia produtiva da reciclagem, entretanto, milhares ainda permanecem 

às ruas e lixões a céu aberto, sobrevivendo com as sobras das riquezas produzidas, com aquilo 

que já perdeu seu valor e que geram imensuráveis prejuízos econômicos e ambientais, os quais 

nas mãos das catadoras/es, ganham outro significado, gerando renda e proteção ambiental. Os 

dados do Anuário da Reciclagem (2020) revelam que mulheres e negras/os são maioria na 

catação, uma dura realidade que reflete cor e gênero deste importante trabalho, sendo que 75% 

da categoria sobrevive de forma insalubre, exercendo seu trabalho majoritariamente nas ruas e 

lixões do planeta. No ano de 2001, uma parte significativa da categoria, 1700 catadoras/es criam 

durante o 1º Congresso Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, o MNCR, o qual 

passa a representar a categoria no Brasil e no Mundo, discutindo, propondo e conquistando 

políticas públicas que melhoram a qualidade de vida das/os catadoras/es, bem como, 

contribuem para a defesa da natureza e para a economia das cidades. Através de pesquisa 

documental e minha própria vivência enquanto catador, ativo, mobilizador e organizador de 

catadoras/es, representante da categoria, apresento nesta autoetnografia, um olhar de dentro 

sobre a importância da/o catadora/r de materiais recicláveis, desafios da categoria e a 

ressignificação dos resíduos.  

 

 

Palavras-Chave: catadoras/es de materiais recicláveis, cultura social da reciclagem, 
ressignificação dos resíduos, autoetnografia performática. 
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Abstract 

This eWKQRJUDSK\�LV�URRWHG�LQ�P\�H[SHULHQFH�DV�UHF\FODEOHV�FROOHFWRU�DQG�PHPEHU�RI�%UD]LO¶V�

National Recyclables Collectors Movement (MNCR), semiliterate until the age of 34, which is 

something common to this occupation. This work is based on shared experiences guided by 

social theories, and intends to contribute to academic thought and society, especially recyclables 

collectors.  According to the World Bank (2014), there are 15 millions recyclables collectors 

working around the world: collecting, segregating and transporting materials for recycling.  

Four million of these workers are in Latin America and 800 thousand in Brazil (MNCR, 2014). 

National laws designate recyclables collectors as the primary agent in the recycling supply 

chain, though thousands remain in the streets and in landfills - surviving from the leftovers of 

VRFLHW\¶V�ZHDOWK��7KLV�ZD\��WKDW�ZKLFK�KDV�ORVW�LWV�YDOXH�DQG�FDXVHV�LPPHDVXUDEOH�HFRQRPLF�

and environmental damage gains another meaning at the hands of the collectors, generating 

income and environmental protection. Data from the Recycling Yearbook (2020) reveals that 

most recycling work is performed by women and Black people, a hard reality which reflects the 

racial and gendered nature of this important work, with 75% of the workers surviving in 

unhealthy conditions in the streets and landfills. In 2001, 1700 recyclables collectors - a major 

portion of the sector - established the National Movement during the 1st National Congress of 

Recyclables Collectors, representing the sector in Brazil and worldwide, discussing and making 

proposals to achieve public policies to improve the quality of life for recyclables collectors and 

contribute to environmental and economic protection in cities. Through documentary research 

and my own experience as a recyclables collector who is active in mobilizing recyclables 

collectors, and a representative of the class, I present in this ethnography a view from the inside 

about the importance of recyclables collectors, the challenges we face, and the resignification 

of waste. 

Keywords: recyclable collectors, social culture of recycling, waste ressignification, 

performative autoethnography. 
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

Meus objetivos com este trabalho, para além de cumprir um rito necessário para alcance 

do título de bacharel em Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), são de: (a) trazer e ampliar a discussão sobre a importância das/os catadoras/es de 

materiais recicláveis, algumas de suas principais dificuldades e dilemas enfrentados para 

garantir sua sobrevivência; e (b) contribuir para ampliar os conhecimentos compartilhados ao 

longo destes oito semestres como estudante e pesquisador. 

Inicialmente começarei com uma discussão sobre a/o pesquisadora/r que vem de dentro, 

contribuindo para este debate, o qual deve ser ampliado e fortalecido, aproveitando as 

oportunidades que temos em aprofundar as relações entre academia e sociedade, para além dos 

projetos de extensão, ampliando conhecimentos para ambos, academia e comunidade/campo de 

pesquisa, sem retirar suas identidades já estabelecidas, concretas e coletivas, mas ampliando 

com a graduação de suas/eus pesquisadoras/es.  

 Imediatamente após a aplicação da Lei de Cotas - Lei Federal nº 12.711/2012 - 

(BRASIL, 2012b), há a introdução de pesquisadoras/es que vem do campo de pesquisa para as 

universidades - e não da academia para o campo, num movimento contrário - já que estas/es 

vêm da vivência, ampliando seus conhecimentos com a ciência e suas técnicas de pesquisas, 

para muito além da pesquisa-ação2, por muitas vezes não existindo a possibilidade sair ou se 

afastar do campo, mesclando vida, trabalho e pesquisa, sendo praticamente impossível o 

afastamento.  

Algo comum à outras/os pesquisadoras/es, que vêm da universidade para o campo, logo, 

vem de fora, passando certo tempo no campo de pesquisa, concluindo suas graduações e 

iniciando suas vidas profissionais e na maioria dos casos, nunca mais voltam ao campo em que 

conquistaram seus conhecimentos, nem para apresentar e entregar o trabalho e as discussões 

realizadas. Ainda, em alguns casos, quando entregam o trabalho concluído à comunidade, este 

vem em termos técnicos propriamente acadêmicos, não gerando interesse de leitura nos seus 

interlocutores. 

Apresento motivos sobre minha escolha pela antropologia na conclusão deste curso, a 

qual compreendi que é motivada mais pelas perguntas do que pelas respostas além de ter uma 

 
2 ³3HVTXLVD-ação é uma forma de investigação baseada em uma autorreflexão coletiva empreendida pelos 
participantes de um grupo social de maneira a melhorar a racionalidade e a justiça de suas próprias práticas sociais 
e educacionais, como também o seu entendimento dessas práticas e de situações onde essas práticas acontecem. A 
abordagem é de uma pesquisa-DomR�DSHQDV�TXDQGR�HOD�p�FRODERUDWLYD���´��.(00,6��0&7$**$57��������apud 
ELIA; SAMPAIO, 2001, p. 248). 
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ligação mais direta com os sujeitos, interlocutores, povos a serem estudados, numa ação que 

olha com grande atenção para cultura, religião, política, além de organizações sociais e 

instituições.  

Discutirei sobre a solidariedade e a empatia - uma forma orgânica de ligação entre os 

seres humanos, os quais, sem esta ligação, perdem sua humanidade - dando luz ao trabalho 

das/os catadoras/es de materiais recicláveis, sua organização e lutas pelo direito de ter direitos, 

bem como pelo fortalecimento de suas organizações e da reciclagem, trazendo a importância 

da reciclagem diante de um mundo que quanto mais resíduos produz, menos recicla, numa 

assimetria de produção de resíduos, riqueza, miséria e exploração do trabalho. 

Apresento e aprofundo a discussão em torno da ressignificação dos resíduos, com um 

olhar diferenciado que os atores, principalmente as/os catadoras/es de materiais recicláveis tem 

sobre os resíduos, bem como as disputas e conflitos que se geram na busca de seus objetivos, 

tendo o cuidado das limitações que um trabalho de conclusão de curso tem, vistas que este 

debate é inicial e deverá ser aprofundado futuramente, quem sabe num mestrado ou doutorado, 

fortalecendo ainda mais estas discussões que podem resolver grandes dilemas sociais, 

ambientais e econômicos. 

 Discutindo sobre os males que os resíduos fazem ao meio ambiente, os custos onerosos 

aos cofres públicos e o deslocamento que estes percorrem quando passam pelas mãos das/os 

catadoras/es de materiais recicláveis, partindo de uma coisa ruim, para uma coisa boa, marcada 

pela cultura social da reciclagem, dando luz às conexões  que as/os catadoras/es de materiais 

recicláveis tem com as/os geradoras/es de resíduos, mediadas pelos materiais recicláveis, 

fortalecendo o tripé de sustentação da vida: a solidariedade, a empatia e o amor (CARDOSO, 

2021c). 

Como pesquisador da Rede Covid Humanidades, coordenado pela UFRGS, discuto 

sobre Porto Alegre e as políticas municipais de reciclagem, as quais ampliam ou diminuem os 

índices de reciclagem na cidade, o que de fato incide diretamente na organização, geração de 

postos de trabalho e renda das/os catadoras/es de materiais recicláveis, demonstrando a partir 

de dados a precarização do trabalho da categoria, bem como a luta e a importância deste 

trabalho.  

Por fim, discuto sobre a importância da organização coletiva das/os catadoras/es de 

materiais recicláveis a partir da cooperativa, apresentando o caso da Cooperativa dos Catadores 

de Materiais Recicláveis da Cavalhada (ASCAT), local de onde vem minhas inspirações, 

principais vivências e olhares que deram luz a este trabalho.  
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Nas considerações finais, além da finalização deste trabalho, faço contribuições acerca 

do papel que cada agente - empresas de produção e reciclagem de resíduos, governos, 

geradoras/es de resíduos e catadoras/es de materiais recicláveis - e tarefas que cada um poderia 

fazer, com objetivos que buscam a reciclagem, geração de postos de trabalho, preservação da 

natureza, da construção de outra economia, algo que é extremamente difícil, justamente porque 

vai contra o sistema capitalista de produção e distribuição de riquezas, entretanto não 

impossível, já que estas são funções importantes que podem garantir a continuidade da vida no 

planeta. 

A principal metodologia utilizada é minha própria vivência, nestes longos 20 anos de 

representação do MNCR, bem como nas quase duas décadas anterior em que atuava como 

catador de materiais recicláveis no seio do meu núcleo familiar, entretanto utilizo pesquisa 

documental em sites - principalmente ± e bibliografias que discutem a organização da categoria, 

além de questionário semiestruturado, aplicado e respondido por todas as coordenações de 

associações e cooperativas de catadoras/es de materiais, gestores das unidades de triagem (UTs) 

de Porto Alegre. 

POTÊNCIA DE DENTRO, CATAR E PESQUISAR  

Apresento a discussão sobre a importância da/o pesquisadora/r que vem de dentro, uma 

discussão inicial que pode e deve ser ampliada por outras/os pesquisadoras/es que como eu, se 

interessam pelo tema, ao qual contribuo humildemente para este debate e que deve ser ampliado 

e fortalecido, aproveitando as oportunidades que temos em aprofundar as relações entre 

academia e sociedade, para além dos projetos de extensão, ampliando o conhecimento para 

ambos, sem retirar suas identidades consolidadas, mas ampliando com a graduação de suas/eus 

pesquisadoras/es.  

A/o pesquisadora/r quilombola, indígena, catadora/r não deixa de ser quilombola, 

indígena, catadora/r por se tornar cientista, tornando-se um/a quilombola, indígena, catadora/r 

cientista, sem apagamento de suas histórias e identidades, que acabam se fortalecendo pelas 

novas e visíveis identidades que conquistam quando entram para uma universidade e venham a 

ser pesquisadoras/es de em seu próprio campo, local onde vivem, conhecem e têm grande 

intimidade. 

Pelo fato do meu campo de pesquisa ser interligado à minha vida, além de haver a 

impossibilidade de afastamento, há também meu forte desejo de não me afastar deste campo, 

pois acredito que temos que avançar, construir e fortalecer, potencializando a/o pesquisadora/r 
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que vem de dentro, para além de suas pesquisas, mas também para que depois de formado, 

continuar em seu campo, fortalecendo suas/seus iguais, sendo mais um exemplo a ser visto por 

seus pares: é possível avançar na conquista de conhecimentos sem se afastar do seio que lhe 

alimentou, tratando este debate como algo positivo, importante e extremamente necessário, 

vencendo as barreiras epistemológicas que aparecem dentro da construção destes 

conhecimentos, evidenciados em suas pesquisas e trabalhos.  

Aproveitar a oportunidade de aprender com a/o pesquisadora/r que vem de dentro, já 

que esta/e pode oferecer informações e pontos de vistas que podem fortalecer as ciências 

sociais, principalmente a antropologia, a qual não necessita do sujeito estranho, exótico, além 

mar para pesquisar como vivem, veem, pensam e constroem seu mundo e suas lutas. Logo, serei 

o catador antropólogo, sem haver a redução para apenas antropólogo.  

Não precisamos tirar esta/e de seu campo, deslocar para outra realidade, apenas  

potencializar onde esta/e está, aproveitar as oportunidades de compartilhar conhecimentos que 

somente estas/es que são de dentro podem possibilitar, já que são aquelas/es que possuem mais 

comprometimento com a epistemologia dos saberes e que interagem com o campo antes mesmo 

deste ser campo, e continuarão depois, não sendo apenas uma pesquisa com começo, meio e 

fim, mas sim mais uma etapa, uma parte de sua vida, a qual é contínua e não se limita a um 

projeto de pesquisa e muito menos a graduação que deseja conquistar.  

Me refiro ao conhecimento retornar de fato para os locais onde mais precisam, para as 

pessoas que tem nome e sobrenome, que não são apenas objetos de pesquisa, sujeitos ou 

interlocutoras/res. São pessoas reais, com problemas e dilemas reais, os quais muitas vezes 

encontram soluções com as pesquisas, mas invariavelmente este conhecimento fica apenas para 

a academia. Como vamos querer compartilhar conhecimentos se estes são extraídos dos campos 

e discutidos/compartilhados apenas nos campos acadêmicos? 

Nas ciências sociais, especialmente na antropologia, normalmente as/os 

SHVTXLVDGRUDV�HV� VmR� ³GH� IRUD´��precisando se deslocar - às vezes grandes distâncias - para 

³HQWUDU´�HP�VHX�FDPSR�GH�SHVTXLVD��QHFHVVLWDGR�GH�IRUWH�WUHLQDPHQWR�H�SUHSDUDomR��EHP�FRPR�

visitar o campo, buscar se habituar, consolidar amizades e interlocutoras/es que possam lhe 

apoiar nas leituras que serão transcritas sob forma de texto acadêmico/científico, ou seja, uma 

escrita distinta da escrita habitual fora da academia.  

Na formação acadêmica, as metodologias discutidas são majoritariamente destas/es 

pesquisadoras/es estranhos e exóticos ao campo, os quais precisam de interlocutoras/es, pessoas 

de confiança e de dentro do campo, para lhe abrirem portas para que a pesquisa possa acontecer. 
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Entretanto, as pesquisas têm começo, meio e fim, mas a vida no campo é contínua, ativa e 

pulsante. Nela ocorrem revoluções necessárias e diárias, sendo que muitas delas podem 

acontecer com os conhecimentos das/os pesquisadores, as/os quais, sobre foco de teorias 

sociais. 

  Uma forma de traduzir aquilo que é real, sob o lócus de metodologias e conceitos, para 

que ganhem cientificidade e passem a ser aceito como conhecimentos, uma lógica que ao 

mesmo tempo desloca os conhecimentos populares para uma ordem de inferioridade, 

justamente porque pesquisadoras/es são de fora, as/os quais adentram no campo, interagem com 

sujeitos de pesquisa, interlocutoras/es, apoiadoras/es, depois seguem suas vidas acadêmicas, 

profissionais, invariavelmente sem jamais interagir novamente com seus campos de pesquisa. 

Por séculos estes pesquisadores eram figuras tão diferentes quanto os povos a serem 

pesquisados, logo este é tão exótico para as/os interlocutoras/es do campo, quanto das/os 

interlocutoras/es do campo para a/o pesquisadora/r. O simples fato da presença de uma/m 

pesquisadora/r no campo, já traz mudanças significativas que podem ou não mudar as relações 

e realidades deste campo. A/o pesquisadora/r é uma/um sujeito diferente de suas/eus 

interlocutoras/es e mesmo com o passar do tempo, isso sempre será uma das formas pelos quais, 

alimentarão suas relações.  

Para mais além, uma das técnicas mais debatidas nas disciplinas, principalmente as 

iniciais, dão-VH�HP�WRUQR�GR�³DIDVWDPHQWR´�GR�FDPSR�GH�SHVTXLVD��XPD�GDV�FRLVDV�TXH�QmR�Gei 

tanta bola assim, pois meu olhar à quem estava falando, de onde possivelmente era o que 

pesquisava, me diziam coisas as quais elas/es não precisavam sequer falar, como uma questão 

SDUD�PLP��GDGD�FRPR�FHUWD��HVWDV�HV�SURIHVVRUDV�HV�SHVTXLVDGRUDV�HV�³VmR�GH�IRUD´�GRV�FDPSRV�

que pesquisam, assim como suas/es professoras/es também eram e ainda, quem escreveu as 

metodologias, desenvolveu os conceitos e a própria forma de fazer antropologia desta forma, 

também eram de fora.  

Havia discussões, então, sobre estranhamento ao familiar, aquilo que poderia gerar 

alteridade, se reconhecer na/o outra/o como sujeita/o dotada/o de saberes. O momento era de 

formação e resolvia me concentrar muito mais em aprender, apesar de ser sempre um estudante 

assíduo, crítico e altamente participativo nos debates, pois queria deixar as discussões para ser 

provocado neste trabalho, para que possamos discutir para além da sala de aula, no campo do 

conhecimento, onde as coisas acontecem com mais potência. 

Imaginava, se por exemplo, as/os professoras/es fossem indígenas, compartilhando 

conhecimentos em sala de aula com estudantes indígenas, imaginem ainda se a sala, 
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literalmente fosse uma casa/oca/palafita numa aldeia, em meio a floresta, rente ao rio e pulsando 

todas as vidas que a rodeia. Se assim fosse, será que estas discussões seriam feitas exatamente 

deste modo?  

Questiono se biografias e autores seriam os mesmos que lemos na sala de aula da 

universidade, se as técnicas de ensino seriam as mesmas. A resposta com certeza seria um 

sonoro não! Visto que textos, autores e técnicas são diferentes dependendo da professora/r e da 

turma de alunos.  

Enfim, penso num mundo de possibilidades para deslocar aquela sala, aquelas técnicas, 

para me familiarizar a compreender a importância de tudo aquilo. O conhecimento só vale 

quando se consegue compreender, abstrair, dominar os termos e contextos, sem assimilar, 

compreender e dominar, estes passam a ser apenas palavras que escutamos e que por ventura, 

não conseguiremos nem explicar. 

Claro que a ideia aqui não é mesquinha, de levantar crítica pela crítica, mas sim para 

suscitar a imaginação sociológica, mas sim pensar, testar e transformar em conhecimento, para 

compartilhar e fazer brotar novas formas de ensino, pesquisa e valorização de pesquisadoras/es 

que vem de dentro, que são do meio, as/os quais não precisam se deslocar para entrar em campo, 

por vezes são seu próprio campo. 

Aprendi que toda pesquisa tem um universo, um foco, um projeto, onde conta-se com 

uma rica bibliografia local e, quanto maior, mais completo pode ficar o trabalho. A bibliografia 

serve como base e estrutura de pesquisa e escrita, claro que, sem discutir de onde vem a maior 

SDUWH�GHVWDV�³EDVHV´��RX�VHMD��VmR�GH�IRUD�- tão longe que são além mar, além continente, em 

outras línguas, sendo importante esta análise, pois sua obra se dará sobre a égide destes pilares 

conceituais e metodologias de pesquisa. 

 Nas universidades, discutimos e aprendemos majoritariamente metodologias de 

autoras/es que são de fora, logo, metodologias que ensinam a pesquisadores de fora para dentro: 

Como entrar em campo, organizar interlocutores, fazer as observações, buscando não incidir no 

campo, não modificá-lo com sua presença, planejar e executar dentro de prazo determinado - 

que consiste no tempo do projeto e pesquisa - e depois, este sairá do campo. 

Desta forma, temos pouco contato com metodologias de autores que vem de dentro, os 

quais não precisam entrar em campo para realizar suas pesquisas e projetos, nem mesmo 

conseguimos aprofundar em metodologias já consagradas, as quais aproximam pesquisadora/r 

e interlocutoras/es, a exemplo da pesquisa-ação e observação participante, e mesmo assim, num 

lócus de pesquisadoras/es que vem de fora - além de outras limitações ao seu projeto como: 
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tema, objeto, problema de pesquisa, tudo isso para limitar a pesquisa, focando naquilo que o 

pesquisador, foi preparado para observar.  

 Ao longo de minha formação, participei de algumas defesas de trabalhos de pesquisas, 

para algumas fui convidado pela/o estudante que estaria defendendo seu trabalho, seja por eu 

ter sido interlocutor, ou um ombro amigo em horas de desespero, ou eu simplesmente 

pesquisava pelo título da defesa e auto convidava-me para participar.  

Busquei me familiarizar com este ambiente, com os discursos, e com as formas em que 

professoras/es que fazem parte da banca, comentam os trabalhos de quem está apresentando, 

pelo simples fato de conhecer como poderia me organizar e estruturar a minha defesa. Observei 

prRIHVVRUDV�HV�GD�EDQFD��FREUDQGR�GH�IRUPD�FRQWXQGHQWH�HVWH�³DIDVWDPHQWR´��DOJR�TXH�VHPSUH�

me suscitou um forte desejo de resposta, não para questionar, apenas pelo questionamento, mas 

para discutir e ampliar as discussões em torno deste importante aspecto.  

Me causava muitas emoções escutar sobre o afastamento do campo, estando este 

discurso alinhado ao rigor científico, como se somente o estranho, aquele que vem de fora, tem 

capacidade de aprender, pesquisar, assimilar e descrever o campo de pesquisa, como se a/o 

nativa/o fosse uma/m ser humano incapaz de aprender, de obter conhecimentos a partir de 

técnicas discutidas e compartilhadas nos campos acadêmicos. 

Desta forma, enrijecendo e cristalizando ainda mais as espessas paredes erguidas 

separando conhecimento e vida, algo que precisamos urgentemente incentivar para que sejam 

debatidas e que novas estratégias de trocas de conhecimentos possam ocorrer, evidenciando 

aquelas/es pesquisadoras/es que têm a experiência do campo, pois aos olhos destas/es, o campo 

jamais se reduzirá a um mero objeto de pesquisa, mas de fato onde a vida acontece. 

Estas/es pesquisadoras/es, como eu, de dentro, têm ampliado suas técnicas de 

observação, de estudos e pesquisas, justamente porque são baseadas em suas vivências, 

ampliadas pela ciência, ancoradas em conceitos que ampliam estes conhecimentos, os quais 

existem de fato, mas que para a academia, passam a existir somente quando há uma tradução, 

em seus moldes e códigos, recebendo assim o reconhecimento como conhecimento, tendo o 

cuidado inclusive com a escrita - puramente a forma de transcrever estes conhecimentos - de 

uma forma que gere conhecimentos para ambos os campos - acadêmico e de pesquisa.  

Este processo, garantido pela Lei de Cotas3, gera oportunidades tanto para a academia 

 
3 A Lei nº 12.711/2012, sancionada em agosto deste ano, garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno 
nas 59 universidades federais e 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia a alunos oriundos 
integralmente do ensino médio público, em cursos regulares ou da educação de jovens e adultos. Os demais 50% 
das vagas permanecem para ampla concorrência (BRASIL, 2012). 
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aprender, quanto para negras/os, indígenas, advindos de escolas públicas, filhos de povo 

periférico, tornem-se estudantes universitários, acessando a universidade e mais do que isso, 

sendo estas/es, deslocando-se do posto de interlocutores, para postos de cientistas 

pesquisadoras/es, considerando seus conhecimentos, aquilo que utilizando de técnicas, 

metodologias e energias, com tanto, ou até mais rigor científico, já que a pesquisa não tem um 

fim em si mesma, mas que podem servir para dar luz e voz a problemas estruturais do campo, 

para além dos delimitados nos projetos.  

Estes trabalhos tornam-se o entrelace entre pesquisadora/r e interlocutora/r, as/os quais 

se conhecem, tendo sua vivência como principal bibliografia, sendo meios de ligação entre 

universidade e comunidade, uma forma híbrida de conhecimentos, além de ser uma pauta 

importante e histórica, presente nos objetivos das universidades federais e principalmente nos 

trabalhos e discursos de acadêmicos das ciências sociais. 

Sou catador de materiais recicláveis, uma condição de vida sem escolhas, já que cato 

materiais recicláveis para sobreviver desde minha infância, sendo a terceira geração de 

catadores na família, minha avó, minha mãe e eu, logo isso não foi uma escolha, assim como 

para a maioria das pessoas que nasce com seus futuros pré-definidos, dependendo muito de sua 

VRFLDELOLGDGH�H�GR�³VLVWHPD�GH�GLVSRVLo}HV�VRFLDOPHQWH�FRQVWLWXtGDV�TXH��HQTXDQWR�HVWUXWXUDV�

estruturadas e estruturantes, constituem o princípio gerador e unificador do conjunto das 

SUiWLFDV�H�GDV�LGHRORJLDV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�XP�JUXSR�GH�DJHQWHV´��%285',(8��������� 
Parto da ideia de que a maioria das pessoas já nascem com um futuro pré-definido, 
marcados pela origem, herança econômica e cultural, pelas raízes do passado que lhes 
configuram o futuro, o qual marca e define seus espaços de convivência, crescimento 
e sociabilidade, manifestadas pelos seus familiares, seus vizinhos e pessoas de sua 
convivência íntima. Aprendemos com o conjunto de seres vivos e não vivos que nos 
rodeiam, tudo significa alguma coisa, se comunica conosco, e quando não sabemos o 
que é, seu significado, buscamos saber, somos curiosos por essência.  (CARDOSO, 
2021c, p. 37). 
 

Minha ligação com resíduos é imprecisa no tempo, já que não consigo definir 

exatamente quando comecei a trabalhar e nem separar aquilo que era infância, do trabalho, 

diversão ou compromissos, nem mesmo eu podia me dar ao luxo de saber onde começava o 

galpão de reciclagem e onde terminava a minha casa ± sendo tudo uma coisa só. 

Estendendo a mesma hipótese a uma/m quilombola que nasceu, viveu e morou no 

quilombo, sendo em algum momento estudante e pesquisadora/r no seu próprio quilombo, bem 

como uma/m indígena, ribeirinha/o, ou mesmo favelada/o, onde estes são internos do campo, 

conhecedores de sua própria cultura e saberes populares, não sendo tratado como estranha/o, 

como pesquisadora/r, nem mesmo chamado pelo seu nome, mas pelo seu apelido ou ainda, 
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quem dera, chamado de compa, filha/o, comadres/compadres, numa ligação tão íntima quanto 

anterior à pesquisa.  

O campo nestes casos, acaba ganhando outras significações e objetivos, os quais passam 

por uma participação e interesse a serem trabalhados, construídos com suas/eus 

interlocutoras/as, as/os quais são elevados além de interlocutoras/es para a/o pesquisadora/r e 

este para seu campo, somente a/o pesquisadora/r que vem de dentro consegue dar estes sentidos 

e significados, estas/es são praticamente as/os únicas/os que podem exercer uma força coletiva 

para este trabalho.  

Minhas experiências enquanto estudante e pesquisador mostraram que as relações em 

torno da pesquisa se dão o tHPSR�WRGR��QmR�SUHFLVDQGR�³PDUFDU´�KRUD�SDUD�SHVTXLVDU��Mi�TXH�

esta é corrente e recorrente no campo. As/os interlocutoras/es, as/os quais são suas/eus 

vizinhas/os, amigas/os, colegas, camaradas, passam a acompanhar seu trabalho, seus 

desdobramentos, a importância passa a ser tanto para a academia, quanto para o campo e 

suas/eus interlocutoras/es. Estas/es são mais que um trabalho, são para a vida. 

 No meu caso, bem como de inúmeras/os pesquisadoras/es, que vêm do campo de 

pesquisa e não da academia para o campo, num movimento contrário, onde estas/es vêm da 

vivência, ampliando seus conhecimentos com ciência, técnicas e metodologias de pesquisas, 

para muito além da pesquisa-ação e da observação participante.  

Invariavelmente não existe nem mesmo a possibilidade de haver como entrar, sair ou se 

afastar do campo, o qual é uma mescla de vida, trabalho e pesquisa, sendo praticamente 

impossível o afastamento, comum à outras/os pesquisadoras/es, que vêm da universidade para 

o campo, logo, vem de fora, passando certo tempo no campo de pesquisa, concluindo suas 

graduações e iniciando suas vidas profissionais. 

Em alguns casos, pesquisadoras/es ganharam a confiança, passaram a fazer parte do dia 

a dia no campo, concluíram seus trabalhos e nunca mais retornaram ao campo em que 

conquistaram conhecimentos e graduações, por vezes, nem para entregar o trabalho e as 

discussões realizadas e, quando entregam, invariavelmente estes vêm em códigos ± a forma de 

escrita ± propriamente acadêmica, que não gera interesse nos seus interlocutores na leitura. 

Imaginem a/o filha/o de um cacique ou curandeira de uma determinada tribo 

pesquisando sobre seu povo. Este tem sua vida e relações pautadas pelas relações de 

sociabilidade que são muito anteriores à própria pesquisa, não chegou no campo como 

pesquisadora/r, mas sim como filha/o, uma condição a qual jamais deixará de ser. É inerente à 

pesquisa.  
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Outra relação que podemos perceber é o cordão de apoio que se cria em torno destas/es 

pesquisadoras/es que vêm de dentro, estas/es são um orgulho no campo, são exemplos que 

servem de base para outras/os, principalmente as/os pequenas/os estudantes e seus pais. 

Enquanto para aquelas e aqueles estudantes - aqui posso provocar e minhas/meus professoras/es 

que desejam ampliar seus horizontes - percebem e concordam que nasceram privilegiados (pelo 

menos a maioria, não sei o percentual, mas não vem ao caso, servindo apenas como uma 

reflexão).  

Eu me refiro a nascer numa família onde os pais são minimamente graduadas/os e às 

vezes mestras/es ou doutoras/es quando não, professoras/es acadêmicos, os quais estudaram 

uma biografia completamente euronortecentrista, não necessitando trabalhar desde muito 

jovem, entrando para a universidade com 17/18 anos e com 27/28 anos se tornando professora/r 

acadêmico ou recebendo cargos de gerência.  

Me pergunto se a própria formação de suas/eus alunas/os/estudantes seriam diferentes 

se estas/es professoras/es fossem pesquisadoras/es que vem de dentro. Quais seriam as/os 

autoras/es, conceitos e metodologias aplicadas, qual seria seus discursos e posições durante as 

aulas. Quais seriam os interesses de pesquisa de suas/eus alunas/os?  

Pergunto porque sei/sabemos, que��FRPR�GLVVH�3DXOR�)UHLUH��������S�������³D�HGXFDomR�

QmR�WUDQVIRUPD�R�PXQGR��(GXFDomR�PXGD�DV�SHVVRDV��3HVVRDV�WUDQVIRUPDP�R�PXQGR´��VHQGR�

que caminhamos em passos muito curtos para que as mudanças realmente aconteçam e pior, 

que este mundo acabe - diariamente ele acaba para milhares de pessoas que vivem as mazelas 

da pobreza e da poluição ambiental.  

Será que a/o pesquisadora/r que vem de dentro não aceleraria estas mudanças, já que 

muitas delas são consenso em sociedades democráticas como no Brasil? A experiência empírica 

ampliada pelos conhecimentos científicos alcançados ao longo da formação na academia, aquilo 

que podemos chamar de práxis (ANTUNES, 2014) não se tornaria uma potente base de 

sustentação para vencer as desigualdades sociais? 

 No meu caso, ao longo da minha vida como catador de materiais recicláveis, mas 

principalmente como tarefeiro, formador e representante do Movimento Nacional dos 

Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), uma condição que precisamos reconhecer, ser 

distinta da maioria da categoria que tem como principal tarefa, a catação de materiais 

recicláveis, construí olhares diferenciados sobre a nossa organização social, construindo uma 

bagagem de vivência distinta de outras pessoas - claro que cada ser aprende, olha e interpreta o 

mundo a partir de seus conhecimentos - os quais não bastam, por isso está sempre aprendendo.   
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De fato, a vivência não é uma metodologia em si, entretanto se torna uma potência, 

quando ancorada e ampliada com conhecimentos científicos conquistados na academia, as quais 

não deixam de ser meramente pontos de vistas singulares, ganhando cientificidade, garantida 

pelos grupos de pesquisa, bem como a orientação e correção de trabalhos pelas/os 

professoras/es e orientadores, que credenciam os trabalhos com reconhecimento e contribuição 

para ampliar conhecimentos tanto para a academia, quanto para a sociedade. 

Assim, as escritas não são baseadas apenas na vivência, mas sim em metodologias que 

contribuem para que haja o recorte temporal, a delimitação de tema, problema, bem como 

garante a presença de bibliografia, sendo essa fundamental para compor as bases 

argumentativas dos trabalhos, os quais podem estar articulados com outras metodologias, a 

exemplo do uso de questionário semiestruturado e pesquisa documental. 

Sou da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis da Cavalhada4 (ASCAT) 

desde o ano de 1998 e sou membro da equipe de articulação nacional do MNCR5. Portanto, sou 

altamente ativo e comprometido com meu campo de estudos, sendo quase impossível que 

outras/os pesquisadoras/es conheçam este campo de pesquisa como eu conheço, principalmente 

pelas vivências e o comprometimento com o campo. 

Este olhar recebe ferramentas de observações e análises, conquistadas pelos meus 

estudos em ciências sociais, ampliando minhas técnicas científicas, observada a partir de novos 

conceitos, os quais funcionam como ferramentas, que ampliam minha leitura e escrita desta 

realidade, potencializando as discussões que passo a fazer como catador e cientista social, aqui 

representando o/a pesquisadora/r que vem de dentro.  

Logo, não há como ± bem como não tenho o desejo ± distanciar-me/deslocar-me da 

minha principal identidade - catador de materiais recicláveis - a qual ganha uma potência como 

cientista social, bem como deste campo de pesquisa, pois é onde ocorre meu trabalho e mais 

que isso, minha própria vida e vivência, é o lugar onde aprendi a pensar, a ser visto e a olhar o 

mundo, foi neste campo que aprendi as mais belas lições da vida, foi onde aprendi a reconhecer 

e valorizar minha identidade, da qual tenho muito orgulho, que pertenço a uma categoria e uma 

organização, que sou um ser político e portanto coletivo, mas que diferente de outros seres, sou 

solidário. A solidariedade é uma ação concreta, base de ligação entre o eu e as/os outras/os 

catadoras/es,  

 
4 Cooperativa de catadores de materiais recicláveis, organizada desde o ano de 1996, no bairro Cavalhada, Zona 
Sul de Porto Alegre. https://www.cooperativaascat.com.br/  
5 Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, organizado desde o ano de 2001. 
http://www.mncr.org.br/ 
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Ao contrário, esta discussão que aqui venho provocar, mesmo havendo outras 

bibliografias as quais não tive contato ainda neste momento da escrita deste trabalho, pois 

acredito que com o tempo possamos ir ampliando o debate e aprofundando o conhecimento em 

cima de novas bibliografias ainda não lidas, devem ser fortalecidas, ampliando conhecimentos 

para aquelas/es que mais necessitam, as/os interlocutoras/es, as/os quais, se deslocam para 

pesquisadoras/es sem perder sua identidade, trazendo discussões e olhares, daquilo que é 

possível, somente quando se é realmente interligado umbilicalmente no campo. 

Assim sendo, para mim enquanto pesquisador, uma identidade mais recente, a qual meu 

histórico de vida não condiz, sendo que me tornei uma espécie de exótico e anormal, o catador 

iletrado que a partir da solidariedade, criou condições para voltar aos bancos escolares, depois 

de 20 anos afastado, conseguindo em apenas 8 anos, o êxito de se graduar em ciências sociais 

numa das melhores universidades públicas federais do Brasil, história que deu base ao meu 

SULPHLUR�OLYUR�VROR��TXH�OHYRX�R�WtWXOR�³'R�%L[R�D�%L[R��$�&XOWXUD�6RFLDO�GRV�(VWXGRV�H�R�7ULSp�

GH�6XVWHQWDomR�GD�9LGD´��&$5'262������F���R�TXDO�UHWUDWD�XPD�HWQRJUDILD�GH�PLVpULD��Oigada 

a luta pela educação e o deslocamento do normal ± catador iletrado ± para o exótico anormal ± 

catador graduado.  

Logo, este campo de pesquisa não é - e nunca será - apenas um campo de pesquisa, pois 

QmR�H[LVWH�D�SRVVLELOLGDGH�GH�³LU�D�FDPSR´��QHP�WDPpouco sair, nem mesmo se afastar, pois o 

espaço de estudos e vivência não se separam deste campo, sendo potencializada através deste 

momento de isolamento social, onde estudos e trabalho on-line são meios mais seguros para a 

saúde, mediados pelo mesmo computador em que trabalho.  

Todas as aulas durante a pandemia causada pelo vírus covid-19, bem como boa parte 

das articulações e discussões da categoria, se deram através de meios de contato imediatos, on-

line, mediados pelos usos de celulares e computadores conectados na internet, através de 

aplicativos como WhatsApp, Facebook, e-mail e outros, entrelaçando trabalho, estudos e a vida. 

Também não posso me fantasiar de estudante acadêmico ou pesquisador, pois a 

identidade de catador, bem como as lutas e articulações com a sociedade estando na liderança 

e organização das/os catadoras/es de materiais recicláveis, participando de espaços de decisão, 

sendo um dos principais articuladores das lutas da categoria, não me credenciam apenas como 

um pesquisador no sentido lato da palavra, mas sim como catador/pesquisador, diferenciado de 

outras/os pesquisadoras/es não catadoras/es, pois sou de dentro, meu trabalho, minhas paixões, 

minhas amizades, minhas lutas, meus familiares e, por último, meu campo de pesquisa são na 

prática, a mesma coisa. 
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Logo, assim como outros pesquisadores que vêm de dentro, me diferencio de outros 

pesquisadores, não por ser o melhor ou pior, não vem ao caso aqui e, de fato, isso não me 

interessa, mas sendo o pesquisador que vem de dentro, aquele que tem vivência e experiência 

em seu campo, as quais podem potencializar seu trabalho para muito antes de ser pesquisador.  

Um exemplo concreto que posso lhes dar: Imaginem como seria o recebimento de uma 

visita em vossa casa, que irá justamente para compreender as relações que vocês têm entre seus 

familiares e suas coisas, qual religião e ritos vocês seguem e organizam, quais objetos e seus 

significados, administram a casa, distribuem o poder e a riqueza conquistados pela família, 

quem, quando e que forma cozinham, o que cozinham, quem lavaria a louça e porque, até 

mesmo passar uma vassourinha na casa seria praxe, aquela vassourada que possivelmente 

poderia esperar para amanhã.  

Roupas limpas, dobradas e guardadas, objetos que voltam para seu lugar, de repente 

algum que ganhe mais destaque, para agradar ou desagradar a visita, enfim muitos outros 

exemplos poderiam arguir a vocês. A questão prática que quero refletir é que não importa 

TXDQWR� WHPSR� WHQKDP� UHODomR�� VH� D� YLVLWD� HP� VL�� QmR� IRU� ³SDUWH� GD� IDPtOLD´� D� URWLQD��

comportamento, organização das pessoas e dos objetos mudam, imagina então se essa visita em 

questão, fará uma pesquisa descrevendo justamente estas coisas? 

A visita possivelmente mudaria a rotina de sua casa e família, as coisas como são, 

possivelmente algumas coisas apareceriam e outras seriam escondidas, a casa, as coisas, os 

discursos, os comportamentos da família como um todo poderiam ser preparados para esta 

presença estranha, possivelmente poderia ter uma conversa coletiva para definirem estes 

FRPSRUWDPHQWRV�� ORJR�� VHULD� ³SUHSDUDGR´� XPD� VpULH� GH� SURFHGLPHQWRV� RV� TXDLV� SRGHP� VHU�

anormais para as/os habitantes da casa, mas que serão pensados como normais por esta/e ilustre 

visitante, imaginem então se esta/e visitante fosse representante de uma forma de mídia, a qual 

falaria publicamente daquilo que observaram em vossa casa. 

As posições assumidas e a própria biografia são dispostas na construção do 

conhecimento empírico, real e existente, podendo a teoria explicar a partir do prático e não o 

contrário como outras/os pesquisadoras/es. Aqui, por não haver a possibilidade do pesquisador 

TXH�³YHP�GH� IRUD´�� DTXHOH�TXH�PXGD�R� FHQário ou terá suas informações baseadas em seus 

interlocutores, no meu caso, eu mesmo serei interlocutor.  

Encontro nele um acréscimo ao conhecimento, algo que possamos aproveitar e 

debruçar-nos, visto que na antropologia social, o que mais desejamos é fortalecer o 

conhecimento de nossos interlocutores, lhes devolvendo não apenas um trabalho, mas também 
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o conhecimento gerado, fruto de sua participação.  

Para acender uma luz, além de ter a estrutura necessária, é preciso saber onde se encontra 

o interruptor, o qual a/o pesquisadora/r de fora pode aprender onde este se encontra, entretanto 

à noite, com a casa toda escura, somente a/o interlocutora/r consegue andar agilmente entre os 

corredores, desviando dos móveis da casa para encontrar exatamente a posição do interruptor 

para acender a luz.  

Não que a/o pesquisadora/r que venha de fora não aprenda, mas é mais difícil e mais 

lento para que isso aconteça, e como os projetos de pesquisa têm começo meio e fim, a potência 

se difere em relação ao que vem de dentro, aqui traduzida pela agilidade e ciência de onde se 

encontra o interruptor. Para quem vem de dentro, o ambiente faz parte dela/e, assim esta/e se 

move com mais agilidade e conhecimento, inclusive no escuro e, na necessidade de haver outro 

problema, sua capacidade de resolver é maior.  

Alguns problemas podem ocorrer no campo, sendo manifestados de diversas formas. 

Imaginamos que a/o interlocutor deliberadamente resolva não colaborar com a/o 

pesquisadora/r, ou ainda, dificultar seu trabalho, quando esta/e oferece informações erradas, 

falha nas entrevistas, inventa desculpas para não atender aos acordos, solicita dinheiro como 

pagamento de sua colaboração, exige que as coisas sejam descritas conforme seu desejo, ou 

simplesmente quando dá voltas e voltas para explicar algo que poderia ser simples.  

Um dos grandes problemas das/os pesquisadoras/es é transcrever as intermináveis horas 

de gravação de suas entrevistas, já para a/o pesquisadoras/r que vem de dentro - já conhece e 

possivelmente pode evitar muitos destes problemas, inclusive a própria pesquisa tem objetivos 

mais concretos, os quais podem dar mais referência e ciência para aquilo que já se sabe. 

Naquelas/es acadêmicas/os, professoras/es e pesquisadoras/es que defendem um 

afastamento do campo de pesquisa, me desculpem, mas pensamos muito diferente. Eu, por 

ignorância ou confirmando Bourdieu (1998), por ocupar um distinto campo social, marcado 

pelos meus capitais sociais, econômicos e culturais, ou pela formação do meu habitus, 

compreendo que infelizmente, este distanciamento do campo, está interligado ao ser diferente, 

ainda baseado na antropologia antiga, onde seres humanos brancos, principalmente europeus 

ou norte-americanos, viajavam para além mar, terras distantes e desconhecidas, para 

conhecerem e descreverem o exótico, o nativo e sua distinta cultura.  

E mais, que apenas estes poderiam ser credenciados e aceitos como pesquisadoras/es, 

escrevendo em outra língua, as quais o povo pesquisado nem acesso ao material tinham. 

Infelizmente essas pesquisas, tinham muito mais a função de servir ao sistema colonialista do 
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que gerar conhecimentos, uma estrutura que ainda insiste em refletir uma parte da nossa 

formação em ciências sociais atualmente, quando nossa carga de leitura e reflexões não se dão 

majoritariamente em cima das publicações das/os autores decoloniais. 

Entendo que esta forma estrutural de fora e dentro, acaba por levantar e cristalizar a 

barreira (in)visível acadêmica, a qual separa conhecimento teórico e empírico, onde o discurso 

é pela igualdade e a necessidade de que os conhecimentos sejam de fato acessíveis e disponíveis 

a quem deseja, mas que de fato - sem querer, assim espero - atuam de maneira a perpetuar que 

o conhecimento seja e continue sendo compartimentado, escrito em códigos e palavras de uma 

forma que somente quem esteja ocupando determinada posição no campo acadêmico, 

conseguirá compreender ou ainda, decifrar estes códigos. 

Em muitos lugares da academia, durante a minha formação acadêmica, escutei muito o 

discurso sobre a escrita leve, de fácil compreensão, a qual não deveria tornar-se meramente uma 

tese, uma pilha de papéis, para alcançar o diploma da graduação desejada, mas sim, que deveria 

ser um conhecimento compartilhado para o povo, para melhorar e ampliar seus saberes. É aqui 

que me agarro, para que sejamos tão rigorosos na acumulação de saberes, bem como no 

compartilhamento, compreendendo que sim, é necessário que tenhamos formas de pesquisas ± 

metodologias, conceitos e teorias ± os quais devem ampliar nossa caixa de ferramentas para 

aprender e decifrar este mundo social, mas não para nos encerrar e nos isolar dele. 

Não é difícil articular estas posições de discurso e prática, num controle feito por quem 

se posiciona de forma distinta, como elite, o qual discursa uma coisa e pratica outra, mantendo 

o status social de fato, exatamente como ele é. Vejo que os mesmos nem sequer conviveram 

FRP� VHXV� ³REMHWRV´� GH� SHVTXLVDV�� H� TXH� R� RQGH� QD�PDLRULD� GRV� FDVRV� EXVFDP� DSHQDV� VHXV�

objetivos individuais ± o título pelo título - sendo meramente produtores científicos acadêmicos, 

os quais  serão lidos e compreendidos apenas pelos seus iguais, criando um grande abismo entre 

campo de pesquisa e academia, seguindo a lógica colonial, perdendo a oportunidade fortalecer 

o conhecimento decolonial (QUIJANO, 2005) e de gerar ± na maioria dos casos ± conhecimento 

também para fora da academia, justamente para quem mais precisa.  
Os protocolos do discurso anticolonial são exemplificados pelo argumento de Frantz 
Fanon [1961] (1979, p. 25, 26) em Os Condenados da Terra sobre a inevitabilidade 
da violência para a descolonização, entendida como um processo necessariamente 
UHYROXFLRQiULR�GH�³>���@�VXEVWLWXLomR�GH�XPD�HVSpFLH�GH�KRPHQV�SRU�RXWUDV�HVSpFLH�GH�
KRPHQV´�� XPD� ³VXEVWLWXLomR� WRWDO´�� XP� ³SURJUDPD� GH�GHVRUGHP� DEVROXWD´��e� SDUWH�
GHVVH�FRQWH[WR�D�LPDJHP�GD�DQWURSRORJLD�FRPR�³VHUYD�GR�FRORQLDOLVPR´��VWDWXV�VLPLODU�
ao reservado por Fanon às elites nacionalistas reformistas dos países colonizados 
(entre as quais ele destacou as da América Latina). Essa alcunha é epitomizada pelo 
famoso quadro que enfeitava o escritório de Kwame Nkrumah, líder da independência 
e primeiro presidente de Gana, que o representava lutando contra os grilhões do 
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colonialismo britânico sob os olhares plácidos de três homens brancos que 
simbolizavam o regime colonial: um capitalista portando uma mala, um missionário 
portando uma Bíblia, e um antropólogo portando a sua cópia de African Political 
Systems (Kuper, 1985, p. 94) (REINHARDT; CESARINO, p. 11-12, 2017). 

 
Este processo de proximidade tem que ser visto como uma forma de potencializar um 

sentido de trocas, em que o campo fornece e recebe, gerando um real conhecimento ± no meu 

e em crescentes casos, umbilical ± de forma híbrida, pesquisador e principal interlocutor deste 

trabalho, unindo potência e necessidade de dar luz a estes campos que por muitas vezes foram 

apenas objetos de estudos, os quais atualmente no Brasil, através de políticas públicas como a 

Lei de Cotas (BRASIL, 2012b). 

Estas políticas têm promovido sujeitos como eu, os quais antes objetos, possam se tornar 

pesquisadores/as, num vórtex de crescimento e empoderamento popular e comunitário que 

rompe as espessas e (in)visíveis paredes universitárias, acolhendo quilombos, aldeias periferias 

e até galpões de reciclagem.  

Foi este encontro de coração com mente ± aquilo que sei da vivência, com aquilo que 

aprendi com a ciência, que me fez alegremente escolher ± ou ser escolhido ± pela antropologia, 

uma ciência que não parte de respostas prontas, mas sim de perguntas antropológicas, as quais 

buscam mais o saber, mesmo aquilo que parece ser como fato. 
Pode-se de fato afirmar que a antropologia contemporânea é a mais reflexiva das 
ciências sociais, tendo transitado de forma tensa, mas produtiva, de uma disposição 
defensiva com relação à sua autoridade científica e fronteiras disciplinares para um 
engajamento com a autocrítica enquanto recurso epistemológico e político intrínseco 
à sua tradição disciplinar. Essa transformação paradigmática na percepção e a 
percepção antropológica parece indicaU� XPD� TXHEUD� GHUUDGHLUD� FRP� R� ³VRQR�
GRJPiWLFR´� GH� GpFDGDV� DQWHULRUHV� �5(,1+$5'7�� &(6$5,12�� ������ S�� ��-12, 
2017). 
 

Cada vez mais ± sociedade e principalmente academia - compreendemos e aceitamos 

pesquisas e trabalhos acadêmicos de pesquisadores interligados aos seus campos, como grandes 

contribuições ao conhecimento, utilizando igualmente um alto rigor científico e assim sendo, 

com a academia ganhando muito conosco ± cotistas, povo preto, de baixa renda e periférico ± 

tanto em oportunidades de ampliar conhecimentos, como em ampliar-se e enraizar-se em 

lugares que eram apenas campo, mas que passam a ser campus, ou seja, seu próprio território. 

$TXLOR�TXH�R�DUWLVWD�*LOEHUWR�*LO�GLYXOJRX�HP�VHX�WZLWWHU�³*RVWR�GH�SHQVDU�D�SROtWLFD�GH�

cotas como uma oportunidade que esse povo preto, periférico e de baixa renda está dando ao 

mundo acadêmico convencional, eurocêntrico e embranquecido de conhecer os nossos 

VDEHUHV´��DPSOLDQGR�FRQKHFLPHQWRV�LPSRUWDQWHV�SDUD�DFDGHPLD�H�SULQFLSDOPHQWH�SDUD�HVWDV�HV�

pesquisadores/as de dentro que buscam para além de suas graduações, soluções para os 
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problemas e mazelas pesquisadas (GIL, 2019). 

Assim sendo, não escrevo este trabalho apenas para receber diploma de cientista social, 

nem tampouco que fique consumindo dados em alguns sites acadêmicos, mas para que possa 

servir de argumento e formação para pesquisadoras/es que vem de dentro, para as/os 

catadoras/es, quilombolas, indígenas e outras/os, bem como a academia e a sociedade 

interessada em aprender e compartilhar saberes e experiências com estes povos, os quais têm 

muito a nos ensinar e compartilhar se tivermos as metodologias certas.  

Escrevo para compartilhar estes conhecimentos, estas vivências coletivas, as quais não 

são somente minhas, refletidas nestes breves capítulos e em outros trabalhos acadêmicos, os 

quais passam a ser nossos, numa devolutiva que posso dar para a sociedade que investiu nos 

meus estudos, dando-me a oportunidade de me incluir como estudante acadêmico nesta 

brilhante universidade federal ± gratuita e de qualidade, a qual tenho muito orgulho de fazer 

parte. 

EMPATIA E SOLIDARIEDADE, O TRABALHO SUJO 

Neste capítulo, o qual faz parte do trabalho de conclusão de curso (TCC) em 

antropologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), buscarei discorrer sobre 

visível e invisível, o feio e o belo, sujo e limpo, desde um olhar de dentro, de um catador de 

materiais recicláveis que escreve sobre seu próprio trabalho, sobre luz das teorias sociais 

amplamente discutidas no longo de oito semestre da graduação. 

Olhar um ser humano maltrapilho, arrastando carroça pelas ruas da cidade, dormindo 

rente às calçadas, ao relento, enfrentando frio, calor, vento, pedindo alimentos e dinheiro, por 

vezes necessitando de banho, pois invariavelmente não tem acesso à água nem para beber, quem 

dera para tomar banho. Infelizmente é rotineiro, faz parte do cenário na maioria das grandes e 

pequenas cidades, não importa qual a sua renda per capita, estrutura e recursos, essa acaba sendo 

uma das mais concretas e incontestáveis imagens da falha da sociedade e suas instituições, 

principalmente o Estado. 

Este claramente está precisando de atenção, assistência de todo tipo, entretanto, 

infelizmente esse olhar já não causa mais estranhamentos, não geram protestos e estão longe 

dos grandes discursos políticos, longe da maioria dos programas de governo, não estão na pauta 

principal do direito, dos juízes e seus tribunais, do Estado e seus governos. Estão longe da 

maioria das pessoas, tanto as que decidem quanto aqueles que aguardam as decisões, são de 

fato um limbo social, (r)existem, mas são invisíveis, são seres humanos, mas valem menos que 
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um pet, tem direitos, mas lutam pelo simples direito de ter direitos, são um meio que não tem 

alcance a nenhum lado. 

Sujeitos sem redes sociais, sem internet, telefone e computador, desconectados da 

sociedade 4.0, vivem offline perante as instituições sociais e, principalmente, diante do 

poderoso Estado, o qual se torna apenas uma fantasia que garante que estes possam sobreviver 

a mais um dia, até que alguém com direitos e dinheiro, resolva à sua vontade, dar fim para estas 

descartadas vidas, com uso letal de violência, simplesmente porque podem, foi assim com os 

catadores de materiais recicláveis Ricardo Nascimento (MNCR, 2017), Luciano Macedo 

(GRINBERG, 2021), ambos em São Paulo, dentre tantos outros casos, onde o simples ato de 

viver, incomoda a tal ponto que acabam sendo assassinados. 

Excluídos socialmente de nós mesmos, a tal ponto que normalizamos, parecendo que 

não podemos fazer nada, que não é nossa culpa, que isso acontece, afinal, faz parte do atual 

cenário, é normal, é um pensamento abissal (SANTOS, 2007) num misto com a atitude blasé, 

TXDQGR�D�SHVVRD�p�³LQFDSD]�GH�UHDJLU�D�QRYRV�HVWtPXORV�FRP�DV�HQHUJLDV�DGHTXDGDV´��6,00(/��

1973). Aqui reside uma parte significativa da nossa perda de humanidade, de sermos iguais uns 

aos outros e logo, querer que a/o outra/o tenha os mesmos direitos e oportunidades que nós.  

Se tu és assim, infelizmente aceitou que não somos iguais, que há sujeitos superiores - 

humanos especiais - e sujeitos inferiores - sub-humanos - com direitos relegados e pior, uma 

aceitação de que isso é normal. Ver que temos pessoas aos nossos olhos que vivem em situação 

de extrema miséria, não entender que isso ocorre somente quando os direitos estão sendo 

relegados já é um problema, o qual amplia quando pensamos que a culpa da situação em que 

estas pessoas se encontram é delas mesmas. 

A desumanização num misto de preconceito e medo, se teme o pobre porque ele ainda 

pode reivindicar. A reivindicação do pobre é pela sua vida, dignidade, respeito à sua cultura, 

sua forma de viver, ver e construir seu mundo. A culpa da miséria pode recair em vários 

poderosos ombros, mas com toda certeza, não é do pobre, pois este, luta diariamente para sua 

subsistência, para manter-se minimamente em pé.  

Pergunto-me, como estes vão reivindicar direitos, sua cidadania, se o próprio Estado 

não lhe garante direitos, se a organização social é estruturada justamente para que pessoas sejam 

excluídas? Como ele vai reivindicar se já lhe tiraram tudo, em muitos casos até a capacidade de 

pensar, se organizar e lutar, não lhe dando nem mesmo a chance de nascer num mundo melhor, 

numa sociedade mais justa, mais solidária? 

Estes seres humanos teriam muitos argumentos para desistirem de viver, ou ainda de 
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viverem fora das leis do Estado, praticando violência, o que seria uma forma de devolução a 

esta sociedade excludente e violenta, mas responde trabalhando, aquilo que os capitalistas 

gritam aos quatro cantos do mundo, que o trabalho dignifica o homem, mas não é de fato o que 

acontece com a maioria das/os catadoras/es de materiais recicláveis que sobrevivem nas ruas e 

lixões do nosso planeta.  

Carrinhos de supermercado sem alimentos dentro, amassados e sujos, emaranhado 

arames e ganchos para segurar sacos de lixo ao seu redor, abarrotados de papéis, papelão e 

plásticos recicláveis, latinha de alumínio é mais difícil (Foto 1).  O morador do condomínio 

prefere guardar porque sabe que ela tem valor, prefere incrementar sua renda para se dar de 

presente parte de uma viagem ou o churrasco no final do ano, do que destinar a/o catadora/r 

para matar sua fome. Descarta seus resíduos como se fosse um favor e acredita que a poluição 

não é culpa sua.  

É injusto, é triste, pois justamente estes sujeitos são dotados de poder nesta sociedade 

de aparências, tem cargos e recursos, podem decidir pela garantia de vidas melhores aos seus 

iguais, entretanto entram no abismo do pensamento individualista, onde pensa que a culpa dos 

problemas é do outro, é do Estado e das empresas que não fazem a parte deles, são insensíveis, 

não pensam no próximo, pavimentando e deixando um caminho livre para que este morador 

pense exatamente assim e por fim, também não faça a parte dele.  

 
Foto 1 ± Índio, catador de materiais recicláveis de Porto Alegre, é um ser humano muito feliz com seu trabalho. 

³(X�WLUR�RV�PDWHULDLV�GR�FRQWrLQHU��DVVLP�HX�DMXGR�D�FLGDGH�H�D�FLGDGH�PH�DMXGD´���$UTXLYR�SHVVRDO�� 
 

A apatia e a falta de empatia são fatores centrais da exclusão econômica e social, da 

invisibilidade e da violência. A apatia é por não fazer nada e quando muito, apenas fazer a sua 

parte, que é justamente a base deste mundo onde se produz e não se questiona o que fazer com 
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a produção. O problema da fome é um problema de empatia, de humanidade e não apenas do 

Estado, da política e da economia, seres humanos que não compreenderem isso, não são tão 

humanos assim, pois esquecem-se de colocarem-se no lugar do outro, acabam por golpear 

fatalmente a empatia, aquilo que nos unifica.  

Quando se perde a capacidade de ter empatia, perdemos o elo que nos liga, o campo 

sensorial que nos torna humanos, destoando a política, a qual, ao invés de ajudar, serve apenas 

para competir e, desta forma, pergunto: Como então seremos iguais se a apatia e a falta de 

empatia forem um combustível para nossas reações diante de um mundo tão desigual, complexo 

e excludente? Como resolver problemas de fome, quando não falta comida? Da miséria, quando 

não falta dinheiro? 

Não é à toa que a solidariedade, empatia e alegria residem muito mais nas/os mais 

pobres, estas/es mantêm suas vidas em torno desse tripé e não do dinheiro e das propriedades. 

Às vezes, nem objetos, nem comida têm, e o pouco que conseguem, ainda dividem. Os pobres 

são seres humanos coletivos, políticos e agenciam-se a partir de sua humanidade, já os ricos, 

pelos seus produtos, pelas suas pertenças, pelo seu status e poder - sem isso ± reduzem-se a 

quase nada. 

Na avaliação deste catador, ricos são apenas seres humanos sem humanidade, 

disputando trânsito, exigindo passagem com seus carros luxuosos, guiados por gente com tanta 

casa, mesmo havendo tanta casa sem gente nenhuma.  É normal e parece que foi sempre assim, 

alguns ainda dizem que em tempos idos, as coisas eram piores. Mesmo tendo direitos, liberdade 

de se associar, de falar, de ir e vir, o pobre não se dá conta que o direito em si, não é uma 

garantia de direito, numa assimetria entre ser e ter, que reflete o visível e o invisível. 

Por mais incrível que pareça, o invisível é nada mais, nada menos, que um reflexo do 

direito, daquilo que se quer ou não se quer ver, discutir, resolver. É um ato concreto de 

procrastinação, daquilo que deveria ser prioritário de ser resolvido se a base das ideias e 

soluções fosse a empatia - colocar-se no lugar do outro - para assim resolver. Se fosse meu filho 

a passar fome, se fosse meu pai desempregado, se fosse minha irmã a sofrer preconceitos, se 

fosse minha esposa a sofrer abuso sexual, será que ainda estaríamos nesta sociedade abissal?  

Tudo isso numa sociedade de alta tecnologia, grandes conhecimentos, super rica em 

dinheiro e ainda em recursos, onde a escassez não é o principal problema da economia, mas sim 
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a alta concentração, mesmo diante de um estado de direito institucionalizado, atravessando e 

vencendo décadas, ano a ano afirmando-se e agarrando-se a governos que focam ou desfocam 

essas realidades, disputadas pelas novas tecnologias de comunicação, via redes sociais, as quais 

poderiam servir como um espaço de denúncia popular, mas que normalmente servem apenas 

como afirmação de status e poder, mesmo sem ter nem um nem o outro. 

A sociedade da superprodução, onde quem produz, muitas vezes não tem acesso ao seu 

produto, aquilo que Marx (2004) afirmDYD��³O trabalhador se torna tanto mais pobre quanto 

mais riqueza produz, quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O trabalhador 

VH�WRUQD�XPD�PHUFDGRULD�WmR�PDLV�EDUDWD�TXDQWR�PDLV�PHUFDGRULDV�FULD´��QXP�FRQWH[WR�GH�SHUGD�

de humanidade onde quanto mais se aumenta a população, a produção de riquezas, aumenta-se 

também a exclusão e a miséria social.  

Sociedades erguidas sobre a égide da violência letal do escravismo e colonialismo, com 

imposição de cultura, religião, saberes, arraigadas pelo Império Brasileiro. Brasil Império, seus 

arranjos de Brasis que atravessaram os séculos até a chegada deste Brasil democracia, onde 

violências legais e ilegais dependem primeiramente de quem pratica, baseados ainda em sua 

cor e conta bancária, espaço que ocupa na sociedade. 

Nestes últimos anos, temos vivenciado uma polaridade exacerbada entre esquerda e 

direita, com a diferença residindo no matar ou deixar morrer, onde são admiráveis e belos, 

detentores da moral e do desenvolvimento os carros luxuosos que custam mais de 200 mil reais 

e, feio e imoral, como o próprio atraso, o carrinho de supermercado e sua/eu condutora/r, a/o 

catadora/r de materiais recicláveis que mesmo sendo empurrada para a morte, sem direitos 

perante o carro luxuoso, tendo que lutar para manter a condição de trabalhadora/r explorada/o.  

Entre o feio e o belo, o carro luxuoso é o belo, tanto quanto poluidor, (Trocar por ponto 

e vírgula.) seu condutor, um gerador de resíduos e impactos ambientais, já que a produção de 

resíduos está altamente associada à concentração de riquezas, quanto mais dinheiro tem, maior 

é a quantidade de resíduos produzidos. Os ricos do mundo são os maiores poluidores, são de 

fato os destruidores do planeta. Possivelmente esse condutor é uma grande referência neste 

arranjo social e econômico de sociedade, com status que lhe permite sequer ser questionado de 

onde vem tudo aquilo que ele tem. 

Já o carrinho de supermercado é considerado o feio, entretanto é uma ferramenta que 
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potencializa o agente de proteção ambiental. A/o catadora/r de materiais recicláveis por ter 

poucos recursos financeiros, é um dos agentes que menos resíduos gera, apesar de trabalhar 

com resíduos. O real de tudo isso é que ambos nasceram de heranças, de suas próprias culturas 

e saberes, os quais, mesmo disputando o mesmo espaço, a rua, são invisíveis um para o outro, 

principalmente por não se verem naquela situação. Ambos não são rostos, não são corpos, não 

são seres humanos de carne, osso e sentimentos, são meramente carro e carrinho, e isso reflete 

quHP�VmR��D�PDWHULDOLGDGH�GD�VRFLHGDGH�GH�DSDUrQFLDV��FRQILUPDQGR�DTXHOH�GLWR�SRSXODU��³7X�

YDOHV�R�TXH�WHQV�H�QmR�R�TXH�pV´� 

Num mundo capitalista, os seres humanos perdem a identidade de cidadãs/ãos tornando-

se meramente consumidores, onde a produção de resíduos é ligada ao consumismo e este à 

riqueza. A riqueza é dissociada do trabalho e associada principalmente à herança ou a 

exploração de trabalhadoras/es. Assim sendo, a riqueza não é uma conquista pelo trabalho e, 

por isso, trabalhadoras/es têm, quando muito, sua própria força de trabalho para vender ao preço 

que o patrão quiser pagar. 

Catadoras/es de materiais recicláveis são parte dos seres humanos que menos produzem 

resíduos, ao mesmo tempo, são quem mais trabalha com eles, executando a maior parte do 

trabalho empregado na cadeia produtiva, produzindo aquilo que não servia mais, sendo os 

principais atores da reciclagem, ao mesmo tempo em que são as/os mais explorados, recebendo 

valores tão ínfimos que lhes condenam a viver suas vidas, arrastando resíduos pelas cidades, 

muitas vezes, sem nenhum equipamento. 

As/os catadoras/es de materiais são seres excluídos, invisíveis ou não aceitos nesta 

VRFLHGDGH��D�TXDO�UHFODPD�GDTXHOD�H�TXH�³UDVJD�VDFROLQKDV´��PDV�TXH�QmR�VH�Gi�FRQWD�TXH�QmR�

sabe, e nem quer aprender, a separar adequadamente seus resíduos, os quais poderiam ser 

melhor aproveitados e reciclados, gerando trabalho e renda, principalmente para as mulheres e 

povos das periferias, por vezes gritando a altos pulmões pela salvação da Amazônia, adorando 

o símbolo da reciclagem, sendo estas, fortes evidências do racismo e analfabetismo ambiental, 

tornando-se grandes contradições deste arranjo social, que caminha cada vez mais rapidamente 

para seu previsível fim.  

Milhares de trabalhadoras/es no planeta sobrevivem da coleta, triagem e destinação de 

materiais recicláveis para a reciclagem, transformando um dos maiores problemas ambientais 
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GD�DWXDOLGDGH��HP�VROXomR�SDUD�TXH�SRVVDP�VREUHYLYHU��³HQWUHWDQWR vivem em sua maioria no 

limite de suas necessidades básicas e contam apenas com a renda de seu trabalho para conseguir 

PDQWHU�D�VL�H�VXDV� IDPtOLDV´��6,/9$��1$6&,0(172��������S������ LPHUVDV�QXPD�SURIXQGD�

precariedade (ANTUNES, 2006).  

2�%DQFR�0XQGLDO�DSRQWD�TXH�³HP�WRGR�R�PXQGR�FHUFD�GH����PLOK}HV�GH�SHVVRDV�JDQKDP�

a vida recuperando material reciclável no lixo. Destes, 4 milhões estão na América Latina, onde 

SHOR�PHQRV�����WUDEDOKDP�GH� IRUPD� LQVDOXEUH´� �%$1&2�081',$/«���������1R�%UDVLO��

conforme o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), este 

número pode ser muito maior que 800 mil catadoras/es (MNCR, 2019). Entretanto, o governo 

federal aponta 400 mil, sendo 24 mil apenas no Rio Grande do Sul, metade da estimativa do 

MNCR. 

Sem direitos, a precariedade acaba por se tornar a norma vigente de seu trabalho, na 

palavra do catador de materiais recicláveis Severino Lima Júnior, no filme Essa Gente Vai 

/RQJH��R�TXDO�IDOD�GR�³GLUHLWR�GH�WHU�GLUHLWRV´� numa clara analogia do distanciamento que há 

entre o trabalho da catação e o direito da categoria enquanto profissional, mesmo aqueles que 

são garantidos ± seja pela Constituição ou pelas leis conquistadas pela categoria (ESSA 

*(17(«��������� 
Nesses termos, a precariedade do trabalho pode ser identificada tanto pela aferição de 
critérios objetivos que asseguram e garantem os direitos sociais e trabalhistas ± através 
da formalidade do trabalho, por exemplo, ou pela natureza e tipo de vínculo 
empregatício do trabalhador ± como pela experiência subjetiva que os trabalhadores 
têm desses mecanismos sociais e institucionais de proteção, reconhecimento e 
sociabilidade. Se a ausência de proteção previdenciária, por exemplo, pode provocar, 
em certos indivíduos, uma sensação de insegurança no trabalho, isto é, uma situação 
subjetiva de precariedade, isso não é necessariamente o caso para todos os 
trabalhadores. Um trabalho exercido sem nenhum tipo de proteção social e 
previdenciária pode não provocar no indivíduo uma sensação de insegurança e, 
portanto, de precariedade. Tal fato irá depender de seus padrões sociais de referência 
e do peso de outras formas de solidariedade, familiares, comunitárias ou de 
proximidade nas quais ele está inserido (VARGAS, 2016, p. 316). 
 

 Catadoras/es são seres os humanos que figuram entre os mais excluídos e 

marginalizados: são os sem-teto, sem-terra, sem direitos, sem educação, sem saúde, sem 

transporte, as/os analfabetas/os, aquelas/es que não têm sucesso escolar, os quais a maioria nem 

sequer concorrem à empregos formais, sendo uma figura para além do chamado exército de 

reserva.  

A categoria é o reflexo da parceria estabelecida com as instituições da sociedade, 

principalmente prefeituras, as quais, conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(BRASIL, 2010) e Política Nacional de Saneamento Básico (BRASIL, 2007), devem contratar 
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a categoria para a prestação de serviços, de educação ambiental, coleta seletiva, triagem e 

encaminhamento dos resíduos para a reciclagem, logo, catadoras/es de materiais recicláveis são 

uma categoria fundamental na gestão integrada de resíduos sólidos brasileira. 

Não são apartados dessa sociedade, são sim, excluídos e marginalizados. São a parte 

mais concreta da exclusão social dentro do sistema capitalista, mesmo sendo trabalhadoras/es, 

não são valorizadas/os, mesmo seu trabalho ser extremamente relevante, são invisibilizadas/os 

e por muitas vezes são perseguidos e criminalizados.  

Estas/es trabalhadoras/es são formalmente reconhecidas/os desde o ano de 2002 pela 

&ODVVLILFDomR�%UDVLOHLUD�GH�2FXSDo}HV��&%2���VmR�DV�SHVVRDV�TXH�³FDWDP��VHOHFLRQDP�H�YHQGHP�

materiais recicláveis como papel, papelão e vidro, bem como materiais ferrosos e não ferrosos 

H� RXWURV� PDWHULDLV� UHDSURYHLWiYHLV´�� VHQGR� XP� WUDEDOKR� GH� DFHVVR� ³OLYUH� VHP� H[LJrQFLD� GH�

HVFRODULGDGH� RX� IRUPDomR� SURILVVLRQDO´� ILFDQGR� D� FDUJR� GDV� RUJDQL]Do}HV� GH� FDWDGRUDV�HV�

realizar a formação e treinamento de seus catadores cooperados (CBO, 2002). 
O trabalho é exercido por profissionais que se organizam de forma autônoma ou em 
cooperativas. trabalham para venda de materiais a empresas ou cooperativas de 
reciclagem. o trabalho é exercido a céu aberto, em horários variados. o trabalhador é 
exposto a variações climáticas, a riscos de acidente na manipulação do material, 
acidentes de trânsito e, muitas vezes, à violência urbana. nas cooperativas surgem 
especializações do trabalho que tendem a aumentar o número de postos, como os de 
separador, triador e enfardador de sucatas. (CBO, 2002). 
 

Contudo, a categoria lamentavelmente está muito longe de ser valorizada, mesmo diante 

da relevância e importância do seu trabalho nesta sociedade de consumo onde a produção de 

resíduos e poluição aumenta exponencialmente a cada ano. O último Anuário da Reciclagem 

apontou que KRXYH�³DXPHQWR�GD�JHUDomR�GH�568�HQWUH������H�������GH������HP�PXLWR�VXSHUD�

o crescimento da população brasileira (cerca de 7% no mesmo período), o que levou ao aumento 

SHU�FDSLWD�GH�JHUDomR�GH�568´��$6&$7��35$*0$��S����������� 

As/os catadores são responsáveis por 90% de todos os resíduos reciclados no Brasil, um 

trabalho que conserva os recursos naturais preservando recursos naturais, diminuindo a 

destruição da natureza, principalmente dos oceanos ± local que mais recebe plásticos de uso 

único  do mundo -, em contrapartida por este trabalho realizado, fica com apenas 10% dos 

valores investidos na cadeia produtiva dos reciclados, tornando esta, uma das cadeias produtivas 

mais injustas e exploradoras de mão de obra trabalhadora. 
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Foto 2 ± Catador de materiais recicláveis com a bandeira do MNCR. (Arquivo pessoal). 

Os seres humanos são geradores de resíduos desde o seu nascimento até sua morte, os 

resíduos são um dos maiores problemas ambientais do planeta. Altos investimentos em 

dinheiro, tecnologias empregadas e sistemas complexos de gerenciamento de resíduos, não dão 

certo se não tiverem participação popular. Mesmo havendo uma lei nacional desde o ano de 

1981 (BRASIL, 1981), que torna os lixões locais inadequados para destino final de resíduos 

sólidos no Brasil, segundo o Observatório dos Lixões (2021), 2518 municípios declararam que 

encaminham seus resíduos a lixões a céu aberto ou aterros controlados, 2257 declararam que 

encaminham para aterros sanitários e 795 municípios nem sequer declararam onde depositam 

seus resíduos. 
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Gráfico 1 ± Disposição final de resíduos sólidos no Brasil. Fonte: Observatório dos Lixões 

 

Conforme a PNRS, o tratamento de resíduos deve obedecer a hierarquia estabelecida no 

artigo 9º que diz: ³Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a seguinte 

ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 

sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos´� �%5$6,/�� ������� ORJR��

destinar resíduos a aterros sanitários, não obedecem a lei, já que a mesma deixa bem clara que 

apenas rejeitos devem ser encaminhados. 

2V�DWHUURV�VDQLWiULRV�³HVWmR�UHODFLRQDGRV�SULQFLSDOPHQWH�jV�HPLVV}HV�DWPRVIpULFDV�GR�

aterro (CO, CO2, CH4, H2S, HC, NH3, etc.), emissão de material particulado e consequente 

DOWHUDomR�GD�TXDOLGDGH�GR�DU��JHUDomR�GH�OL[LYLDGR´�RV�TXDLV�FDXVDP�³FRQWDPLQDomR�GD�iJXD�H�

do solo, geração de odor, danos à propriedade (uso e ocupação de solo), proliferação de vetores 

transmissores de doenças, rHGXomR� GD� GLVSRQLELOLGDGH� GH� UHFXUVRV� QDWXUDLV�� GHQWUH� RXWURV´�

(GAIO; MARASCHIN; CARDOSO, 2017, p. [6]). 

Os resíduos podem ser um bem, mas somente se estiverem no lugar certo, se forem 

destinados corretamente, perdendo seu aspecto negativo e por vezes repugnante, tornando-se 

matéria prima, as quais não precisam ser extraídas da natureza novamente, economizando 

recursos naturais, matéria prima virgem como petróleo, árvores e minério. 

Se forem destinados e tratados adequadamente, podem gerar benefícios sociais, 

econômicos e principalmente ambientais, entretanto não é o que ocorre no Brasil, mesmo 

estando sobre uma das mais importantes e avançadas leis de resíduos sólidos do mundo, a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305/2010 a qual estabelece normas, 

Deposição final de resíduos sólidos no Brasil

2257 municípios depositam em Aterros Sanitários

2518 municípios deepositam em Lixões e Aterros Controlados

795 municípios não declararam onde depositam seus resíduos
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disposições objetivos e responsabilidades de todos os geradores de resíduos, desde os 

fabricantes, distribuidores, consumidores e prefeituras. Essa discussão está mais detalhada no 

capítulo denominado: A ressignificação dos resíduos e a cultura social da reciclagem. 

Há todo um discurso pactuado no Brasil em torno da falta de recursos públicos nos 

municípios para o tratamento adequado de resíduos, principalmente a reciclagem, pois precisa-

se de grandes investimentos, o que de fato é uma grande falácia, articulada e garantida pelas 

empresas privadas de limpeza urbana, além de ser sustentada pelas administrações municipais.  

Os municípios falam que não tem recursos para realizar os serviços de encerramento 

dos lixões, educação ambiental, compostagem, reciclagem e nem mesmo coleta seletiva e apoio 

às/aos catadoras/res, entretanto investem cifras milionárias em serviço de coleta e transporte de 

resíduos, os quais são levados majoritariamente para lixões e aterros controlados, locais ilegais 

e inadequados para disposição final (BRASIL, 2010).  

Slogans de prefeituras, pactuados com seus cidadãos, são em torno do objetivo de cidade 

limpa, e desta forma as empresas privadas, as quais têm como objetivo, o lucro pelo lucro em 

primeiro lugar, se especializaram na prestação de serviços principalmente de coleta, almejando 

receber os altos investimentos que as prefeituras dispõem para este serviço, e assim sendo, 

atualmente no Brasil, 100% dos municípios brasileiros ± não me refiro a 100% dos brasileiros 

- coletam resíduos. 

Esta coleta é praticamente um deslocamento de resíduos, de um ponto da cidade, das 

regiões centrais, bairros nobres e suas ruas, para outros mais afastados, isolados e invisíveis, 

mas dentro da própria cidade, para os chamados lixões, atualmente 2528 municípios, depositam 

seus resíduos nestes locais inadequados. Este tipo de procedimento envolve muito dinheiro, 

entretanto sem retorno nenhum, diferente daquilo que seria a reciclagem e o problema só não é 

maior, porque as/os catadoras/es realizam a coleta dos materiais recicláveis pelas ruas e lixões 

do Brasil.  

 Logo, os resíduos são um grande problema, principalmente para as administrações 

municipais, as quais precisam resolver este problema urgentemente, sob pena de descumprir 

leis nacionais de saneamento e resíduos sólidos, acabando por responder por crimes de 

responsabilidade administrativa, ou não recebendo recursos do governo federal, já que 

normalmente os critérios estabelecidos nos editais de financiamento de municípios pelo estado 

brasileiro, principalmente para a gestão de resíduos, são baseados no cumprimento das leis.  

Os resíduos sólidos são matérias primas ± a natureza propriamente dita ± transformada 

em produtos e embalagens descartáveis, uma parte dos resíduos, principalmente plásticos, são 
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chamadas de uso único6, necessitando de gerenciamento integrado, garantido a partir de 

participação popular, já que o sucesso da gestão adequada de resíduos, a qual é considerada 

quando se implantam sistemas de educação ambiental continuada e transversal, desde a escola, 

o trabalho, espaços comunitários e imprensa, envolvendo todos os geradores de resíduos para 

participarem da coleta seletiva de recicláveis secos, principalmente papéis, plásticos, metais e 

vidros, de resíduos orgânicos, principalmente sobras daquilo que é alimento.  

Uma lei sem participação popular perde sua essencialidade, passa a ser desnecessária, 

já que ninguém cumpre e neste caso, sem gerenciamento adequado de resíduos ambientais, por 

terem um poder altamente poluidor e destrutivo da natureza. Os resíduos sólidos são a própria 

natureza transformada, entretanto, sem cuidado e tratamento, estes resíduos geram poluição e 

destruição natural, logo a reciclagem se faz importante para que a natureza seja preservada. 

O trabalho das/os catadoras/es é um dos reflexos mais concreto deste sistema econômico 

e político, marcado pelo domínio do homem branco, logo é patriarcal, machista, preconceituoso 

e altamente excludente, onde os trabalhos mais precários, invisibilizados, do cuidado, são 

exercidos pelas/os negras/os.  

A catação tem estes princípios, ela ocorre uma parte na rua ± a coleta ± entretanto a 

triagem ocorre nos lixões, galpões localizados nas periferias e zonas rurais ± locais 

invisibilizados, onde cada 3 pessoas na catação, duas são mulheres e mulheres negras/os, 

moradoras de periferia, num país onde a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

Contínua, mais recente, de 2019, a população brasileira é composta por 48,2% de homens e 

51,8% de mulheres (IBGE. 2019). 
 
Assim como no total da população brasileira, as pessoas de cor ou raça preta ou parda 
constituem, também, a maior parte da força de trabalho no País. Em 2018, tal 
contingente correspondeu a 57,7 milhões de pessoas, ou seja, 25,2% a mais do que a 
população de cor ou raça branca na força de trabalho, que totalizava 46,1 milhões. 
Entretanto, em relação à população desocupada e à população subutilizada, que inclui, 
além dos desocupados, os subocupados e a força de trabalho potencial, as pessoas 
pretas ou pardas são substancialmente mais representadas ± apesar de serem pouco 
PDLV� GD� PHWDGH� GD� IRUoD� GH� WUDEDOKR� ��������� HODV� IRUPDYDP� FHUFD� GH� Ҁ� GRV�
desocupados (64,2%) e dos subutilizados (66,1%) na força de trabalho em 2018 
(IBGE, 2019), 
 

Unidades de triagem (UTs) são chamadas popularmente de galpões de reciclagem em 

 
6 ³[...] plásticos de uso único são aqueles que possuem uma vida útil muito curta. Esses produtos são uma grande 
preocupação para os ambientalistas por serem descartados imediatamente após sua utilização. Entre eles estão 
copos, sacolas, canudos, embalagens, hastes flexíveis, talheres, entre outros produtos. Atualmente, entre 35% e 
40% da produção é composta por esse tipo de material. No entanto, diversos países, estados e municípios já 
começam a se movimentar para coibir o uso e mudar a cultura de consumo de plástiFR�GD�SRSXODomR´��86($+,06��
2021). 
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Porto Alegre, as quais possuem estruturas adequadas para recebimento, triagem, prensagem e 

armazenamento de resíduos sólidos coletados pelo próprio grupo ou recebidos da coleta seletiva 

municipal, equipamentos para a realização do trabalho como prensas, balanças, banheiros, 

vestiários, escritório de administração e algumas possuem cozinha, biblioteca, sala de cinema 

e espaços culturais, carros, caminhões e outros veículos além de possuírem licenças de 

operação, planos de prevenção de incêndio, licenças ambientais e contrato de prestação de 

serviços com a PMPA. 

As UTs são os locais onde as/os catadoras/es organizados coletivamente em associações 

ou cooperativas, fazem de forma autogestionária, a administração e a execução da parte mais 

importante do gerenciamento de resíduos, a triagem e preparação dos materiais recicláveis para 

a reciclagem. As/os catadoras/es, para além da triagem dos resíduos, atuam principalmente com 

o deslocamento da compreensão e do sentido daquilo que compreendemos como resíduos, os 

quais perdem sua carga negativa ± do feio, dos prejuízos econômico e ambiental - para materiais 

recicláveis± os quais passam ser positivo ± belo, gerador de trabalho, renda e preservação 

ambiental. 

A RESSIGNIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS  

Atualmente estou com 41 anos, minhas inquietações, bem como grande parte das minhas 

energias e mesmo estes estudos que tenho realizado, neste campo de pesquisa envolvendo 

catadoras/es de materiais recicláveis e resíduos sólidos, me indago: Como e onde estaremos 

daqui meio século? Como serão/estarão as coisas? Será que o planeta estará ainda habitável? 

Teremos animais vivos ou estes apenas empalhados em museus? E o clima, tranquilo? Outras 

perguntas me inquietam, entretanto não buscarei aqui respondê-las, apenas indaguei como uma 

preocupação a qual compartilho com quem ousar ler este trabalho. 

Neste capítulo do trabalho de conclusão de curso em Antropologia, na Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), apresento a discussão sobre pontos de vista 

ressignificados, os diferentes lócus dos principais atores envolvidos e interessados nos resíduos 

sólidos e em sua gestão, buscando discorrer sobre significados que cada ator tem,  baseado na 

vivência ao longo destes vinte anos de discussão sobre resíduos que tenho dedicado nas 

discussões com governos, empresários, geradoras/es de resíduos e catadoras/es de materiais 

recicláveis.  

Essa contribuição está incipiente e estará em constante construção, necessitará de 

atualizações, inclusive de maior aprofundamento usando metodologias de pesquisas que 
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possam colher mais informações sobre a ressignificação dos resíduos, entretanto neste capítulo 

faço as discussões iniciais, baseados na vivência e no olhar do catador e antropólogo, buscando 

compreender que os resíduos geram interesses e significados diferentes para cada ator.  

Antes de mais nada, resíduos são natureza transformada - aquilo que outrora era natural, 

transformada pela ação humana, numa mistura de trabalho, técnicas e tecnologias - é aquilo que 

sobra da transformação e aquilo que se transforma depois de ter sua vida útil - seu objetivo - 

alcançado. Uma parte da natureza é descartada e considerada resíduos de forma cada vez mais 

acelerada, deslocando aquilo que era natural para rejeitos, gerando oportunidades para uns 

atores e prejuízos para outros. 

Em quantidade considerada, os resíduos são tratados como problemas, envolvendo 

grandes investimentos para gestão, consistindo principalmente em coleta e destinação, deixando 

de fora a discussão sobre design, vida útil, necessidade, reciclabilidade7 e reaproveitamento. A 

ótica dominante em torno dos resíduos é tratá-los como sujeira, como algo que precisa ser 

limpo, tirado dos olhos dos geradores, desconsiderando que o planeta é uno e que não há como 

sumir com os resíduos, apenas os deslocar de um lugar a outro, sendo que a reciclagem é uma 

das melhores forma de reuso dos resíduos. 

Os investimentos na gestão de resíduos partem principalmente dos governos, pois estes 

são os atores responsáveis legalmente pela gestão dos resíduos e estes optam por fazer gestão 

privadas, contratando empresas privadas, as quais visam mais o lucro do que a gestão de 

resíduos. A maior parte dos resíduos são considerados um problema, desta forma boa parte são 

depositados em lixões e aterros sanitários sem nenhum tratamento ou separação e infelizmente, 

boa parte têm como destino os oceanos, principalmente materiais plásticos, gerando grandes 

problemas ambientais.   

Os resíduos quando não tratados adequadamente, planejados desde a sua produção até 

seu destino final, são um grande problema econômico, do desperdício e ambiental, tornando-se 

 
7 Reciclabilidade é a viabilidade da reciclagem. O vidro por exemplo tem uma baixíssima reciclabilidade, pois o 
valor de mercado pago vai de R$ 0,05 até R$ 0,07 centavos de reais o quilo. Este valor não paga o tempo empregado 
na coleta, separação, armazenamento, comercialização, logo, em vários lugares do Brasil, a exemplo de toda a 
região Norte, o vidro não tem reciclagem. 
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um grande poluidor ambiental, principalmente dos rios e oceanos, os quais estão profundamente 

poluídos, marcados pela presença massiva de microplásticos8 e nanoplásticos9.  

O desperdício é a perda de matéria prima que poderia ser reutilizada, se bem planejada, 

mas que acaba por se tornar rejeito, um prejuízo econômico imenso, já que tudo tem custo, 

vistas que se perde valores investidos no planejamento, tecnologia e transformação da natureza 

em resíduos.  

Entretanto os altos investimentos perdidos nos resíduos estão ligados a sua gestão e 

gerenciamento, este serviço e domínio concentram-se principalmente nas empresas privadas, 

as quais recebem grandes quantias de recursos públicos e privados para a realização da coleta 

dos resíduos, sem se preocupar com a destinação, já que a maioria dos municípios brasileiros 

destinam seus resíduos aos aterros controlados e lixões a céu aberto do país. Aterros controlados 

e lixões a céu aberto são tecnicamente a mesma coisa. Na tabela 1 vemos o quadro elaborado 

pela Confederação Nacional dos Municípios no Observatórios dos Lixões (2021) com os dados 

da disposição final de resíduos sólidos no Brasil. 
Tabela 1 ± Disposição final de resíduos no Brasil.  

Disposição final dos resíduos sólidos urbanos no Brasil 

Não informado 795 

Aterro sanitário 2257 

Lixão/aterro controlado 2518 
Fonte: http://www.lixoes.cnm.org.br/ 

No mundo, milhares de toneladas de natureza são transformadas em produtos, os quais, 

depois de cumprirem seus cada vez mais rápidos objetivos, transformam-se em rejeitos, 

chamados conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) de resíduos 

sólidos e não como ³lixo´, uma vez que resíduos tem aproveitamento se destinado 

corretamente. 

No próprio processo industrial de produção, uma parte significativa da natureza nem 

chega a ser transformada em produtos, mas imediatamente tornam-se rejeitos de produção. Para 

 
8 ³O microplástico, como o próprio nome diz, é uma pequena partícula de plástico. Esse tipo de material é um dos 
principais poluentes dos oceanos. Alguns pesquisadores consideram que o tamanho máximo do microplástico é de 
�� PLOtPHWUR�� HQTXDQWR� RXWURV� DGRWDP� D� PHGLGD� GH� �� PLOtPHWURV´�� 'LVSRQtYHO� HP�
https://www.ecycle.com.br/microplastico/  
9 ³Um nano plástico é uma partícula de plástico com tamanho entre 1 e 1000 nanômetros, produzida 
involuntariamente a partir da fabricação e degradação de objetos de plástico. Os plásticos podem ser degradados 
por processos físicos e químicos ou por comunidades vivas, sendo a radiação ultravioleta, a ação mecânica e a 
hidrólise, de fundamental importância na quebra e disponibilização dos mesmos aos micro-RUJDQLVPRV´��
disponível em: https://www.ecycle.com.br/nanoplasticos/  
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ter ideia do que estou falando, somente nos países da América do Norte, 99% de tudo que é 

produzido, acaba transformando-se em rejeito em menos de seis meses, numa situação de 

superprodução de resíduos que dobrou nos últimos trinta anos, chegando a produção de dois 

quilos de resíduos por habitante dia, um universo de milhares de toneladas de resíduos 

SURGX]LGRV�GLDULDPHQWH��$�+,67Ï5,$«�������� 

Para piorar a situação, a cada tonelada de resíduos sólidos geradas e descartadas pelos 

geradores, outras setenta são produzidas pela indústria para produzirem o produto (A 

+,67Ï5,$«� 2007), aliás, este passou a ser nossa principal identidade desde a virada do 

século, passando a ser mais importante aquilo que temos (capital e coisas, consumidores) e não 

mais o que verdadeiramente somos (seres humanos em igualdade, cidadãos), uma conquista 

expropriada pelo sistema capitalista, tirando-nos a identidade de cidadãs/ãos, iguais umas/uns 

às/aos outras/os perante a sociedade, tornando-nos meros consumidores, logo, desiguais, já que 

somos vistos pelo poder de compra que temos, tornando-nos poluidores do planeta.  

Todos os resíduos são a própria natureza transformada, sendo que do petróleo derivam 

os plásticos, principalmente de árvores de acácia, pinus e eucaliptos derivam as aparas para 

fabricação de papéis, da areia de quartzo os vidros, dos minérios os metais. Quando os produtos 

feitos pelo uso destas matérias primas - os resíduos - não são reciclados, são necessários 

novamente mais extração de matéria virgem da natureza, causando impactos diretos de 

destruição do meio natural ou futuros - previsíveis ou imprevisíveis - como o caso dos 

crimes/desastres ambientais como o vazamento de óleo nas praias do nordeste e o rompimento 

de barragens na região sudeste do Brasil, no estado de Minas Gerais (CARDOSO, 2019). 

A gravimetria dos resíduos no Brasil, apontada pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA, 2017) do Governo Federal, afirma que 34,06% dos resíduos são recicláveis, 

destes 16,49% são materiais plásticos, 13,16% papéis, 2,34% vidros, 1,56% de materiais 

ferrosos e 0,51% material alumínio, 57,41% de matéria orgânica ± os quais podem gerar energia 

a partir de biodigestores, bem como, composto orgânico, os quais podem adubar a terra, cerca 

de 30% são recicláveis secos ± sendo estes os resíduos mais perversos poluidores da natureza, 

principalmente os plásticos, sobrando apenas 8,56% dos resíduos sem nenhum aproveitamento, 

os quais não deveriam nem mesmo serem gerados. 
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Gráfico 2 ± Gravimetria dos Resíduos Sólidos no Brasil. Fonte: IPEA. 2017 

 

Em 2010, o Ministério do Meio Ambiente, apontava que o Brasil perdia oito bilhões de 

reais anualmente por não reciclar seus resíduos, entretanto não apontava por exemplo, quanto 

investe em tecnologias de coletas e tratamento privados dos resíduos, onde estes são 

encaminhados para aterros controlados e lixões a céu aberto, os quais, tecnicamente são a 

mesma coisa (BRASIL, 2021).  

Segundo André França, atual secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio 

$PELHQWH��00$���³OL[mR�H�R�DWHUUR�FRQWURODGR�VmR�PXLWR�SDUHFLGRV�H�DPERV�QmR�WrP�D�YHU�FRP�

o aterro sanitário. O lixão não tem controle nenhum e o aterro controlado, como diz o nome, 

WHP�DWp�XP�FHUWR�FRQWUROH��PDV�VHP�JDUDQWLD�GH�DGHTXDomR�DPELHQWDO´��FKDPDQGR�DWHQomR�³SDUD�

não confundir, colocamos de um lado o lixão e o aterro controlado, que é a destinação irregular, 

H�GR�RXWUR�R�DWHUUR�VDQLWiULR��TXH�p�XPD�REUD�GH�HQJHQKDULD�SUHSDUDGD�SDUD�LVVR´. (BRASIL, 

2021). 

Segundo o Observatórios dos Lixões (2021), atualmente 2518 municípios depositam 

seus resíduos sólidos em lixões e aterros controlados ± tecnicamente lixões e aterros controlados 

são mesma coisa - vistas que o aterro controlado leva este nome apenas porque usa de processos 

de aterramento de resíduos com argila, terra e brita por cima, mas por baixo, o chorume ± 

líquido advindo da decomposição de resíduos orgânicos contaminado, polui solo e mananciais 

de água.  
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O mesmo Ministério aponta que apenas 3% dos resíduos são recicláveis, dado que não 

se sustenta justamente porque a Associação Brasileira de Fabricantes de Lata de Alumínio 

DSRQWRX�TXH�QR�DQR�������R�³tQGLFH�GH�UHFLFODJHP�DOFDQoRX��������PDQWHQGR�R�%UDVLO�HQWUH�RV�

líderes mundiais em reciclagem de latinhDV´�� 

(P� Q~PHURV�� LVVR� VLJQLILFD� TXH� IRUDP� UHFLFODGDV� ³������ PLO� WRQHODGDV�� RX��

aproximadamente trinta e um ELOK}HV�GH�XQLGDGHV´������«���������VHQGR�TXH�FRQIRUPH�R�VLWH�

Recicla Sampa, a Associação Brasileira da Indústria do PET (ABIPET) divulgou em seu 

relatório anual que foram recicladas cerca de 311 mil toneladas de embalagens PET no ano de 

������ ³,VVR� VLJQLILFD� TXH� ���� GRV� SURGXWRV� GHVFDUWDGRV� SHOD� SRSXODomR� VHJXLUDP� SDUD� D�

UHFLFODJHP´��3$1'(0,$«��������� 

O volume do ano passado foi 12% maior do que o registrado em 2018 e gerou um 

IDWXUDPHQWR�GH�PDLV�GH�����ELOK}HV�GH�UHDLV�SDUD�D�HFRQRPLD�EUDVLOHLUD´��3$1'(0,$«���������

Logo, o índice de 3% de reciclagem de resíduos no Brasil não se sustenta, justamente porque 

desconsidera o importante trabalho das/os catadoras/es de materiais recicláveis do Brasil, um 

exército de quase um milhão de trabalhadoras/es, conforme dados do Movimento Nacional dos 

Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR). 

 
Figura 1 ± Representação espacial da existência do serviço de coleta seletiva, segundo municípios participantes - 

Brasil (Diagnóstico Resíduos Sólidos. 2019) 
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Os resíduos são um problema ambiental, seus impactos negativos na natureza são 

fortemente investigados pelos organismos internacionais, sendo atualmente uma das principais 

pautas presente na agenda da Organização das Nações Unidas (ONU). O principal interlocutor 

da ONU, o secretário-geral António Guterres, lembrou no dia mundial do meio ambiente de 

������TXH�DV�SDUWtFXODV�GH�PLFUR�SOiVWLFR�SUHVHQWHV�QR�RFHDQR�³VXSHUDm as estrelas de nossa 

JDOi[LD´��081'2«�������� 

Para superar este grande problema ambiental, Guterres convida as/os cidadãs/ãos do 

PXQGR��VHXV�JRYHUQRV�H�LQVWLWXLo}HV�SDUD�³YHQFHU�D�SROXLomR�SRU�SOiVWLFR´��DUJXPHQWDQGR�TXH�

³QRVVR� PXQGR� HVWi� VHQGR� LQXQGDGR� SRU� UHVtGXRV� SOiVWLFRV� SUHMXGLFLDLV´�� H� FRQFOXLQGR� TXH�

³WRGRV�RV�DQRV��PDLV�GH���PLOK}HV�GH�WRQHODGDV�DFDEDP�QRV�RFHDQRV´��R�TXH�WRUQD�XPD�HYLGrQFLD�

clara da importância do trabalho das/os catadoras/es de materiais recicláveis na ressignificação 

os resíduoV��081'2«�������� 

As/os catadoras/es de materiais recicláveis tem um olhar que ressignifica os resíduos, 

para elas/es, os resíduos são bons, geradores de renda e promotores de cidadania (BRASIL. 

2010) os deslocando completamente daquilo que é um grande mal ambiental e econômico, para 

um bem econômico, social e ambiental, aquilo que sustenta suas vidas e famílias, aquilo que 

lhe reinsere na sociedade enquanto trabalhadora/r, transformando o feio em belo, o sujo em 

limpo, o desperdício em geração de renda e sustento de suas famílias e tudo mais que garante 

sua subsistência.  

O olhar da/o geradora/r aos resíduos é um olhar completamente diferente do olhar da/o 

catadora/r de materiais recicláveis. A/o geradora/r olha os resíduos como sujeira, algo feio, uma 

coisa que anteriormente poderia estar embalando alimentos que ela/ele ingeriu e imediatamente 

após seu uso, se transformou em coisa ruim, num grande problema. É um olhar que se desloca 

rapidamente, visto que alguns alimentos, por exemplo, têm suas escolhas pelos consumidores 

justamente por causa de suas embalagens.  

Já para as/os catadoras/es de materiais recicláveis, os resíduos são a única saída para 

não deixarem de subsistir, sobreviver, pode significar aquilo que chamo em algumas palestras 

e rodas de conversas, de UTI, que significa, Última Tentativa do Indivíduo para sobreviver. 

Sem este olhar que ressignifica os resíduos, meio ambiente, as/os catadores/as e os/geradores, 

caminham mais rapidamente rumo a sua destruição, a sua morte, sem este trabalho, a morte 

antecipada, é o único caminho que todas/os seguem. 
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Figura 2 ± Charge Direnne. Fonte: DIRENNE, A. S/D, disponível em:  

https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/2019/09/atividade-sobre-charge-desigualdade.html 
 

Nas ruas, terrenos baldios e outros lugares das grandes metrópoles, bem como nas 

pequenas cidades, uma quantidade considerada cada vez maior de resíduos, geram milhares de 

focos de lixões, consumindo uma grande quantidade de recursos públicos para seu 

gerenciamento e controle, a capital do estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, nos informa 

a partir da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smurb), em matéria para o jornal Zero 

Hora (BECKER, 2021), que foram identificados mais de 400 focos de descarte irregular de 

UHVtGXRV��RV�TXDLV�³PXLWRV�VmR�SRQWRV�KLVWyULFRV�RQGH�Ki�JUDQGH�DF~PXOR�GH�UHVtGXRV�a cada 

VHPDQD´��RX�VHMD��VmR� OLPSRV�H� LPHGLDWDPHQWH� WRUQDP-se pequenos lixões, local irregular de 

descarte de resíduos.  

$LQGD�GH�DFRUGR�FRP�R�VHFUHWiULR�GD�6PXUE��³DSHQDV����GRV�SRUWR-alegrenses fazem a 

VHSDUDomR�FRUUHWD�GRV�UHVtGXRV´�H�TXH�RV�FXVWRV�PHQVais para o gerenciamento destes focos e 

pela baixa separação de recicláveis de rejeitos, chegam mensalmente a R$ 1,5 milhão, sendo 

que quase a metade, ³VHWHFHQWRV� PLO� UHDLV� VmR somente para transporte de resíduos, que 

poderiam ser reciclados, para os aterros VDQLWiULRV´� �%(&.(5�� ������� 3DUD� HIHLWR� GH�

comparação, os valores pagos à cooperativa Ascat para a triagem e destinação dos resíduos para 

a coleta seletiva é R$5.158,84 reais, um valor absurdo para a política que deveria ser fortemente 

apoiada. 
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Figura 3 ± Charge A luta das/os catadoras/es pela coleta seletiva solidária em Porto Alegre - RS (LATUFF, 2017) 

Apresento o quadro abaixo com parte dos valores investidos na gestão de resíduos na 

cidade, onde poderemos perceber principalmente a desvalorização da política de reciclagem, 

onde o investimento é nas associações e cooperativas de catadoras/es da cidade, em comparação 

com os valores investidos na iniciativa privada, minimamente configurando um projeto político 

de anti-reciclagem em Porto Alegre, cidade que já foi referência internacional nesta 

modalidade. Estes altos investimentos nestes serviços de coleta, transporte e aterramento de 

resíduos, configuram também um retrocesso em relação ao antes e depois da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) a qual estabelece e obriga a reciclagem, em comparação 

com os investimentos na reciclagem anteriores ao ano 2002, apresentado na primeira parte deste 

capítulo. 
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Tabela 2 ± Valores investidos na gestão de resíduos em Porto Alegre. Elaborado pelo autor. 2021 

Assim sendo, uma parte considerada dos resíduos reciclados é recuperada pela ação 

das/os catadoras/es de materiais recicláveis, os quais são responsáveis diretos por 90% de todos 

os resíduos que são reciclados, ficando com apenas 10% dos valores empregados na cadeia 

produtiva, uma das maiores injustiças econômicas e sociais, a qual tem um alto grau de 

invisibilidade, pois é executada por mulheres, homens e crianças, as quais vivem em extrema 

vulnerabilidade social e econômica, sem a devida valorização e reconhecimento pelo seu 

importante trabalho.  

A sociedade e suas principais instituições ± econômicas, políticas, jurídicas e até de 

educação ± infelizmente ainda muito longe de cumprirem suas próprias leis, como a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010) e a Política Nacional de Saneamento Básico 

(BRASIL, 2007), as quais impõem a obrigatoriedade de haver coleta seletiva, final de lixões, 

contratação de forma direta e sem licitação de associações e cooperativas de catadoras/es de 

materiais recicláveis para a coleta seletiva, além de uma agenda de prioridades para a gestão de 

resíduos, sendo a primeira delas a não geração, o reaproveitamento, reciclagem, destinação 

adequada de rejeitos (BRASIL, 2010). 

Longe de cumprirem as leis, a instituições governamentais, principalmente as 

prefeituras, responsáveis pela gestão dos resíduos, aplicam uma agenda de prestação de serviços 

beneficiando principalmente empresas privadas ± com altos investimentos ± e estas usando 

tecnologias cada vez mais caras, como coleta mecanizada conteinerizada, caminhões prensa, 

sendo encaminhado para aterros e lixões, enquanto que quando em contrato com cooperativas 

de catadoras/es ± as quais utilizam de alta ocupação de trabalho/mão de obra/postos de trabalho 
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± ficam apenas com a responsabilidade do serviço, porém sem investimentos em dinheiro, 

perpetuando assim a lógica sistêmica de exploração, relegando direitos já conquistados pela 

categoria, trazendo em seus discursos, que os resíduos tem valor e estes são a forma de 

pagamento pelos trabalhos das catadoras/es. 

Os resíduos sólidos são um grande problema, causando grandes prejuízos ambientais e 

econômicos a toda sociedade, ameaçando futuras vidas no planeta. Os lixões são grandes 

HPLVVRUHV�GH�JDVHV�GH�HIHLWR�HVWXID��2V�OL[}HV�H[LVWHQWHV�QR�%UDVLO�³ODQoDP�FHUFD�GH�YLQWH�H�VHWH�

milhões de toneladas de CO2 HTXLYDOHQWHV�SRU�DQR´��9,(,5$��$5$Ò-2��������� 

Os resíduos só passam a ter valor depois de passar pelas mãos das/os catadoras/es, os 

quais às custas de muito trabalho ± um trabalho pesado e degradante na maioria dos casos - 

operam dentro de uma das maiores injustiças econômicas do mundo - deslocando um problema 

para uma solução, transformando em belo o feio, em proteção ambiental aquilo que era um de 

seus maiores poluidores, realizando 90% do trabalho da reciclagem e ficando com apenas 10% 

dos recursos empregados na cadeia, usando como principal força motriz para este trabalho, seus 

corpos e saberes. 

Há uma enorme engenharia do saber neste processo de reciclagem feita pelas/os 

catadoras/es de materiais recicláveis. Para a realização do serviço é necessário saber onde estão 

os resíduos, quais roteiros seguir, quanto tempo, a qualidade dos materiais. è necessário 

conhecer cada tipo, cada polímero plástico, tipos de metais, textura e ondulações do papel, 

separando os resíduos em mais de setenta classificações diferentes. 

É necessário saber sobre a contabilidade - valores, compradores, forma de pagamento. 

Uma cooperativa de catadoras/es de materiais recicláveis, estas precisam estar documentadas 

num nível burocrático maior que para as empresas privadas, necessitam prestar contas as/aos 

suas/eus cooperadas/os e sociedade. Quanto mais organizada for a cooperativa, maior serão 

seus custos e os benefícios as/aos cooperadas/os. 

 Entretanto a maioria absoluta não estão em organizações coletivas e solidárias, 

trabalham na individualidade nos lixões do Brasil, recolhendo materiais enormes sacos nas 

costas, arrastando pesados carrinhos e carroças, mergulhando em contêineres, lixeiras, rios e 

igarapés, catando em lixões, coletando nas ruas e armazenando em suas casas e galpões de 

reciclagem. 
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Foto 3 ± A ressignificação dos resíduos ± prejuízos econômicos, ambientais e sociais, ressignificado em renda, 

proteção ambiental e inclusão social. (Fotos do autor) 
Mesmo diante de perseguições, como no caso de Porto Alegre onde há uma lei 

puramente higienista, elaborada pelo ex-vereador e atual prefeito de Porto Alegre, Sebastião 

Melo, chamada pelas/os catadoras/es de materiais recicláveis da Lei da Fome.  

No anexo 1 deste trabalho, apresento parte da ata de uma audiência pública, ocorrida na 

Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre, onde discutimos os verdadeiros interesses 

desta lei, a qual não teve nenhuma mudança desde a sua proposição, mesmo diante de muitas 

audiências e reuniões com participação das/os catadoras/es de materiais recicláveis. 

 A Lei Melo se apresenta como uma lei higienista, preconceituosa, altamente excludente 

e de requintes de ampliação da marginalidade, justamente porque a categoria tem a proibição 

do seu trabalho, com a proibição da circulação dos veículos de tração animal (VTAs), as 

carroças e os veículos de tração humana (VTHs), os carrinhos.  

 
Figura 4 ± Charge Iotti. (Iotti/Agencia RBS. 2017). 

A Câmara dos Vereadores de Porto Alegre recebeu um projeto de lei de proibição da 

circulação de carroças no ano de 2003, apresentado pelo então vereador Sebastião Melo. Após 
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muitas discussões, mobilizações e manifestações contrárias realizadas pela nossa categoria, foi 

criada a Comissão de Proteção dos Animais.  

O ponto principal da justificativa da lei era o direito dos animais ± nesse caso, o cavalo. 

Colocamos diversos argumentos e propostas para a inclusão social e a mudança gradual de 

veículos de tração animal para motorizados, com a organização da categoria em cooperativas e 

os contratos de prestação de coleta seletiva solidária. Nenhuma das propostas foi aceita. 

Mesmo diante de perseguições, proibições, falta de apoio, estrutura, usando carrinhos, 

carroças ou arrastando sacos, as/os catadoras/es de materiais recicláveis coletam muito mais do 

que os caminhões cada vez mais tecnológicos a serviço das empresas privadas, mesmo que estes 

tenham contratos milionários de prestação de serviços, recebam apoio da prefeitura e tenham 

toda a liberdade para imporem seu negócio.  

Os índices de reciclagem oficiais não refletem verdadeiramente a reciclagem no país, 

justamente porque governos e empresários desconsideram as/os catadoras/es de materiais 

recicláveis, um exército de pessoas que possuem identidade, um olhar que ressignifica os 

materiais e lutam pelos seus direitos em relação ao trabalho com reconhecimento e valorização. 

Esta vantagem de reciclagem pela categoria em relação às empresas privadas é a cultura social 

da reciclagem (CARDOSO, 2021a). 

CULTURA SOCIAL DA RECICLAGEM 

Ao longo deste capítulo, presente no trabalho de conclusão de curso (TCC) em 

antropologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), buscarei responder o 

porquê as/os catadoras/es de materiais recicláveis são as/os principais personagens da cadeia 

produtiva da reciclagem, realizando educação ambiental, coleta, triagem dos resíduos, 

preparação e comercialização dos recicláveis, sendo as/os protagonistas deste importante 

trabalho, mesmo diante da precariedade de seu trabalho e da falta de parcerias com o poder 

público municipal e seu órgão executor da gestão de resíduos, discorrendo sobre a cultura social 

da reciclagem (CARDOSO. 2021a) 

A cultura social da reciclagem é a conexão entre catadoras/es de materiais recicláveis e 

geradoras/es de resíduos, mediados pelos materiais recicláveis, conectados pela empatia e a 

solidariedade, gerando reciclagem dos resíduos e seus imensos benefícios sociais, econômicos, 

ambientais, culturais e políticos. Geradoras/es que separam seus resíduos e destinam para a 

reciclagem a partir da ação das/os catadoras/es de materiais recicláveis, acrescem a separação 

em seu cotidiano, criticam quem não faz e majoritariamente são pessoas dotadas de 
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solidariedade, empatia, cuidados com a/o outra/o, com seu meio ambiente e a natureza como 

um todo. 

Geradoras/es que não misturam seus resíduos (recicláveis e rejeitos) e entregam os 

recicláveis para as/os catadoras/es de materiais recicláveis, conseguem enxergar as outras 

dimensões dos resíduos ± não apenas como rejeitos altamente poluentes quando no lugar errado, 

mas como matéria prima, as quais ganham ressignificação quando passam a ser recicladas, 

geradora de trabalho e renda nas mãos das/os catadoras/es de materiais recicláveis. Aqui 

podemos ver a materialidade da solidariedade e da empatia. Solidário, porque o/a gerador/a 

sabe o bem que está realizando com suas ações e empático, porque as/os geradoras/es colocam-

se na situação da/o outra/o. 

Por ser uma ação de conexão entre geradoras/es e catadoras/es de materiais recicláveis, 

estes acabam se conhecendo, principalmente discutindo sobre a precariedade do trabalho na 

reciclagem, algo infelizmente que não necessita de tanta atenção para perceber, apenas um olhar 

já é suficiente. Desta forma, geradoras/es acabam por se tornar apoiadoras/es da categoria, 

conhecendo mais de perto os dilemas, dificuldades e agindo para com suas ações amenizar as 

grandes dificuldades. 

Quem tem este cuidado de não misturar, separando e destinando para a reciclagem, 

deseja um final feliz para seus resíduos, passando por uma ação positiva, que beneficia pessoas 

que em tese, não podem lhe beneficiar em troca, pois são sujeitas/os por vezes sem recursos 

nenhum, sem estrutura, às vezes, nem casa para morar, uma cama para dormir. São pessoas que 

não podem favorecer economicamente, devolvendo algo em troca pelo recebimento dos 

resíduos recicláveis e desta forma, acabam rompendo a lógica do sistema capitalista que difere 

os seres humanos e os coloca em eterna competição.  

Com a destinação dos resíduos para a reciclagem através das/os catadoras/es de 

materiais recicláveis, as/os geradores percebem-se realizando uma ação importantíssima para a 

vida, conectada a proteção e preservação ambiental, gerando trabalho e renda para famílias, as 

quais são tratadas como rejeitos sociais pelo mercado formal de trabalho. Fortalecendo a 

inclusão social destas famílias e quando organizadas em associações e cooperativas, fortalece 

também uma outra organização de trabalho, baseada na solidariedade, participação, distribuição 

de riquezas, a qual chamamos de economia solidária.  

São ações concretas para além da reciclagem, as quais não demandam muito tempo e 

investimento. Para além, as/os geradoras/es conseguem compreender melhor a política 

ambiental de gestão de resíduos, e com o passar do tempo, passam a realizar cobranças pela 



 
57 

 

qualidade e ampliação de serviços como a coleta seletiva, junto aos governos e em apoio às/aos 

catadoras de materiais recicláveis. Desta forma, vimos nascer e fortalecer uma cultura social da 

reciclagem, pois pessoas passam a acolher, praticar e compartilhar cotidianamente em suas 

vidas, por vezes impondo para que outras pessoas façam o mesmo. 

Estas/es geradoras/es conseguem ver, mesmo num ângulo diferente das/os catadoras/es 

de materiais recicláveis, a beleza e os benefícios gerados pelos resíduos, já logo ao não misturar 

e destinar adequadamente. Esse ato é gerador de felicidade para ambos, geradora/r e catadora/r, 

mostrando o lado da beleza e da importância da reciclagem, a qual está longe de ser meramente 

o reaproveitamento dos resíduos. Os resíduos ganham ressignificação de sentidos, deslocando-

se do feio, sujo, desperdiçado e poluidor para belo, limpo, gerador de trabalho, renda, vida e 

proteção ambiental. 

A/o catadora/r de materiais recicláveis têm consigo a importância e o saber da separação 

adequada dos resíduos, os quais quando passam pelas suas mãos, deslocam-se de resíduos e 

passam a ser considerados como matéria prima, ou seja, os materiais recicláveis que alimentam 

a indústria bilionária da reciclagem, mantida por pessoas que foram excluídas dos empregos 

formais das próprias indústrias, como um exército rejeitado, longe de ser apenas de reserva. 

As/os catadoras/es de materiais recicláveis precisam de resíduos bem separados, para 

assim transformarem em matéria prima e conseguirem comercializar por melhores preços de 

mercado. A coleta e a triagem10 são trabalhos extremamente pesados, exigem muita técnica e 

esforço físico, quanto mais misturados os resíduos, maior será o peso, o esforço físico, a 

quantidade de tempo para coletar e triar e ainda serão menores os rendimentos, justamente 

porque há um trabalho de coletar e triar os rejeitos e apenas os materiais recicláveis tem 

comercialização.  

Quanto menos misturados os resíduos - recicláveis e rejeitos - na origem, maior é o 

reaproveitamento, pois este depende principalmente da qualidade dos materiais, tanto os 

recicláveis secos, quanto os reaproveitáveis orgânicos. O peso e volume diferem bastante, 

ficando os recicláveis secos com maior volume e menor peso, enquanto os orgânicos com menor 

volume e maior peso.  

Não misturar os resíduos, ou separar secos e molhados, são a base da coleta seletiva. 

Menos rejeitos é também menor quantidade de força necessária no trabalho de coletar e triar, 

bem como há uma facilidade maior de separação de resíduos apenas recicláveis, ganhando mais 

 
10 Triagem é a separação dos resíduos por tipo, cor, modelo, polímero, ondulação, sendo as principais separações 
os papéis, plásticos, vidros e metais e cada um destes grupos, várias outras separações. 
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agilidade e produção, aumentando os índices de reaproveitamento e reciclagem de resíduos, 

bem como a renda das/os catadoras/es de materiais recicláveis envolvidos. 

As/os catadoras/es de materiais recicláveis são as/os melhores educadoras/es 

ambientais, tornando-se agenciadoras/es de geradoras/es para que possam compreender e 

separar mais e melhor seus resíduos gerados, direto na fonte e, portanto, sem contaminação. O 

sucesso da reciclagem depende da separação dos recicláveis - secos e molhados - dos rejeitos, 

bem como da destinação de forma solidária para a categoria. Quando isso não ocorre, as/os 

catadoras/es de materiais recicláveis tem que empregar mais energia, trabalham mais e ganham 

menos. Logo, a categoria se torna educadora ambiental nata, pois, além de preservar o meio 

ambiente, também sobrevive da reciclagem. 

A reciclagem acontece pelas mãos das/os catadoras/es de materiais recicláveis, mesmo 

diante de grandes dificuldades e mazelas que geradoras/es, governantes e empresários criam 

em função da reciclagem. Reciclar com a participação desta categoria é abrir mão do processo 

privado e nem todos os governos progressistas para apoiar estes processos.  

Para a categoria não resta outra alternativa do que seguir trabalhando e se organizando, 

rompendo as grossas e espessas barreiras da exclusão social, atravessando as margens da 

sociedade e nos reinserindo nos nichos de ligação social, fortalecendo a cultura social da 

reciclagem, realizando na prática este serviço, usando seus corpos como força motriz e, 

principalmente, vossa capacidade do saber, seus conhecimentos.  

Cada catadora/r de materiais recicláveis, trabalhando nas ruas, lixões ou cooperativas, 

significa valores a menos que uma empresa coletora ganhará e que cada tonelada encaminhada 

à reciclagem é uma tonelada a menos enterrada no aterro sanitário, o que a empresa que opera 

o aterro sente como prejuízo. Lembremo-nos, mesmo que isso não pareça nada sapiens, a 

destruição planetária da natureza gera acúmulo de riquezas para alguns ± o sistema coloca o 

lucro acima da vida, inclusive do próprio capitalista - e a miséria e poluição ambiental para 

todas/os. 

As/os catadoras/es são conectadas aos materiais recicláveis: enquanto o poder público e 

os empresários os veem como problema e buscam implantar a privatização como solução, a 

categoria busca ampliar e fortalecer sua capacidade de reciclar, dialogando diretamente com 

as/os geradoras/es, com a comunidade, buscando ampliar a separação de recicláveis e rejeitos, 

melhorando índices de reaproveitamento e reciclagem, proteção ambiental e sua própria renda. 

A cultura social da reciclagem é rompida quando a coleta seletiva é privatizada, a/o gari 

é mais parecido com um corredor maratonista, com seu trabalho altamente físico, do que com 
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uma/m educadora/r ambiental, como são as/os catadoras/es de materiais recicláveis. O serviço 

ganha velocidade em relação a coleta seletiva solidária, a qual passa a ganhar este termo, quando 

este serviço é realizado por associações e cooperativas. 

 Os principais objetivos da coleta seletiva privatizada são os lucros da empresa e a 

limpeza da cidade, algo completamente diferente da coleta seletiva solidária, que visa os 

materiais recicláveis, o aumento de renda das/os catadoras/es de materiais recicláveis e, por 

isso, a estratégia é a educação ambiental, o diálogo com a comunidade para que aprendam e 

consigam olhar os resíduos de forma ressignificada.  

As empresas que coletam não visam a reciclagem, mas sim o lucro que ela gera, pois 

normalmente seus contratos são apenas para coletar e não triar, assim, não se importam com os 

índices de rejeitos e a qualidade dos resíduos coletados. Quanto mais resíduos e maiores as 

distâncias de deslocamento de resíduos, maiores serão os valores dos contratos, quanto mais 

rápido ela executar - com tecnologias ou explorando garis, maiores serão seus lucros. 

De uma cultura social de reciclagem mediada pelos resíduos, pela solidariedade e 

empatia, que conectam catadoras/es de materiais recicláveis e geradoras, com as empresas 

privadas, passa a ser apenas a cultura do capital, insensível e desumana. Vale mais o caminhão 

do que o motorista e os garis juntos. Implanta-se a lógica de quanto mais resíduos e misturados, 

melhor, pois a empresa ganha geralmente por volume, quilômetros rodados e peso dos resíduos.  

Com a coleta seletiva privatizada, quem realiza esse serviço não é o empresário, e sim 

as/os trabalhadoras/es desvalorizados, as/os garis, os quais correm exaustivamente atrás do 

caminhão, que ficam fisicamente exauridos. Cada vez mais rápido e com equipe menor, faça 

chuva ou faça sol, domingos e feriados. O empresário adora se vangloriar que cumpre o 

contrato, que trabalha dia e noite para manter o serviço, o qual é mantido por uma das categorias 

de trabalhadoras/es formais mais explorados - seja pelo salário extremamente baixo, seja pelo 

gasto de energia para a realização deste serviço. 

A lógica também vem acompanhada da desumanização das/os catadoras/es de materiais 

recicláveis, principalmente aquelas/es que trabalham nas ruas, justamente porque estas tiram os 

materiais das ruas de forma gratuita, ligados pela cultura social da reciclagem com a 

comunidade. A coleta seletiva privada rompe a cultura social da reciclagem. A privatização, 

além de piorar o serviço e concentrar a riqueza apenas no empresário, substitui uma categoria 

por outra, entretanto mantém na mesma situação de trabalho precarizado, só que as/os garis 

trabalham com uniforme da empresa, do patrão. 
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O Estado, que tem a força legal da lei, os recursos e a competência para fazer a gestão 

dos resíduos, deveria prioritariamente contratar as organizações de catadoras/es de materiais 

UHFLFOiYHLV�SDUD� D� UHDOL]DomR�GHVWH� VHUYLoR� �%5$6,/���������³'HVWD� IRUPD��D�FDWHJRULD� VHULD�

incluída, diminuindo o sofrimento e as mazelas do trabalho. Entretanto, encastelado, longe das 

origens, afastado da sociedade como se fosse superior e assim desumanizado, não o (Estado) 

ID]´���&$5'262������F��� 

No contexto aqui apresentado, as/os catadoras/es de materiais recicláveis são as/os 

principais atores da reciclagem, garantido pela cultura social da reciclagem, entretanto são 

ameaçados e perseguidos pelo Estado e pelas empresas privadas, tendo suas vidas marcadas 

pela profunda precarização do seu trabalho, desvalorização de sua cidadania, exploração de 

seus corpos e da sua condição de ser humano, por muitas vezes sem ter sequer a condição de 

renda mínima, um salário mínimo.  

Os municípios deveriam, através do contrato de prestação de serviços, cumprir as 

políticas públicas, ancoradas pelas leis nacionais, principalmente as leis de saneamento básico 

(BRASIL, 2007) e política de resíduos (BRASIL, 2010), reconhecendo a categoria como 

trabalhadoras/es profissionais, deixando a lógica de que a categoria serve para o trabalho 

gratuito e não para receber pagamentos. As condições, conforme apresentadas neste trabalho, 

evidenciam a importância da categoria, bem como da cultura social da reciclagem, as quais são 

a base da reciclagem no Brasil. 

CONTEXTO HISTÓRICO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE 

RECICLAGEM, GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA EM PORTO ALEGRE 

 
A Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA) na década de 1960, através do 

Departamento de Limpeza Pública (DLP), seguindo a tendência de outras capitais brasileiras, 

LPSODQWRX�R�VLVWHPD�GH�FROHWD�GH�UHVtGXRV�GDV�UXDV��1D�pSRFD��³D�SUiWLFD�DGRWDGD�QHVVD�pSRFD�

era a venda dos serviços de aterramento de pequenas áreas privadas, elevação de cotas com 

disposição e compactação de resíduos sólidos e, posteriormente, cobertura da área com solo 

�DWHUUR�´� �30*,56�� ������� VHQGR�GHVWLQDGR�RV� UHVtGXRV� HP�PXLWRV� OXJDUHV� HVSDOKDGRV� SHOD�

cidade, durante mais de duas décadas.  

A partir de 1975, o DepartamHQWR�0XQLFLSDO�GH�/LPSH]D�8UEDQD��'0/8��³UHFHELD�RX�

recolhia determinados valores para efetuar o aterramento de determinadas áreas com resíduos 

VyOLGRV´��30*,56���������$VVLP�VHQGR�R�DWHUUDPHQWR�GH�HVSDoRV�S~EOLFRV�H�SULYDGRV�HUD�XPD�
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forma de destinação de resíduos, a qual ainda acabava por gerar receitas ao município. 

Em 1970, a PMPA, seguindo a tendência de outras cidades brasileiras, adota o sistema 

de destinação de resíduos para grandes lixões, os quais se localizavam-se em lugares afastados 

do centro e bairros nobres da cidade, locais com baixo valor imobiliário, áreas vistas como 

LQ~WHLV�SDUD�D�FDSLWDO��SULQFLSDOPHQWH�iUHDV�GH�EDQKDGR��³1HVWD�SHUVSHFWLYD��IRUDP�DEHUWDV�WUrV�

grandes frentes de trabalho: Ilha do Pavão em 1973, Aterro Benópolis em 1977, e Aterro da 

2ODULD�%UDVtOLD�HP�����´��30*,56���������KDYHQGR�DLQGD�RXWURV�ORFDLV�PHQRUHV��GH�GHVWLQDomR�

de resíduos. 

No ano 1985, a PMPA começa a depositar os resíduos sólidos no chamado Aterro da 

Zona Norte, situado nas proximidades da Avenida Sertório, uma das mais importantes da capital 

gaúcha, entretanto este local só tinha o nome de aterro, pois na verdade tratava-se de um lixão 

a céu aberto, e sem fugir da regra, era situado num local de banhado, sem controle nenhum da 

poluição causada pela deposição dos resíduos. Comunidades de catadoras/es formaram-se ao 

redor do lixão e inclusive morando em cima do lixão, em busca de sustento na catação dos 

recicláveis.  
A partir de 1985, os RSU do município foram dispostos sem controle ou tratamento 
no Lixão da Zona Norte, provocando impactos ambientais no solo, no ar e nos 
aquíferos da região, além de intensa degradação humana, oriunda das relações entre 
resíduos, máquinas e indivíduos que passaram a morar no local e sobreviver a partir 
da triagem de resíduos. Essa situação, aliada à ausência de gerenciamento e controle 
operacional que solucionasse o problema da destinação final dos RSU, e à questão 
social, justificou a intervenção da Prefeitura Municipal de Porto Alegre em junho de 
1990, através do DMLU, na recuperação da área degradada pelo Lixão da Zona Norte. 
(PMGIRS, 2013). 
 

O problema da destinação inadequada dos resíduos em lixões, foi resolvido apenas na 

década de 1990, quando a PMPA obtém licença para a instalação do primeiro aterro sanitário 

QR�(VWDGR�GR�5LR�*UDQGH�GR�6XO��R�TXDO�³GXUDQWH��D��VXD��YLGD��~WLO���R��$WHUUR��6DQLWiULR��GD��

Extrema  recebeu  o  total  de 824.124,419  toneladas  de  resíduos  sólidos  uUEDQRV´��30*,56��

2013), sendo encerrado no ano de 1998 quando a PMPA através da formação de um consórcio 

público com as prefeituras de Gravataí, Cachoeirinha e Esteio, transformando o aterro 

controlado de Gravataí, situado no Bairro Santa Tecla, em aterro sanitário. A PMPA, 

encaminhou ao longo de seis anos, de janeiro de 1999 até setembro de 2005, 1.147.624,662 

toneladas de resíduos para o Aterro da Santa Tecla (PMGIRS, 2013). 
O  Aterro  Sanitário  da  Extrema  foi  o  primeiro  aterro  sanitário  a  obter 
licenciamento  ambiental  seguindo  todos  os  procedimentos  previstos  na  legislação 
ambiental,  os  quais  incluíram  Licença  Prévia  (LP  0357/95),  Licença  de  Instalação  
-  LI  0637/95 -,  emitida  em  16  de  novembro  de  1995,  complementada  pela  LI  
0212/97  emitida  em  05  de maio  de  1997  e  Licença  de  Operação  (LO  1869/97),  
emitida  em  26  de  maio  de  1997,  através da  qual  a  FEPAM  autorizou  o  início  
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da  disposição  de  resíduos  sólidos  domiciliares  na  área  do empreendimento.  Em 
18 de janeiro de 2001 foi expedida pela FEPAM a LO  0167/2001-DL, última licença 
do Aterro Sanitário da Extrema (PMGIRS, 2013). 
 

A catação de rua em Porto Alegre se dava num trabalho exercido por catadoras/es 

individuais ou núcleos familiares, os quais realizavam a triagem dos materiais recicláveis nas 

praças e o transporte com veículos de tração humana (VTH) ± carrinhos ± e veículos de tração 

animal (VTA) ± carroças, para as comunidades onde viviam, para suas casas, localizadas 

principalmente nas proximidades da região central de Porto Alegre, a exemplo da extinta Vila 

Cai Cai, onde eu e minha família residíamos e trabalhávamos. Esta vila situava-se nas 

proximidades do Estádio Beira Rio, estádio de futebol do Sport Club Internacional.  

Nas ruas de Porto Alegre, as/os catadoras/es realizavam a coleta, as/os geradoras/es 

separavam os materiais recicláveis dos resíduos orgânicos, destinando solidariamente os 

recicláveis para as/os catadoras/es, antes mesmo de ter a coleta seletiva municipal, que somente 

iniciou no ano de 1990.  

Catadoras/es estabeleciam acordos e executavam este serviço mediante acordo de 

reciprocidade ± de boca a boca ± com geradoras/es, onde estas/es se comprometiam em separar 

e destinar os materiais recicláveis e as/os catadoras/es em realizar a coleta, separação e 

destinação dos recicláveis para a reciclagem.  

Estes serviços sucediam em horários pré-definidos, as quais poderiam ocorrer em 

algumas vezes e em variados dias, dependendo dos acordos estabelecidos, os quais eram 

baseados principalmente na urgência da/o geradora/r, como por exemplo: Uma loja com pouco 

espaço para armazenamento de resíduos sólidos, havendo então a necessidade de coleta em 

vários momentos do dia, bem como a quantidade de resíduos gerados, numa conexão a qual 

chamo de cultura social da reciclagem (CARDOSO, 2021a).  

A cultura social da reciclagem é a ligação entre as/os geradoras/es e catadoras/es de 

materiais recicláveis, mediados pelos resíduos, os quais geram primeiramente solidariedade e 

empatia. Esta ligação é tão forte, tornando-se a principal responsável pela reciclagem ocorrer 

pelas mãos das/os catadoras/es de materiais recicláveis no Brasil, mesmo diante da 

desvalorização, invisibilidade, precariedade em que a categoria está imersa, não importando 

quais os valores, tecnologias empregadas em sistemas de coleta seletiva privados. 

A cultura social da reciclagem é o elo invisível de solidariedade e empatia, ligando 

geradoras/es à categoria, possibilitando que tenham acesso aos resíduos e principalmente, 

tornando as/os catadoras/es de materiais recicláveis nos principais agentes da reciclagem. 

$VVLP�VH�H[SOLFD�R�tQGLFH�GH��������GH�UHFLFODJHP�GH�ODWLQKDV�GH�DOXPtQLR������«��������H�
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55% das garrafas plásticas de poliestireno tereftalato, conhecidas como garrafas PET 

�3$1'(0,$«�������� 

 Através da cultura social da reciclagem, geradoras/es recebem a graça das/os 

catadoras/es, a qual lhe gera satisfação e alegria, além de serem sabedores que seus resíduos 

serão reciclados, gerando trabalho e renda para catadoras/es e suas famílias, alimentando toda 

a cadeia produtiva da reciclagem.   

A/o catadora/r por outro lado, tem olhar diferente para estes resíduos - ressignificado - 

os deslocando destes os problemas presentes no olhar do gerador, de uma coisa ruim, para uma 

coisa boa, geradora de sua renda e seu trabalho, gerando a proteção da natureza, sendo essa, 

uma ligação direta ± ser humano a ser humano, um trabalho completamente diferente do que 

vem a ser a coleta seletiva mecanizada realizada pela prefeitura nos dias atuais, a qual se dá de 

forma mecânica, sem ligação entre gerador de resíduos e o gari coletor, sendo meramente num 

caminhão passando em dias específicos em frente às casas dos geradores com dois garis 

correndo jogando tudo que encontram na rua para dentro do caminhão. 

A cidade de Porto Alegre vivia ainda num forte movimento de êxodo rural com o qual 

a densidade populacional aumentava e muito rapidamente nas cidades ao mesmo tempo que 

diminuía no campo. Milhares de famílias vindas do interior buscando uma vida melhor na 

cidade grande, na expectativa de melhores empregos, renda e moradia.  

Entretanto, sem estas conquistas, muitas famílias passaram a se dedicar, 

profissionalmente, com a catação de materiais recicláveis como forma de geração de trabalho e 

renda e a ocupar terrenos baldios nas proximidades do centro de Porto Alegre para moradia, em 

parte, fazendo nascer algumas das favelas, comunidades e vilas de malocas (OUTTES, 2019).   

No contexto político eleitoral, no final da década de 1980 foi eleito como prefeito 

PXQLFLSDO� R� VLQGLFDOLVWD� H� WUDEDOKDGRU� EDQFiULR� 2OtYLR� 'XWUD�� R� TXDO� ³HQFRQWURX� RV� GRLV�

principais lixões de Porto Alegre com a capacidade praticamente esgotada e a população neles 

LQVHULGD�YLYHQGR�HP�FRQGLo}HV�VXEXPDQDV´��6,/9$��1$6&,0(172������, p. 28). Olívio fez 

uma gestão marcada por melhorias que colocaram a cidade no mapa mundial da participação 

popular, sobretudo, através do programa que ficou conhecido como Orçamento Participativo. 

Até o ano de 1990, a cidade de Porto Alegre depositava seus rejeitos no antigo lixão da 

Zona Norte (atualmente desativado, situado atrás do que hoje é o Hipermercado Big Sertório), 

onde mais de trezentas famílias sobreviviam da catação, triagem e reciclagem dos materiais 

recicláveis. Locais como este são insalubres, com a presença de roedores e insetos vetores de 

doenças, além de ser um local inadequado de deposição de resíduos, sem nenhum tratamento e 
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cuidado, sendo depositado direto no solo a céu aberto, tornando-se um dos grandes emissores 

de CO2 e CH4 na atmosfera e contaminação dos lençóis freáticos de água pela lixiviação do 

chorume.  

Quando são chamados de aterros controlados, o que difere estes espaços em relação de 

um lixão é que seus rejeitos são compactados por uma máquina e geralmente cobertos com 

terra, ainda que meramente no discurso. Lixões e aterros controlados já eram proibidos desde a 

Política Nacional de Meio Ambiente, Lei nº 6.938/1981 (BRASIL, 1981), que ratificada pela 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/2010 (BRASIL, 2010), a qual previa o 

encerramento dos mesmos até o ano de 2014. Atualmente foi ampliado o prazo para dia 31 de 

junho de 2021. 

O governo Olívio Dutra foi marcado positivamente pela implantação da coleta seletiva 

de Porto Alegre, datada no ano de 1990, iniciando pelo bairro Bom Fim, solicitado pelos 

próprios moradores e ampliado para o bairro Cidade Baixa e paulatinamente ampliado para 

todos os bairros de Porto Alegre. A coleta seletiva era executada de forma estatizada, ou seja, 

100% com equipamentos e funcionários públicos. Depois de coletados, os materiais segregados 

das casas e dos grandes geradores, eram levados para as unidades de triagem (UTs), as quais os 

separavam e comercializavam, gerando trabalho para as catadoras(es) de materiais recicláveis.  

Até o ano de 2002, não havia contrato de prestação de serviços entre prefeitura e as 

associações e cooperativas de catadoras(es), entretanto o município pagava todo o custeio 

operacional das unidades de triagem, principalmente água, luz, conserto de máquinas, 

equipamentos, melhorias tecnológicas, além de reformas nas instalações prediais. Conforme 

Rosado (2002), a coleta seletiva gerava cerca de 700 postos de trabalho, distribuídos em 14 

cooperativas e associações de catadoras e catadores os quais ganhavam uma renda de R$ 400,00 

a R$ 600,00 reais mensais (cerca de 2 a 3 salários mínimos, considerando que o salário mínimo 

era R$ 200,00 reais em 2002). 

Estas informações do contexto histórico, fazem referência há um período onde a 

situação econômica das cidades não estavam tão bem, num contexto ainda de inexistência de 

coleta seletiva nem unidades de triagem construídas e equipadas com dinheiro público para 

serem entregues às(aos) catadoras(es), uma pauta que foi ampliada para o Brasil, servindo como 

referência, dentro da novidade que era, há 31 anos atrás, a coleta seletiva e a inclusão social 

das(os) catadoras(es).  

Os dados comparativos são do ano de 2002, sendo então 12 anos da implantação da 

coleta seletiva, a qual entendia-se que já fazia parte da cultura da cidade - separação e destinação 
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dos recicláveis para a coleta seletiva e 19 anos dos tempos atuais - 31 anos depois da coleta 

seletiva, o que torna os problemas evidenciados como urgência em resolver. 

Atualmente, a coleta seletiva mecanizada transporta os resíduos coletados para uma das 

19 unidades de triagem, as quais são geridas por associações ou cooperativas de catadoras/es 

de materiais recicláveis contratadas ou conveniadas pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre.  

Esta forma mecânica de coleta, sem conexão entre gerador e gari coletor, sendo tratada 

meramente como mais uma coleta de resíduos, o qual infelizmente não é mediada pela empatia 

e solidariedade, gera descomprometimento por parte dos geradores, os quais pouco separam os 

recicláveis dos rejeitos, os quais atualmente chegam a 30%, 40% do total da coleta seletiva 

municipal, configurando uma falta participação dos geradores na gestão dos resíduos. Falarei 

deste ponto mais adiante, fixando-me aqui no contexto mais histórico, na linha do tempo da 

política de gerenciamento de resíduos. 

Conforme a comparação entre os anos 2002 e 2021, a coleta seletiva, geração de trabalho 

e renda para as/os catadoras/es está em decadência, agravadas com o advento do contrato de 

prestação de serviços, firmado entre as unidades de triagem e o Departamento de Limpeza 

Urbana, o qual deveria de trazer benefícios, reconhecimento e valorização com o pagamento 

pelos serviços realizados pela categoria. 

Entretanto, o contrato prevê pagamentos parciais de alguns custos operacionais das UTs, 

sendo um dos causadores destes dados negativos da coleta seletiva, configurando uma situação 

de flexibilização, mudando as relações de trabalho, precarizando ainda mais as vidas desta 

categoria, que atualmente 52,6% recebem menos de um salário mínimo mensal. Tudo isso em 

meio à crise sanitária causada pela pandemia de covid-19. 

PORTO ALEGRE É TRISTE: RECICLA OU NÃO RECICLA?   

Neste capítulo, que faz parte do trabalho de curso (TCC) em Ciências Sociais na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) discutirei sobre a cidade de Porto Alegre 

e suas relações com a resíduos recicláveis, trazendo aspectos importantes da construção e 

aplicação da política municipal de reciclagem e a participação das/os catadoras/es de materiais 

recicláveis. 

A partir de questionário semiestruturado, apresentado no âmbito da Rede Covid-19 

Humanidades MCTI, com a participação da totalidade das organizações de catadoras/es de 

materiais recicláveis de Porto Alegre, apontou dados alarmantes em relação ao gerenciamento 

de resíduos, coleta seletiva, geração de trabalho e renda.  
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Eles informam um processo de deterioramento e precarização do trabalho da categoria, 

os quais atualmente exercem uma nova modalidade de parceria com a prefeitura municipal, 

mediados por contratos de prestação de serviços ou termos de parceria ± os chamados convênios 

- para a realização da triagem dos resíduos sólidos recicláveis advindos da coleta seletiva 

municipal. 

A educação ambiental, a coleta seletiva e as/os catadoras/es de materiais recicláveis 

são o coração pulsante e vigoroso da reciclagem, mas somente quando estão operando juntos, 

logo separados, a reciclagem entra em processo de asfixia, não alcançando índices planejados 

ou exigidos por lei, nem mesmo sequer aqueles desejáveis para abastecer as unidades de 

triagem, como tem ocorrido nos últimos anos em Porto Alegre. 

 Atualmente, mesmo diante de grandes gastos em dinheiro e tecnologia, os 

investimentos são nas empresas privadas de coleta seletiva, realizando um trabalho mecanizado 

ou ainda, conteinerizado, sem a participação das/os catadoras/es e sem o desenvolvimento de 

ações em educação ambiental, não gerando nenhum compromisso com os geradores de 

resíduos, os quais tornaram os contêineres mini-lixões11, descartando os resíduos quando 

querem, na hora que quiserem e da forma que desejam, sem nenhuma educação ambiental, 

reclamação da empresa coletora ou fiscalização pela prefeitura, tornando este serviço um 

desastre em relação aos dados comparativos com o ano de 2002. 

  Conforme o Portal de Transparência de Porto Alegre, o custo anual da coleta seletiva 

é de R$ 10.790.536,53, configurando um valor mensal de R$ 899.211,37 mensais, já a triagem 

dos resíduos o valor investido é R$ 700 mil reais mensais para as 19 organizações contratadas, 

sendo uma média de R$ 5.200,00 reais mensais para cada organização (PMPA, 2021a), 

conforme as/es catadoras/es, este valor apenas paga parte da manutenção do prédio, não 

havendo sobras para investimento em novas tecnologias, ampliação de estrutura, educação 

ambiental ou programas de coleta seletiva solidária12. 

$WXDOPHQWH��D�³3UHIHLWXUD�GH�3RUWR�$OHJUH�IRUQHFH�WRGD�D�LQIUDHVWUXWXUD�SDUD�DV�87V�

convHQLDGDV�H�JDUDQWH�R�FXVWHLR�GH�PDQXWHQomR�FRP�FHUFD�GH�5��5�����������SRU�PrV´��303$��

2021b), valor considerado insuficiente pelo Fórum Municipal dos Catadores de Porto Alegre, 

um dos motivos da baixa geração de postos de trabalho, a qual acarreta diretamente nos índices 

 
11 https://sul21.com.br/opiniao/2018/11/os-mini-lixoes-por-alex-cardoso/ 
12 A coleta seletiva solidária é a modalidade de coleta exercida pelas catadoras e catadores, através de seus 
veículos, podendo ou não estarem contratados pela prefeitura. A diferença entre a coleta seletiva e a coleta seletiva 
solidária é que esta última é realizada pela própria categoria, a qual enxerga os resíduos como um bem, gerador de 
renda, e não visa apenas os recursos pela prestação de serviços. 
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de reciclagem da cidade. Os números diferem muito em comparação com os dados de 2002 

para 2021. Anteriormente eram 14 e atualmente são 19 UTs, entretanto, a geração de postos de 

trabalho na reciclagem na capital do Rio Grande do Sul caiu 34%, de 700 para 492 catadoras(es) 

trabalhando. 

Em relação a renda, a situação encontrou-se ainda mais complicada, já que em 2002 a 

renda era superior a dois salários mínimos mensais, atualmente caiu cerca de 200%, chegando 

a menos de um salário para 52,6%, um salário para 36,8% das(os) catadoras(es) sendo que 

apenas 10,5% destas(es) trabalhadores recebendo acima de um salário mínimo mensal, 

problema acentuado, considerando a pandemia.  

A reciclagem ocorre pelas mãos das(os) catadoras(es), logo, menor renda, significa 

menos postos de trabalho, os quais incidem diretamente na baixa dos índices de reciclagem, 

gerando um prejuízo que ultrapassam a vida das(os) catadoras(es), ampliando um prejuízo 

ambiental, logo, externando para toda a sociedade. 

 
Gráfico 3 ± Renda das catadoras e dos catadores das associações contratadas ou conveniadas com DMLU, 2021.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Passados 31 anos desde a circulação do primeiro caminhão de coleta seletiva no Bairro 

Bom Fim, em Porto Alegre, num momento ao qual tudo era novidade e carecia de ampla 

informação, a implantação foi estruturada e garantida pela ampla e constante ação de educação 

ambiental. Não existia coleta seletiva em lugar nenhum no Brasil, havendo muitas dúvidas a 

serem sanadas, tanto pela prefeitura: como fazer? e, quais técnicas usar? ± bem como por parte 

dos geradores: O que separar do quê? e, como disponibilizar para esta coleta diferenciada, 

seletiva? 

Atualmente, depois de 31 anos de coleta seletiva, podemos considerar que este serviço 
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não é mais nenhuma novidade, já que as crianças de outrora são adultos atualmente. Podemos 

ainda considerar a vida on-line, onde informações estão disponíveis a um clic das/dos 

cidadãs/os que têm acesso à internet ou ainda, agora em meio a pandemia, quando o celular, o 

computador e a internet ditam o tempo e a vida.  

Considerando ainda o valor altíssimo de investimento na prestação de serviços de 

coleta seletiva e a discrepância nos valores dos contratos com as UTs, percebemos que a 

reciclagem, a geração de trabalho e renda não foi prioridade para os últimos governos 

municipais.  

As UTs estão mais distribuídas na cidade, com um aumento de 10% em relação a 2002, 

mas ambas estão gerando menos postos de trabalho e ainda a falta de materiais recicláveis, o 

que contradiz a geração de resíduos que ampliou em 40% nestes últimos 30 anos, passando de 

1 para 1,4 quilos de resíduos por habitante/dia. 

O contrato de prestação de serviços de triagem de resíduos entre as unidades de triagem 

e a prefeitura, não está configurando como um avanço no reconhecimento e valorização do 

trabalho da categoria. Esta que é responsável por 90% do trabalho envolvido na cadeia 

produtiva da reciclagem. O contrato de prestação de serviços ao contrário, está tornando-se 

meramente um mecanismo de flexibilização e precarização do trabalho. 

Este contrato estabelece cobranças em contrapartida que a categoria realize as 

atividades previstas, tornando-se uma forma perversa de exploração de excluídos, visto que 

estes têm que trabalhar, pelo menos mais da metade deles, mesmo em condições insalubres, 

ampliada ainda com a o risco e a exposição ao vírus da covid-19, o qual pode estar presente nos 

resíduos encaminhados à coleta seletiva. 

Os dados sobre o índice de reciclagem, conforme dados de 2019, fornecidos pelo 

Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), órgão municipal responsável pelo 

gerenciamento de resíduos na cidade, informam que atualmente a cidade gera 1.750 

toneladas/dia de resíduos e apenas 56 toneladas de resíduos considerados recicláveis são 

coletadas, e na média, 40% dessa quantidade são rejeitos, cerca de 22,4 toneladas.  Os rejeitos 

são materiais sem reciclabilidade ou ainda materiais orgânicos. 

Desta forma, das 1.750 toneladas/dia geradas, apenas 33,4 toneladas/dia são 

recicladas, com cerca de 40% de rejeitos, o que corresponde a 1,92% reciclados do total geral 

de resíduos gerados na cidade, um dado muito longe de 2002, onde se gerava 1.200 

toneladas/dia e se coletava pela coleta seletiva, cerca de 80 toneladas/dia, com apenas 20% de 

rejeito. Importante destacar que no Brasil, o potencial de resíduos passíveis de reciclagem é de 
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91,4%, sendo 57,4% compostáveis e 34% resíduos recicláveis, sobrando apenas 8,6% que 

deveriam ser destinados ao aterro sanitário (IPEA, 2017). 

2�)yUXP�0XQLFLSDO�GH�&DWDGRUHV�GH�3RUWR�$OHJUH��������DSRQWD�TXH�³R�FRQWUDWR��FRP�

DMLU) é bem abaixo do necessário, pois ele não contempla o pagamento pelos nossos serviços, 

HQWUHWDQWR�Vy�IRL�YLDELOL]DGR�VRPHQWH�GHSRLV�GH�PXLWD�OXWD´��UHIHULQGR-se à organização e várias 

atividades das(os) catadoras(es), as quais envolviam ações na Câmara de Vereadores de Porto 

Alegre, prefeitura, Ministério Público Estadual (MP), Ministério Público do Trabalho (MPT), 

Defensoria Pública (DP), além de diversas outras entidades sociais e ambientais da capital. O 

contrato somente foi viabilizado com a intervenção e mediação do dessas e de outras 

instituições.  

Anteriormente ao contrato, a forma de parceria entre o DMLU e as UTs era através de 

convênio, o qual durou por muitos anos e quando finalmente migrou para contrato, o valor não 

VH� GLIHUHQFLRX� PXLWR�� ³7tQKDPRV� D� Hxpectativa de finalmente haver reconhecimento e 

YDORUL]DomR�SHOR�QRVVR�LPSRUWDQWH�WUDEDOKR�TXH�SUHVWDPRV�j�QRVVD�FLGDGH´��0('(,526����������� 

A situação sofreu agravamento com a pandemia de covid-19, sentida e refletida 

profundamente nas relações de trabalho e na renda da categoria, havendo diminuição de 

resíduos, renda, postos de trabalho em todas as unidades de triagem. Os medos das/os 

catadoras/es se somavam: o medo de se contaminarem com o vírus Sars-COV 2 através dos 

resíduos, pois boa parte dos resíduos são úmidos, o que pode ampliar o poder de contaminação 

e também devido ao trabalho de triagem ocorrer dentro de galpões fechados, com proximidade 

entre as equipes de triagem, limpeza, administrativa, além do medo de, em caso de 

contaminação, transmitirem o vírus para suas famílias.  

Principalmente por se tratarem de pessoas em grande vulnerabilidade, 52% recebem 

menos de um salário mensal, suas habitações são pequenas e com quantidades expressivas de 

pessoas por famílias, as quais majoritariamente compartilham o mesmo banheiro e convivem 

dentro dos mesmos cômodos da residência. 

As/os catadoras/es da Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis da 

Cavalhada (Ascat), uma das 19 unidades de triagem da cidade, optaram por trabalhar 

alternadamente, em regime de quarentena de pessoas e de resíduos, sendo que numa semana 

trabalham na triagem e na outra semana, apenas recebem os resíduos sólidos da coleta seletiva, 

os quais ficam em quarentena, para na semana seguinte serem triados e encaminhados para a 

reciclagem.  

Outros grupos trabalham apenas um turno e no outro recebem os materiais. No início 
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da pandemia, todos os grupos tiveram catadoras/es afastadas/os por estes fazerem parte do 

grupo de risco. Entretanto, com o passar do tempo e pela falta de assistência da prefeitura, esses 

e essas tiveram que retornar aos seus postos de trabalho, entregues então aos novos cuidados, 

FRPR�XVR�GH�PiVFDUDV��GLVWDQFLDPHQWR�VRFLDO�H�R�XVR�FRQVWDQWH�GH�iOFRRO�JHO��DOpP�³GR�XVR�GD�

VRUWH´��IDOD�TXH�URWLQHLUDPHQWH�VH�HVFXWD�QDV unidades de triagem quando precisam responder 

em relação a contaminação pelo vírus. 

Esta situação ampliou a vulnerabilidade e a precariedade das vidas da categoria, 

levando os grupos ± numa ação de sobrevivência - a realizarem campanhas solidárias, as quais 

algumas ainda se encontram ativas, onde buscam cestas básicas e recursos em dinheiro, para a 

compra de alimentos e complemento da renda, sendo uma alternativa viável ± apelando para a 

solidariedade da sociedade ± para garantirem sua sobrevivência.  

Buscando compreender mais a situação, por mim também vivenciada, apliquei um 

questionário o qual teve a participação de todos os grupos, onde busquei respostas sobre as 

principais dificuldades enfrentadas. Uma das perguntas da pesquisa foi: O Grupo necessita de 

apoio financeiro? com três opções de respostas:  

1 - Apoio financeiro na renda (dinheiro) 

2 - Cestas básicas de alimentos 

3 - Não necessita 

A situação se mostrou muito mais terrível daquilo que eu visualizava, as respostas 

traduzem o momento de extrema dificuldade vivenciada e enfrentada pela categoria, com a 

totalidade respondendo que necessita de apoio, sendo que 63,2% responderam solicitando 

alimentos e 36,8% solicitando dinheiro. 

Em resposta livre sobre o que poderia a prefeitura realizar para trazer melhorias, a 

categoria levou muito em consideração o momento de pandemia em que as vidas estão em risco 

eminente, principalmente trabalhadoras/es das UTs, os quais recebem os materiais recicláveis 

que são considerados como objetos compartilhados, que podem infectar no momento de 

manuseio e separação dos resíduos para a reciclagem.  

As respostas imperavam sobre a importância da vacina, com priorização para a 

categoria, pagamento pelos serviços prestados, a mudança de modalidade da coleta seletiva 

privatizada para a coleta seletiva solidária - neste caso, a coleta seria realizada pelas próprias 

organizações de catadoras/es de materiais recicláveis. A coordenação do fórum da categoria se 

mobilizou, após um diálogo com o DMLU sobre a priorização de vacinação, entretanto a 

prefeitura de Porto Alegre não atendeu a demanda. 
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RECICLANDO HUMANIDADES: A EXPERIÊNCIA DA COOPERATIVA ASCAT 

A Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis da Cavalhada (Ascat) é uma 

organização social e econômica de reciclagem de resíduos sólidos recicláveis, organizada e 

gerida de forma autogestionária por catadoras/es de materiais recicláveis, as/os são de origem 

do trabalho da catação de rua. Situada no bairro Cavalhada, zona Sul de Porto Alegre, fundada 

sobre a base de princípios solidários do cooperativismo e do associativismo no ano de 1994.  

A cooperativa trabalha com coleta seletiva solidária (CSS)13, utilizando caminhão uma 

moto elétrica, adaptada para a realização deste serviço de CSS. A Cooperativa Ascat realiza a 

triagem e destinação de aproximadamente 70 toneladas de materiais recicláveis por mês, 

gerando trabalho e renda para 25 famílias catadoras, além de ser uma das referências de 

organização coletiva social no Loteamento Cavalhada (MENEZES, 2021).  

A cooperativa ocupa um imóvel público, havendo dois galpões de diferentes tamanhos 

para a realização da triagem e armazenamento de materiais recicláveis, o maior com 2 mil 

metros quadrados e o menor com 600 metros quadrados. O uso deste espaço público iniciou no 

ano de 1996, na fundação da Associação dos Catadores da Cavalhada, organização base que 

antecedeu a cooperativa, fundada no ano de 2008.  

A cedência deste espaço é pactuada através de contrato de prestação de serviços com a 

Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA), firmado com o Departamento Municipal de 

Limpeza Urbana (DMLU), onde a cooperativa é obrigada pelo contrato a cumprir 

rigorosamente todos os preceitos burocráticos do Estado, igualmente as outras empresas de 

limpeza, as quais recebem contratos milionários e contam com equipes técnicas, estrutura e 

pagamento pelos serviços prestados, entretanto recebe apenas R$ 5.158,94 mensais, recursos 

que mal pagam o custeio operacional da triagem.  

Desta forma, todo o trabalho técnico, incluindo a gestão e o administrativo, é realizado 

e pago pela própria cooperativa, retirando os investimentos nestas equipes, da comercialização 

dos materiais recicláveis, o que se configura, conforme a coordenadora geral da Ascat, Pamela 

6LPRQH�0HQH]HV� �������� XP� SURFHVVR� GH� ³SDJDU� SDUD� WUDEDOKDU´��0HQH]HV� LQGDJD� DOJXPDV�

inquietações e dúvidas sobre o porquê recebe este tratamento tão diferenciado em relação às 

 
13 CSS é a coleta realizada pelas/os próprias/os catadoras/es de materiais recicláveis, sem o intermédio das 
empresas privadas. Este serviço garante qualidade dos resíduos com baixo índice de rejeitos, pois no processo de 
coleta, catadoras/es e geradoras/es realizam educação ambiental - o que é reciclável ou não - mediados pela 
solidariedade.  
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empresas privadas, sendo que o rigor, a prestação de contas e de serviços é o mesmo, entretanto 

existe esta gritante diferença de valorização, como um abismo econômico. 

3DPHOD�0HQH]HV�LQGDJD��³(OHV�UHFHEHP�PLOK}HV��WHP�DOWRV�VDOiULRV��FUHVFHP�LQYHVWLQGR�

em novos equipamentos e tecnologias, se estruturam para manterem-se neste mercado, 

HQTXDQWR�QyV� WHPRV�TXH�QRV�YLUDU�SDUD�VREUHYLYHU�GHQWUR�GHVWH�VLVWHPD�DOWDPHQWH� LQMXVWR´ e 

FRQFOXL��³TXHP�UHFLFOD�QmR�JDQKD�QDGD��H�TXHP�WUDQVSRUWD�H�HQWHUUD�RV�UHVtGXRV��ILFD�FRP�WRGR�

R�GLQKHLUR�H�R�UHFRQKHFLPHQWR´�DILUPDQGR�TXH�WHP�XPD�OXWD�SHOD�YDORUL]DomR�GD�FDWHJRULD�� 

Basta poucos minutos de conversa com as/os catadoras/es de materiais recicláveis para 

perceber a perversidade que desponta na gestão pública de resíduos em relação à categoria. 

Diferente das empresas privadas, que crescem e se mantém no mercado, especializando-se em 

prestação de serviços de coleta, transporte e aterramento de resíduos - a parte dos serviços que 

tem dinheiro e altos investimentos - a triagem é deixada para que as/os catadoras/es fazerem de 

forma cada vez mais precarizada. Para estas/es, não resta muitas vezes outra alternativa para 

sobreviverem, já que foram descartadas pelo mercado formal de empregos, recorrendo à 

reciclagem como forma de sobrevivência.  

O governo, olhando para este cenário, sabendo que as/os catadoras/es não podem nem 

sequer tomarem a decisão de parar a produção, de realizarem greves em busca de seus direitos, 

ou simplesmente se negarem a trabalhar, pois a falta de um dia de trabalho é invariavelmente a 

falta de um dia de alimentos, o que torna a situação ainda mais emblemática. Aqui vale muito 

bem a expressão popular, a qual não tenho fonte, ³WUDEDOKDU�GH�GLD�SDUD�FRPHU�GH�QRLWH���2X�

seja, mesmo com alto nível de exploração, com altas jornadas de trabalho, obrigações 

contratuais, recebendo menos de um salário mínimo, não podem se dar ao luxo de parar de 

WUDEDOKDU�QR�³OL[R´� 

Mesmo com relações econômicas tão complexas, chegando ao final de cada mês tendo 

que escolher qual conta pagar ou ainda, ou pior, se paga contas ou compra alimentos, as relações 

sociais no grupo são altamente solidárias, desde a organização do trabalho, a produção de forma 

coletiva, bem como a administração e decisões de como continuar a resistência, a reciclagem e 

a defesa da natureza. A gestão, distribuição de tarefas, decisões e, principalmente, os recursos 

obtidos através desta organização produtiva são distribuídos de forma igualitária a todas/os 

as/os cooperadas/os, num modelo de organização que prioriza, valoriza e reconhece as pessoas, 

lhes dotando de poder para que possam participar da vida política, econômica e social da 

organização, logo, as capacidades políticas das/os cooperados, bem como a solidariedade e a 

empatia, são tão ampliadas e centrais na cooperativa.  
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Não há ser humano que não transforme seus ideais depois de algumas horas na 

cooperativa. O simples fato de entrar dentro do galpão e encontrar-se de frente com algumas 

toneladas de resíduos, causa um efeito imediato nos visitantes, os quais repensam sua produção 

de resíduos, de onde vem e para onde vão. Imaginem então para quem for tornar-se cooperada/o 

da cooperativa? Claro que requer constante formação e informação, um processo contínuo de 

discussões que fomentem a democracia direta - de catadora/r para catadora/r - uma rede de 

relações reunidas através da solidariedade e do trabalho.  

Claro que há crises e desacordos entre as/os cooperadas/os, às vezes desentendimentos 

difíceis de serem entendidos e resolvidos, acordos que são quebrados, lados que se opõem. 

Afinal são relações humanas e estas podem mudar, acordar e desacordar, logo, aqui reside a 

potência da solidariedade e do trabalho cooperado, na prática, uma/m precisa da/o outra/o e por 

isso, precisam minimamente se entender, resolverem seus problemas e continuar a trabalhar, 

pois apenas pela produção de seus braços, vem o sustento de suas famílias. 

Cada cooperada/o transforma seus ideais sobre vida e natureza, sobre trabalho, 

cooperação e organização social em menos de um mês convivendo os dilemas e a vida da 

cooperativa, sendo uma grande sala de aula que produz e reproduz conhecimentos de grande 

importância e qualidade.  

Em torno do convívio coletivo, mediado pela solidariedade e apoio mútuo, há os 

processos de distribuição de tarefas, bem como se formam pessoas para agirem em nossa 

sociedade, as quais vivem na prática um processo produtivo sem a figura do patrão, o que lhe 

obriga a aprender sobre o sistema como um todo. A distribuição em partes iguais dos frutos 

conquistados pela cooperativa, sem nenhuma figura que centraliza e concentra as riquezas, e 

que distribui apenas o trabalho, é um grande aprendizado.  

Conviver numa cooperativa solidária é viver práticas de reconstrução do ser humano, 

vivenciando uma outra forma de organização social e econômica, colocando em xeque estas 

organizações fora da cooperativa, tornando-se materialmente um agente de contestação sobre 

este modelo de sociedade baseada na concentração de riquezas, destruição da natureza e 

compartilhamento de misérias e poluição, no qual com passar de anos, segue caminhando a 

passos largos para a sua própria destruição.  

O lócus do desenvolvimento social, a cooperativa é um grande exemplo, entretanto se a 

ótica avaliasse apenas sua estrutura e recursos, esta então, não teria nem mesmo sido inaugurada 

e a catação de materiais recicláveis não mais existiria, justamente porque este trabalho não se 

dá sobre as normas econômicas, mas sim sociais, é de pessoas que falamos quando falamos de 
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reciclagem. 

O universo de avaliações sobre desenvolvimento econômico, nem sempre se considera 

o bem estar das/os trabalhadoras/es, estes são considerados apenas como força de trabalho, 

medidos a partir de sua produção, forma de resolver conflitos, técnicas e salários, os quais são 

vistos como custo, e nesta ótica, quanto menor o salário, maior a produção, maior será o lucro 

e a concentração de riquezas, se avalia então a produção, a tecnologia, a industrialização, aquilo 

que forma o Produto Interno Bruto (PIB) de um país.  

Se assim for a avaliação de uma cooperativa como a Ascat, meramente a análise da 

estrutura, principalmente suas coisas, ou seja, bens materiais de valores medidos em dinheiro 

propriamente dito, suas finanças, quanto têm, qual sua produção, estaríamos tendo como 

produto desta análise, o desenho do fracasso.  

Logo cairia para uma métrica de produção individual, onde se encontraria quem mais 

produz e logo, quem menos produz, descartando obviamente trabalhadoras/es mais velhas/os, 

com deficiências e outros problemas vinculados a força e energia de produção - justamente 

como se fazem nas empresas capitalistas, uma análise fria e mecânica, de cima para baixo, 

desconsiderando assim a vida que pulsa e insiste em sobreviver, mesmo diante de tantas 

dificuldades.  

A começar pelas/os próprios cooperadas/os, as/os quais não concorrem às vagas formais 

de emprego, são descartados justamente porque seus saberes, energias e corpos, já não servem 

mais nem para limpar o chão da fábrica, quem dera operar uma máquina de alta tecnologia ou 

fazer gerenciamento de pessoas (recursos humanos).  

Se esta for a forma de analisar o desenvolvimento de uma cooperativa de catadoras/es, 

com certeza posso afirmar: a cooperativa Ascat seria desconsiderada, descartada, declarada 

como falida, inviável, justamente porque sua riqueza não se concentra nas coisas e nas finanças, 

mas por mais incrível que pareça, sua riqueza se concentra nas pessoas e em suas potências as 

quais são relegadas pelo mercado formal de trabalho.  

A cooperativa também busca conquistar mais dinheiro, tecnologia, elevar os índices de 

produção, como qualquer empresa privada, entretanto este desejo não se reflete de forma 

nenhuma num processo de acumulação de riquezas, nem mesmo coletiva, logo ele é distribuído 

em partes semelhantes, conforme acordos estabelecidos pelo estatuto social da cooperativa, 

onde se garante, distribuição em partes iguais a todas/os as/os cooperadas/os. 

Minhas considerações são em torno de algumas perguntas baseadas neste enunciado. 

Considerando que as/os catadoras/es de materiais recicláveis são pessoas com baixo nível de 
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escolaridade, sendo que algumas/ns apresentam doenças crônicas, problemas psicológicos, são 

aquelas/es trabalhadoras/es que não competem mais por empregos formais, logo, rejeitadas pelo 

Estado e pelo capital, sem chances de contratos.  

Se fossem contar com as empresas privadas e o Estado, já teria sua subsistência chegado 

ao fim. É preciso compreender que cada catadora/r de materiais recicláveis é uma/m 

trabalhadora/r descartado pelo mercado capitalista e por mais fragilizado que possa parecer, é 

tão forte e guerreira/o quanto qualquer outra/o trabalhadora/r, pois luta diariamente para 

sobreviver. 

São em maioria, pessoas que historicamente tiveram direitos relegados, que 

sobreviveram com poucos recursos, com trabalhos precários, vidas precárias. Será que a análise 

do desenvolvimento de uma cooperativa de catadoras/es se avalia pelas suas finanças? Será que 

todas as avaliações que fazemos devem ser garantidas as análises econômicas em prioridade? 

Não seriam as/os trabalhadoras/es a estrutura mais importante de uma empresa? 

A missão da Ascat é tão simples e ao mesmo tempo pode parecer impossível de se 

FRQTXLVWDU��³JHUDU�WUDEDOKR�H�UHQGD GLJQD�SDUD�VHXV�FRRSHUDGRV´��$6&$7���������QXP�FKDPDGR�

claro a inclusão social e a dignidade humana, longe de ser uma acumuladora de riquezas, o que 

representa uma anomalia se considerar o que se compreende por uma empresa desenvolvida e 

justamente esta anomalia, torna-se a maior potência da organização. A cooperativa não gira em 

torno do dinheiro, aliás, se fosse este o objetivo, não teria sobrevivido a mais de duas décadas 

de atuação, bem como, não deveria se organizar em torno do cooperativismo solidário.  

De certa forma, não haveria de ser diferente, pois a cooperativa é de catadoras/es de 

materiais recicláveis, pessoas que são e convivem os variados problemas e dilemas diários da 

vida na comunidade periférica, neste caso no Loteamento Cavalhada, mais conhecido de forma 

SHMRUDWLYD��FRPR�³9LOD�&DL�&DL���3UREOHPDV�H�GLOHPDV�TXH�HVWmR�VHPSUH�HP�SDXWD��SUHVHQWH�HP�

seus debates. Logo, o lócus de avaliação de uma cooperativa não deveria ser o mesmo de uma 

empresa privada, seus objetivos e preocupações são completamente diferentes.  

A própria empresa privada deveria ser analisada de outras formas, já que esta age de 

forma capitalista, dentro da lógica dos sujeitos descartáveis. Ilusoriamente parecem servir a 

todas/os, mas serve apenas para poucos ± a figura do patrão - H�FDGD�XP�³LQFOXtGR�D´- desde 

as/os diretoras/es até as/os assalariadas/os, entram para as empresas para produzir a todo custo, 

quando diminuem sua produção, são descartados. 

O quadro abaixo exemplifica melhor, numa simples e rápida comparação em relação à 

uma empresa (padrão de empresa capitalista, ou seja, aquilo que conhecemos como empresa) 
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onde poderemos ver melhor os objetivos distintos de ambas instituições, sendo propriamente 

dito, a distribuição de riquezas na cooperativa e acumulação de riquezas nas empresas. O quadro 

é meramente ilustrativo.  

Objetos de 
análise 

Cooperativa Empresa (padrão) 

Mais dinheiro Elevação da renda: Os cooperados 
ganham a mesma parte de renda. 
Mais dinheiro, mais distribuição de 
renda. 

Mesma renda: Os empregados 
não ganham mais, pois seus 
salários são por contrato. 
Mais dinheiro, maior 
concentração de riquezas 

Novas 
tecnologias 

Ocasionam aumento da produção e 
consequentemente da renda, 
mantendo-se ou elevando o quadro 
de cooperados. 

Ocasionam aumento da 
produção e consequentemente do 
acúmulo de riquezas, mantendo 
ou diminuindo o quadro de 
empregados 

Aumento de 
produção 

Aumenta a renda, aumenta o quadro 
de associados, elevando os índices 
de reciclagem, aumentando a 
preservação ambiental global, 
economizando recursos naturais, 
dinheiro e energia. 

Reflete diretamente na 
acumulação de riquezas, no 
consumo de energia, consumo de 
recursos naturais. 

Tabela 3 ± Quadro comparativo entre cooperativa e empresa  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O quadro comparativo da Tabela 3 não é totalizante, tampouco se enquadra em todas as 

cooperativas solidárias e nas variadas gamas organizativas de empresas capitalistas. Serve 

apenas para ilustrar aquilo que poderia enquadrar-se dentro de um mínimo de padrão, sabendo 

que não é meu objetivo buscar definir isso por aqui, podendo haver fortes diferenças e grande 

variação destas duas formas de organização produtivas e econômicas.  

Para afirmar, teria que despender de uma pesquisa a qual não sou experto e nem 

tampouco cabe dentro das delimitações deste trabalho, logo o objeto que estou trabalhando de 

fato é outro, desta forma o quadro serve apenas para ilustrar alguns aspectos analíticos daquilo 

que estou evidenciando neste texto.  

Referindo-me ao desenvolvimento econômico social da cooperativa, onde as categorias 

de análise poderiam ser aquelas apontadas por Moretto e Giacchini (2006, p. 2), quais sejam: 
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³D�GLPHQVmR�SURGXWLYD��D�GLPHQVmR�VRFLDO� a dimensão ambiental e a dimensão sustentável do 

GHVHQYROYLPHQWR´� 

As/os catadoras/es de materiais recicláveis figuram como pessoas descartáveis, tanto 

quanto os resíduos com os quais trabalham, uma assimetria de descartados e rejeitos 

econômicos e sociais, pois são profissionais extremamente importantes nesse sistema de 

destruição da natureza em busca da acumulação, quanto estigmatizados, perseguidos e 

criminalizados, como o caso de Porto Alegre onde há leis de proibição14 do seu trabalho, não 

tendo seu trabalho reconhecido e valorizado.  

Mesmo diante disso, se organizam e lutam para fazer esta importante tarefa, a qual 

consome boa parte de suas energias, onde estes têm que investir para trabalhar, estes devem 

consertar seus equipamentos, cuidar de sua alimentação e vestimentas, organizar seu roteiro. 

Tanto catadoras/es de rua, lixões ou até mesmo cooperativadas/os como na ASCAT, são 

organizados, respeitam um conjunto de regras para conviver nesta sociedade, não existe 

catadora/r desorganizado. 

 Diante de uma carga de trabalho pesado, muitas vezes a renda não chega a um salário 

mínimo mensal, conforme dados presentes em uma pesquisa que realizei para a apresentação à 

Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre (CARDOSO, 2021b). 

Neste caso, apresentei as informações de uma pesquisa realizada com todas as associações e 

cooperativas de catadoras/es de Porto Alegre, na qual 52% dos grupos organizados declararam 

que a renda de suas/eus cooperados é inferior a um salário mínimo mensal. 

A renda das/os catadoras/es está associada às parcerias e não somente ao esforço do 

trabalho, está associada a qualidade mais do que quantidade de resíduos, por tipo, valor, índices 

de impurezas e rejeitos, está associado ao local onde ele é gerado. Se a geração for de uma 

família pobre, terá determinados resíduos, se for de família rica, terá maior quantidade e valor, 

não significando que os rejeitos serão menores.  

Quanto mais dinheiro, maior a riqueza, maior é o consumo e a poluição ambiental, logo 

riqueza, consumo e poluição andam juntinhas, e ainda, de mãos dadas com a exploração, pois 

dificilmente alguém se torna rico sem herança ou sem exploração. 

A pobreza econômica das/os catadoras/es de materiais recicláveis não se reflete apenas 

na exploração de seu trabalho como também diretamente na qualidade dos resíduos, os quais 

deveriam ser separados e entregues nas cooperativas minimamente separados dos orgânicos, 

 
14 No Anexo 1, está disponível parte da ata de audiência pública ocorrida em Porto Alegre sobre o tema da 
proibição do trabalho das/os catadoras/es de materiais recicláveis. 
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somente os secos recicláveis. Entretanto vivemos em uma sociedade de analfabetos ecológicos, 

os quais carregam latifúndios de diplomas (CARDOSO, 2021c) e gritam pela salvação da 

Amazônia, do planeta, dos animais, mas não mudam seus hábitos e tampouco sabem separar 

seus resíduos gerados. 

Misturar resíduos recicláveis com orgânicos, os torna rejeitos. Logo esta é uma forma 

de exploração do trabalho das/os catadoras/es, bem como, de poluição e destruição da natureza, 

pois os resíduos não reciclados, são agentes de poluição ambiental, e ainda, por não serem 

usados na produção de novos produtos, usarão matérias primas virgens, extraídas da natureza, 

já tão exaurida. 

Se as/os catadoras/es de materiais recicláveis tiverem boas parcerias, terão resíduos de 

melhor qualidade, sem rejeitos, quem sabe já sendo matéria prima, quando não precisam sequer 

serem separados para serem enfardados e comercializadas, como são, por exemplo, os resíduos 

de grandes geradores.  

Estes são diferentes dos resíduos coletados nas casas dos geradores, os quais são mais 

misturados e necessitam de uma triagem mais minuciosa, que demora mais tempo, além de um 

tempo e equipe maior de coleta, para conseguir uma certa quantidade, necessita coletar num 

raio maior de quilômetros.  

Já nos grandes geradores, os resíduos são acumulados num lugar só, possibilitando a 

diminuição da equipe, da força de trabalho, do investimento em logística de coleta, com pouca 

variedade e grande quantidade de resíduos, os quais revertem em maiores receitas às/aos 

catadoras/es de materiais recicláveis. 

 Supermercados, lojas, escritórios, empresas, condomínios, festas populares (tais como 

shows e carnaval), jogos de futebol em estádios e outras, são considerados como grandes 

geradores, entretanto a maioria destes estabelecimentos vendem os materiais recicláveis, não 

destinando à categoria.  

Nestes locais, invariavelmente, as/os consumidoras/es ao comprarem os produtos, 

pagam também pelas suas embalagens. Na prática a/o vendedora/r, seja de cultura, arte, 

alimentos e tantos outros produtos e serviços, já recebeu os valores pelos resíduos, mas 

invariavelmente prefere lucrar, do que destinar às cooperativas.  

Na maioria dos casos, estes locais de acumulação, triagem e armazenamento de resíduos 

funcionam dentro do estabelecimento. No supermercado, o mesmo espaço dos alimentos 

também têm triagem e reciclagem de resíduos, sendo que para a cooperativa se exige uma série 

de documentações e adequações para realizar a triagem, como licença de operação, licenças 
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ambientais, relatórios mensais com pesos dos materiais recicláveis encaminhados à reciclagem, 

enquanto estes locais, simplesmente vendem resíduos. 

Logo, o desenvolvimento econômico de uma cooperativa de catadoras/es de materiais 

recicláveis não depende simplesmente de si, mas de redes, os quais vão desde os geradores de 

resíduos, empresas privadas e governos, sendo multifacetada sua atuação. Entretanto, por ser 

cooperativa de excluídas/os, sujeitos descartados socialmente pelo fato de se reunirem em 

organizações solidárias e lutarem para serem reconhecidas/os e valorizadas/os através de suas 

cooperativas, já poderíamos considerar como uma cooperativa desenvolvida.  

Entretanto, um olhar mais atento, sensível, poderá perceber que as/os catadoras/es, vão 

além e dão exemplos de uma forma desenvolvimento que não pode ser avaliado pelas finanças, 

mas sim pela humanização das relações, caminhando em sentido contrário do desenvolvimento 

meramente econômico, indo principalmente na contramão desse desenvolvimento de finanças, 

das coisas, as quais concentram riquezas, exploram trabalhadoras/es e consomem recursos 

naturais, destruindo e poluindo a natureza.  

A cooperativa Ascat, por outro lado, objetiva a inclusão social e econômica de pessoas 

descartadas pelas empresas capitalistas, distribuindo suas riquezas, fruto deste tão importante 

quanto desvalorizado trabalho de reciclar, dividindo em partes iguais dependendo dos acordos 

em relação às presenças no trabalho, além de sua atividade mais conhecida ser a de preservar 

os recursos naturais. 

A Ascat é uma organização social e econômica trabalho de triagem e reciclagem de 

resíduos sólidos, organizada e gerida por catadoras/es, fundada sobre a base de princípios 

solidários do cooperativismo e do associativismo no ano de 1994, na zona Sul de Porto Alegre, 

trabalhando com coleta, triagem e destinação de 40 toneladas de resíduos por mês, gerando 

trabalho e renda para 20 famílias catadoras.  

A cooperativa presta serviço a Prefeitura Municipal de Porto Alegre através de contrato, 

onde cumpre rigorosamente todos os preceitos burocráticos do Estado, logo tem uma 

capacidade técnica mais evoluída do que empresas que apenas realizam a comercialização e a 

fabricação de produtos. 

Por conseguir se organizar mesmo com todas as dificuldades impostas, vencer a 

burocracia estatal do contrato, estando em dia com toda sua documentação e articulando busca 

cumprir a todas, logo, o problema de falta de recursos que vive, sendo esse um dos seus 

principais dilemas e um dos objetivos de sua organização, não é uma questão interna, mas 

principalmente externa a cooperativa. Aqui há uma forte evidência de que a economia gira em 
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torno da riqueza, da produção da acumulação dela e não das organizações sociais e tampouco 

das pessoas. 

A forma de gestão, distribuição de tarefas, decisões e, principalmente, dos recursos 

obtidos através desta organização produtiva é realizada de forma igualitária a todos os 

participantes, num modelo de organização que prioriza, valoriza e reconhece as pessoas, lhes 

dotando de poderes para que possam participar da vida política, econômica e social da 

organização. Logo, as capacidades políticas das/os cooperadas/os, bem como algumas 

desconsideradas pelo capital, como a solidariedade e a empatia, na cooperativa são centrais. 

Não há ser humano que não transforme suas ideias e reflexões depois de passar um mês 

convivendo os dilemas e a vida da cooperativa, sendo uma grande sala de aula que produz 

conhecimento de grande qualidade, principalmente para esta sociedade que se corrói a si 

mesma, a cada passar de anos, caminhando a passos largos para a sua própria destruição. 

6HQ� ������� GHVWDFD� TXH� ³RV� VHUHV� KXPDQRV� VmR� RV� DJHQWHV�� EHQHILFLiULRV� H� MXt]HV� GR�

progresso, mas tambéP�VmR��GLUHWD�H�LQGLUHWDPHQWH��RV�PHLRV�SULPiULRV�GD�WRGD�GH�SURGXomR´��

frisando, portanto, que os seres humanos são centrais nas formas de fazer e produzir. Entretanto, 

isso não se reflete na distribuição das riquezas produzidas, tão pouco no poder decisório, que é 

DOWDPHQWH�FRQFHQWUDGD��VHQGR�TXH�DSHQDV�³������ELOLRQiULRV�GR�PXQGR�WrP�PDLV�ULTXH]D�GR�TXH�

4,6 bilhões de pessoas ± RX�FHUFD�GH�����GD�SRSXODomR�PXQGLDO´��2;)$0���������$TXL�UHVLGH�

um problema estrutural desta forma de fazer e pensar o desenvolvimento baseado no acúmulo 

de riquezas, baseado no lucro das empresas e não no desenvolvimento das pessoas. 

As instituições privadas, com o apoio das instituições estatais, preocupam-se 

prioritariamente em como acumular mais riquezas e conhecimentos, junto a isso, estabilidade, 

status e poder, ao invés preocuparem-se em como resolver os dilemas sociais associados a 

miséria, os quais resolvem-se justamente com a distribuição de riquezas e conhecimentos. 

Não me refiro apenas a aquelas/es que não produzem, de desempregadas/os e 

desocupadas/os, mas também à maioria das/os trabalhadoras/es que cercam-se ao redor da 

produção, destinando mais de 50 horas semanais de suas vidas ± considerando minimamente o 

tempo despendido em função de deslocamento e organização para iniciar o trabalho. 

Acabam vendendo sua força de trabalho ± vitalidade, saúde, conhecimentos e todo tipo 

de energia ± em troca de salários os quais, na grande parte dos casos, mal podem sobreviver 

dentro do parâmetro estabelecido como dignidade humana: alimentação, moradia, educação e 

tantos outros direitos descritos na Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948). 

Na cooperativa, o trabalho bem como as decisões, são tomadas de forma coletiva a fim 
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de provocar e produzir ações dos cooperados com maior incidência na sociedade. Claramente 

a cooperativa tem objetivos, sendo alguns descritos em estatutos, como a busca do bem estar 

social de seus cooperados e à sociedade, além da defesa da natureza, de seus recursos naturais, 

e da conquista de uma outra economia - a economia solidária, antes mesmo de termos contato 

com este conceito trabalhado na academia. Nosso problema de escassez de recursos é coletivo, 

ou seja, ninguém figura como rico, acumulador.  

Um exemplo importante para esta reflexão de não acúmulo: a cooperativa não perde 

casos na justiça do trabalho, quando algum cooperado tenta buscar seus direitos. Neste caso, 

utiliza-se o argumento de que todos os meses, a cooperativa inicia a produção com zero capital 

distributivo, nesse sentido, aquilo que os cooperados produzem durante um mês de trabalho, é 

distribuído integralmente e igualmente para cada cooperado, sobrando zero para o próximo mês. 

A análise de desenvolvimento de um país pode não condizer com uma análise de 

desenvolvimento de bem estar social, a exemplo do que Sen traz, apresentando um quadro 

comparativo (SEN, 1993, p. 314), onde, por exemplo: China tem uma renda per capita em 

dólares de $310 (dólares) e expectativa de vida de 69 anos, em comparação com Oman em que 

a renda é 20 vezes maior, entretanto a expectativa de vida é de apenas 54 anos, configurando 

problemas estruturais relacionados principalmente à distribuição de riquezas, não somente do 

trabalho, sendo um caso de vida e morte. São necessárias outras formas de produzir, de fazer a 

gestão e a distribuição da produção e das riquezas, preservando a vida e os recursos naturais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sou catador e cooperado da cooperativa Ascat desde o ano de 1998, 20 anos antes de 

conquistar esta nova identidade de estudante e pesquisador vivenciadas nestes últimos quatro 

anos de experiências na universidade. As/os cooperadas/os, bem como o contexto em que vivo 

- minha comunidade e o trabalho, são muito íntimos a mim. Desta forma, por estar inserido 

GHQWUR�GHVWH�³FDPSR´�GH�SHVTXLVD��QHVWH�FDVR��D�OLQKD�GH�GHQWUR�IRUD�p�SUDWLFDPHQWH�LQH[LVWHQWH��� 

Como não há uma forma simples de me descorporificar - e isso não desejo de forma 

nenhuma - a minha identidade de catador neste campo, ganha apenas uma nova roupagem de 

estudante e de pesquisador, sendo que essa, nem percebida ou vista pelas minhas colegas de 

profissão, as quais me tratam como sempre, como catador, colega e companheiro de trabalho. 

Por estar inserido em um processo de larga exclusão social, mais um dos sobreviventes 

com a vida predestinada à precariedade, as construções e ideias aqui discutidas são reflexos da 

vida prática, experimentada e vivida. Não haveria outra forma de olhar para o desenvolvimento 



 
82 

 

que não se desse a centralidade nas pessoas, para além das coisas ± produtos - e do dinheiro ± 

concentração de riquezas. Este processo é rico em práticas diárias pela sobrevivência, uma vez 

que cada família na comunidade consegue sobreviver porque agarra-se na solidariedade e na 

empatia, na qual um cuida do filho do outro e coletivamente ajudamo-nos. 

A cooperativa é uma forma de organização principalmente social, entretanto se dá pelo 

econômico, não hegemônico, mas uma economia solidária, a qual busca e desenvolve ± 

conforme Sen trabalha em sua teoria, as capacidades de cada ser operando centralmente para o 

coletivo. Recordo-PH�PXLWR�EHP�TXH�HP�XP�GRV�ULFRV�GHEDWHV��R�TXDO�UHDOL]DPRV�HP�³VDOD de 

DXOD´�RQGH�XPD�GDV�SHUJXQWDV�GR�SURIHVVRU�IRL�HP�QmR�VDEHU�FRPR�SRGHULD�VH�GHVHQYROYHU�R�

modelo discutido pelo autor Arturo Escobar, o qual discutia sobre o pós-desenvolvimento. 

Minha resposta ± automática e carregada de sentidos e práticas, foi de que realmente 

não precisamos saber, justamente o povo ± neste caso específico, os movimentos sociais ± 

sabem como fazer, é na prática uma inversão de saberes e de projetos, ao invés de virem de 

cima para baixo, do sistema financeiro global, alinhado aos países ditos desenvolvidos e da 

academia, invertendo para o centro de decisão, passando a estar nas pessoas, em seus 

movimentos sociais e experiências de vida. 

O desenvolvimento como expansão das capacidades, bem como o pós-desenvolvimento, 

tem raízes dentro dos movimentos sociais ± nascem destas práticas que vão muito além dos 

discursos e das teorias acadêmicas. O próprio desenvolvimento humano encarnado agindo, 

ressignificando o Estado, as regras, o trabalho, a política, a economia, enfim, a vida. Como 

disse no início deste trabalho, ele é para além dos rituais de avaliações acadêmicas, uma 

importante ferramenta de informações para o exterior da cooperativa e de formação para seu 

interior. 

As/os catadoras/es de Porto Alegre (r)existem a mais de 30 anos organizados, sendo 

verdadeiras/os heroínas/óis da nossa cidade, colocando suas vidas a disposição do cuidado do 

planeta, utilizando suas mãos, corpos e saberes para realizarem a reciclagem. Vê-se isso, 

especialmente, quando o risco aumenta, por realizarem este trabalho essencial em meio a 

pandemia causada pelo covid-19, na qual o trabalho de reciclagem não parou de forma 

nenhuma, ampliando os cuidados, o que resultou em não haver nenhuma morte até o momento 

em que escrevo este trabalho.  

Infelizmente as/os catadoras/es de materiais recicláveis ainda figuram como pessoas 

descartáveis, tanto quanto os resíduos com os quais trabalham, uma assimetria de descartados 

e rejeitos sociais, pois são profissionais estigmatizados, perseguidos e criminalizados, como o 
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caso de Porto Alegre onde há leis de proibição do seu trabalho, nesse sentido, não tendo seu 

trabalho reconhecido e valorizado.  

Mesmo diante disso, se organizam e lutam para fazer esta importante tarefa, realizado 

diante de uma carga de trabalho pesado e muitas vezes a renda dos cooperados não chega a um 

salário mínimo, dados presente em uma pesquisa que realizei para a apresentação a Comissão 

de Meio Ambiente da Câmara dos Vereadores de Porto Alegre (CARDOSO, 2021b). 

Infelizmente não é uma exceção, mas quase uma regra, com histórias semelhantes de 

muitas(os) brasileiras(os), as(os) quais desde antes mesmo de nascerem, já são excluídas 

socialmente e economicamente, sem chances de avançarem na educação, com grande 

deficiência às vezes até de alimentos e de outros recursos.  

Pelo fato de se organizarem em organizações solidárias e lutarem para serem 

reconhecidas/os e valorizadas/os, já poderíamos considerar como uma cooperativa 

desenvolvida. Entretanto, um olhar mais atento e sensível, poderá perceber que a categoria vai 

além e dão exemplos de uma forma desenvolvimento econômico, social e com o cuidado 

ambiental, que não pode ser avaliado pelas finanças, mas sim pela humanização das relações. 

Estas avaliações caminham no sentido contrário do desenvolvimento meramente 

econômico, indo principalmente contrários ao sentido desse desenvolvimento de finanças, das 

coisas, as quais concentram poder e riqueza, exploram trabalhadoras(es) e destroem a natureza 

consumindo cada vez mais recursos. A Ascat por outro lado, distribui as riquezas em partes 

iguais, além de sua atividade mais conhecida ser a de preservar os recursos naturais. 

Meu histórico, meus gostos e minhas paixões levaram-me a percorrer este lindo caminho 

na academia, compartilhando lições que me fortaleceram enquanto catador de materiais 

recicláveis, dando-me certezas de que este caminho que escolhi ou fui forçado a seguir, 

estruturou-se como um grande espetáculo em minha vida.  

Neste trajeto fiz questão de compartilhar com companheiras/ros de profissão, 

professoras/res, colegas e quem teve interesse em mergulhar neste mundo da catação, traduzido 

para a academia em apresentações de trabalhos em seminários acadêmicos em várias 

universidades brasileiras e internacionais, lecionando minicursos, dentro e fora de sala de aula, 

escrevendo artigos e textos para livros, revistas e sites acadêmicos que deram luz às variadas 

teorias sociais aqui discutidas, como uma forma de devolução daquilo que aprendi nesses quatro 

anos de universidade.  

Meu mundo acadêmico não se encerra aqui, sendo apenas mais um ciclo que se fecha, 

para outros abrirem, iniciando pelo próximo passo, o mestrado em antropologia 2022/1, na 
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o qual fui aprovado pelo regime de cotas, dando 

sequência a esta caminhada de catador e pesquisador.   

Depois de ler inúmeros livros, textos e artigos, deixado por autores clássicos e novos, 

resolvi também contribuir, HVFUHYHQGR�QXP�OLYUR�LQWLWXODGR�³'R�Lixo a Bixo: A Cultura dos 

Estudos e o Tripé de Sustentação da VLGD´��R�TXDO�QHVWH�PRPHQWR�FKHJD�D�PLO�H[HPSODUHV�OLGRV��

e com retornos de lindas críticas que aqueceram ainda mais meu olhar e minhas certezas da 

escolha de curso, bem como da minha profissão enquanto catador de materiais recicláveis.  

Aqui limitei a escrita conforme as especificidades de um trabalho de conclusão de curso 

(TCC), busquei dar foco à algumas evidências encontradas em experiências de vivência 

enquanto catador e uma das referências da categoria no Brasil e no mundo.  

Muito ficou para outras oportunidades, podendo, se houver oportunidade, solidariedade 

e desejos, avançar nas discussões em torno da cultura da reciclagem, da uberização da coleta 

seletiva, da coleta seletiva solidária, da reciclagem popular, do cooperativismo solidário e de 

outros temas que são extremamente importantes nestas discussões que estão intimamente 

ligados a reciclagem e o avanço social da categoria. 

 Ao aprofundar na pesquisa acadêmica, com o olhar do antropólogo, trazendo discussões 

do arcabouço de teorias sociais estudadas na UFRGS, durante 8 semestres, não há como não 

perceber minha adaptação na academia, compreendendo cada vez mais desde as funções 

internas - o que e para que serve - bem como de como escrever um trabalho acadêmico, sem 

esquecer de que estes não serviram apenas para que a/o professora/r lesse, mas que de certa 

forma, gerassem conhecimentos para toda a categoria.  

As notas foram mudando de semestre para semestre, o catador estudante da modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos (EJA), em que em apenas um semestre se conclui as etapas 

que demoraria um ano na modalidade normal - o que na prática se reduz conteúdos e se acelera 

a formação e mesmo com estes anos de escritas, ainda não consigo escrever de forma correta, 

a risca, o português adequado.  

Por compreender que isso, de fato, não me limitaria as conquistas acadêmicas, é de 

grande comemoração cada aula, cada trabalho apresentado. Uma das evidências que apresento 

são os conceitos obtidos durante a graduação: 4 C, 5 B e 29 A, conquistados principalmente 

nos últimos semestres, em que cursava até 8 cadeiras no semestre.   

Diante do apresentado neste TCC, percebe-se que as/os catadoras/es de materiais 

recicláveis são os principais atores da reciclagem, bem como agentes de transformação social, 

transformando suas vidas, daquilo que foi rejeitado, resíduos e a ela/e mesmo. Como agente 
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solidário, dotado de empatia, organizado coletivamente em associações e cooperativas 

solidárias de trabalho, luta para dentro pela sua própria sobrevivência e para fora, para a 

sobrevivência do planeta, implantando uma cultura de trabalho e distribuição de riquezas 

completamente diferente, portanto revolucionária, quando comparada com as empresas 

capitalistas. 

 As/os catadoras/es mesmo vivendo marcado pela profunda precarização do trabalho, 

desvalorização da cidadania, exploração de corpos e da sua condição de ser humano, e tendo 

relegadas invariavelmente a condição de renda mínima para sua subsistência, seguem 

enfrentando grandes empresas privatizadoras do serviço público, bem como as poderosas 

poluidoras do mundo, além das leis de proibição do seu trabalho. Seguimos orgulhosos de nosso 

trabalho, da identidade social e profissional, ao ponto do catador que conseguiu acessar a 

universidade - meu caso, carregar consigo como sua principal identidade a de catador de 

materiais recicláveis. 

 Apesar da categoria realizar um trabalho de extrema importância, contribuindo para o 

chamado tripé de sustentabilidade, trabalho que potencializa a economia, a inclusão social de 

seres humanos descartados pelo sistema capitalista e seu mercado formal de trabalho e 

principalmente a proteção ambiental, encaminhando milhares de toneladas de resíduos sólidos 

para a reciclagem sem nenhum ganho, continua sendo amplamente explorada.  

A exploração se dá pela indústria recicladora que fica com 90% da riqueza da reciclagem 

e realiza apenas 10% do trabalho (MNCR. 2022), pelas prefeituras que não pagam pela 

prestação de serviços, pelas empresas fabricantes de embalagens e poluidoras que não pagam 

pela logística reversa ou pelos geradores - consumidores que compram e descartam embalagens 

sem nenhum pagamento ou consideração pelo trabalho da categoria. 

 O trabalho realizado pelas/os catadoras/es de materiais recicláveis é a base da cadeia 

produtiva da reciclagem, logo, sem catadoras/es de materiais recicláveis, sem reciclagem. 

Compreende-se aqui, que a sociedade precisa de educação ambiental para vencer o 

analfabetismo ecológico, movimento extremamente importante e vital para o planeta, 

justamente porque com o avanço na produção de resíduos e com diminuição da reciclagem, os 

resíduos acabam tendo suas vidas úteis muito curtas.  

A exemplo disso, os plásticos de uso único, atrelado a uma longa jornada de poluição 

que ultrapassa 500 anos, seja em lixões, seja nos terrenos baldios ou rios e oceanos, torna-se 

um problema estrutural que pode levar a destruição desta nossa forma de vida, destruidora do 

planeta.  
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É imprescindível parar de pensar na destruição do planeta como um fato único, 

justamente porque diariamente vidas se perdem pela exploração dos recursos naturais e da 

poluição, por enchentes, por deslizamentos ou mesmo pela poluição dos rios.  Para muitos, o 

planeta já terminou, desta forma podemos planejar e executar ações que possam agir em defesa 

da vida, a exemplo da aplicação da agenda 2030 e seus objetivos para o desenvolvimento 

sustentável. 

Mostra-se necessário uma tomada de consciência individual (cidadã) e coletiva 

(institucional) acerca desses problemas, alguns deles já debatidos neste trabalho, para que as 

vidas possam ser preservadas e melhoradas suas condições de sobrevivência, sendo uma parte 

da responsabilidade nossa, enquanto cidadãos, e outra por parte das instituições, sejam elas 

públicas ou privadas.  

O Estado deve realizar sua parte implantando e executando leis de proteção ambiental e 

reciclagem, como a PNRS, contratando as associações e cooperativas de catadoras/es de 

materiais recicláveis, como prestadores de serviços com devidos pagamentos, reconhecendo e 

valorizando as/os catadoras/es de materiais recicláveis como importantes trabalhadoras/es. 

Nesse sentido, apoiando sua organização e fortalecendo seu trabalho, o que pode refletir 

positivamente em toda a sociedade, através da geração de trabalho e de renda para pessoas 

outrora excluídas pelo mercado capitalista formal de trabalho. 

 Outra ação possível é a criação de programas de educação ambiental que iniciem desde 

a casa de cada um dos geradores, acompanhando os processos de socialização das/os 

cidadãs/ãos desde a primeira infância até a velhice, uma vez que somos geradores de resíduos 

no decorrer da vida. Ressalta-se que os resíduos se modificam intensamente de acordo com a 

tecnologia de produção capitalista neoliberal, o que torna uma atitude cidadã reciclarmos o que 

produzimos, agindo diretamente na proteção da natureza, já que através da reciclagem diminui-

se a apropriação de matérias primas e os impactos ambientais poluidores.  

As empresas privadas, principalmente as grandes corporações, podem comprometer-se 

a produzir resíduos passíveis de serem usados por mais tempo, aproveitados e recicláveis. As 

ações podem partir de uma reflexividade de suas tecnologias, logísticas e valores e do 

pagamento das/os catadoras/es de materiais recicláveis pelos seus serviços de coleta, triagem e 

destinação dos resíduos recicláveis para a reciclagem e, principalmente, pagando taxas e 

tributos pela poluição que geram. Nesse sentido, não é justo as empresas concentrarem as 

riquezas enquanto a miséria e a poluição são compartilhadas pela a sociedade. 

As/os geradoras/es é importante agir olhando para um mundo que é finito, os quais seus 
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recursos naturais usados hoje, farão falta amanhã, desta forma, pode-se evitar de usar matérias 

primas novas, virgens, ao utilizar apenas o necessário para viver confortavelmente e forçando 

as empresas capitalistas a fabricarem produtos que possam ser reciclados. 

Urge termos conhecimento sobre nossos próprios impactos ambientais, buscar 

conhecimentos de como evitá-los e, para além disso, engajar-nos nas lutas sociais pela defesa 

do planeta e da vida. Não misturarmos nossos próprios resíduos é o mínimo que podemos fazer 

quando pensamos que outras e outros merecem ter a possibilidade de nascer e de viver tão ou 

mais felizes do que vivemos. 

É necessário desvendar e dar visibilidade ao dilema que a categoria de catadoras/es de 

materiais recicláveis vivem, levando em conta que seu trabalho é explorado e, simultaneamente, 

retiram-se e negam-se seus direitos, benefícios, pagamentos e importâncias sociais.  

As condições, conforme apresentadas neste trabalho, colocam as/os catadoras/es de 

materiais recicláveis como seres reconhecidamente dispensados da cidadania e dos direitos, 

FRPR� ³UHVWRV� VRFLDLV´� H� ³GHMHWRV� VRFLDLV´�� TXH� VHUYHP� SDUD� XPD� FRLVD� WmR� LPSRUWDQWH��

indispensável quanto relegada que, ao mesmo tempo, torna-os invisíveis. Há um misto de 

descarte com invisibilidade, visto que, mesmo trabalhando, a categoria não consegue se manter 

dignamente.  

As condições e contradições acentuam-se, dado que o Estado, a quem prestam serviços, 

é o principal agente de exploração e exclusão social, tornando o contrato - nas atuais condições 

- a formalização da precariedade e da exploração destas/es trabalhadoras/es. Desta forma, 

descumpre-se a Lei das Cooperativas, que no artigo 7º estabelece que cada cooperativa deve 

garantir - ainda mais quando em contrato de prestação de serviços ao Estado - UHQGD� ³QmR�

inferiores ao salário mínimo, calculadas de forma proporcional às horas trabalhadas ou às 

DWLYLGDGHV�GHVHQYROYLGDV´� �%5$6,/������D��SDUD� FDGD�FRRSHUDGD�R��e�XP�FDVR�TXH�PHUHFH�

imediata retratação por parte do Estado, bem como atenção de instituições de justiça, 

especialmente, do trabalho e dos direitos humanos. 

Por fim, tristemente ainda podemos perceber a desvalorização da política de reciclagem 

e a supervalorização do consumismo. Infelizmente, quem trabalha na defesa da natureza por 

vezes é criminalizada/o em virtude de ser uma categoria excluída, que quando visível é 

perseguida, ou desvalorizada quando invisível, tratadas como pessoas desorganizadas e 

ignorantes, entretanto desempenham um papel fundamental nesta sociedade altamente 

destruidora da própria natureza. 

 Estude para ser diferente, mantenha foco, seja forte. Eu conto com você e sua 
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capacidade transformadora. Faça parte desta luta! Ser uma/m lutadora/r em defesa do meio 

ambiente é ser uma/m lutadora/r pela vida: a sua e de todos os seres vivos - humanos e não 

humanos - do planeta. Revolte-se, revolucione-se, seja vida.  

 @alexcatador 
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ANEXO 1 
 

Ata da audiência pública para debater o recolhimento de lixo reciclável 

Segunda sessão legislativa ordinária da décima quarta legislatura, em 09 de novembro 

de 2006.  

 

A fim de compartilhar uma experiência pública, compartilho trechos da ata de audiência 

pública a qual tem minha participação direta e algumas partes importantes, como uma pergunta 

do Vereador Dib e o encerramento da audiência realizada pelo Vereador Goulart. Ambos 

vereadores são de Porto Alegre. No final, encontra-se a referência onde a ata pode ser lida por 

completo. 

 

Primeira Parte, minha primeira intervenção 

 

³2�65��$/(;$1'52�&$5'262��$FKR�TXH�SDUD�FRPHoDU�DTXL��Mi�YDPRV�ID]HU�XPD�

quebra de protocolo aqui. Acho que, na primeira vez, no primeiro momento, saudar os meus 

companheiros, os carroceiros, os condutores, que se fazem aqui presentes, lembrando de que 

hoje nós não viemos com a nossa base, viemos aqui com os companheiros que são a liderança 

dos carroceiros na cidade de Porto Alegre. Então, aqui se fazem presentes famílias, aqui se 

fazem presentes pessoas que tiram do lixo a sua sobrevivência, a sua dignidade. Lembrando 

bem que esses companheiros resgatam, além da dignidade, do seu direito de viver, resgatam o 

meio ambiente, tão esquecido por nós, tão lembrado na hora de dizer que somos defensores do 

meio ambiente, mas na hora da prática quem faz somos nós. Na hora de meter a mão no lixo, 

na hora de fazer aquele trabalho sujo, daquilo que a sociedade joga fora, quem vai fazer isso 

somos nós, ou seja, é isso que sobra para nós, isso temos que lembrar bem, temos que lembrar 

que futuro queremos para os nossos filhos, para os nossos netos a partir daqui. 

Então, também felicitando a Mesa, aos presentes aqui, que atenderam a uma das 

reivindicações do movimento dos catadores, lembrando bem que esta Audiência é uma das 

nossas reivindicações, que foi criada, a partir da mobilização que fizemos no dia 18 do mês 

passado. Gostaria de deixar aqui bem claro que nós viemos discutindo há muito tempo esse 

projeto, ou seja participamos várias vezes da Comissão dos Direito dos Animais, onde várias 

vezes, e por vários momentos, explanamos as nossas vontades, os nossos direitos, as nossas 

reivindicações. Nós acreditamos que esse projeto, seja um projeto feito de forma de cima para 
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baixo, ou seja, através de todas as discussões, através de todas as vezes que viemos, que 

deixamos a nossa família para estar passando o tempo, para estar discutindo para resolver um 

problema de cunho social e de cunho ambiental, nunca esquecendo disso, nenhuma das nossas 

palavras, nenhuma das nossas reivindicações, foi contemplada dentro desse projeto. Então, por 

isso deixar bem claro que somos contra esse projeto do Ver. Sebastião Melo, que coloca em 

primeiro lugar a retirada das carroças, ou seja, se tem que ter um projeto para acabar com as 

carroças, a primeira coisa que tem que ter, esse projeto ele tem que ter um cunho social, tem 

que ter um cunho ambiental. Primeiro, vamos reconhecer e vamos valorizar os companheiros 

que coletam 150 toneladas de material por dia, que oito mil companheiros fazem essa coleta e 

que mais de 50 mil pessoas sobrevivem da triagem nas nossas casas, lembrando bem que nós 

vivemos num país aonde o país só enxerga o que é errado, o que é certo não se enxerga, ou seja, 

nós somos em mais de 700 companheiros, que somos organizados, que andamos dentro das leis, 

que andamos dentro das regras, mas a sociedade não vê isso. Andamos nós habilitados, com 

carroças habilitadas, sem excesso lateral, sem prejudicar o trânsito, contribuindo para o meio 

ambiente, mas que isso a sociedade não enxerga, isso a sociedade não vê. Porém, algumas 

pessoas que maltratam os animais a sociedade vem a enxergar, lembrando bem que nós somos 

favorável à defesa dos animais, somos favoráveis, porque nós dependemos tanto do animal 

como tanto das nossas forças para fazer o trabalho, lembrando bem que os material reciclável 

ele não sobe como um passe de mágica para cima das carroça e que para isso temo as mãos 

cheias de calos, calejada, isso desde que nascemos já nascemos puxando material, há mais de 

50 anos que fizemos a coleta nesta Cidade, levantamos a Cidade em cima do lombo do animal, 

temos que lembrar bem disso. Se é para acabar com as carroça, primeiro vamos acabar com a 

exclusão social neste País, é assim que nós garantimos e nem um passo atráV���VLF���3DOPDV��´ 

 

Segunda parte, minha segunda intervenção 

 

³2�65��$/(;$1'52�&$5'262��(X� JRVWDULD� GH� SHUJXQWDU� HP� TXH� SDtV�� HP� TXH�

mundo vive a Vereadora que acabou de se pronunciar. Nós vivemos num país com boas leis, 

num país onde temos direitos humanos, mas o que vemos é totalmente o contrário. Ou seja, 

nesta Lei, na sua prática, na sua eventual aplicação, eu vejo apenas uma coisa: a retirada das 

carroças. Ou seja, para construção de um galpão de reciclagem, se necessita de 450 mil reais 

para 50 trabalhadores; para compra de um carrinho elétrico, um baby, precisa de, no mínimo, 

25 mil reais para efetivá-lo. Agora, gente, nós somos dez mil carroceiros que catam, 
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diariamente, na Cidade, e mais de 50 mil pessoas que sobrevivem lá fazendo a triagem do 

material que nós levamos para as casas! Então, nós estamos falando de 60 mil pessoas! Não 

estamos falando de 60 mil votos; são 60 mil pessoas que sobrevivem disso diariamente! 

Então, não venham pensar que nós somos bobos, aqui, não! Não venham com papo 

demagógico, dizendo que vai ser bom, que não vai ser bom, e tudo mais! Se este Projeto fosse 

bom, a primeira coisa que deveria ser feita seria chamar os trabalhadores que vivem disso para 

fazer um Projeto que tivesse a cara dos trabalhadores, dos carroceiros! Agora, fazer um Projeto, 

de gabinete, e não escutar a nossa categoria, para mim, isso é demagogia! Isso, para mim, é 

dizer que vai fazer alguma coisa, mas visando outra! Há uma turma que é a favor dos animais 

- e nós também somos -, mas visando as eleições, visando o voto! Isso eu garanto! 

Agora, muito me convém, aqui, a contradição que está sendo colocada pelas ONGs. 

Veio alguém e citou que nós precisamos de veterinário, precisamos tratar bem os animais. Aí, 

eu vi que as ONGs vaiaram. Ou seja, que contradição é essa minha gente? Minha gente, que 

contradição é essa? Estamos falando aqui que somos favoráveis aos animais, estamos dizendo 

isso, e estamos fazendo isso na prática. De repente, V. Exas. que, com certeza, já nasceram com 

uma bela de uma herança e nunca precisaram, nunca passaram fome, nunca cataram, ou vão me 

dizer que são advogadas, são doutoras, são médicas porque estudaram, porque tiveram 

oportunidade, porque não sei o quê... Mas eu só conheço vocês desse lado, na minha vila, que 

têm mais de dez mil pessoas, nenhuma é doutora! Então, oportunidade é só para uns! 

Então, gostaria de dizer bem claro aqui que nós temos que separar algumas coisas, tipo: 

na hora de dizer da defesa do meio ambiente, as empresas - pegando o exemplo da Aracruz, 

que está rolando um belo de um debate -, as empresas, sim, poluem o meio ambiente; as 

empresas, sim, é que maltratam, é que devastam; as empresas, sim, é que ganham os lucros; as 

empresas, sim, é que são contempladas neste Brasil! Agora, nós, trabalhadores de fato, que 

vivemos disso, que trabalhamos, que levantamos aquele palácio - que está lá em Brasília -, onde 

vários companheiros trabalhadores estão enterrados naquele concreto, não somos reconhecidos! 

Nós que levantamos essa Porto Alegre em cima do lombo das carroças, não somos 

reconhecidos! E as pessoas citam que vieram até aqui, que são descendentes dos gringos lá de 

fora, não lembram que foram os cavalos que ajudaram a levantar está Cidade. Não lembram 

que foi a força de um animal que levantou as toras, ou foi V. Sa. que tinha a força do super-

homem para levantar pau a pico? (Manifestação das galerias.) Vem me dizer aqui isso? Isso, 

para mim é mentira! 

Agora um desafio para as ONGs: vão na vila, vão conhecer a nossa realidade para depois 
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poder falar a real! 

E para vocês vai um outro desafio: me coloquem fotos novas de maus-tratos aos 

animais, porque essas que eu vejo são de cinco anos atrás! (Manifestação das galerias.) Então, 

me coloquem novas fotos, quero ver isso; esse é um grande desafio! 

E aos Srs. Vereadores aqui presentes nesta Casa, juntamente aqui com a Jairo, que 

pertence ao DMLU, Presidente da Câmara: se nós realmente quisermos fazer um projeto, 

primeiro, que contemple os catadores, que hoje estão dentro de galpões, porque lá é dinheiro 

público que está investido, vamos atacar o grande gerador, ou seja, chega de a gente viver das 

migalhas, chega de a gente viver tendo que botar a mão na merda (sic) para arrancar 150 pilas 

por mês, enquanto que tem um Big, enquanto que tem um Nacional, enquanto que tem o 

Shopping Praia de Belas, o Shopping Bourbon, que ganham milhões, milhões! E nós pagamos 

isso! Nós, que eu digo, é toda a sociedade que paga e, quando paga pelo produto, paga pelo 

lixo, e esse lixo tem que ter um cunho social, ele tem que ir para os catador, ele tem que ir para 

os galpão, ele tem que ir para a reciclagem Vamos fazer um Projeto desse nível! Se é para fazer 

inclusão social, vamos atacar o grande gerador! A não ser, gente, que neste País, os grandes a 

gente não mete a mão, porque daí o pau é mais embaixo. Agora, para avisar, isso não é uma 

ameaça! Para nós, também a coisa é mais embaixo! Esse Projeto somos totalmente contra; se 

quiser um Projeto, primeiro reconheça e valoriza a nossa categoria, que cata 150 tonelada de 

lixo nessa Cidade, lixo que V. Sa. não sabe o que que é, porque só sabe é rasgar o saco e jogar 

lá na frente e esperar que algum de nós vai recolher! Sabe que o mal trato dos animal tem, 

porque abre o vidro e olha para fora, não conhece a nossa realidade, não sabe o que é que é ter 

seis filhos e adotar mais seis, como a minha companheira Seloí tá aqui. Não vem me dizer que 

é projeto social, porque não conhece isso. Vossa Senhoria estão totalmente enganado! Vamo 

fazer um Projeto que inclua, vamo ataca os grandes, vamo atacar as empresa geradora! E nós 

vamo continuá nessa luta e, se precisa mobilizá novamente, nós vamos! Derrubamos o 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, derrubamos o Collor, através da manifestação social, 

H�GHVWD�YH]�QyV�YDPR�JDQKi���VLF�´ 

 

Terceira parte, minha resposta ao vereador Antonio Dib 

 

³2�65��-22�$1721,2�',%��(X�QmR�TXHULD�ID]HU�XP�DSDUWH��QmR��(X�TXHULD�SHUJXQWDU�

se o Presidente pode informar se o nosso amigo Alexandro tem carroça e onde está a carroça 

GHOH�´ 
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³2�65��$/(;$1'52�&$5'OSO: Bom, Vereador, aceito de bom grado isso. Agora, 

eu gostaria de dizer, Vereador, que eu nasci em cima de um carrinho, aqui no viaduto da Av. 

Borges de Medeiros. V. Exª não conhece o meu passado? Então, veja no site, porque a minha 

vida é pública, vai olhar antes de perguntar, ou seja, seja um cara estudado antes de fazer uma 

pergunta desse cunho. E uma outra questão: é que, na minha vida inteira, eu trabalhei com 

reciclagem; hoje eu estou dentro de uma associação, dentro de um galpão. Agora eu vejo o 

seguinte: não temos que ter distinção de raça, de cor, de credo, de catador que trabalha em 

galpão, catador que trabalha em rua; a minha vida é defender o meu povo, e o meu povo é o 

pobre, o meu povo é o negro, o meu povo é o índio, o meu povo é o catador, seja com carroça 

RX�FRP�FDUULQKR�´ 

 

Quarta e última parte: encerramento da reunião com a leitura da pauta de reivindicação 

do MNCR 

 

³2�65��35(6,'(17(��'U��*RXODUW���6HQKRUHV��RV�HQFDPLQKDPHQWRV�IRUDP��XPD�QRYD�

Reunião para tratar de maus-tratos aos animais pela Verª Sofia; um Projeto do Executivo 

proposto pelo Ver. Comassetto. E chega-nos às mãos um encaminhamento que passo a ler, do 

Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis ± MNCR. (Lê.):  

 
µ��� )LP� GD� H[SORUDomR� H� GD� FULPLQDOL]DomR� GH� WRGRV� Rs catadores de 
materiais recicláveis, sejam eles de carroças, carrinhos, a pé ou mesmo 
de catadores em galpões;  
2. Pelo reconhecimento e valorização desses trabalhadores que a partir 
dos seus esforços garantem sobrevivência a suas famílias, contribuindo 
na prática para o desenvolvimento social e geração de trabalho, a defesa 
direta do meio ambiente, bem como economia de recursos naturais, 
energéticos e financeiros;  
3. Creches para as escolas, assim como cursos de qualificação 
profissional para os adolescentes filhos de catadores;  
4. Subsídios para a formação e capacitação dos catadores para seu 
crescimento profissional e tecnológico;  
5. Garantir a livre circulação das carroças e carrinhos organizados em 
associações com identificação, IPIs, emplacamento das VTAs, bem 
como habilitação dos condutores;  
6. Veterinário para fazer o acompanhamento junto aos cavalos para 
SUHYHU�SRVVtYHLV�GRHQoDV��EHP�FRPR�R�VHX�WUDWDPHQWR¶�� 
 

Há uma palavra de ordem a seguir, que eu não vou ler. 

Então, senhores, acho que foi extremamente importante (Palmas.), parabéns a todos os 
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participantes deste momento de trabalho. Nós estivemos trabalhando pela nossa Cidade, eu 

fiquei muito orgulhoso de ter conduzido este trabalho. Eu agradeço aos Vereadores que aqui 

estão, e vamos marcar uma nova Reunião para sabermos dos encaminhamentos. Tenham um 

bom-GLD��SDUDEpQV�SRU�HVWH�PRPHQWR�´ 

 

Referência da Ata em sua forma integral 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. Ata da audiência pública para debater o 

recolhimento de lixo reciclável. Segunda sessão legislativa ordinária da décima quarta 

legislatura, em 09 de novembro de 2006. Porto Alegre. Diponível em: 

https://camarapoa.rs.gov.br/site/anais_sessoes_plenarias_antigas/2006/11/09/002a%20AP%20

-%20Recolhimento%20de%20Lixo%20Reciclavel%20-%2009nov2006.htm. Acesso em 24 

out 2021. 
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ANEXO 2 

 

Numa perspectiva de avanços e aprendizados, os quais não precisam ser dolorosos, compartilho 

com este importante texto, o qual foi publicado em uma de minhas redes sociais, imediatamente 

ao fato ocorrido para evidenciar a importância da humildade, empatia, solidariedade e que todas 

e todos são capazes de aprender e principalmente compartilhar. O fato é referente a apresentação 

de um trabalho intitulado Da transformação da natureza à exploração e a exclusão social, no 

VIII Seminário Discente PPGS UFRGS: Emergências Sociológicas: construindo horizontes e 

epistemes. A partir dos comentários de um dos professores sobre este trabalho, escrevi este 

importante relato. 

 

A universidade deve ser colorida! 

 

É para aprender ± não procurei saber seu nome, sua experiência, isso não é uma resposta para atacar, 

é para buscar aprender, compartilhar, colorir. 

No VIII Seminário Discente do Programa de Pós-graduação em Sociologia da UFRGS (PPGS-

UFRGS) - Emergências Sociológicas: construindo horizontes e epistemes, apresentei dois 

trabalhos, um foi tão rico, que decidi seguir nele e provavelmente será meu tema de pesquisa, será 

meu Trabalho de Conclusão da disciplina. 

No outro trabalho que apresentei, recebi alguns comentários, os quais me deixaram extremamente 

ofendido, atacado. Eu provavelmente atacaria também, tenho minhas forças. Mas resolvi respirar, 

pensar e aprender. Entrei nesta universidade provando ao mundo que pobreza não é falta de 

capacidade, de inteligência, de saberes. Entrei para colorir este BRANCO que insiste em atacar as 

outras cores. Pelas pauladas que seguem, aprendemos todas e todos, é um desejo. 

Apresentei um trabalho sobre os resíduos e sua íntima ligação destruidora da natureza e a exploração 

social, gerando acumulação de riquezas de um lado e a exploração, miséria e destruição do outro. 

Basicamente falei que tudo vem da natureza, transformado pela força de trabalho em produtos e 

outros e que após sua serventia, se torna em resíduos, que destroem a natureza se estiverem no lugar 

errado. Sobre circulação e verticalização. Os fluxos socioambientais e econômicos que imperam 

sobre o lixo que se esconde atrás do lixo. Um campo que, sarcasticamente, então desconheço. 

Comentarei então sobre os comentários que um professor da sociologia da UFRGS, que não 

conheço e obviamente ele tampouco me conhece, quando, depois da minha apresentação de trabalho 

no seminário "discente" (ou seja, dos estudantes) ele comentou mais ou menos assim: "tu deves 

optar por fazer relato ou trabalho acadêmico, existem as duas formas, mas o teu não é nenhum nem 
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outro. Aqui na UFRGS tem encontros de relatos, de repente tu pode apresentar lá". 

Decidi não fazer o enfrentamento necessário ali, justamente porque precisava pensar, ver como de 

fato poderia enfrentar este tipo ideal acadêmico BRANCO, EUROCÊNTRICO, COLONIAL, 

MASCULINO, ALIENÍGENA, VIOLENTO se manifesta, se extrapola, se expande e busca 

dominar violentamente o colorido, até porque nossa formação em ciências sociais na UFRGS é 

EDVLFDPHQWH�³HXURQRUWHDPHULFDQDFHQWULFD´�RX�VHMD�GHQWUR�GHVWHV� LGeias formados por pensadores 

HOMENS BRANCOS, EUROPEUS e NORTEAMERICANOS, pelo menos até aqui neste quarto 

semestre, quase metade do curso. 

Não quis responder a ele, justamente porque entendo que, neste campo, a força dele é obviamente 

maior que a minha, a posição dele é superior, o conhecimento acadêmico (obviamente apenas 

acadêmico, pois se fosse além, não teria comentado desta forma), não respondi justamente porque 

creio que na sua superior posição, de soberba, de super centro pensante, dominador da ciência e do 

espaço, não respondi porque entendi que ele em si, não entenderia. Não quis atacar uma de suas 

prováveis maiores deficiências, a vida. 

Desta, tenho um pouquinho de conhecimento ± pouco porque quero aprender e seguir aprendendo 

mais ± não só aprender, mas insistir, teimosamente em muitos casos, em compartilhar, por isso, ME 

DEIXEM FALAR, por que eu também aprendi a gritar, a não me silenciar, nem que queiram. Vou 

gritar enquanto estiver a cor da vida me iluminando. 

Poderia ter respondido sobre: O que é este seminário de sociologia dos discentes? Qual seu 

propósito? A quem ele serve? Teria muitos porquês, para que(m) a questionar ± de repente posições 

poderiam mudar. Ou seja, um estudante em formação tem que responder exatamente como o 

Professor quer, mesmo num seminário de estudantes? Onde posso então apresentar quando estou 

em formação? 

Poderia ter respondido ± Tenho 40 anos de catador, carrinho, rua, reciclagem, defesa da natureza. 

Poderia ter respondido que fui convidado para ir em Universidades do MXQGR�,QWHLUR�SDUD�³IDODU�GD�

H[SHULrQFLD´�� VHQGR� TXH� PXLWDV� DWXDOPHQWH� QmR� SRVVR� LU�� MXVWDPHQWH� SRUTXH� HVWRX� ³EXVFDQGR�

FRQKHFLPHQWRV�FLHQWtILFRV´��SRGHULD�UHVSRQGHU�TXH�HVWLYH�HP�OXJDUHV�KRVWLV�GHIHQGHQGR�D�FDWHJRULD��

o trabalho, a vida. Espaços profissionais de negociação política onde posso ter perdido por falta de 

força, mas jamais perdi em argumentos, espaços que por sua hostilidade, me formaram forte. 

3RGHULD�WHU�UHVSRQGLGR�VLPSOHVPHQWH��³'DTXL���DQRV�SRVVR�WHU�R�PHVPR�WtWXOR�GH�GRXWRU��GRPLQDU�

os conceitos, autores, escrita acadêmica, ter o rigor científico euronorteamericanacentrica por ti 

exigido, mas quantos anos será que tu levarias para conhecer o que eu conheço? Sentir o que eu 

sinto? Viver o que eu vivi? Muito provavelmente estarei em patamar de forças muito próximo ao 

WHX�QHVWH�³FHQiULR´�DFDGrPLFR��PDV�TXDQGR�WX�HVWDUi�SUy[LPR�GR�PHX�GH�VHQWLGRV"´ 



 
102 

 

Não respondi porque não desejava ancorar meus argumentos no contexto da experiência, do saber 

empírico, nem atacar sua soberba, sua posição, seu saber ³FRUUHWR´��1mR�TXLV�HQWmR�TXHVWLRQDU�VREUH�

o espaço, ou ainda, como erroneamente busca esmagar algo que está crescendo, desenvolvendo. 

Muito provavelmente um colega poderia simplesmente desistir de continuar estudando, recebendo 

comentários como este. Eu poderia desistir também, não por fraqueza, mas para não se tornar aquilo 

que na minha frente, se materializou. 

Responderia ainda o porquê não desisto: Porque não entrei aqui para me colorir, já vim colorido, 

vim sim para colorir este branco que insiste em querer dominar tudo. As cores devem prevalecer, 

todas devem ser importantes. Onde há colorido, também tem espaço pro branco, mas onde é branco, 

não há espaço para as outras cores. Eu entrei na universidade colorido e jamais me tornarei apenas 

branco. 

Sem mais, agora com estes gritos, me sinto livre, sem rancor, com amor e principalmente colorido. 

Profes, colegas, lhes marquei porque queria que pudessem olhar para este momento de aprender ± 

fora da universidade, na vida, onde somos iguais, aprendemos todas e todos. Marquei vocês porque 

entendo que vocês são o contrário disso, porque vocês têm cores em suas ideias, ajudam além de 

colorir a universidade, também deixam meu mundo colorido. 

Disponível em: https://www.facebook.com/ALEX.MNCR/posts/2545422852241776 

  




