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1. RESUMO 

A cidadania entre os catadores de materiais recicláveis permeia pelo trabalho, 

nas relações com os compradores dos materiais, nas parcerias de doações, na 

sociedade, na família e entre os catadores. O objetivo deste artigo é analisar a 

cidadania desses catadores. A metodologia utilizada caracteriza a pesquisa como 

qualitativa, pois foi utilizado o estudo de caso por meio da entrevista e a análise de 

conteúdo para compreender a vivência da cidadania. Os resultados obtidos denotam 

a falta de interesse das empresas da cidade em colaborar com a doação dos 

materiais recicláveis, o que causa a baixa nas vendas, a falta de um barracão para o 

trabalho desestimula a produtividade e adoece aos poucos a saúde dos catadores. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A coleta consiste no contato direto com o lixo devido à falta de ação da 

Prefeitura Municipal sobre a distinção de materiais recicláveis e não recicláveis para 

a população, sob este contexto, força os catadores a abrirem sacolas de lixos para a 

retirada do reciclável. Os catadores estão expostos aos diversos tipos de doenças 

capazes de afastá-los do trabalho. Dentre esta situação, a coleta como fonte de 

renda ainda não é valorizada, mesmo possuindo caráter de logística reversa para as 

empresas privadas (BASTOS; ARAÚJO, 2014). 

A discriminação por parte da sociedade que associa a coleta ao lixo e o 

desejo parcial dos catadores de mudarem de emprego em consequência da pressão 

emocional que os deprime por não serem aceitos. Em se tratando de atitude, na 

tentativa de procurar por outra vaga de trabalho, não possuem estímulos para tal 

ação, se sentem desajeitados fisicamente, apresentam baixa autoestima para 

almejar o que querem e consideram a reciclagem mais adequada (TEIXEIRA, 2011). 

A pouca oferta de empregos e a alta demanda de trabalhadores é o principal 

fator responsável para migrarem para a reciclagem, saindo do desemprego para 

proporcionar um sustento para a família por meio da coleta nas ruas. Trabalhar 

como catador é estar ciente dos riscos que o trabalho pode ocasionar na saúde 

devido à exposição em excesso de elementos tóxicos encontrados nos lixos, além 

da presença de cobras, aranhas, escorpiões, ratos no local de estocagem dos 

materiais por conter lixo e resíduos sólidos associados (ALMEIDA et al, 2009).  



 

 

3. OBJETIVOS 

Objetivo geral: analisar as questões relativas à cidadania na qual os 

catadores estão inseridos. Entre os objetivos específicos: a) identificar os assuntos 

pertinentes à cidadania dos catadores segundo o trabalho em que estão submetidos 

e aqueles que transcendem o ambiente de trabalho; b) verificar como procede a 

cidadania por meio de relatos de uma catadora. 

 

5. METODOLOGIA 

Quanto ao tipo de pesquisa é descritiva. De acordo com Roesch (2013) há a 

necessidade no seu foco central em obter informações sobre determinada 

população. Quanto à estratégia da pesquisa, é um estudo de caso. Segundo Yin 

(2010), o estudo de caso é utilizado para orientar o pesquisador a estudar um grupo 

ou indivíduo com base em perguntas elaboradas para compreensão deste grupo 

promovendo a exploração de assuntos pouco discutidos. Para o estudo de caso 

nesta pesquisa, foi escolhida a COOREPA – Cooperativa Recicla Paranaíba, uma 

cooperativa de reciclagem da cidade de Paranaíba, que já tem sua estrutura 

consolidada entre a população e organizações sociais para realizarem o trabalho 

interno, dessa forma, instrui com profundidade os conhecimentos observatórios na 

prática ultrapassando o conhecimento literário.  

Quanto ao instrumento da coleta de dados foi utilizado um roteiro de 

entrevista que, de acordo com Collis e Hussey (2005), elaboram-se perguntas para 

saber o que os colaboradores fazem, pensam ou sentem. A entrevista foi realizada 

com a Diretora Presidente. Quanto ao tratamento de dados é abordada a análise de 

conteúdo que, de acordo com Severino (2002) é uma análise das falas dos 

entrevistados.  

 

5. REFERENCIAL TEÓRICO 

O trabalho dos catadores possui uma visibilidade discriminatória. Esta 

percepção da sociedade distancia a relação do cooperado-empresa, 

cooperado-comunidade e cria uma barreira ideológica de status de trabalho. 

(BAPTISTA, 2015). A indústria, por sua vez, limitou-se na produção, nas vendas, na 

conquista de mercados, mas pouco investiu na informação sobre o que tem destino 



 

 

ao aterro, por ser lixo e o que constitui em resíduos sólidos, com prioridade de 

retorno. Por não consistir em um ato cultural, posto que, a sociedade carece de 

conhecimento sobre a reciclagem, não possui participação no volume de lixo 

produzido (FILARDI; SIQUEIRA; BINOTTO, 2011). 

Em se tratando de renda econômica, na visão de Bastos e Araújo (2014) os 

cooperados ganham pouco pelo serviço que fazem na sociedade, dependem muito 

do volume de materiais coletados e uma empresa com preço satisfatório para 

comprar. A renda obtida individualmente é variável, pode ser mais ou menos de um 

salário mínimo.  A inserção dos catadores em grupos sociais reflete diretamente 

sobre a renda obtida do esforço de seu trabalho. Para esses trabalhadores pertencer 

aos diversos grupos sociais existentes, primeiramente há elementos a se considerar 

do âmbito da renda, aspectos do trabalho, as vivências na esfera da qualidade de 

vida e o respeito quanto às diferenças individuais. As relações sociais culminam 

ainda, além do convívio familiar, a base de informação ou os conectores 

responsáveis pelo estabelecimento de proximidade, tendo origem do afastamento de 

um grupo anterior para a adaptação em um novo grupo (MASSARO et al, 2016).  

Como se pode observar, a população compreende o trabalho na coleta 

exposto ao lixo como indigno, enquanto a percepção dos catadores da sociedade é 

o desprezo pela coleta, tolerar a recusa de aceitação social, por vezes, da família e 

dos amigos que não acreditam ser uma fonte de renda justa, levando ao 

constrangimento desses trabalhadores. Não somente os catadores são rejeitados, 

os filhos nas escolas sofrem ataques preconceituosos pelo trabalho de seus pais por 

acreditarem que os bens materiais que possuem têm origem do lixo (TEIXEIRA, 

2011). 

A percepção de cidadania quanto às relações sociais e com a política se 

divide entre participação em grupos que objetivam meio político, igrejas, círculo de 

amigos, e a relevância do trabalho por não objetivar o lucro constante, mas que, 

todavia, se volta para a mobilização do meio ambiente contribuindo na diminuição do 

lixo. Importante mencionar, a observação tida pelo cooperado sobre a baixa 

aceitação social da coleta que interfere o estigma cidadão devido os pré-conceitos 

rotulados com os materiais recicláveis (PETERSEN; SOUZA; LOPES, 2014).  

O início de uma cooperativa é tido como oportunidade para futuros catadores 



 

 

que podem estar marginalizados no mercado formal, devido aos problemas 

enfrentados que interrompeu a alfabetização. Outro ponto relevante é a 

desigualdade na distribuição de renda gerada pelas indústrias (FILARDI; SIQUEIRA; 

BINOTTO, 2011). Frente a esta situação, verifica-se a identificação, o compromisso 

com o trabalho, possui percepção de utilidade na cooperativa em prol da 

recompensa dividida igualmente. O empreendimento contribui na inserção, na 

realocação livre de trabalho, resgatando a cidadania por não terem que se sustentar 

de ajuda exclusiva do governo (CARRION, 2000). 

A qualidade de vida fora do ambiente de trabalho se manifesta na 

alimentação regular, no sono, o afeto da família como refúgio, o lazer, a separação 

do trabalho com a vida individual, o consumo e o quitamento das dívidas. A 

exposição às doenças é reconhecida, mas não é um fator de desistência da coleta. 

A condição climática de chuva ou sol quente não torna um fator de desmotivação, e 

mesmo a possibilidade de contrair gripes, alergias, problemas de garganta, 

acreditam que faz parte do trabalho (PEREIRA; GODOI; COELHO, 2012). Em 

contrapartida à concepção simplista dos catadores, o trabalho pode desencadear 

problemas de saúde graves por efeitos do estresse tais como, infecções, ansiedade, 

depressão, distúrbios no estômago e insuficiência cardíaca que afeta negativamente 

a qualidade de vida (ALMEIDA et al, 2009). 

A permanência como catador se relaciona com a renda, e a ajuda do órgão 

municipal para completar o salário. O abandono da reciclagem consiste somente se 

conseguir uma vaga de trabalho que possibilite um salário superior ao que recebem 

na cooperativa ou autônomo. Como a maioria possui escolaridade baixa, o que 

prejudica trabalhos com renda melhor associado à escassez e cansativo por andar 

muito atrás dos materiais, há o impedimento de retornar os estudos conforme as 

adversidades que permeia a classe pobre, alguns se conformam com a condição 

existente, e outros enfrentam o problema da exaustão física em permanecer 

estudando, entretanto, possuem o sentimento de vergonha por interromper a 

educação básica (PEREIRA; GODOI; COELHO, 2012; ALMEIDA et al, 2009). 

O trabalho informal do catador não possibilita o pagamento das obrigações 

trabalhistas em razão do baixo salário. Percebem-se as preocupações por não ter 

acesso aos direitos que poderiam protegê-los em caso de doença, sendo este um 



 

 

fator de risco a atingir a todos, e tampouco o salário para se aposentar, dado que 

não é pago a contribuição para o INSS. Além do salário, outro motivo incidente é a 

confiança na continuidade da coleta, de boas condições físicas e de saúde para 

seguir trabalhando, sem perspectivas de pausa na terceira idade mesmo na 

presença do agravamento de problemas de saúde (MEDEIROS; MACÊDO, 2006). 

 

6. RESULTADOS 

A motivação de entrar para a cooperativa se deu, sob o ponto de vista da 

entrevistada, quando “eu vi um anúncio no jornal e no rádio, e eu me interessei 

porque falaram de um jeito diferente, que iríamos trabalhar de modo a separar as 

coisas, teríamos salário, mas que ninguém sairia à rua. Quando iniciei na 

COOREPA, aí foi diferente, pois vimos à necessidade de coletar na cidade”. 

Observa-se que o motivo do desligamento do mercado formal para a iniciativa de ser 

catadora é o salário, vislumbrando a segurança financeira. O trabalho como catadora 

exigiu a coleta nas ruas devido à falta de empresas parcerias dispostas a contribuir 

com a reciclagem, visto que o salário depende do volume coletado para a 

sobrevivência. A saída do mercado formal para a reciclagem é retratada por Pereira, 

Godoi e Coelho (2012) como o meio de sustento do catador, causado pela baixa 

escolaridade ou pela falta de oportunidades de trabalho. Filardi, Siqueira e Binotto 

(2011) explicam que as desigualdades provocadas pelas indústrias são as principais 

causas do compromisso com a reciclagem.  

Sobre a qualidade de vida no trabalho “olha, a renda não é boa, aqui é um 

lugar muito insalubre. As pessoas que trabalham aqui, independente se é novo ou 

velho deveria receber uma renda pelo governo ou Prefeitura na questão da 

salubridade”. É válido abordar que os cooperados receberam por um período o 

benefício da Prefeitura no valor de R$ 3.000,00 mensais; mas, não recebem mais. 

Quanto à família a cooperada expõe que “de primeiro, eles me excluíam por eu 

trabalhar na cooperativa, já hoje me aceitam pelo que faço, mas, levou bastante 

tempo. As pessoas também rejeitam, seja comerciante, empresas ou qualquer área, 

os cooperados”. Observou-se a necessidade de questionar se há mais catadores 

com problemas de saúde “Sim, quase todos. Tem um jovem com problema de 

saúde, eu e mais uma senhora, somente meu marido e um senhor que não possuem 



 

 

nada. Quando estamos bem, trabalhamos”. 

A insalubridade na cooperativa se constitui no pátio de armazenagem do lixo 

e dos recicláveis, já que não possui cobertura, trabalham expostos ao sol e a 

umidade. A quantidade de lixo contida no dia da entrevista era volumosa, e a 

catadora alertou para o perigo dos escorpiões, ratos, aranhas e cobras, que já foram 

encontrados diversas vezes. Chamou a atenção para uma das máquinas no pátio 

que funcionava por meio da extensão elétrica direto da residência da catadora, 

pondo em perigo a segurança da família. O benefício seria um complemento no 

salário, dado que, não atinge o mínimo, capaz de intervir para melhorar o ambiente 

de trabalho.  

As dificuldades de infraestrutura do trabalho são esclarecidas por Pereira, 

Godoi e Coelho (2012) como péssimas, com maquinários ruins, e a casa no mesmo 

local dos materiais. Em concordância com Teixeira (2011), Almeida, Figueiredo e 

Barbosa (2014) sobre o difícil controle de ratos, escorpiões e até cobras expondo a 

saúde às diversas doenças. Não há apoio do órgão municipal para complementar a 

renda, o que exprime desinteresse com a reciclagem da cidade. A recusa da família 

dado por Teixeira (2011) é o reflexo da falta de conhecimento da reciclagem, visto 

que é um trabalho digno, capaz de gerar renda. O ponto de vista da cooperada 

sobre a visão da sociedade em relação à coleta “muitos não querem fazer parceria 

com a gente, querem aqueles que têm ‘nome’, como a Universidade, a Prefeitura, a 

Câmara Municipal, o Fórum, porém, eu, particularmente, sair para pedir doação é 

difícil, não são de doar. Grandes empresas que estão ligadas ao meio ambiente 

possuem interesse, pois, há exigência de outras empresas em ter parcerias com as 

cooperativas, então nos procuram, mas não que eles querem”.  

Seguindo a indagação sobre os problemas da cooperativa a entrevistada 

expôs que “muitos [estabelecimentos] vendem o material reciclável, como PET e 

papelão [...]. A Prefeitura vem recolher o lixo quando quer, e então fica aquela 

aglomeração de lixo. As pessoas não valorizam nosso trabalho”. O descaso das 

empresas fica evidente na fala da catadora, a exclusão social sofrida acontece por 

associarem a coleta ao lixo. As empresas que comercializam os materiais têm uma 

alternativa de lucro fixada pelos compradores. Percebe-se pela explicação de Dias 

(2002) que mesmo possuindo vínculo com a cooperativa, ainda é insuficiente para 



 

 

manter parcerias fixas. Corrobora com a visão de Bastos e Araújo (2014) por as 

empresas manterem a formalidade de suas decisões, não identificam o 

relacionamento direto com os catadores como vantajoso. A conquista de uma rede 

de relacionamento empresarial é definida por Massaro et al (2016) pela aceitação da 

sociedade quanto a renda e as condições do trabalho no qual estão inseridos. 

Abordando a suficiência de maquinários a cooperada disse que “falta esteira, 

a que temos é improvisada, falta um barracão e equipamentos para uso diário. A 

gente trabalha no sol então a coisa tem que ser muito rápida. Chegou à gente 

separa os materiais do lixo e ainda, fica atumultuado o lixo aqui”. A condição de 

trabalho com a falta de maquinários “é péssimo né, uma que estou doente e como 

vou produzir mais se não tem barracão, como vou prensar se não tem mais uma 

máquina adequada para isso, a nossa qualidade fica abaixo do esperado”.  

As máquinas presentes estão se deteriorando na parte inferior por não ter o 

barracão, além de funcionarem por intermédio de fios improvisados direto da 

residência. O trabalho sem Equipamentos de Proteção Individuais (EPI’s) os expõe a 

diversas doenças provenientes do lixo. A coleta de lixo feita pela Prefeitura apenas 

reduz a quantidade, pois as empresas se acomodaram em enviar para a 

cooperativa. A qualidade de vida sob as condições mencionadas é precária, 

desmotiva por ter que realizar atividades na maioria das vezes manuais, exigindo 

esforço e sem a cobertura no pátio dificulta a separação. 

As condições de trabalho ruim são sustentadas por Pereira, Godoi e Coelho 

(2012) como inevitáveis em virtude da necessidade da renda para sustento familiar 

independente dos riscos envolvidos, como as gripes e doenças de garganta. 

Almeida et al (2009) ainda acrescenta demais doenças que estão propensos a 

desenvolverem ao longo do trabalho de catador como a ansiedade e a depressão. A 

existência da cooperativa como afirma Dias (2002) atrai parceiras, ainda que 

poucas, pelo apoio que possui da Prefeitura. Em contrapartida, as empresas 

colaboradoras conforme Filardi, Siqueira e Binotto (2011) se concentram em seus 

processos produtivos, mas não instrui a sociedade e tampouco seus funcionários 

sobre o destino dos materiais recicláveis e o lixo. 

Enfatizando as relações sociais fora e dentro do ambiente de trabalho 

“quando posso eu vou à igreja, todos aqui também vão. Temos uma amizade muito 



 

 

boa aqui dentro”. Quanto à educação “eu já conclui o ensino médio, só que eu não 

quis continuar, mas meu marido parou no ensino fundamental, e o outro rapaz não 

quis mais estudar, é analfabeto”. A importância de uma boa relação de trabalho na 

cooperativa contribui para que não se forme o clima de desconfiança entre esses 

trabalhadores que poderia afetar a qualidade e a coleta segundo Scarlet-do-Carmo e 

Arruda (2010). Observa-se, exceto a entrevistada, o baixo nível de escolaridade 

presente que na compreensão de Pereira, Godoi e Coelho (2012) são resolvidos 

pela ida para a cooperativa atrelada a falta de oportunidades de trabalho. Para 

Carrion (2000) a marginalização é sanada com a coleta ao possibilitar remuneração, 

crescimento nas vendas e igualdade nos direitos. 

Foi importante perguntar a renda “nosso salário ainda está um pouco abaixo 

do mínimo, não temos registro na carteira e não pagamos o INSS. A gente aqui não 

paga aluguel, isso ajuda. As empresas querem qualificação sua, quer que você 

comece sabendo, e tenha um alto grau de escolaridade”. O salário abaixo do mínimo 

inviabiliza até mesmo o pagamento do INSS para que possam ter a segurança da 

aposentadoria. Na condição apresentada de renda baixa, é notável que supra 

somente o básico para sobreviverem. Na visão de Medeiros e Macêdo (2006) a 

informalidade do trabalho e o salário baixo não favorece o pagamento do INSS uma 

vez que dependem exclusivamente para manter as necessidades básicas como 

alimentação e moradia. Contudo, se houvesse o pagamento, teriam o acesso aos 

benefícios embutidos nesse pagamento que por vezes, dependem ou vão depender 

por consequência da insalubridade do trabalho de catador.  

 

7. CONCLUSÃO 

O objetivo desta pesquisa foi analisar a cidadania dos catadores de materiais 

recicláveis. Constatou-se que a cidadania desses trabalhadores está sujeita a 

vulnerabilidade provocada pelo próprio trabalho que ainda não atingiu a importância 

que possui da reciclagem no meio social, nas empresas e pelo órgão municipal. A 

condição de trabalho ao qual estão expostos retrata sofrimento, falta de ajuda, 

desamparo e perigos que pode comprometer a saúde de todos. 

A proposta deste trabalho foi identificar as principais problemáticas capazes 

de apresentar a realidade vivenciada desses catadores tanto na esfera do trabalho e 



 

 

suas relações com as empresas no município como também o convívio social e 

familiar no quesito da aprovação ou rejeição sobre a coleta que escolhem como 

fonte de renda digna e saem do cenário de desemprego. Portanto, a sugestão para 

esta pesquisa é a participação da Prefeitura Municipal para a divulgação da 

importância da COOREPA na cidade entre as empresas e junto da Câmara 

Municipal desenvolver um projeto que multe as empresas que não destinarem parte 

de seus materiais recicláveis à cooperativa, dado que o órgão não faz a coleta 

seletiva na cidade. 

Os aspectos sociais como verificado com a catadora não estão sendo 

afetados em sua vida tampouco a isolando em sua residência o que mostra ser 

aceitável. Já as empresas locais não estão dispostas a fazer doações 

comprometendo o futuro das atividades na cooperativa. As limitações para este 

estudo se dá pela entrevista ter sido feita somente com uma catadora devido à 

incompatibilidade de horários. 
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