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RESUMO 
 

 

 

Esta tese parte da suposição de que as políticas públicas municipais de apoio a cooperativas no 

início da década de 1990 e nos primeiros anos do presente século, contribuíram mais no sentido 

de ressemantizar o lixo do que de melhorar as condições de vida dos catadores de rua da cidade 

do Rio de Janeiro. Tal suposição foi elaborada a partir de estudos de caso múltiplos realizados em 

três cooperativas de reciclável pós-consumo, oriundas daquelas políticas. Foram feitas entrevistas 

com três gestores públicos municipais e com 66 catadores entre os anos de 2002 e 2004 ao longo 

de um período de observação de campo que variou de dois a seis meses em cada caso. Seguindo a 

proposta de análise foucaultiana, o lixo pós-consumo é considerado, nesta tese, como uma 

produção discursiva, de modo que foram analisados (através de uma arqueologia e genealogia) os 

discursos que animaram esse objeto na condição de alvo de políticas públicas. Assim, foi 

proposta uma problematização do lixo - caracterizada pela concomitância de discursos 

relacionados a uma questão ambiental e econômica em torno desse objeto – a qual teria 

impactado o trabalho dos catadores. Essa proposta permitiu que fosse estabelecida uma reflexão 

acerca das condições que permitem aos catadores participarem dessa produção discursiva sobre o 

lixo. A problematização significa valorização social do lixo (sua ressemantização como 

reciclável) e as políticas do poder público uma tentativa de levar a que os catadores se 

adaptassem a essa conjuntura. Foram investigadas as condições que permitem aos catadores 

participar do processo de construção do discurso relativo ao lixo (elaboração das estratégias) em 

consonância com essas políticas do poder público. De acordo com as organizações observadas, é 

possível aos catadores participarem ou não das regras do discurso sobre o lixo, quando atendem a 

uma economia de escala e quando vendem a atravessadores de médio porte. Mediante os achados 

desses estudos, contudo, conclui-se que os modos como essas três organizações são geridas 

permitem aos catadores acederem às regras do discurso sobre o lixo problematizado somente 

quando eles detêm o controle das estratégias que lhes permitem alcançar o que é determinado por 

essas regras. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

 

 

Municipal government policies supporting recycling cooperatives at the start of the 1990s and in 

the first years of the current century have contributed to resemanticizing trash rather than 

improving the living conditions of the street scavengers in the city of Rio de Janeiro. This idea 

was based on multiple case studies conducted in three post-consumption recycling cooperatives 

which have resulted from such policies. Interviews were held with three municipal government 

managers and 66 scavengers between 2002 and 2004, during a period of field observation that 

varied from two to six months in each case. Following a Foucaultian analysis approach, in this 

thesis post-consumption trash is considered as a discursive production. For this reason, the 

discourses have been analyzed (through an archaeology and a genealogy) that animated this 

object as a target condition of public policies. Thus, problematization of the trash has been 

proposed – characterized by the concomitance of discourses related to an environmental and 

economic issue surrounding it, which would have impacted the scavengers' work. This proposal 

made it possible to consider the conditions that enable the scavengers to participate in this 

discursive production concerning trash. Problematization means the social enhancement of trash 

(its resemantization as recyclable) and the government policies were an attempt to make the 

scavengers adapt to this conjuncture. The conditions have been investigated that enable the 

scavengers to participate in the construction process of the discourse concerning trash 

(preparation of the strategies), in consonance with public policies. According to the three 

organizations observed, the public managers assumed that it would be possible for the scavengers 

to participate in the rules of discourse on trash, when they achieved economy of scale and when 

they sold to middlemen. Through the findings of the studies, however, it has been concluded that 

the ways in which these three organizations were managed enabled the scavengers to accede to 

the rules of discourse regarding problematized trash only when they could control the strategies 

that allow them to attend what is set by such rules. 
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Introdução 

 

Esta tese parte da observação e análise de três cooperativas de catadores de lixo reciclável 

pós-consumo na cidade do Rio de Janeiro que receberam apoio ou foram criadas por iniciativa do 

poder público municipal na década de 1990 e nos primeiros anos do presente século. Essa 

observação partiu da crença de que uma semântica positiva estava sendo atribuída ao lixo 

doméstico pós-consumo. Por semântica positiva entende-se o conjunto de conotações de caráter 

prático (útil), como matéria reaproveitável – e objeto de valor –, que emergem em paralelo aos 

atributos negativos – como odor desagradável, aparência e inutilidade (EIGENHEER, 2003; 

RODRIGUES, 1992) – atribuídos ao lixo pela sociedade.  

A suposição inicial era que as condições socioeconômicas e de trabalho dos catadores 

melhorariam à proporção que o lixo fosse ressemantizado, ou seja, que ocorresse a transição de 

uma semântica negativa, tradicionalmente atribuída aos resíduos, para uma semântica positiva, à 

medida que ele passasse a ser considerado pelo seu potencial de reaproveitamento (como 

reciclável). 

As conotações negativas dos objetos de trabalho dos catadores se estendem a eles, 

tornando-os marcados pelo estigma, pela marginalidade e exploração, devido ao fato de 

sobreviverem a partir de algo emaranhado numa teia de significados de conotações negativas – 

vide as explicações dadas para o estigma (ver capítulo 4) em algumas profissões que implicam no 

manuseio de coisas consideradas sujas ou contaminadas (DOUGLAS, 1976; PORTILHO, 1997). 

O manuseio de objetos ou coisas contaminadas tende a fazer com que as pessoas se sintam 

estigmatizadas (ASHFORTH & KREINER, 1999), assim como tenderiam a ser consideradas 

como contaminadas por esses objetos. Desta forma, procurou-se verificar, nos três estudos de 

caso, até que ponto uma semântica positiva do lixo contribuiria para modificar essas condições 

(socioeconômicas e de trabalho) nos catadores, na medida em que este objeto vinha passando a 

ser socialmente representado como reciclável. E também na medida em que o catador vinha 

sendo encarado pelo poder público municipal como um parceiro no que tange ao 

reaproveitamento e à limpeza urbana, mediante políticas públicas de apoio à formação de 

cooperativas, implementadas a partir da década de 1990. 
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Ao apoiar essas cooperativas, no entanto, o poder público municipal também tinha seus 

propósitos em mente. Um deles era o de que os catadores melhorariam suas rendas quando 

tivessem condições de melhor desempenharem suas tarefas, e isso se daria à medida que eles se 

organizassem de acordo com o modelo de cooperativas, em espaços onde pudessem atender à 

economia de escala e superar os pequenos compradores, passando a vender para intermediários 

de médio e grande porte. Esses intermediários só compram recicláveis em abundância (escala), 

diferente dos pequenos compradores que negociam qualquer quantidade oferecida pelas pessoas 

dispostas a vender e que, por sua vez, pagam um valor ínfimo –  quanto maior a quantidade de 

material (escala) melhor o preço. Nesse sentido, as cooperativas permitiriam aos catadores obter 

rendimentos mais elevados, assim como ter suas imagens modificadas perante a sociedade, à 

medida que viessem a usar crachás e a pertencer a uma organização (cooperativa), a subsistirem 

dos, agora, “recicláveis”, dentre outros. Deixariam de ser representados pelo viés do estigma 

(como um morador de rua ou mendigo, ou pessoa que subsiste da coleta e venda de coisas que as 

pessoas descartaram) para a serem considerados como trabalhadores. 

Essas cooperativas se estruturaram de modo distinto, dependendo das formas de gestão 

implantadas pelos gestores que se encarregaram de estabelecer essas estruturas e de responder 

pelos catadores perante o poder público, os compradores da mercadoria e até mesmo os geradores 

de recicláveis (consumidores e instituições que doam/vendem seus recicláveis). Elas poderiam 

ser definidas, de acordo com os objetivos estabelecidos para elas pelos seus gestores, como uma 

espécie de organização de cunho empresarial familiar (centralizada – estudo de caso 1), de cunho 

social (centralizado – estudo caso 2) e de cunho empresarial (participativo – estudo de caso 3). 

Essa diferença, identificada na estrutura dessas organizações, e o impacto do processo de 

atribuição de uma semântica positiva ao lixo, constatada no decorrer das observações, tornaram-

se os pontos de chegada e de partida desta tese, respectivamente. 

A condição que teria permitido a essas cooperativas ou organizações se estruturarem do 

modo como se estruturaram foi o tema discutido à luz do método analítico de Foucault (1972, 

1980, 1991b). Para estabelecer essa discussão, entretanto, foi preciso antes compreender o que 

teria permitido a formação dessas cooperativas, que condição as teria possibilitado. Essa 

condição teria sido dada pela problematização do lixo, conforme este termo é também definido 
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por Foucault (1984) (ver também ESCOBAR, 1995).  

Por problematização se entende a concomitância de temas não necessariamente 

correlacionados que, subitamente, passam a animar um discurso particular, que ganha relevância 

conforme o seu atendimento a uma determinada racionalidade e conforme os efeitos que ele gera. 

No caso, a concomitância entre as questões ambiental e econômica suscitada pelo lixo, e o efeito 

disso para o trabalho do catador. 

O ponto de chegada desta tese seria a diferença no modo como se estruturaram essas 

organizações e a sua resultante para os trabalhadores. O ponto de partida, por sua vez, seria o 

processo de atribuição de uma semântica positiva ao lixo, que nesta tese passou a ser referida 

como uma problematização do lixo. Foi o efeito dessas organizações nos seus cooperados 

(participação ou não na elaboração das estratégias e nas regras do discurso) que fundamentou a 

proposta de problematizar o lixo, à medida que este fosse conceituado como reciclável, o que lhe 

confere valor social. Essa valorização social do resíduo significa o aumento do interesse de outros 

atores pelo lixo reciclável doméstico e institucional obtido na fonte geradora, que não são mais 

apenas os catadores. O estudo de caso 3 (capítulo 7) demonstra explicitamente isso. 

Para colocar as coisas desse modo foi preciso definir as regras para a formação desse 

conceito (de reciclável). Daí o estabelecimento de uma arqueologia e de uma genealogia1 do lixo 

que, conseqüentemente, permitiu o estabelecimento das condições para o surgimento do catador 

nesse discurso. Desta forma, a atribuição de uma semântica positiva ao lixo (como reciclável) e 

as políticas públicas voltadas para os catadores foram tratadas conjuntamente, porque, a partir da 

proposta analítica, considerou-se que ambas teriam nascido juntas, mediante a regularidade de 

diversos elementos, inclusive estes dois (lixo e catador). Se fosse possível estabelecer o percurso 

analítico desta tese, então, ele poderia ser descrito em dois momentos: 

 

 

 

 

 

Figura 1. O percurso analítico da tese – a partir da suposição inicial 

                                                 
1  Por arqueologia e genealogia subentende-se tratar o lixo como um discurso. Este tema é formado a partir de 
elementos, que são identificados pela arqueologia e analisados através da genealogia. Estes dois termos, arqueologia 
e genealogia, serão apresentados no capítulo 3 desta tese.  

Ponto de partida 
Impactos positivos para os 
catadores do processo de 

atribuição de uma semântica 
positiva ao lixo, mediado 

inclusive por políticas públicas. 

 

Ponto de chegada 
As resultantes das 

políticas públicas não 
permitem vislumbrar esse 
impacto positivo para os 

catadores. 
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Figura 2. O percurso analítico da tese – a partir da suposição posterior 

  

De acordo com as figuras 1 e 2 acima, é como se tivesse sido a partir do efeito do 

reciclável (semântica positiva do lixo) sobre o catador (figura 1) – entendido como um sujeito – 

que se tivesse chegado à proposta de tratar o tema lixo, como alvo de atenção do Estado, como 

uma problematização (figura 2). De forma que a regularidade de alguns elementos (regras) teria 

permitido que o lixo emergisse como reciclável e o catador como um sujeito do discurso. A 

problematização estaria baseada na concomitância de discursos que, ao serem tratados como 

dispersões de elementos (arqueologia), permitiram aceder às regras por meio das quais essa 

problematização é formada (genealogia). Por esse caminho foi possível identificar, as condições 

(formações ou práticas discursivas) que permitem aos catadores, organizados naquelas 

cooperativas estudadas, participar ou não das regras relativas a essa problematização. 

Assim, foi por meio da constatação da necessidade de o lixo ser tratado como produção 

 
 
 
 
 
 
 

Genealogia 
Quais regras permitem essa regularidade de elementos( ou a emergência de diversos 

temas) e levam à problematização do lixo. 
Como essas regras são vividas pelo catador, conforme os modelos de organização 
estudados, e permitem-no se posicionar de modos distintos no discurso sobre o lixo. 

 

Arqueologia 
Problematização do lixo 

Regularidade de elementos como reciclável, políticas públicas de estimulação etc. 
que possibilitam ao lixo ser tratado como uma unidade  

 
 
 

Sujeito do discurso 
O efeito das organizações nos seus membros. 

Participação ou não do catador nas regras das organizações 
em que atuam. 
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discursiva que foi possível compreender o que teria levado a que se passasse a falar do catador e 

não o seu contrário, como se pensava quando do início dos estudos de caso - de que o catador, 

como um reciclador, contribuiria para ressemantizar o lixo. Daí a proposta de problematizar o 

lixo ser colocada como a posição tomada nesta tese, o que determina o raciocínio posterior 

quando da análise dos casos, em que a racionalidade econômica que passa depois de uma 

determinada época a animar o discurso sobre o lixo é o que animaria também as organizações tal 

como elas se estruturam.  

A crença de que o catador contribuiria para conferir uma positividade ao lixo no decorrer 

da realização e análise dos estudos de caso mostrou não fazer sentido e foi substituída pela 

constatação de que é a positividade conferida ao lixo que teria permitido que se falasse em 

catadores e, conseqüentemente, que se propusessem políticas de estímulo ao trabalho deles. 

Nesse sentido, esta tese estabelece um percurso analítico invertido, tal como sugere 

Foucault (1995), ao declarar que seu objetivo foi o de estabelecer uma história dos sujeitos e que, 

para isso, acabou tratando da questão do poder. Tomando seu livro História da loucura (1989), 

foi como se, para falar da emergência do louco na sociedade ocidental, tivesse sido necessário 

tratar da conjuntura que permitiu a emergência da psiquiatria como um saber a seu respeito. 

 Assim, inicialmente é empreendida uma arqueologia e uma genealogia do lixo, a fim de 

que a sua problematização seja proposta (parte II). A partir desta arqueologia, as políticas do 

poder público municipal voltadas para os catadores, na década de 1990 e nos primeiros anos do 

presente século, são analisadas na parte seguinte (parte III). Nesse sentido, primeiramente o lixo é 

objeto de análise de acordo com a proposta metodológica de Foucault (1972) e, 

conseqüentemente, o catador, mediante o impacto que a mudança de significados, ou, melhor, 

nos discursos, em relação ao lixo, denota para o estabelecimento de políticas de estimulação ao 

trabalho desses atores. A análise dessas políticas (consideradas como estratégias) sugere que o 

lugar do catador nesse discurso sobre o lixo é o de sujeito do mesmo, conforme as regras que elas 

procuram disseminar sejam pautadas no atendimento à lógica de mercado – competitividade e 

escala – e conforme as condições que permitem ao catador aceder a essas regras dependam do 

modo como os gestores estruturam as suas organizações (os três estudos de caso). 

Essas políticas do poder público, definidas como políticas de estimulação, segundo termo 
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cunhado por Medina (2000, 2007), são aqui consideradas como uma das estratégias componentes 

da unidade relativa à problematização do lixo. Estratégia essa que ajuda a propagar nas 

organizações estudadas as regras daquele discurso, que por sua vez resultam em práticas 

discursivas distintas de acordo com os dispositivos de que se valem seus gestores para o 

atendimento daquilo que representa essas regras – o atendimento a uma economia de mercado. 

Esta tese reconhece que outras formas de subjetividade também teriam emergido desta 

problematização, como os atravessadores e os intermediários (do mercado de recicláveis) ou 

como os consumidores e os geradores de resíduo, por exemplo. Mas elas não serão tratadas nesta 

tese porque as regras que permitem a emergência desses sujeitos, embora possam ser as mesmas, 

não incidem sobre esses eles da mesma forma como incidem no catador, ou não se aplicam a eles 

como se aplica aos catadores – pessoas que subsistem exclusivamente da coleta e venda desse 

material. De modo que não produzem os mesmos efeitos (idéia de utilidade, pessoa produtiva), já 

que se tratam de práticas distintas, como: formação de oligopsônios (compradores e 

atravessadores), redução do consumo ou consumo consciente (consumidores), adesão à coleta 

seletiva (geradores), e adaptação à economia de mercado (escala, competitividade etc.). 

  

O catador – semântica positiva do lixo versus reciclagem  

 

Os catadores há muito trabalham no processo de reaproveitamento do resíduo doméstico 

pós-consumo e por isso sofrem o ônus dos atributos negativos, ao serem representados 

socialmente como pessoas estigmatizadas porque lidam com lixo (EIGENHEER, 2003; 

GONÇALVES, 2006; BASTOS, 2007; PORTILHO, 1997). 

O mesmo não se pode afirmar dos coletores de lixo, por exemplo, que costumam ser 

representados pela literatura como pessoas que não apresentam uma atividade com baixo status, 

já que se beneficiariam do fato de serem funcionários públicos (tal como ocorre na cidade do Rio 

de Janeiro, já que em muitas cidades brasileiras esse serviço é terceirizado) e terem assegurados 

os seus salários (SICULAR, 1991), especialmente no Brasil, onde o trabalho formal é escasso. De 

alguns anos para cá, a imagem e as condições de trabalho dos coletores de lixo urbano vêm se 

transformando positivamente, de lixeiros, passaram a garis. As políticas de estimulação do poder 
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público municipal nas décadas de 1990 e início do século XXI teriam como objetivo alterar esse 

quadro também com relação aos catadores, melhorando suas rendas, ao superar a exploração a 

que se submetiam, oriunda da estrutura do mercado da reciclagem que conservaria, segundo 

Rodriguez (2003), suas condições de pobreza. 

Assim, a idéia de que ressemantizar o lixo pudesse levar a uma melhora econômica e 

social desses atores parecia fazer algum sentido conforme ele fosse associado a um objeto que 

não portasse atributos negativos e, dessa forma, usufruíssem dos benefícios que uma mudança na 

representação social do lixo viesse a significar perante compradores de médio porte e de 

geradores. 

Da mesma forma, organizá-los em cooperativas poderia contribuir para melhorar o 

contexto de trabalho deles. Sicular (1991) acredita que, quando os catadores se tornassem 

legitimados e incorporados aos serviços de administração pública dos resíduos sólidos, eles 

experimentariam um status social do trabalho. Segundo esse autor, a organização deles em 

cooperativas talvez contribuísse para isso. Nogueira (1996) cita a experiência dos catadores em 

Vitória (ES) que passaram a trabalhar em usinas e declaram terem sentido que suas identidades 

foram alteradas por esse fato. Dias (2002) afirma que os catadores de Belo Horizonte (MG) se 

constituíram como sujeitos de direito a partir do momento em que se organizaram em uma 

associação. A idéia de organização dos catadores em cooperativas é corroborada por diversos 

autores (como GONÇALVES, 2003; MEDINA, 2000, 2001; RODRIGUEZ, 2003). Eles 

acreditam nesse modelo de organização como ação coletiva capaz de eliminar a exploração dos 

catadores e de emancipá-los social e economicamente. 

Partindo da afirmação de que o status inferior daqueles que manuseiam resíduos reforça 

suas condições de excluídos sociais, alterar esse status seria a saída para modificar essas 

condições. Organizá-los em cooperativas, então, seria uma tentativa de contribuir para essa 

reforma positiva de modo que pudessem participar dos processos relativos àquilo que tange aos 

recursos econômicos. No entanto, ao se considerar que é o significado negativo do lixo que gera 

esse status inferior, poderia se pensar que é pela mudança no significado do lixo que adviriam 

melhores condições de vida para essa categoria. 

As observações de campo, no entanto, mostraram que nem a organização dos catadores 
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em cooperativas nem a ressemantização do lixo têm ajudado a modificar esse quadro, pelo menos 

se considerado o que falam os catadores escutados nos estudos de caso realizados. 

Foi possível perceber que uma ressemantização do lixo vem ocorrendo sim, mas que as 

condições econômicas dos catadores não têm melhorado por isso. Da mesma forma, foi possível 

constatar que o gesto do poder público de organizá-los em cooperativas permitiu que eles 

passassem a se representar como trabalhadores reconhecidos perante o Estado, fato que, segundo 

eles, não ocorrera até a política de estimulação da década de 1990. Mas este gesto não significa 

que eles tenham de fato alcançado os propósitos que os gestores públicos tinham em mente 

quando lançaram essas políticas. 

Assim, tanto ressemantização do lixo como identidade profissional e reconhecimento 

social parecem ter ocorrido, mas nenhum desses aspectos se apresenta como garantias para uma 

melhora nas suas condições socioeconômicas e de trabalho. 

Mas por que não? Esta tese acredita que a ressemantização deve ser entendida como o 

processo de atribuição de conotações positivas ao resíduo reciclável pós-consumo à medida que 

ele passa a ser considerado como um objeto de valor não mais apenas pelos catadores, mas 

também por vários segmentos da sociedade, bem mais organizados e com maiores recursos 

econômicos e políticos. A partir desse momento, então, já se pode falar do porquê de esta tese 

propor uma problematização do lixo. 

  

A problematização do lixo  

 

A problematização do lixo implica em pensá-lo como uma produção discursiva (saber) 

que envolve uma concomitância de temas que vão do mercado de resíduos e a necessidade de 

atendimento à sua demanda – como escala e competitividade – até as questões ambientais. 

Envolve também sujeitos, entendidos no sentido que Foucault (1984, 1995) atribui a este termo, 

como aquelas pessoas sobre as quais práticas incidem mediante regras de formação (poder) que 

fazem surtir efeitos como: utilidade, ou inutilidade, do catador para o mercado de recicláveis; 

mudança de hábitos dos geradores; emergência de novos segmentos empreendedores na 

economia da reciclagem (empresários, industriários) que passam a elaborar projetos de 
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reaproveitamento envolvendo catadores e geradores, ou que se reestruturam para atender a esse 

mercado (como a formação de oligopsônios). Essas práticas incidem de modo diferente, 

conforme os atores elaboram aquelas regras, ou são alvo (sujeitos) delas, conforme a tabela 

abaixo: 

         

         Tabela 1. O lixo como unidade discursiva e as suas condições históricas de possibilidade 

Unidade  Regras Formações ou práticas discursivas 
Questão 
ambiental 

Ecologistas. 
Engenheiros. 
Gestores públicos. 

Geradores (coleta seletiva). 
Consumidores (redução do consumo). 
 

Questão 
econômica  

Empresários (intermediários, 
beneficiadores).  
Industriários. 
Gestores públicos. 

Catadores (organização em cooperativas). 

 

A tabela 1, que será reproduzida também no capítulo 4, procura ilustrar a proposta de que 

a problematização se refere à concomitância de discursos sobre o lixo (unidades discursivas) – 

alusivas à questão ambiental e econômica – que se pautam em regras oriundas de pessoas aptas a 

elaborarem estratégias e teorias a respeito desse objeto (genealogia, poder), as quais incidem 

sobre alvos determinados. 

O alvo que interessa tratar nesta tese são os catadores. Foi a partir deles que a 

possibilidade de estarmos diante de uma problematização do lixo foi pensada, já que exigências 

passam a ser feitas a eles a fim de que acatem ao que uma problematização do lixo implica 

(atendimento ao mercado); já que verdades são produzidas a respeito do ofício deles, à medida 

que especialistas passam a falar sobre e em nome deles e a propor estratégias para aquele 

atendimento. 

As análises dos estudos de caso reforçaram essa proposta de problematização, à medida 

que o meio ambiente, embora seja um conceito que passa a se relacionar ao lixo, não teria sido a 

motivação principal para o interesse social (cidadão) e para o setor privado em relação aos 

recicláveis gerados, mas sim, o interesse econômico. Alguns trabalhos, partindo de outros objetos 

(AGRAWAL, 2006, 2005; COOKE, 2005; CRUIKSHANK, 1999; ESCOBAR, 1995; 

FERGUSON, 1990), ajudam a dar sustentação à proposta de problematizar o lixo, à medida que 
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apontam para como a racionalidade econômica esteve embutida em algumas práticas discursivas 

ligadas, por exemplo, à questão do subdesenvolvimento dos países pobres da América Latina, 

África e Ásia, da preservação das florestas na Índia e da cidadania nos Estados Unidos. Da 

mesma forma que engendraram os sujeitos de que essas práticas acabam por falar, e da mesma 

forma que parece ocorrer em relação ao lixo e ao catador. 

É importante colocar que esta tese parte de estudos de caso múltiplos em três 

organizações de catadores. Logo se limita à realidade daquelas pessoas entrevistadas nesses 

estudos. Mais do que isso, da realidade daquelas pessoas no ambiente institucional em que elas 

atuam, de modo que o uso do termo etnografia para a coleta de dados é plausível desde que se 

considere que a etnografia realizada foi das instituições a que as pessoas com quem se conversou 

estão aderidas. 

Da mesma forma, por se tratar de estudos de caso, incorre nas limitações impostas por 

esse procedimento investigativo, como o foco ser temporal, a tendência a se sofrer influência do 

investigador no processo de descrição dos achados, assim como a dificuldade, a partir dos 

estudos, de se estabelecer generalizações sobre o alvo da análise (as organizações de catadores) já 

que o estabelecimento de análise idêntica em populações diferentes pode levar a resultados 

distintos (YIN, 2001). Não obstante, conforme se verá, as proposições construídas a partir desses 

estudos podem ser idênticas, permitindo que sejam extrapoladas para outras populações. 

Sendo assim, a semântica positiva do lixo é usada em referência ao termo reciclagem a 

partir do qual é proposta uma problematização do lixo. A figura 3 abaixo ilustra essa mudança no 

modo de se referir ao lixo, conforme ele é tratado como reciclável antes e depois de adotar a 

perspectiva de Foucault para a análise dos estudos de caso e as políticas públicas voltadas para os 

catadores. 

 

  Semântica positiva do lixo  Reciclagem  Problematização do lixo 

   Figura 3. Da ressemantização à problematização do lixo 

 

Embora o termo problematização parta de Foucault e seu método analítico, alguns temas, 

como a pobreza e a cidadania, inspiraram a realização da análise proposta nesta tese, conforme 
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eles foram objetos de análise de outros autores como Arturo Escobar (1995) e Barbara 

Cruikshank (1999), respectivamente. 

 

A pobreza e outros temas que inspiram a fala sobre problematização do lixo 

 

Em seu livro Encountering development, Arturo Escobar (1995) propõe o conceito de 

desenvolvimento como uma produção discursiva que emerge a partir das estratégias de apoio dos 

países considerados desenvolvidos aos países pobres da Ásia, América Latina e África. Segundo 

ele, esses países passam a ser representados como subdesenvolvidos a partir de um período 

específico que coincide com o final da Segunda Guerra Mundial e com a necessidade de 

expansão da economia capitalista de acordo com a circulação (e consumo) de bens, sejam 

produtos, tecnologias e/ou conhecimentos. 

Da mesma forma que alguns países passam a ser classificados como pobres, seus 

habitantes também passariam a ser representados de um modo determinado. Eles seriam 

representados como doentes, sem educação e fisiologicamente fracos, dentre outros adjetivos, 

que justificaram a urgência em caracterizar o problema da população e estabelecer políticas para 

seu controle (como no caso da demografia, ou da questão da fertilidade, por exemplo). Assim, o 

autor procura empreender uma análise do discurso sobre a pobreza a partir do estabelecimento do 

nexo entre o poder (regras), o conhecimento (unidade discursiva) e a dominação (práticas) que 

passam a definir esse aspecto do desenvolvimento. Como exemplos desse nexo entre regras, 

unidade e práticas discursivas, ele cita as estratégias criadas para acesso a matérias-primas, a 

crença na ciência e na tecnologia como meios para alcançar o almejado desenvolvimento e o 

discurso sobre a necessidade de novos mercados. 

O discurso sobre a pobreza levaria a que o pobre se tornasse um alvo de práticas 

sofisticadas e sutis e de programas dos quais ele próprio não tinha como escapar. No caso, o 

pobre seria um objeto do discurso sobre o desenvolvimento – termo cunhado para se referir a 

tudo o que estivesse relacionado à pobreza e aos parâmetros que permitiriam defini-la como tal. 

Mas, para falar de desenvolvimento, é preciso que haja critérios ou parâmetros que permitam 

pensar o que é ser desenvolvido. Como um discurso, é criado um espaço em que apenas algumas 
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coisas poderiam ser ditas ou imaginadas a respeito do desenvolvimento e do que é ser 

desenvolvido. Assim, a questão que Arturo Escobar coloca é a de como que esse tema 

desenvolvimento teria se tornado um espaço para a criação sistemática de conceitos, teorias e 

práticas. O modo como o autor vai apresentando sua proposta sugere que o desenvolvimento é 

criado para dar conta de um contexto específico e, ao mesmo tempo, é o que permite tratar do 

(fazer surgir o) contexto que o incita a ser pensado como uma problematização. Ou seja, o pobre 

é o alvo a quem o termo subdesenvolvimento se dirige e em nome de quem diz trabalhar. 

Ele faz uma análise da questão do subdesenvolvimento por meio da metodologia proposta 

por Foucault (1991b e 1972), sobre a qual tratará o capítulo analítico desta tese (capítulo 2). 

Mediante tal análise, segundo Escobar (1995), a formação de capital, as considerações culturais e 

a criação de instituições adequadas teriam sido os ingredientes que serviram como alavanca para 

as chamadas “políticas de desenvolvimento” dos países pobres, mediados, respectivamente, por 

políticas monetárias e fiscais, fortalecimento dos valores culturais e apoio de organizações 

internacionais como o Banco Mundial, o FMI (Fundo Monetário Internacional) e as Nações 

Unidas. 

Assim como ele, Ferguson (1990) já propusera que as operações das atividades das 

agências de desenvolvimento internacional em Lesotho seriam como uma máquina anti-política 

tecnocrática que, segundo ele, ao reduzir a pobreza a um problema de solução técnica, levou à 

despolitização da problemática do desenvolvimento. 

Tal como Arturo Escobar, Cruikshank (1999), partindo de outro objeto e problemática, 

propõe que a construção do cidadão é menos uma solução para o problema político do que uma 

estratégia de governo nos Estados Unidos. De modo que os indivíduos se transformaram em 

cidadãos pelo que a pesquisadora chama de tecnologias de cidadania, que seriam os discursos, 

programas e tantas outras táticas voltadas para fazerem desses indivíduos pessoas politicamente 

ativas. Como exemplos, ela cita as campanhas de sexo seguro, os programas de auto-ajuda ou de 

auto-estima, ou movimentos sociais radicalmente democráticos. Ela propõe que os cidadãos 

democráticos seriam tanto o efeito (sujeito) como o instrumento (objeto) do governo liberal, já 

que teriam se transformado em pessoas capazes de se auto-governarem. 

Da mesma forma, Agrawal (2006, 2005) trabalha a idéia de sujeito que o discurso sobre a 
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preservação das florestas na Índia no início do século passado gerou, utilizando-se do conceito de 

environmentality para designar a atuação do Estado naquele setor. O uso desse termo vem em 

substituição ao de governamentalidade de Foucault (1991a). Por governamentalidade se entende 

o espaço aberto a uma determinada racionalidade no interior do Estado que levaria a que as 

práticas por ele propostas atuassem não em favor dos interesses daqueles que ele diz de fato 

atender, mas de particulares capazes de interferir, inclusive, nas regras com que este Estado atua 

(FOUCAULT, 1991a). Mais do que isso, essa racionalidade incide sobre atores e passa a regular 

suas ações mediante mecanismos de coerção ou práticas discursivas e não discursivas – pelo 

assujeitamento. 

 

As práticas discursivas e os sujeitos do discurso 

 

A partir dos trabalhos dos autores acima e dos dados relativos às observações das 

cooperativas de catadores escolhidas para realizar os estudos de caso, a questão da 

problematização do lixo pôde ser elaborada. Nesse sentido, pretende-se falar do lixo como uma 

formação discursiva em que o catador participa, tal como o pobre em relação ao 

desenvolvimento, ou o cidadão em relação ao governo neoliberal, como um de seus elementos 

constituintes e como o seu resultado (na condição de sujeito). 

A questão é estabelecer as regras – ou condições históricas de possibilidade – que 

permitem a referência ao lixo como reciclável e, conseqüentemente, dos catadores como alvo do 

discurso sobre o lixo, mediante o que o poder público propôs, e a resultante dessa proposta em 

termos de formações ou práticas discursivas, ou do seu efeito sobre os catadores, partindo-se do 

pressuposto de que há diferentes formas de se tornar um catador, conforme a análise dos estudos 

de caso irá mostrar.  

Ao levar em consideração os trabalhos de Harding (2003) e Townley (1993) e o modo 

como as organizações moldam o comportamento dos sujeitos, foi analisado cada um dos estudos 

de caso, bem como o perfil de trabalhador aderido a essas organizações, a fim de se pensar sobre 

o quanto elas moldam um determinado catador, conforme a maneira como essas mesmas 

organizações se estruturam. Melhor dizendo, conforme elas permitem aos catadores participarem 
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das regras do discurso sobre o lixo, e de acordo com o que as políticas públicas tiveram a 

intenção de propagar entre eles, ao procurar dar-lhes acesso a alguns recursos, a fim de que 

pudessem atender às demandas do mercado de recicláveis, conforme será colocado no item 4.3 

desta tese. 

 

Os problemas de pesquisa 

 

Esta tese parte da suposição de que as políticas públicas de apoio a cooperativas no início 

das décadas de 1990 e nos primeiros anos do presente século contribuíram mais no sentido de 

ressemantizar o lixo do que de melhorar as condições de vida dos catadores. Ressemantizar o 

lixo, porque essa idéia foi trabalhada quase que concomitantemente à organização dos catadores e 

à mudança de hábitos da sociedade. Como se as estruturas de trabalho oferecidas aos catadores de 

rua pelo poder público tivessem sido lançadas pelos mesmos motivos por que a sociedade é 

instada no início do século XXI a mudar seus hábitos – o problema da vazão nos aterros. Só que, 

enquanto para os primeiros foi uma iniciativa somente de cunho econômico (já que era uma 

política de geração de renda), para a sociedade teria sido de cunho ecológico/ambiental e também 

econômico. Essa segunda motivação (econômica) foi sentida pelos catadores (caso 3) e pôde ser 

constatada pelo observador (casos 1 e 2). 

Mesmo que sociedade e catador passem a contribuir por motivos distintos – uma por 

razões ambientais e outro por razões econômicas – o fato é que diversas pessoas passam a 

desempenhar uma função antes limitada aos catadores, que é a de retorno do reciclável pós-

consumo à cadeia, ao negociá-lo também. Mesmo que apenas interessados em contribuir para o 

meio ambiente, ou a procurarem complementar suas rendas a partir dos resíduos, os catadores 

teriam perdido ou passado a viver uma competitividade acirrada por espaços de coleta. De modo 

que suas rendas teriam diminuído pelo efeito daquela ressemantização – ou, a partir de agora, 

problematização do lixo. Nesse sentido, duas perguntas de partida são suscitadas: 

 

a) Como a produção de discursos sobre o lixo, representada pelas políticas públicas 

(estratégias) do poder público a partir da década de 1990 teria impactado o trabalho dos 
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catadores?  

 

b) Que condições (conjunturas) permitem aos catadores atenderem às regras que 

possibilitam essa produção discursiva (problematização) especificamente, a partir dessas 

políticas públicas de estimulação (estratégia)?  

 

 Essas questões preliminares partem em primeiro lugar da constatação de que o poder 

público municipal apresenta uma estratégia voltada para o lixo como reciclável que, embora 

também apele para a sociedade a fim de estimulá-la a contribuir para essa nova concepção de 

resíduo por ela gerado, inclui o catador, mas não permite que ele participe da elaboração das 

estratégias voltadas para a organização das cooperativas das quais ele participará. Em vez de 

envolver o catador como estrategista, o poder público recorre a outros (ver segunda coluna da 

tabela 1) que elaboram as estratégias e falam, inclusive, em nome do catador e do modo como ele 

deve se organizar – de acordo com os princípios cooperativistas, conforme os cursos de gestão 

que foram oferecidos aos catadores, dentre outros (ver o tópico 4.3). Da mesma forma, o 

reciclável, como um conceito pertencente à produção discursiva relacionada ao lixo, passa a 

representar a valorização social do mesmo, o que gera, por sua vez, uma escassez de material 

para os catadores. Assim, a produção de discursos sobre o lixo teria impactado o trabalho dos 

catadores por tê-los tornado um resultado desse discurso e não um elaborador das regras para a 

sua formação, bem como por ter diminuído as chances de subsistir do resíduo como outrora. 

Em segundo, as condições que permitem aos catadores participarem do processo de 

construção dessa produção discursiva, representada por esse novo conceito atribuído ao lixo, se 

dão de acordo com o modo como as organizações estão estruturadas pelos seus gestores. E o 

quanto essas estruturas permitem a esses catadores participarem das regras que essas 

organizações, entendidas como estratégias montadas a partir da infra-estrutura oferecida pelo 

poder público municipal, representam face à problematização do lixo, no caso, alcance da escala 

e venda direto a intermediários de médio e grande porte.  

Nesse sentido, as idéias desta tese são: 1) inicialmente propor que tudo o que se fala sobre 

o lixo (problematização) estaria relacionado a um corpo de conhecimentos construídos a partir da 
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engenharia sanitária, saúde pública, ecologia, gestão pública, dentre outras especialidades – 

conhecimentos que legitimariam um corpo de saberes (FOUCAULT, 1972, 1980) que, por sua 

vez, determinariam a posição do sujeito (BUTLER, 1997) do discurso sobre o lixo, no caso; 2) 

posteriormente propor que, conforme os gestores e o modo como eles constroem um discurso 

particular sobre os catadores a partir de suas experiências pessoais, é possível ao catador 

participar das regras da produção discursiva relacionada ao lixo naquilo que as políticas de 

estimulação puderam lhes proporcionar, uma vez que, conforme Butler (1997), não dá para fugir 

da determinação de ser sujeito, mas dá para mudar a relação com as regras. Não se trata de 

recusar essa determinação em relação aos catadores, mas de analisar o modo como ela ocorre; 

nem se trata de questionar sobre a necessidade de organização dos catadores para o atendimento 

ao mercado de recicláveis, já que não dá para fugir das injunções oriundas da problematização do 

lixo. As estratégias a que Foucault (1972; 1995) faz menção em seus trabalhos refere-se a todas 

as atividades da vida humana, o trabalho, a escola, enfim, as instituições em geral atravessadas 

pela noção de controle. Não se trata de atribuir a esse controle um caráter negativo, mas de 

considerá-lo como uma forma de investimento diário em função das diversas relações a que o ser 

humano está sujeito (BURRELL, 1998).  

Esta tese acredita que um trabalho dessa natureza sobre as políticas públicas de apoio a 

catadores muito teria a contribuir para futuras iniciativas voltadas para questão da organização do 

trabalho desses atores, já que eles mesmos fizeram questão de enfatizar a necessidade do apoio 

do Estado (ver o terceiro estudo de caso, capítulo 7) a fim de que possam permanecer na função 

que tradicionalmente desempenham. Acredita também que o método analítico de Foucault (1972, 

1980, 1991b) muito contribui no sentido de pensar essas políticas, já que vislumbra a 

possibilidade de se reconhecer naquilo que aparentemente tendeu a ser retratado como um 

fracasso do modelo de cooperativas uma resistência ao mesmo. Resistência esta que permite a 

abertura para, neste caso, participação nas regras, conforme, por exemplo, o estudo de caso 3, que 

atende à demanda do mercado, não necessariamente mediante os princípios preconizados pelo 

poder público municipal na década de 1990, mas a partir das estratégias que eles próprios foram 

criando em consonância com a intenção dessas políticas e com o que suas experiências nesse 

trabalho foram naturalmente lhes mostrando ser o mais viável. 
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Vejamos agora como que esta tese se estrutura a fim de dar conta do empreendimento que 

se tentou até o momento apresentar, para justificar e apontar sua relevância para se pensar 

políticas públicas. 

 

O desenvolvimento da pesquisa 

 

A tese está dividida em três partes. Na parte I, descreve-se o método de obtenção dos 

dados, e apresenta-se o método analítico de Foucault (1991b, 1972, 1980), no capítulo 2, para que 

se possa compreender o que seria uma formação discursiva e, desta forma, identificar quais 

seriam os elementos análogos ao lixo, pensado como uma produção discursiva. Ou seja, quais 

elementos emergem quando o lixo é evocado pelos falantes a fim de que se possa identificar a 

origem de tudo aquilo que se fala e se faz em relação aos resíduos (arqueologia). Termos como 

unidade do discurso, regras e formações ou práticas discursivas, bem como poder e sujeito do 

discurso são também aqui apresentados para que se possa reconhecer a quem afinal tudo o que se 

fala e faz em relação ao lixo está direcionado, por quem e de que modo (genealogia). Para 

facilitar a compreensão do leitor, os termos desenvolvidos por Foucault, apresentados neste 

capítulo 2, serão colocados em itálico, quando da sua menção nos capítulos posteriores àquele 

relativo ao seu método de análise. 

 Ao definir esses termos, o objetivo desse capítulo é o de mostrar o que permite colocar o 

catador como sujeito do discurso oriundo da proposta de uma problematização do lixo, a partir do 

que as organizações de catadores estudadas seriam provisoriamente (pois só para fins de 

compreensão) colocadas no lugar de unidades discursivas conforme as regras de que se valem e 

das práticas discursivas que engendram (ver as tabelas 2.1, 2.2 e 2.4). De modo que será possível 

situar que catador resulta dessas organizações. 

Foucault (1980) afirma que se fosse possível caracterizar a arqueologia e a genealogia, 

elas seriam, respectivamente, a metodologia apropriada para a análise dos discursos locais e o 

estudo das táticas que se encontram na base da descrição desses discursos. Para isso, a fim de 

empreender um estudo sobre essas análises e essas táticas, os conhecimentos considerados não 

eruditos devem receber cuidados e importância similares aos eruditos. Isso não implica no 
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estabelecimento dos graus de importância ou das origens de um determinado conhecimento, de 

modo a que os fatos relativos a ele sejam sobrepujados ou representados como a superação de um 

conhecimento que o antecedeu, mas de saber identificar os elementos que o constituem (ver a 

tabela 2.3). 

Ao se escolher o método de análise de Foucault não se quer valer dele naquilo que diz 

respeito às regras para a formação do discurso e dos interesses a que esse discurso possa servir 

(poder), mas de considerar o que ele produz ou a sua resultante – sujeitos e resistência –, e como 

essas resultantes ajudam a pensar sobre as políticas públicas, bem como elas podem contribuir 

para a melhora nas condições de vida desses trabalhadores. Para compreender a posição do 

sujeito construído por esse discurso foi preciso identificar os modos como o poder trabalha 

através dele (FOUCAULT, 1972, 1980), os modos pelo qual esse processo de construção do 

discurso tem se desenvolvido e tem se modificado ao longo dos anos.  

Assim, na parte II, como discursos, o lixo e o catador são analisados nos capítulos 3 e 4 

respectivamente. Sendo que lixo é considerado em termos de problematizacão e o catador como 

sujeito. 

O capítulo 3 especificamente procura mostrar alguns discursos sobre o lixo e a conjuntura 

que permite que ele seja problematizado até que se possa falar em políticas de gestão dos 

resíduos e em reaproveitamento. Inicialmente são apresentados alguns aspectos culturais que 

atravessam o significante lixo até chegar às suas conotações negativas, para posteriormente 

pensar as questões sanitária, ambiental e econômica. Questões essas que fizeram com que o lixo 

passasse a ser alvo de estratégias (políticas), bem como a ser representado de modo diferente para 

e pela sociedade em geral e que teriam permitido pensá-lo como algo capaz de gerar renda assim 

como de diminuir os custos de produção de bens de consumo. A intenção deste capítulo é a de 

mostrar a descontinuidade do discurso sobre o lixo e suas séries discursivas e verificar o ponto a 

partir do qual elas começam e terminam. De modo que a proposta, partindo-se do método de 

análise foucaultiano seja a de que se possa pensar o discurso mediante suas descontinuidades 

(BURRELL, 1998). 

Tendo colocado o lixo como uma produção discursiva, o capítulo 4 privilegia o termo 

catador que emerge à medida daquelas descontinuidades como alvo de estratégias diferentes. 
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Nesse ponto é possível falar sobre as políticas relacionadas àqueles que subsistem do mesmo e 

como elas se alteram com o tempo – de repressão à estimulação. As iniciativas do Banco Mundial 

e o desenvolvimento de tecnologias para reaproveitamento ilustram, juntamente com as políticas 

públicas aqui discutidas, algumas dessas estratégias. Nesse sentido, são descritas as políticas mais 

comuns voltadas para os catadores, conforme a definição de Medina (2000, 2007), a fim de que 

se examine de que política afinal se trata aquela que passa a vigorar na cidade do Rio de Janeiro 

após a década de 1990. Por fim, são apresentadas algumas iniciativas paralelas de apoio aos 

catadores e estabelecidas algumas relações sobre o efeito delas com o que o poder público propôs 

nessas duas últimas décadas. 

Na parte III é realizada uma descrição dos três estudos de caso realizados (capítulos 5, 6 e 

7) e uma análise (capítulo 8) conjunta dos mesmos (estudo de caso múltiplo) a fim de se 

identificar as estratégias de que se valem os gestores de cada organização com o intuito de 

atenderem ao que determina as regras da problematização do lixo. Cada organização, então, é 

tomada como uma unidade formada a partir de elementos discursivos cujas regras são elaboradas 

pelos seus gestores. Enquanto os elementos discursivos emergem daquela problematização, as 

regras são oriundas do modo como cada um assimilou o que o poder público propusera em 

termos de política. Cada modelo de gestão se estruturou de um modo determinado e resultou em 

práticas diferentes, as quais ajudaram a pensar sobre as condições que permitem aos catadores 

atendam ao que procurou fomentar aquelas políticas públicas. 

Cada estudo de caso sugeriu que os seus gestores ora reconhecem os catadores como 

alvos que precisam ser reformados (aprenderem um ofício ou técnica) (caso 2), ora como 

participantes do processo de elaboração das regras para que atendam ao que o contexto da 

problematização do lixo passa a exigir como conduta (competitividade, escala, qualidade – casos 

1 e 3). 

De modo que é possível vislumbrar as condições que permitem que os catadores 

participem do processo de construção, senão da produção discursiva relativa ao lixo, já que é algo 

estrutural – conforme Butler (1997) –, pelo menos das estratégias (política públicas, organização 

de catadores etc.) que lhes permitam continuar subsistindo. A organização de catadores gerida 

por um ex-catador, cuja descrição no capítulo 7 sugere resistência às políticas públicas, é a única 
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que acede àquilo que o gestor público e mentor do projeto inicialmente havia idealizado como 

políticas públicas para os catadores. É nesse fato que a tese se ancora para pensar de que forma 

políticas futuras para esses trabalhadores poderiam ser elaboradas. 

O discurso para Foucault (1972) é um conjunto de práticas que sistematicamente formam 

os objetos dos quais ele fala. Elas são o princípio do domínio social em que o indivíduo é 

construído através desse discurso – que o torna sujeito. Segundo Harding (2003), usar Foucault 

requer um estágio pós-modernista, onde o discurso que fala através dos textos e documentos 

servem para a construção de identidades. Sendo que não se trata de conhecer o que o poder 

externo impõe, mas os efeitos do poder que circulam entre as afirmações sobre um determinado 

tema e que constituem seu regime interno. Assim, é a relação que se permite aos catadores 

estabelecer com as regras do discurso que importa destacar, naquilo que o trabalho deles tem a 

ver com o poder – e a problematização do lixo. 

Ao empreender uma análise foucaultiana sobre o lixo, o objetivo é o de compreender o 

por que de cada uma das organizações aqui observadas serem geridas como são a fim de obterem 

bons resultados, sob o ponto de vista do mercado, mas não necessariamente sob o ponto de vista 

da melhora nas condições de vida das pessoas que nelas trabalham, motivo pelo qual foram 

apoiadas a sua formação pelo poder público. Se bons resultados significam um retorno eficiente 

da mercadoria ao ciclo de produção, todas parecem que foram bem-sucedidas. Mas quais seriam 

afinal as lições tiradas de cada uma delas, consideradas individualmente? 

O primeiro estudo de caso permite pensar a respeito do lixo como algo de valor (uma 

afirmação) e na idéia de que a organização das cooperativas facilitou o acesso de diferentes 

pessoas aos pontos de compra de recicláveis, à medida que sua localização geográfica permitiu 

disseminar uma técnica (a catação) – ou um modo de ganhar dinheiro extra. Isso melhorou o 

escoamento de material, mas não os ganhos dos catadores de fato. Ele permite propor que ambos, 

catadores e demais atores que ali vendem os recicláveis (biscateiros, moradores de rua), seriam 

considerados como microempresários, tal como o gestor da organização, que repassam 

mercadoria de acordo com a produtividade de cada um individualmente. Microempresários esses 

que, por sua vez, se valem de estratégias as mais diferentes para obterem a mercadoria que 

vendem a esse gestor: coleta nas ruas, compra de zeladores de condomínios, no caso de 
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catadores; apoio dos vizinhos ou do local onde trabalham, no caso dos biscateiros.  

O segundo estudo permite pensar o lixo como um problema de vazão (questão ambiental), 

que é amenizado de acordo com a adesão dos geradores à coleta seletiva e do empenho dos 

cooperados nas usinas de separação. Ao mesmo tempo em que o problema ambiental é 

amenizado por essa organização, ela gera renda para pessoas com baixa qualificação profissional. 

A organização caracteriza-se pela burocratização do trabalho, pela ausência de transparência nas 

transações (governamentalidade) e pela consideração dos cooperados como pessoas que precisam 

de ajuda (apoio social), já que não têm qualificação suficiente para a inserção em alguma outra 

atividade. Daí a idéia de questão social, pelo desejo de transformar aquelas pessoas em 

recicladores – quase que como lixeiros/garis –, mas que se vale de um dispositivo que garante o 

atendimento ao mercado de recicláveis às expensas de uma microfísica do poder. 

No terceiro estudo de caso, o lixo é referido como um objeto de valor tal como no 

primeiro caso. Mas com a diferença de que os catadores deste estudo se beneficiariam da escala e 

venderiam o material direto a atravessadores de médio porte. De forma que um dos objetivos da 

política de estimulação do poder público, de permitir que eles atendessem a essa exigência do 

mercado, foi alcançado, bem como a independência dos pequenos compradores. Da mesma forma 

que o dos demais grupos, esses catadores também seriam sujeitos da problematização do lixo. 

Mas o fato de o acesso às regras, conforme preconizado pela política de estimulação da década de 

1990, ser a eles garantido, conforme a gestão assim o permite, sugere que eles ocupam um lugar 

diferente no discurso, e que esse lugar é construído a partir da resistência ao que teria 

representado para os catadores essa mesma política: o assujeitamento a regras (do mercado) cujas 

estratégias para o atendimento eles não ajudaram a construir.  

Retomando uma idéia que foi anteriormente mencionada (BUTLER, 1997), não é a fuga à 

determinação de ser sujeito que deve ser a saída encontrada para esses atores, mas pensar modos 

que permitam uma mudança na relação deles com as regras do discurso sobre o lixo. Não se 

trataria, então, de recusar as determinações do discurso, mas de analisar o modo como elas 

ocorrem. Também não se trataria de questionar sobre a necessidade de organização dos catadores 

para o atendimento ao mercado de recicláveis, já que não dá para fugir das injunções oriundas da 

problematização do lixo, vide o interesse social pelo reciclável. Trata-se de discutir como isso 



22 
 

 
 
 

 
 
 
 

pode se dar de modo que o catador contribua para a construção dessa organização, se assim ele o 

quiser, pois nem todos o querem de fato. 

A proposta de problematizar o lixo e o depoimento obtido entre os catadores mostraram o 

modo como as políticas públicas teriam impactado o trabalho deles a partir da década de 1990. 

Essas políticas teriam contribuído mais no sentido de ressemantizar o lixo do que melhorar a 

situação econômica dos catadores, vide a motivação econômica que passa a mobilizar outros 

atores da sociedade para a reciclagem. 

A análise dos estudos de caso múltiplo permitiu pensar sobre as condições que 

possibilitam os catadores a atenderem àquelas regras do discurso sobre o lixo (sua 

problematização). Essas condições passam pela possibilidade de que eles participem, senão da 

construção das regras desse discurso, pelo menos da elaboração das regras das organizações a que 

pertencem, desde que possamos analisar essas organizações como estratégias que se valem de 

determinados elementos do discurso sobre o lixo (lixo como valor ou problema de vazão, catador 

como microempresário ou pessoa que precisa de apoio social etc.). Elementos esses cujas regras 

possam ser detidas pelos os catadores: ou seja, o que é o lixo para eles, como eles se representam 

ou gostariam de ser representados, quem determina o comprador de suas mercadorias. 

Estas colocações são aqui consideradas como uma das contribuições deste trabalho para 

área da gestão pública, ao mesmo tempo em que procura compreender o que teria afinal 

representado as políticas públicas para os catadores nas décadas de 1990 e início do século XXI. 

Ao procurar obter essa compreensão, esta tese procurou também elucidar as versões dos gestores 

públicos construídas por esses atores, bem como a versão desses atores elaborada por alguns 

gestores públicos. Nesse processo foi possível identificar espaços de interlocução que talvez não 

tenham sido totalmente esgotados, como poderia parecer num primeiro momento, mas desde que 

a posição do catador nesse discurso sobre o lixo seja distinta da que ele ocupara anteriormente. 

Conforme exposto anteriormente, embora estudos de caso não permitam o estabelecimento de 

generalizações, proposições oriundas de estudos de caso são possíveis. A questão do discurso, 

conforme ele é analisado nesta tese, permite vislumbrar que proposições seriam estas. 
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PARTE I – Obtenção e análise dos dados 
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1 O MÉTODO DE OBTENÇÃO DOS DADOS 

 

 Neste capítulo é feita uma breve apresentação a respeito do método de obtenção dos 

dados analisados na presente tese. Após falar sobre esse método é feita uma introdução breve ao 

método analítico, que será tratado no capítulo seguinte. 

 

1.1 A pesquisa  

 

Esta tese parte de três estudos de caso realizados na cidade do Rio de Janeiro, entre os 

anos de 2002 e 2004, junto a organizações de catadores que se estruturaram a partir da política de 

estimulação do poder público municipal nos anos de 1993/1994 e 2003. Essa política consistiu no 

apoio à formação de cooperativas, que será melhor descrita no capítulo 4.  

No ano de 2002, quando as observações de campo se iniciaram, o poder público já tinha 

se afastado da gestão das cooperativas de catadores que ele implantou entre 1993/1994 e iniciava 

um novo projeto ligado ao reaproveitamento e geração de renda. Os estudos de caso 1 e 3 

referem-se a cooperativas de catadores que surgiram naquela época, ao passo que o estudo de 

caso 2 refere-se a essa iniciativa recente que começou a ser implantada a partir de 2002.  

Da mesma forma que  esta cidade é dividida pela prefeitura municipal em áreas de 

planejamento (AP-1, AP-2, AP-3, AP-4 e AP-5) ou em zonas (Zona Sul, Zona Norte, Centro, 

Zona Oeste) as cooperativas também o foram. E uma vez distribuídas por áreas de planejamento, 

cada cooperativa foi subdividida em núcleos ao longo dos diferentes bairros da cidade.  

De acordo com a região, a cidade pode ser dividida em região de lixo rico ou de lixo 

pobre. As Zonas Sul e o Centro, onde se localizam as três núcleos estudados, geram o “lixo rico”, 

ou seja, com elevado índice de aproveitamento, ao passo que as demais regiões produzem um 

“lixo pobre”. Essa diferença está relacionada às características do consumo dos habitantes que 

moram na Zona Sul – que teriam melhor poder aquisitivo – e ao lixo institucional (proveniente de 

escritórios, centros comerciais, escolas etc.) preponderante no Centro. Ao contrário das pessoas 

com menor poder aquisitivo, que consomem menos e produzem um lixo pobre e que habitam nas 

demais áreas. Segundo os catadores entrevistados (casos 1 e 3), essas áreas de lixo rico são 
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marcadas pela elevada competitividade e interesse por espaços. 

 

1.2 A obtenção dos dados 

 

 A pesquisa foi baseada em estudos de caso múltiplos, sendo que o método para obtenção 

de dados nesses estudos pautou-se em observações de cunho etnográfico (das instituições 

escolhidas para a realização desta tese) e em entrevistas. Esses procedimentos serão brevemente 

descritos abaixo.  

 

1.2.1 Estudo de caso 

 

A abordagem investigativa – estudo de caso – consiste no uso de mais de um método de 

obtenção de informações, que no caso desta tese se pautou em métodos qualitativos. Trata-se da 

descrição de forma longitudinal do contexto investigado - seja pessoa, grupo, instituição etc. 

(YIN, 2001). Nesta tese, tratou-se de algumas organizações de catadores, cujo contexto é 

marcado pelo apoio recebido do poder público municipal, onde se procurou estabelecer os pontos 

em comum e diferenças entre essas organizações, de modo que fosse possível estabelecer 

generalizações e causalidades a partir dos resultados obtidos nessas investigações.  

Esta tese se desenvolve a partir da análise elaborada mediante a representação que os 

catadores ouvidos fazem das políticas de estimulação do Estado nas décadas de 1990 e início da 

década do século XXI. Portanto, ela não pode ser tomada como uma representação daquilo que os 

catadores ou o poder público em geral pensam sobre essas políticas, mas como uma 

representação de catadores específicos, assim como de alguns gestores públicos ouvidos sobre o 

papel do Estado em relação àquelas políticas e as suas resultantes em termos de práticas 

discursivas.  

 

1.2.2 Etnografia 

 

A coleta dos dados ocorreu em um núcleo por vez, um localizado no bairro de 
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Copacabana (caso 1), outro no de Botafogo (caso 2) e o terceiro no Castelo (caso 3), localizados 

na Zona Sul (casos 1 e 2) e Centro (caso 3) da cidade. O período de permanência variou de dois 

meses (de junho a agosto de 2002, caso 1) a seis meses (abril a outubro de 2004, caso 2, e de 

julho a dezembro de 2004, caso 3) em cada núcleo. As observações foram feitas de três a quatro 

vezes por semana no caso 1 e de duas a três vezes por semana no caso 2 e de uma a duas vezes 

por semana no caso 3, conforme se observa na tabela 1.1 abaixo. 

 

     Tabela 1.1 Coleta de dados – observações 

 Caso 1 – Copacabana Caso 2 – Botafogo Caso 3 - Centro 
Localização  Zona Sul Zona Sul Centro 
Período de 
permanência 

Junho a agosto 2002 Abril a outubro 2004 Julho a dezembro 2004 

Observações 3 a 4 vezes por semana 2 a 3 vezes por semana 1 a 2 vezes por semana 

 

Essa coleta de dados foi feita mediante observação direta, ao se permanecer engajado na 

vida do grupo como um ‘espectador interativo’ (VERGARA, 2005). Somente à medida que 

houve maior interação com os membros dos três grupos é que as entrevistas abertas ocorreram. 

Essas entrevistas procuraram levantar dados inerentes à especificidade de cada um dos grupos 

observados, de acordo com a localização geográfica em que trabalham, a relação com o poder 

público e com os demais atores envolvidos na catação como: compradores, gestores e sociedade 

produtora de resíduos. A suposição inicial foi abandonada no decorrer dos estudos, devido ao fato 

de essas observações e depoimentos colhidos terem levado à reestruturação do projeto de trabalho 

inicial, que acreditava estar na ressemantização do lixo (como reciclável) a chance de os 

catadores melhorarem suas condições socioeconômicas, concomitante à superação do estigma, 

conforme foi descrito na introdução.  

O método de observação foi de caráter etnográfico. A etnografia consiste no método de 

coleta de dados no próprio ambiente observado. Para isso, o observador se vale do apoio de 

informantes privilegiados, pessoas dispostas a dar informações sempre que solicitadas em meio 

aos integrantes do grupo ou comunidade que se está a investigar e a quem ele recorre para 

esclarecer dúvidas. Após a coleta dos dados do campo - sejam eles histórias, costumes, hábitos ou 

valores do grupo -, muitas vezes obtidos mediante entrevistas abertas e com o apoio daqueles 
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informantes, segue uma descrição densa dos “achados”, após o qual os dados são analisados à luz 

da teoria escolhida.  

Muitas vezes a escolha teórica dá-se em função dos achados de campo, daí a não 

obrigatoriedade de uma suposição anterior a respeito daquilo que se está a investigar. Mas, apesar 

disso, as observações obviamente se iniciam a partir de suposições iniciais as quais podem ser 

descartadas ou suplantadas por algum “achado” do campo. Quanto ao levantamento dos dados 

em campo, o fato de as pessoas terem sido ouvidas no interior das instituições estudadas e nunca 

fora do ambiente de trabalho dela leva a que o método de coleta dos dados possa ser definido 

como uma etnografia não do catador, mas das instituições em que ele trabalha. 

 

1.2.3 Entrevistas 

No caso 1 foram realizadas cinco entrevistas abertas (com três catadores, uma com um 

gestor e outra com presidente da cooperativa) e 17 semi-estruturadas (com catadores); no caso 2 

foram oito entrevistas abertas com cinco cooperados, dois pequenos compradores, três 

coordenadores de projetos (da cooperativa gestora), um gestor público (da Comlurb) e 21 semi-

estruturadas (em um total de 73 cooperados); já no caso 3, efetivaram-se quatro entrevistas 

abertas (uma com o gestor, dois representantes de uma ONG de suporte e um representante de 

outra ONG que apóia um projeto distinto na mesma região) e ainda 11 entrevistas semi-

estruturadas (num total de 35 catadores). A tabela 1.2 abaixo sintetiza as informações colocadas 

acima. 

 

   Tabela 1.2 Coleta de dados - entrevistas 

 Caso 1 - Copacabana Caso 2 – Botafogo Caso 3 - Centro 
Entrevistas abertas 5  (3 catadores, 1 gestor 

e 1 presidente) 
8 (5 cooperados, 2 pequenos 
compradores, 3 coordenadores de 
projetos da cooperativa gestora), 1 
gestor público 

4 (1 gestor, 3 
representantes de 
ONGs) 

Entrevistas semi-
estruturadas 

17 catadores 21 cooperados 11 associados 

Total de membros 
entrevistados 

22 29 15 

Total de membros 
envolvidos com a 
organização 

Indefinido 73 cooperados 
(sendo 26 entrevistados) 

35 associados 
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A entrevista aberta permite uma maior liberdade ao entrevistador assim como ajuda a 

melhor elaborar os conceitos que se tem em mente quando se realizam estudos exploratórios. 

Muitas vezes a liberdade que se dá ao entrevistado, devido à menor intervenção possível, permite 

ao entrevistador obter informações ou dados que podem levá-lo a modificar suas suposições. Da 

mesma forma que, segundo Minayo (1993), ela permite compreender melhor os aspectos 

culturais de um determinado grupo e estabelecer comparações entre grupos distintos. As 

entrevistas semi-estruturadas, ao contrário das abertas, implicam uma definição prévia dos temas 

a serem abordados. Mas isso não implica uma total rigidez. O entrevistado tem liberdade para 

falar sobre outros aspectos caso assim o deseje. 

Tanto as entrevistas abertas como as semi-estruturadas são técnicas de coleta de dados 

que, pelo seu caráter informal, possibilitam um maior aprofundamento sobre o tema que se quer 

investigar assim como uma maior proximidade entre entrevistado e entrevistador, à medida que 

os dados são obtidos. Essa informalidade muitas vezes pode levar a que determinados aspectos 

adquiram graus de relevância antes não pensados pelo entrevistador. Assim como podem ganhar 

evidência aspectos da cultura de um grupo que poderiam passar despercebidos por meio de outras 

técnicas de coleta de dados. Algumas entrevistas do estudo de caso 2 e com alguns gestores 

públicos foram realizadas por ou com o auxílio de dois alunos de iniciação científica da Escola 

Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE). 

Das entrevistas acima, foram feitas entrevistas abertas com cinco pessoas ligadas à 

elaboração dos programas de cooperativas do poder público (duas delas ex-catadores); com um 

representante do sindicato estadual de catadores; e com uma pessoa ligada à compra de 

recicláveis em uma favela da Zona Oeste da cidade – sucateiro. Esse último, apesar de não estar 

relacionado a nenhum dos estudos de caso, deu informações muito importantes sobre a formação 

de cooperativas na Zona Sul da cidade na década de 1990 e, por esse motivo, foi aqui incluído.  

Todas essas entrevistas foram realizadas em seus escritórios, durante ou entre o término 

da observação de um caso e o início de outro. Materiais de jornais (ou mídia impressa) e 

literatura (sobre lixo e catador) a que se teve acesso foram também utilizados como material 

analítico.  
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1.3 Breve apresentação do método analítico 

 

Esta tese tem a crença de que melhorar as condições econômicas e sociais do catador 

implica mudar o modo como a catação e os catadores são constituídos. Para trabalhar no sentido 

de mudar essas condições, então, é preciso primeiro compreender o processo de constituição e 

construção da catação e dos catadores. Sugere-se que o catador tem suas identidades 

(subjetividades) construídas a partir daquilo que aqui se convenciona chamar de problematização 

do lixo. Nesse sentido esta tese procura investigar, naquelas organizações de catadores estudadas, 

as condições dadas pelos modelos de gestão que permitem aos seus trabalhadores participarem 

dessa produção discursiva. Partindo do princípio de que, de acordo com o modo como as 

organizações são geridas, o lugar ocupado em relação ao discurso sobre o lixo (problematização) 

pelos seus trabalhadores é diferente, conforme as regras lhes sejam acessíveis ou não. Como 

regras acessíveis se entende a obtenção pelos catadores/cooperados das vantagens da escala e a 

venda do material que eles coletam diretamente a intermediários de médio e grande porte. 

De acordo com o construcionismo, teoria que segundo Harding (2003) propõe que não há 

realidade externa ao eu, tudo é construído por meio da interação social, logo, do discurso. 

Embora alguns construcionistas sejam a-históricos, muitos seguem a perspectiva de Foucault 

sobre a necessidade de compreensão histórica dos modos como o discurso se desenvolve. De 

acordo com o que diz essa autora, os autores Berger & Luckman (1976) seriam os maiores 

teóricos do construcionismo social, mas, embora nem sempre mencionados Foucault e Kuhn 

(2000), seriam os dois escritores cujas obras forneceriam os recursos (instrumentos) necessários 

para os trabalhos dos construcionistas sociais. É como um instrumento de análise que a obra de 

Foucault é considerada nessa tese, a fim de dar conta daquilo que os “achados” de campo 

suscitaram.  

O construcionismo social examina como os significados que os indivíduos trazem para as 

categorias de experiência (tais como gênero, sexualidade, por exemplo, dentre outros) são 

formados e usados nas constituições de seus mundos. Uma compreensão do modo como os 

significados são formados, no entanto, deve incluir uma análise das condições que permitem essa 
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formação, bem como o efeito desses significados naqueles a que se dirigem (ou são seus alvos). 

Daí a pertinência do uso do método analítico de Foucault nessa obra. Cabe, no capítulo seguinte, 

conhecer um pouco sobre a obra de Foucault a fim de que se possa compreender afinal, esse 

processo de constituição dos significados conforme a proposta analítica do autor.  



31 
 

 
 
 

 
 
 
 

2  ANÁLISE DO LIXO E DO CATADOR SOB A PERSPECTIVA D E FOUCAULT  

        

Este capítulo procura apresentar os termos desenvolvidos por Foucault (arqueologia, 

genealogia e sujeito do discurso) (1972, 1980, 1991b, 1995) e, com eles, analisar três estudos de 

caso sobre cooperativas de catadores. Para introduzir Foucault e sua proposta recorreu-se a textos 

de alguns de seus estudiosos (BURRELL, 1998; MACHADO, 1981; RABINOW e DREYFUS, 

1995), bem como a obras do próprio autor. Após dissertar sobre o método de análise, este 

capítulo finalmente traz algumas observações a respeito do próprio termo problematização, 

conforme Foucault (1984).  

Esses termos engendrados por Foucault são importantes para o desenvolvimento da 

proposta desta tese, que é fundamentalmente: 1) problematizar o lixo (capítulo 3); 2) apresentar o 

catador como efeito desta problematização (capítulo 4); e 3) mostrar as regras em que se pautam 

as três organizações investigadas à medida da sua relação com essa problematização e de acordo 

com os elementos de que se valem e do efeito que produzem nos catadores a cada uma delas 

pertencentes (capítulo 8).  

A compreensão dos conceitos de Foucault é fundamental para que se corrobore a idéia de 

problematizar o lixo bem como de indagar o que isso representa para os catadores. É somente 

após tratar das regras (quais são e como emergem) que permitem ao lixo ser uma formação 

discursiva que será possível debater o modo como os catadores entrevistados vivenciam isso, ou 

seja, que práticas discursivas ou subjetividades resultam dessas regras, conforme o modelo de 

gestão a que estariam submetidos. Assim, quando possível, este capítulo usa de exemplos 

oriundos dos estudos de caso para ilustrar aquilo que o próprio Foucault faz a partir de seus 

trabalhos sobre a loucura, a medicina e a sexualidade, dentre outros. 

 

2.1 Breve introdução à obra de Foucault  

 

Segundo Machado (1981) e Rabinow e Dreyfus (1995), Foucault poderia ser definido 

como uma espécie de ‘epistemólogo das ciências humanas’, já que se propõe a fazer a história 

dessa área do saber, valendo-se para isso da análise do discurso. Para facilitar a compreensão 
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dessa afirmativa, Machado (1981) faz uma comparação dos trabalhos de Foucault com os de 

Canguilhem e Bachelard que, para falarem da física, o fizeram do seu exterior e a partir das suas 

rupturas – paradigmas. A análise que propõe Foucault implicaria, então, falar das ciências, mas a 

partir do seu interior. Essas ciências, no caso, seriam as ciências humanas, consideradas como 

uma construção como outra qualquer que, diferentemente, não se libertou da “matriz [de poder], 

como fizeram as ciências físicas” (RABINOW e DREYFUS, 1995, p. 177). Desta forma: 

 
As ciências humanas geralmente tentam copiar das ciências naturais a exclusão de qualquer 
referência ao fundamento de suas teorias. Ao buscarem critérios de pertinência e ao 
desenvolverem práticas comuns de observação, os cientistas humanos esperam que as 
práticas sociais subentendidas em suas ciências possam ser, ao mesmo tempo, concebidas 
como adquiridas e ignoradas, como nas ciências da natureza. [...] A partir destas técnicas de 
formalização, a ciência normal deveria, de fato, se estabelecer; contudo, isto só aconteceria 
abandonando as técnicas sociais, as instituições ou os dispositivos de poder, que tornam 
possível determinar seus contornos ou propriedades. Entretanto, tais técnicas e o contexto 
das práticas sociais, que elas pressupõem, são inerentes às ciências humanas, [...] pois, se as 
ciências do homem afirmam estudar as atividades humanas, então, elas, ao contrário das 
ciências naturais, devem levar em conta as atividades humanas que tornam possível suas 
próprias disciplinas (Ibid., p. 178).  

 
Canguilhem e Bachelard seriam definidos como epistemólogos, ao passo que Foucault 

teria sido um ‘arqueólogo’, já que sua proposta é a de que se pudessem considerar as práticas 

sociais ou estratégias (regras de formação do discurso) segundo as quais as ciências humanas se 

constituiriam (descontinuidades).  

Enquanto a epistemologia se volta para a constituição histórica dos conceitos das ciências 

como a física (os seus avanços) e outras áreas de conhecimento que buscam uma objetividade 

pautada em critérios racionais, a arqueologia se interessa pelo saber constituído não pela sucessão 

de conhecimentos, mas pela história daquilo que é contemporâneo ao desenvolvimento de uma 

determinada ciência humana, suas condições de possibilidade (MACHADO, 1981), ou seja, o 

que permitiu (historicamente) o desenvolvimento de determinado tema, saber, teoria.  

Em seu livro História da loucura (1989), Foucault procura mostrar o surgimento da 

loucura como um saber relativo à psiquiatria. O foco de suas pesquisas, segundo Rabinow e 

Dreyfus (1995), estaria no objeto louco e naquilo que teria permitido a sua existência como tal 

em meio à massa até então amorfa dos excluídos sociais. O surgimento do capitalismo e a 
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necessidade de uma massa de trabalhadores produtiva justificariam o aparecimento do saber 

sobre a loucura e as tecnologias para o seu tratamento, porque assim poderiam ser identificados 

entre os miseráveis e excluídos sociais aqueles aptos a trabalharem (produzirem) da mesma forma 

que os improdutivos poderiam ser isolados. Com isso, o autor procura, ao fazer uma análise 

histórica da psiquiatria, mostrar que as condições para a possibilidade da loucura – ou seja, as 

práticas institucionais do internamento, o saber que as acompanha e as mudanças econômicas e 

políticas que a elas se articulam – se mostraram mais relevantes para estudar o problema da 

loucura do que as teorias, conceitos ou métodos desenvolvidos a seu respeito (FOUCAULT, 

1972; MACHADO, 1981). 

Em Nascimento da clínica, o alvo de suas análises é o saber relativo à medicina. Nesse 

livro, ele procura mostrar ser falsa a afirmação de que a medicina clínica se funda na anatomia 

patológica e na superação dos entraves impostos pela moral e pela religião, como proibir a 

dissecação de cadáveres devido à oposição entre duas formas de saberes incompatíveis: a 

anatomia patológica e a clínica do século XVIII. Com isso ele quer indicar que, para justificar 

uma prática presente – a dissecação –, se recorreu a uma história enganosa sobre o passado da 

medicina. Assim, falar da proibição da abertura de cadáveres justificava o fato de que essa prática 

passasse a ocorrer depois de um determinado período e não antes, como se isso já habitasse a 

mente dos cientistas antes do seu gesto fundador. Daí se conclui, então, que o discurso sobre esse 

desejo anterior da abertura de cadáveres tenha emergido para dar conta do vácuo deixado por essa 

falha do conhecimento, quando isso se torna algo importante para o desenvolvimento desse saber, 

num esforço para sustentar a sua legitimidade e a competência dos que o representam.  

 Mas o que Foucault quer discutir em Nascimento da clínica é: como esse saber (a 

medicina) foi se constituindo e o conjunto de elementos (objetos, afirmações, conceitos e 

estratégias) que ajudaram a montar o seu arcabouço e o do médico como a autoridade máxima 

para falar em seu nome. Paralelo a isso, novamente, ele procura mostrar como o desenvolvimento 

do saber relativo à medicina vai atender, ou melhor, vai se amoldar a uma determinada forma de 

economia em expansão (o capitalismo). Como a medicina vai passar a aderir àquela lógica e a 

funcionar de acordo com os seus ditames, por exemplo, de acordo com a forma de atendimento, a 

instituição hospitalar, o médico e a saúde pública. É fundamental para esse empreendimento 
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imbuir o médico de uma autoridade da qual não fora investido até aquele momento. 

Nos dois trabalhos antes mencionados, Foucault trata das condições históricas de 

possibilidade de um objeto específico – a loucura e suas práticas e saberes e o modo como estas 

se articulam às mudanças econômicas e políticas da época; e de um saber específico – a medicina 

e seu saber como algo que funciona de acordo com certa economia mediante uma determinada 

forma de atendimento e uma noção de saúde pública, por exemplo. 

Em ambos os livros, a condição de existência do objeto (louco) e do saber (medicina) 

teria relação direta com uma racionalidade econômica. Isso não quer dizer que a loucura e a 

medicina não existissem anteriormente à sua colocação como um problema. Elas existiam, só não 

se sustentavam numa matriz racional tal como a que passa a dar suporte às instituições ocidentais 

após o advento do capitalismo – como ocorre com a família, a escola e até mesmo a igreja, nesta 

última, numa clara referência a Max Weber em a Ética protestante (2001).  Enquanto em 

História da loucura e em Nascimento da clínica Foucault procurou empreender uma arqueologia 

do olhar médico, nos seus três trabalhos seguintes – As palavras e as coisas, Arqueologia do 

saber e A ordem do discurso – ele empreendeu uma arqueologia das ciências humanas 

(RABINOW e DREYFUS, 1995).  

É em Arqueologia do saber (1972) que Foucault se dedica à descrição do seu método de 

análise. Esse livro é a base para o os tópicos desta tese relativos à definição do seu método, ou 

melhor, da arqueologia e da genealogia2. Nele, Foucault apresenta as regras que permitem um 

enunciado (discurso). Ao tomar a loucura e a medicina, de que tratara anteriormente, ele procura 

mostrar como os saberes (unidade discursiva) em geral são formados – práticas discursivas e não 

discursivas – a partir de elementos cuja identificação se designa por arqueologia e cuja 

racionalidade se institui como genealogia. Ambos (a loucura e a medicina) são saberes que 

adquirem legitimidade não pelos objetos que evocam (elementos do discurso – como o louco, por 

exemplo), mas pelos interesses a que atendem (racionalidade). Uma breve citação de A ordem do 

discurso (1996, p. 35) sintetiza a proposta desse período: 

É sempre possível dizer o verdadeiro no espaço de uma exterioridade selvagem, mas não nos 
encontramos no verdadeiro senão obedecendo às regras de uma ‘polícia’ discursiva que 
devemos reativar em cada um de nossos discursos. 
 

                                                 
2 Já que ao isolar os discursos (arqueologia) ele é levado a indagar sobre o modo como seriam utilizados e que papel 
teriam na sociedade (RABINOW e DREYFUS, 1995). 
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É da esfera da genealogia investigar os mecanismos utilizados para o alcance desses 

interesses. É destes mecanismos que suas obras seguintes irão tratar. Ao enfatizar os mecanismos, 

ele passa a valorizar a questão das estratégias em detrimento das teorias (objetos de análise nas 

suas três obras iniciais, em que indaga sobre o controle interno das teorias (ou a ordem do 

discurso) e a indicar que as estratégias dão a idéia de um controle externo (poder).  

As estratégias e o modo como operam (genealogia) são tópicos que ele desenvolve em 

Vigiar e punir (1977) e História da sexualidade (1984) (BURRELL, 1998; MACHADO, 1981; 

RABINOW e DREYFUS, 1995). É nessas obras que Foucault se volta para as tecnologias de 

controle (vigilância e punição) assim como para a questão dos sujeitos que as práticas discursivas 

ajudam a formar, de acordo com o modo como o crime ou a sexualidade, no caso, passam a ser 

considerados depois de uma determinada época. Todavia: “Isto não significa que as ciências do 

homem sejam um reflexo direto da prisão, porém apenas que elas surgiram numa matriz histórica 

comum e não se separaram das tecnologias de poder-saber investidas na prisão” (RABINOW e 

DREYFUS, 1995, p. 177). Essa matriz histórica refere-se aos aspectos que propiciaram o 

desenvolvimento do capitalismo3. 

Em ambos os livros, Foucault novamente desenvolve seu raciocínio procurando mostrar 

que seu interesse não está em pensar sobre os criminosos, suas vigilâncias e métodos de punição, 

nem sobre a repressão dos instintos (sexualidade). Está em pensar sobre essas tecnologias de 

controle e em que elas seriam úteis para além da questão da criminalidade; e em que a repressão, 

ou a sua estimulação, poderia ser útil para além da questão da sexualidade em si. Segundo ele, 

elas são úteis no sentido de que atenderiam a uma racionalidade. Uma racionalidade instrumental, 

à medida que buscaria o alcance de uma ordem social mediante a qual o mundo pudesse ser 

representado como algo que possui uma lógica e um significado constituídos pela razão 

(econômica, no caso). 

Mais do que isso, porém, ao apresentar essas tecnologias de controle como rituais de 

poder, ele mostra a sua contraface assinalada pela noção de sujeito – ou o alvo sobre o qual essas 

práticas incidem – ou da sujeição ao discurso. Ocorre, entretanto, que onde há poder (logo, 

assujeitamento) há resistência, ou seja, há a possibilidade de o sujeito (o alvo ou o assujeitado) 

rebelar-se contra o discurso que o engendra (FOUCAULT, 1995). A resistência, então, seria a 

                                                 
3 Nesse sentido, nada melhor do que citar Rabinow e Dreyfus, para quem o trabalho de Foucault “representa o mais 
importante esforço contemporâneo não só de desenvolver um método para o estudo dos seres humanos, como de 
diagnosticar a situação atual de nossa sociedade” (1995, p. XIII).  
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resposta a, e a resultante de um poder – entendido como o campo de relações (de práticas) a 

incidir sobre alvos determinados.  

Segundo Foucault (1972), o que confere unidade a um discurso (conhecimento) é a sua 

localização histórica. Tomando os temas sobre os quais esta tese se debruça, é como se fosse 

possível propor que a atividade de catador é anterior ao marco que define o lixo como reciclável, 

apesar de os catadores ouvidos, por exemplo, terem se representado como legitimados, ou 

reconhecidos, socialmente pelo Estado somente a partir das políticas de estimulação ao trabalho 

deles na década de 1990 – época em que a reciclagem passa a ser difundida socialmente. Antes 

dessa época, a política de que se diziam alvo era a de repressão às suas atividades. É como se, 

com a difusão do conceito de reciclável – dada pela problematização do lixo – o catador passasse 

a ser alvo de estratégias diferentes, conforme esse conceito passa a se referir a algo cujo mercado 

é “promissor”. Desta forma, é preciso, então, estabelecer a localização histórica do lixo ou os 

discursos a seu respeito e como eles se formaram para que finalmente se possa pensar sobre as 

organizações de catadores estudadas e as condições que permitiram sua constituição; bem como 

se estas, por sua vez, admitem aos catadores participarem da formação das regras daquele 

discurso (sobre o lixo). O motivo para o qual essas organizações teriam sido criadas pelo poder 

público municipal foi o de permitir que o catador atendesse a uma economia de escala e vendesse 

a atravessadores (compradores de material na base da economia de escala) de médio porte.  

Antes disso, contudo, passemos a alguns aspectos da obra de Foucault relativos à 

arqueologia, à genealogia e ao sujeito do discurso, de modo que se torne compreensível a 

sugestão desta tese de propor que se fale em problematização do lixo.  

 

2.2 Arqueologia, genealogia e sujeito do discurso 

 

Arqueologia, genealogia e sujeito do discurso são termos desenvolvidos por Foucault sob 

os quais esta tese se ancora no que tange ao método de análise dos dados obtidos nos estudos de 

caso. Abaixo segue uma breve exposição de cada um desses termos e o modo como eles ajudam a 

pensar sobre os achados relativos aos catadores. Vale, contudo, esclarecer que a arqueologia e a 
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genealogia seriam aspectos complementares de um percurso analítico4 aqui colocados 

separadamente (nos tópicos e nas tabelas) apenas para fins didáticos.  

 

2.2.1 A arqueologia 

 

A arqueologia de Foucault, segundo Machado (1981), não é um método de análise 

empírico, mas um exame histórico das análises do discurso. Não é também uma história das 

idéias ou das ciências. O que a arqueologia pretende é exatamente estabelecer uma análise do 

discurso que seja anterior à sua classificação como um conhecimento – ou o que a loucura era 

antes da psiquiatria, o lixo antes do reciclável ou o catador antes das políticas públicas. A 

intenção de Foucault é a de que o discurso possa dar conta de seus domínios sem estar limitado às 

divisões que uma classificação qualquer possa estabelecer para o mesmo. Daí a arqueologia 

poder também ser definida como o ato de duvidar dos discursos em voga, de colocar a unidade do 

evento discursivo em suspenso, de modo que aquilo que é constitutivo do seu campo e da sua 

regularidade dê lugar à dispersão dos elementos que o fundam.  

Com isso, Foucault propõe que o discurso deve ser tratado como algo neutro e elementar, 

ou seja, que aquilo que lhe serve de marco e que lhe dá unidade – que é a sua localização 

histórica – seja considerado de modo a permitir que as afirmações científicas (conhecimento, ou o 

que afirmam especialistas) e as do senso comum (saberes, ou o que afirmam/opinam as pessoas 

em geral) adquiram um grau de importância idêntico e recebam um cuidado analítico similar.  

A arqueologia trataria o discurso como um conjunto de práticas que configuram os 

objetos de que falam. Ela identificaria o campo em que esses objetos se localizam e se 

transformam e determinaria como as regras de formação de um enunciado emergem e se ligam a 

práticas não discursivas (FOUCAULT, 1972).  

                                                 
4 “A crítica [arqueologia] analisa os processos de rarefação, mas também de reagrupamento e de unificação dos 
discursos; a genealogia estuda sua formação ao mesmo tempo dispersa, descontínua e regular. Na verdade, estas duas 
tarefas não são nunca inteiramente separáveis; não há, de um lado, as formas da rejeição, da exclusão, do 
reagrupamento ou da atribuição; e de outro, em nível mais profundo, o surgimento espontâneo dos discursos que, 
logo antes ou depois de sua manifestação, são submetidos à seleção e ao controle. A formação regular do discurso 
[arqueologia] pode integrar, sob certas condições e até certo ponto, os procedimentos do controle [...] e, 
inversamente, as figuras do controle [genealogia] podem tomar corpo no interior de uma formação discursiva [...] de 
sorte que toda tarefa crítica, pondo em questão as instâncias do controle, deve analisar ao mesmo tempo as 
regularidades discursivas através das quais elas se formam; e toda descrição genealógica deve levar em conta os 
limites que interferem nas formações reais. Entre o empreendimento crítico e o empreendimento genealógico, a 
diferença não é tanto de objeto ou de domínio mas, sim, de ponto de ataque, de perspectiva e de delimitação.” 
(FOUCAULT, 1996, p. 65-66) 
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Em História da loucura, Foucault parece mostrar que o que vem primeiro é o resultado de 

uma problematização que na verdade só passa a existir posteriormente àquilo que dela resulta 

(formações ou práticas discursivas). Foi a partir do louco que surgiu a psiquiatria, mas foi 

somente a partir dela (psiquiatria, como um saber) que aquele adquiriu existência como louco. 

Não obstante estivesse presente antes, é com o discurso que ele passa a existir para a sociedade. 

Importa investigar que discurso é este que deu existência ao louco, e como ele é formado.  

Embora o louco não tenha produzido o discurso da psiquiatria – já que é dele que a 

psiquiatria trata – foi ele (o louco) e não a psiquiatria quem levou o arqueólogo (Foucault, no 

caso) a fazer uma história da loucura – ou seja, o que permitiu (a loucura, em diferentes 

momentos da história) o discurso sobre a loucura ou o nascimento da psiquiatria. O arqueólogo, 

então, procura mostrar que não é a voz do louco que conta essa história da loucura, mas a 

daqueles que falam em seu nome. Mediante os documentos, o senso comum, os romances etc. – 

os arquivos –, Foucault identifica essas vozes a fim de mostrar como surge a loucura como um 

saber relativo à psiquiatria (MACHADO, 1981). Logo, para a arqueologia, são essas vozes que 

interessa investigar. 

Considerando-se uma arqueologia do lixo, deve-se neutralizar o discurso sobre esse 

objeto a fim de identificar as regras que o constituem e que permitem entender por que o catador 

não elabora essas regras, por exemplo, conforme fazem pessoas consideradas especialistas (como 

engenheiros, sanitaristas, empresários etc.). Enquanto esses especialistas estariam aptos a 

produzir saberes sobre esse objeto, aquilo que o catador afirma seria considerado algo do senso 

comum. Do contrário, o catador se representaria como reconhecido socialmente pelo poder 

público antes da década de 1990 e não somente à medida que a produção de discursos sobre o 

lixo se altera, conforme será tratado no capítulo 3.  

A fim de tornar compreensível o porquê da escolha de uma perspectiva arqueológica e 

genealógica (FOUCAULT, 1972, 1980) para tratar da questão que as organizações de catadores 

suscitaram, e de ajudar a identificar os elementos do discurso relativo ao lixo, foi construído 

inicialmente um esquema ilustrativo (Tabela 2.1). Este esquema é composto pelos seguintes 

termos: “unidade do discurso”, “regras de formação” e “práticas discursivas” em que, na medida 

do possível, são estabelecidos paralelos com o tema catador.  
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     Tabela 2.1. Arqueologia – a unidade do discurso 
1. Unidade 
(do discurso) 

2. Regras de formação 3. Formações ou práticas discursivas 

Os discursos 
sobre o lixo 
como uma 
experiência 
historicamente 
singular. 

A unidade dos discursos sobre o lixo 
se baseia em regras que possibilitam a 
interação de afirmações (escassez, 
renda etc.) e a transformação de 
objetos a elas relacionados (o lixo 
passa a ser reciclável, o catador passa 
a ser agente ambiental, reciclador 
etc.). 

Formas (de subjetividade) pelas quais os 
indivíduos devem (ou são dados a) se 
reconhecerem como sujeitos de uma experiência 
historicamente singular:  
1) Modos pelos quais os catadores são levados a se 
reconhecer como recicladores, agentes ambientais, 
trabalhadores cooperados. 
2) O resultado ou a resultante (resistências) de uma 
prática discursiva (coerções). 

  

A tabela acima permite compreender como se deu o processo da análise dos estudos de 

caso que resultaram nesta tese. Num primeiro momento serão expostos os elementos relacionados 

ao lixo como práticas discursivas – que envolvem, além de teorias, estratégias de apoio ao 

catador pelo poder público municipal – para que (o lixo) possa ser considerado como uma 

unidade discursiva e, como tal, possam ser investigadas as regras para sua formação, ou seja, 

quem está habilitado a propor estratégias que levam à elaboração de conceitos bem como a 

produzir afirmações sobre esse objeto. Isso porque, para tomar o catador como tema privilegiado 

– de acordo com o modo pelo qual passam a ser ‘reconhecidos’ ou a se reconhecerem como 

sujeitos de uma prática discursiva (sua organização em cooperativas) – é preciso antes partir das 

formações discursivas ou das mudanças no modo pelo qual o lixo é representado.  

Esse modo pelo qual eles se representam ou são representados se dá a partir do momento 

em que são nomeados como catadores de recicláveis ou “parceiros da limpeza”.  Nesse sentido, 

de que unidade do discurso se trata afinal essa que os nomeia como catadores de recicláveis, 

parceiros ou até mesmo agentes ambientais e como ela é formada? A partir de que regras? 

Melhor dizendo, que discurso é esse que produz práticas ligadas ao catador – conforme ele é 

retratado ou se retrata atualmente – por meio de diferentes especialistas e instituições e a partir de 

que condições históricas de possibilidade? Esta tese acredita que essas condições históricas de 

possibilidade são dadas pelo modo como o lixo passa a ser considerado a partir da noção de 

reaproveitamento.  

Ao transpormos a construção analítica de Foucault para a questão dos catadores é como 
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se, embora eles subsistissem do lixo muito antes de se falar em reaproveitamento, foi somente a 

partir desse objeto tomado como uma formação discursiva determinada (como reciclável) que 

passaram a adquirir existência – como alvo de políticas (de estimulação). Daí a justificativa para 

se inicialmente investigar que formação discursiva é essa relacionada ao lixo e como que ela 

emerge (suas condições históricas de possibilidade) em nossa sociedade.  

É nesse sentido que a iniciativa de propor uma problematização do lixo como ponto de 

partida desta tese nasce daquilo que os catadores dizem por meio dos estudos de caso (ponto de 

chegada). Embora se admita também que não sejam suas vozes que contam a seu respeito – que 

produzem as suas verdades – mas as daqueles que falam em seu nome, à medida que a 

problematização do lixo passa a demandá-lo (iniciativas de apoio a esses trabalhadores).   

O lixo foi tratado de modo diferente conforme a época. O discurso que dá conta desse 

objeto hoje não é o mesmo do início do século passado, tampouco os temas que motivam falar 

dele hoje (meio ambiente, economia) o são5. Daí a possibilidade de se pensar que, de acordo com 

as associações que se façam com o resíduo e com aqueles que o manipulam, as resultantes podem 

ser diferentes. Como questão sanitária, demandava cuidados (estratégias) e saberes (especialistas) 

diferentes daqueles que se debruçam sobre a questão ambiental a que ele é hoje associado. Mas 

isso não importa muito, pois embora o lixo não seja o mesmo, as regras de formação do discurso 

a seu respeito o são, ou seja, as pessoas ou instituições aptas a falarem ou tratarem do lixo 

ocupam espaços determinados na condição de conhecedores, estrategistas e formuladores de 

regras. São essas posições que interessam, ou o privilégio dado a algumas delas em detrimento de 

outras. É por meio da genealogia que se identificam quem são essas pessoas e que instituições 

falam e por que motivo é dado a elas esse privilégio da fala.  

Por fim, alterar um discurso significa alterar suas regras. E alterar suas regras implica 

mudar os falantes, sendo que o arqueólogo se restringe apenas a descrever o campo e a sua 

regularidade, ou seja, o próprio discurso e os elementos de que ele é formado. Uma vez 

identificados esses elementos, passa-se às regras para sua formação (desses elementos), ou seja, 

ao que leva a que tais elementos constituam uma unidade (uma regularidade). Assim, diante de 

um evento discursivo importa analisar quais as regras que permitem a tal evento reivindicar um 

campo e uma continuidade (uma unidade), e isto é algo que tange à genealogia.  

                                                 
5 A essa alteração nos discursos, Rabinow e Dreyfus (1995, p. 4), em relação à História da loucura, chamam de 
“descontinuidades culturais”, as quais seriam justapostas a histórias contínuas (como a questão do internamento e da 
exclusão), de modo que o sentido se altera, mas não a “forma de poder” (idem).  
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2.2.2 A genealogia  

 

Enquanto a arqueologia trata o discurso como uma dispersão de elementos, a genealogia 

vislumbra as condições históricas (afirmações, regras) que permitem o ajuntamento dessa 

dispersão. Assim, desde que identificados os elementos da dispersão pela arquelogia, a 

genealogia consiste em reconhecer as regras que conferem unidade a tais elementos. Ela consiste 

em apontar o grau de importância que alguns discursos (saberes) recebem em detrimento de 

outros em um determinado período. O discurso, no caso, refere-se ao conhecimento ou aos 

saberes que se apresentam como uma unidade, ao passo que as regras de formação do discurso se 

referem ao poder e às tecnologias (táticas) que regulam essa formação discursiva – ou as 

implicações políticas que a concomitância de discursos gera – e que por sua vez leva à 

constituição de um sujeito (ou um assujeitado dessa formação discursiva).  

De acordo com Foucault (1972, 1980), não se trata de buscar uma verdade histórica ou de 

estabelecer uma hierarquia de saberes, mas de colocar a questão do poder, pois seria a partir dele 

que a verdade se revelaria. Seria a partir dele que as hierarquias e os graus de importância 

estabelecer-se-iam para os saberes e não exatamente pelo fato de haver uma verdade intrínseca 

contida no conhecimento em questão. Não é uma análise das regras de formação dessa unidade 

discursiva com o intuito de conhecer aquilo que gera sua regularidade, mas de uma investigação 

sobre as relações de poder que permitem explicar a vigência de um determinado discurso e não 

de outro. O porquê de esse discurso vigente ser construído da maneira como é e por quem. A 

verdade histórica e a hierarquia de saberes, então, seriam uma questão de poder que Foucault 

(1980) afirma ser uma relação. 

Segundo Foucault (1980) é por meio da verdade que as leis – ou seja, aquilo que sujeita o 

homem – vão ser construídas, que o discurso válido vai ser produzido, transmitido e estendido – 

sob os efeitos de poder. Desta forma, o homem estaria predestinado a certo modo de vida ou de 

morte a partir de um discurso verdadeiro, capaz de julgá-lo, condená-lo, classificá-lo, determiná-

lo. Logo, não se trata de procurar por uma verdade intrínseca contida num conhecimento, mas 

sim de indagar o que sujeitaria o ser humano a essa verdade (de quem está autorizado a falar, a 
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produzir verdades). Ao se fazer tal indagação está se considerando as relações de poder de 

discurso e as tecnologias de que ele se vale, produzidas em quatro níveis: dos objetos, das 

modalidades enunciativas, dos conceitos e das estratégias. Vejamos cada um desses níveis, ou 

elementos do discurso, e como são constituídos (suas regras) a partir do que é proposto por 

Foucault (1972) antes de estabelecer uma relação do que foi por ora colocado neste tópico com o 

tema do lixo. 

  

2.2.2.1 O nível dos objetos 

 

O nível dos objetos refere-se às regras que conferem existência ao objeto de um evento 

discursivo – seu aparecimento histórico – e que ajudam a classificá-lo e a estabelecer os 

diferentes modos de nomeá-lo, de circunscrevê-lo, analisá-lo, retificá-lo, redefini-lo: “aquilo que 

pode ser considerado como objetos, que tipo de coisas podem ser ditas seriamente sobre eles” 

(RABINOW e DREYFUS, 1995, p. 80). Este nível compreende determinar, de acordo com 

teorias, o que confere a determinado elemento o status de objeto e o que permite que ele seja 

designado e analisado como tal. Por exemplo, como eram representados o lixo e as pessoas que 

subsistiam da venda de restos antes do advento da reciclagem? O nível dos objetos implica 

descrever as autoridades que delimitam, designam, nomeiam e estabelecem tal objeto e analisar 

as especificidades, ou o que permite que diferentes objetos possam ser decompostos, 

contrastados, relacionados, reagrupados, ou serem decorrentes uns dos outros. Este nível abarca a 

idéia de que se substitua a formação regular dos objetos que emergem a partir de um determinado 

comportamento (práticas discursivas) por aquilo que é anterior a esse comportamento. Dessa 

forma, o objeto deixa de ser definido pela referência ao discurso que o fundou, e passa a sê-lo 

pelo corpo de regras que permitem que ele se forme como objeto daquele discurso – as condições 

do seu aparecimento histórico (problematização). De acordo com Machado (1981), a unidade de 

um discurso não viria dos objetos a que ele se refere, mas daquilo que é construído a partir do que 

se diz a respeito desses objetos. 
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2.2.2.2 O nível das modalidades enunciativas (afirmações) 

 

O nível das modalidades enunciativas refere-se ao conjunto de regras que possibilitam as 

enunciações (afirmações) ou o uso de determinadas afirmações e não de outras em seu lugar, 

refere-se às regras que fazem com que elas pertençam a um mesmo conjunto; diz respeito às 

descrições, deduções, analogias, verificações, dentre outros modos de construí-las que permitem 

o surgimento das questões relativas ao que se está problematizando; acarreta as condições legais 

que dão o direito a determinado ator e não a outro de praticar e de estender um conhecimento, ou 

seja, a quem é concedido esse direito de estender um conhecimento, quem está qualificado para 

isso e qual a posição (social, no discurso) que ele ocupa. Refere-se aos princípios que 

estabelecem aquilo que pode ser dito sobre determinado objeto.  

Este nível alude à posição de quem profere o discurso e a quem ele se dirige – de onde ele 

deriva (instituição) e o seu ponto de aplicação –, aos seus objetos específicos e instrumentos de 

verificação – tecnologias, regulamentos, sistemas de registros, anotações, descrições, 

classificações, integração em séries numéricas e estatísticas; refere-se ao surgimento de 

instituições (administrativas, políticas ou econômicas) dedicadas à introdução de áreas de estudo 

sobre uma determinada questão oriunda de diferentes domínios teóricos. 

 

2.2.2.3 O nível da formação dos conceitos  

 

Este nível refere-se às regras que possibilitam o aparecimento dos conceitos e a sua 

transformação; implica desconsiderar a noção de que as unidades discursivas são formadas a 

partir de elementos dispersos para que conceitos incompatíveis surjam de um todo coerente; 

implica considerar a disposição das modalidades enunciativas: o modo como se escreve ou se 

observa, por meio de uma série dessas modalidades (o que permite a recriação de um processo 

perceptual, as ordens enunciativas, os tipos de dependência e os esquemas retóricos, de acordo 

com os quais os grupos de afirmações podem ser combinados); implica ainda a coexistência de 

campos enunciativos de modo que o que é criticado, discutido, julgado, rejeitado ou excluído 

também seja alvo de atenção; implica a definição dos procedimentos de intervenção aplicados 
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para algumas afirmações ou usados para a exclusão de outras. Este nível diz respeito aos 

conceitos que podem ser empregados para dizer sobre determinado tema.  

Em suma, o nível da formação dos conceitos refere-se àquilo que pertence a uma 

formação discursiva e ao que permite a essa formação delimitar um grupo de conceitos 

incompatíveis. Ele sugere como diferentes elementos podem ser relacionados uns com os outros.  

 

2.2.2.4 O nível da formação das estratégias 

 

Segundo Foucault (1972), na sociedade ocidental, a propriedade do discurso – ou seja, o 

direito de falar, a habilidade de compreender, o acesso às afirmações e a capacidade de investi-lo 

em decisões, instituições ou práticas – está confinada a um grupo particular de indivíduos. O 

nível da formação das estratégias, segundo este autor (1995: 248) o define, seria o meio para se 

alcançar uma finalidade: “o conjunto dos meios operados para fazer funcionar ou para manter um 

dispositivo de poder”.  

O nível da formação das estratégias implica descrever em cada tempo as regras de 

formação dos objetos, modalidades enunciativas, conceitos e escolhas teóricas. Assim, a direção 

que uma pesquisa sobre as estratégias deve tomar envolve a determinação dos pontos em que o 

discurso denota uma incompatibilidade de objetos, de afirmações ou de conceitos que, mesmo 

conflitantes, convivem numa única formação discursiva. Envolve também a determinação dos 

pontos de equivalência, quando dois elementos incompatíveis são formados do mesmo modo e 

com base nas mesmas regras; quando as condições para o aparecimento deles são idênticas; e 

quando eles estão situados no mesmo nível.  

A formação das estratégias refere-se à descrição da autoridade que guia a escolha de um 

grupo parcial apropriado, entre todas as alternativas possíveis. O discurso em questão pode 

apresentar analogias, oposições e complementaridades com outros discursos; pode descrever a 

relação de delimitação mútua entre discursos, dando a cada um deles a marca de sua 

singularidade pela diferenciação dos domínios de aplicação.  

O nível das estratégias refere-se ao que está por trás da emergência dos objetos, das 

afirmações e dos conceitos. Implica identificar quem profere o discurso (conhecimento) e 
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reconhecer que isso está restrito a um grupo particular.  

Segundo Foucault (1972), História da loucura tratou de uma formação discursiva cujo 

ponto teórico de escolha foi fácil de localizar, cujo sistema conceitual não era complexo e era 

reduzido, cujas regras enunciativas eram homogêneas e repetitivas, mas cujos objetos emergiram 

de um grupo complexo e entrelaçado. Para dar conta da totalidade do discurso da psiquiatria, ele 

privilegiou a complexidade do objeto louco – a sua formação – tendo sido os demais elementos 

fáceis de identificar . 

Em Nascimento da clínica, por outro lado, ele procurou mostrar como as modalidades 

enunciativas do discurso médico foram se modificando. Já em As palavras e as coisas, o 

privilégio foi dado à rede dos conceitos e suas regras de formação e ao modo como elas poderiam 

ser localizadas na gramática geral, na história natural e na análise das riquezas (MACHADO, 

1981). 

Só é possível estabelecer o campo de um discurso mediante o conhecimento das suas 

regras de formação. Assim, não importa que a afirmação relativa a um determinado objeto seja 

oriunda de duas ou mais fontes distintas, mas sim que, no momento em que é enunciada, essa 

afirmação faça referência ao mesmo objeto. Esse objeto continua a pertencer a uma mesma 

ordem discursiva (a um mesmo campo). O que está em jogo não é o fato de as fontes serem 

distintas, mas sim o reconhecimento da autoridade dessas fontes, o saber ou instituição que as 

representa e os meios de que se valem para proferir tal afirmação. Importa apenas saber o lugar 

que aquele que fala ocupa na formação discursiva, em nome de que, a partir de que e com que 

finalidade ele contribui para essa formação. Logo, é preciso saber, ao se empreender uma 

arqueologia e uma genealogia, onde estaria localizada a complexidade do que se está analisando e 

se todas as quatro regras antes mencionadas se apresentam. Dessa forma, retomando o esquema 

ilustrativo proposto no tópico anterior, ele poderia ser agora assim colocado:  
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   Tabela 2.2. Genealogia – poder  
1. Conhecimento/ 
saber  
(unidade) 

2. Poder  
(regras de formação) 

3. Sujeito do discurso 
(formações ou práticas discursivas) 

A problematização 
do lixo envolve 
vários especialistas e 
instituições. 

Sistema de regras (táticas), relações de 
poder e normas que regulam as práticas 
em quatro níveis: dos objetos (lixo, 
catador, gerador, consumidor); das 
modalidades enunciativas (poluente, 
commodity etc.); dos conceitos 
(reaproveitamento, cooperativismo, 
intermediário) e das teorias e 
estratégias (desenvolvimento de 
tecnologias de reaproveitamento, 
políticas de estimulação etc.).  

Formadas por medidas de discriminação 
(cadastramentos, cooperados e não 
cooperados).  
Diferenciadas na prática diária – leis, 
adesão a cooperativas (assiduidade, 
uniformes, crachás). 
Manifestas em descrições sobre a 
necessidade de receber apoio gerencial. 
Circunscritas pelos códigos, práticas e 
orientações pautados em regras do 
mercado. 

 
O esquema da Tabela 2.2 procura mostrar que o anteriormente, na Tabela 2.1, colocado 

na primeira coluna como uma unidade discursiva pode ser nomeado também de 

conhecimento/saber, que, por sua vez, é formado a partir de diferentes elementos cujo 

aparecimento se dá através de regras de formação que podem (segunda coluna) ser designadas 

pela palavra ‘poder’.  

A genealogia é o ato de fazer uma indagação a respeito das condições, ou melhor, das 

regras que possibilitam essa determinada unidade (conhecimento/saber), ou seja, que possibilitam 

que elementos dispersos formem uma regularidade. Indagação essa oriunda da resultante desse 

conhecimento/saber em termos de subjetividades, ou seja, daquilo que se produz como efeito 

(sujeito do discurso) dessa unidade discursiva (FOUCAULT, 1995). A idéia de efeito, conforme 

descrito na terceira coluna da Tabela 2.2, permite colocar os catadores como o produto (sujeito) 

do discurso sobre o lixo e não seus produtores, já que não atuam como um elaborador das regras 

de formação do mesmo (conhecimento/saber), mas emergem como sua conseqüência.  

Daí não fazer sentido a idéia inicial de que os catadores ressemantizariam o lixo – 

transformariam esse objeto à medida que o coletam, separam e vendem – e, sendo assim, 

melhorariam suas condições de vida economicamente falando. Dito de outro modo, considerando 

o que até o momento foi colocado sobre Foucault, os catadores elaborariam de algum modo as 

regras de formação desse discurso.  

O que esta tese procura colocar é que o mais provável seja que o lixo ressemantizado 

conferiria existência aos catadores mediante a mudança no modo como esse objeto é definido, 
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evocado e passa a ser alvo de cuidados em diferentes momentos. Desta forma é preciso indagar as 

condições que permitem que o lixo (como produção discursiva) seja evocado como reciclável – 

ou seja, de onde (e a partir de quem) afinal parte a sua unidade.  

Voltando à segunda coluna da Tabela 2.2 relativa às regras de formação do discurso, os 

quatro níveis mencionados anteriormente podem ser entendidos, conforme apresentado na Tabela 

2.3 a seguir: 

       
      Tabela 2.3. Os elementos do discurso 

Objeto Modalidades enunciativas 
(afirmações) 

Conceitos Estratégias e teorias 

O que teria 
permitido a 
emergência do 
lixo? 
Que outros temas 
emergem a partir 
do lixo? 

As afirmações proferidas 
sobre o lixo, e também sobre o 
catador, partem de atores e 
instituições determinadas, de 
acordo com as questões em 
jogo. 

O que permite a mudança 
nos modos como o lixo é 
conceituado. 
O que permite que 
elementos incompatíveis 
sejam correlacionados. 

O que permite a 
emergência dos 
objetos, afirmações e 
conceitos.   

 
De acordo com a Tabela 2.3, o nível dos objetos permite pensar sobre o que faria com que 

as pessoas se dedicassem a falar do lixo e de sua economia e passassem a designar, nomear e 

estabelecer também as especificidades do catador. Esse nível leva a que se indague o que permite 

que um determinado saber não se debruce sobre um objeto privilegiado apenas (o lixo), mas 

estabeleça contorno a outros extremamente dispersos (como o catador, o consumidor ou gerador). 

Vide os modos variados de se definir tanto o lixo como o catador, enquanto consumidores e 

geradores seriam instados apenas a mudarem seus hábitos e não necessariamente se tornariam 

sujeitos desse discurso por terem de mudar esses hábitos. Ocorre que esses atores mencionados 

ocupam lugares diferentes no discurso na condição de sujeitos ou de pessoas consideradas aptas a 

delimitar o objeto, produzir afirmações e conceitos a seu respeito. 

O nível das modalidades enunciativas sugere pensar que o lixo, um objeto sobre o qual 

outrora se debruçavam apenas a engenharia sanitária e a saúde pública, recentemente vira tópico 

da engenharia ambiental e da ecologia, dentre outros especialistas e instituições. É nesse mesmo 

sentido que se coloca aqui que a ciência política e o serviço social se debruçariam sobre o 

catador, conforme ele e o lixo, juntos, formam uma regularidade, na medida em que o primeiro é 

problematizado (conhecimento/saber) e o segundo se torna alvo de práticas (sujeito do discurso) 
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oriundas dessa problematização. Assim como aquelas, outras áreas de conhecimento só têm o 

direito de falar quando as instituições (o próprio poder público, o setor privado, as ONGs, as 

universidades e os centros de pesquisa) que as representam o permitem e de acordo com os 

interesses ou preocupações em jogo (saúde, vazão, economia dos recursos naturais, mercado de 

recicláveis, questão social etc.).  O catador é dado a ver a partir do que falam dele especialistas, 

que vão desde aqueles que denunciam as condições subumanas em que trabalham (insalubridade, 

exploração), definem o seu perfil (desempregados, analfabetos) bem como propõem o modo 

como devem se organizar (colaboração, cooperativismo). Da mesma forma que o lixo é 

considerado como ameaça à saúde ou como geração de renda, conforme aquele de quem parte as 

afirmações sobre esse objeto.  

O nível dos conceitos permite pensar sobre o termo cooperativismo, por exemplo, 

segundo a visão de gestores públicos, como a forma de organização capaz de propocionar ao 

catador adquirir uma identidade de trabalhador perante a sociedade e de atender ao mercado de 

recicláveis. O conceito de intermediário pode, segundo literatura acadêmica, ser definido tanto 

como o do ator que garante a existência do catador, uma vez que o liga ao mercado, como aquele 

que se interpõe entre ele e as indústrias, sendo o responsável pelas suas mazelas sociais e 

econômicas e que, por isso, deve ser sobrepujado. Por fim, o lixo, de objeto tabu passa a algo de 

valor, conforme seja considerado pelas suas características intrínsecas (ausência de forma, odor) 

ou pelo valor nele embutido. Ora o trabalho como catador é algo que dignifica aquele que o 

desempenha, ora designa uma tarefa degradante, indigna, que não deveria existir.  

O nível das estratégias refere-se aos aspectos que permitem o gerenciamento de resíduos, 

tal como ele se dá, e as tecnologias relativas tanto à modernização do sistema de coleta como de 

reaproveitamento do material e que, por sua vez, permitem a valorização do lixo. As políticas de 

estimulação, como tecnologias, podem ser consideradas como incentivadoras do retorno do 

reciclável ao ciclo de produção, da mesma forma que a educação ambiental da sociedade, a 

disseminação da idéia de consumo verde, a criação de ecopontos, dentre outros que ilustram as 

tantas estratégias pensadas em relação ao lixo e que resultam em novos modos de conceituá-lo, 

ou seja, em novos enunciados.  

Para terminar esse tópico relativo à genealogia, é importante dizer que alguns dos 
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elementos que compõem uma formação discursiva, se tratados isoladamente, animariam outros 

discursos. Desta forma, o catador de lixo é um tema passível de ser tratado como um discurso, da 

mesma forma que o consumo verde ou os oligopsônios de reciclados – também considerados 

como elementos componentes do discurso sobre o lixo. Esses elementos serão mencionados em 

momento oportuno, na condição de objeto, conceito e estratégia, naquilo em que ajudam a 

compor a unidade do discurso relativo ao lixo.  

Ocorre que, embora um tema (argumento) possa animar um grupo de discursos – o lixo e 

o catador podem ambos relacionar-se com a questão do meio ambiente ou social separadamente –

, este tema sozinho não passa de uma mera descrição de eventos discursivos.  

Mesmo que apresente uma unidade interna, um tema não constitui nele mesmo uma 

regularidade que permita propor uma problematização. De modo que o que interessa é a 

compreensão daquilo que permite que dois temas – lixo e catador, no caso – sejam, assim como 

outros elementos, ‘sujeitados’ ou alinhavados a um discurso determinado. Discurso aqui 

designado como problematização do lixo, assim alcunhado não pelo alinhavar daqueles dois 

temas, mas pela concomitância de discursos relativos a um mesmo objeto – o lixo com a questão 

ambiental e econômica.  

O esforço desta tese é compreender como essa concomitância de discursos sobre o lixo a 

partir da década de 1990 impacta o trabalho dos catadores, de acordo com as regras disseminadas 

pelos modelos de gestão que surgem a partir das políticas de estimulação do poder público. 

Modelos que os levam a ocupar um lugar determinado na produção discursiva relativa ao lixo – 

na condição de sujeito desse discurso. 

 

2.2.3 O sujeito do discurso 

 

Os dois tópicos anteriores foram desenvolvidos no intuito de mostrar que estabelecer uma 

arqueologia é pensar o discurso como algo formado mediante regras cuja identificação é dada 

pela genealogia ao recorrer às práticas que institucionalizam o enunciado desse discurso 

(RABINOW e DREYFUS, 1995). Compete à arqueologia, então, dizer do que essas práticas são 

compostas – ou a partir de que elementos – e à medida que faz isso implica uma genealogia, que 
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significa apontar o modo como elas operam – as regras e estratégias que permitem essa operação. 

Quanto ao sujeito do discurso, este termo refere-se ao efeito dessas regras e estratégias naqueles 

que seriam os alvos sobre os quais o discurso incide.  

Nos trabalhos Vigiar e punir e História da sexualidade, Foucault propõe o corpo como o 

ponto de atuação das práticas relacionadas ao poder (RABINOW e DREYFUS, 1995). Nesses 

dois livros funda-se uma diferença em relação às suas obras anteriores à Arqueologia do saber. 

Neles, as estratégias adquirem uma ênfase não mais circunscrita a escolhas teóricas. As 

estratégias são colocadas por ele como “o verdadeiro sustentáculo da atividade discursiva” 

(RABINOW e DREYFUS, 1995, p. 88). Enquanto Foucault procurou anteriormente mostrar o 

modo como a objetividade científica e as questões subjetivas emergiram concomitantemente num 

campo marcado por práticas sociais, nesses seus dois livros mais recentes é o papel das práticas 

discursivas sobre as práticas não discursivas que o interessa.  

Desta forma, em Vigiar e punir e História da sexualidade seu empenho não é o de falar 

da criminalidade ou da sexualidade, mas como aqueles dispositivos para controle ou correção de 

uma ou de outra atenderam a algo para além do próprio dispositivo em si. Assim, enquanto para a 

criminalidade a prática social ou estratégia refere-se à disciplina, naquilo que tange à sexualidade 

ela seria a confissão. Essas duas práticas sociais, disciplina e confissão, o interessam porque são 

consideradas como dispositivos que atendem a objetivos não necessariamente relacionados aos 

seus alvos, mas à capacidade de produzir efeitos. Esses efeitos, no caso, seriam corpos dóceis, 

controláveis, produtivos. São esses efeitos que interessam quando se pensam as subjetividades 

engendradas pelas práticas as quais ele se refere nesses dois livros.  

É importante ressaltar que as práticas a que Foucault (1972; 1995) faz menção em seus 

trabalhos referem-se a todas as atividades da vida humana, o trabalho, a escola, as instituições em 

geral que, se não têm o intuito de corrigir, seriam pelo menos atravessadas pela noção de 

controle. De acordo com Burrell (1998), não se trata de atribuir ao poder ‘disciplinar’, no caso, 

um caráter negativo, já que ele é um investimento diário ao qual é submetido o ser humano diante 

das diversas relações a que está sujeito.  

Segundo Butler (1997), o poder se impõe a nós que, enfraquecidos por esta imposição, o 

internalizamos. Ocorre que, segundo essa autora, esse ‘nós’ que o internaliza é  
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fundamentalmente dependente dos termos desse poder para existir. Para mostrar isso ela elabora 

a seguinte pergunta: é possível uma condição, que não a discursiva, que articule algum ‘nós’? A 

sujeição consistiria, então, nessa dependência fundamental em relação a algum discurso. Discurso 

que nunca se pode escolher qual será, mas que, paradoxalmente, sustentaria nossa capacidade de 

ação. 

Quanto à questão do sujeito do discurso, Foucault fez uso deste termo para articular uma 

forma de poder que simultaneamente subjuga e assujeita (este poder) (CRUIKSHANK, 1999; 

BURRELL, 1998). De acordo com ele:  

 
Há dois significados para a palavra sujeito: sujeito a alguém pelo controle e dependência, e 
preso à sua própria identidade por uma consciência ou autoconhecimento. Ambos sugerem 
uma forma de poder que subjuga e torna sujeito a (FOUCAULT, 1995, p. 235). 

 
O poder em Foucault seria, então, algo que categoriza o indivíduo, ao ligá-lo a uma 

identidade imposta mediante uma verdade a seu próprio respeito que deve ser reconhecida nele, 

por ele mesmo e pelos outros: “É uma forma de poder que faz dos indivíduos sujeitos” (1995, p. 

235). Logo, a noção de indivíduo aqui deve ser entendida como o que atende às normas ou aos 

padrões impostos. Por se tratar de imposições, no entanto, essas normas ou padrões – criados por 

grupos específicos – assujeitam os indivíduos. 

Em suma, é como se o preço de se tornar um indivíduo passasse pela necessidade de 

aderir a normas (ou ao poder disciplinar) produzidas a partir de conhecimentos elaborados por 

instituições e especialistas (regras) determinados. De modo que não se trata de propor uma fuga 

ao assujeitamento ou aos efeitos do poder (regras), mas de identificar quem produz as regras, 

como elas são aplicadas e por quem (genealogia). 

A forma de poder em questão relacionar-se-ia àquelas práticas sociais que modelam o tipo 

de comportamento ou conduta condizente com uma determinada norma vigente. No caso da 

sexualidade, essa norma é moral. No caso da criminalidade, é jurídica/legal. Burrel (1998) toma a 

norma jurídica como a forma extrema daquilo que Foucault (1977) nomeia como poder 

disciplinar. No caso da catação de lixo, é a de mercado.   

Segundo Foucault (1995, p. 235), haveria três formas de reagir a uma formação discursiva 

e que levam à dominação, à exploração, ou àquilo que, de acordo com ele, “liga o indivíduo a si 
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mesmo e o submete aos outros”. O problema é que, para ele:  

 
todos os tipos de sujeição são fenômenos derivados, que são meras conseqüências de outros 
processos econômicos e sociais: forças de produção, luta de classe e estruturas ideológicas 
que determinam as formas de subjetividade (p. 236).  

  
Sua proposta é que, desde o século XVI, o Estado desenvolve políticas de poder que 

ignoram os indivíduos em geral, em nome do interesse de grupos determinados. Segundo ele 

(1995, 1996a), trata-se de uma forma de poder totalizador, que leva à individualização das 

pessoas, cuja origem vem das instituições cristãs das quais o Estado teria herdado algumas idéias. 

Uma delas é a de salvação, mas não na outra vida e sim nessa mesma, mediante riqueza, padrão 

de vida e segurança. Uma outra é a do sacrifício pela salvação do rebanho, daí, por exemplo, o 

fato de que a polícia teria sido inicialmente criada, não para garantir a segurança contra os 

inimigos, mas para garantir os padrões urbanos (como a higiene), necessários para o andamento 

do comércio e da produção. Por fim, a idéia do cuidado com o rebanho e com o indivíduo em 

particular, cuja alma e consciência devem ser conhecidas, que é extrapolado para o levantamento 

de dados quantitativos sobre a população e noções analíticas relativas ao indivíduo.  

Diante dessa proposta, Foucault sugere que a forma de superação desse Estado deve advir 

de novas formas de subjetividade. Não se trata nesta tese, então, de negar a importância do 

Estado e suas instituições em relação à questão dos resíduos, por exemplo, e dos catadores 

particularmente, mas de pensar sobre aquilo que, nele e nas suas instituições, gera efeitos 

perversos de assujeitamento ao discurso por uns em função do interesse de outros. Afinal, 

 
a conclusão seria que o problema político, ético, social e filosófico de nossos dias não consiste 
em tentar liberar o indivíduo do Estado nem das instituições do Estado, porém nos libertarmos 
tanto do Estado quanto do tipo de individualização que a ele se liga. Temos que promover 
novas formas de subjetividade através da recusa desse tipo de individualidade que nos foi 
imposto há vários séculos (FOUCAULT, 1995, p. 239).  

 
A resistência é um modo de recusa a essa forma de individualidade imposta, ou à proposta 

de uma nova forma de subjetividade. Daí a resistência ser o complemento das relações de poder – 

e daí também ser possível pensar que onde há um(a) encontra-se o(a) outro(a). Por isso Foucault 

(1995, p. 231), ao refletir sobre sua obra, afirma que o intuito dela não foi tratar do poder, mas 
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“criar uma história dos diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres humanos 

tornaram-se sujeitos”.  

Ele divide esses modos em três: o da investigação que, mediante o estatuto de ciência, tem 

como mira o sujeito do discurso (no caso da gramática, filologia e lingüística), o sujeito produtivo 

(na análise das riquezas e economia), e o sujeito vivo (da história natural e biologia); o das 

práticas divisoras, em que o sujeito aparece em relação aos outros (o louco em relação ao são, o 

doente em relação ao sadio etc.); e, por fim, o de como se torna um sujeito (no caso da 

sexualidade, como o homem se reconhece como um sujeito da sexualidade).  

Segundo Foucault (1995), se a questão do poder apareceu em seus trabalhos foi porque as 

práticas que tornam o ser humano um sujeito colocaria esse sujeito em relações de poder, 

conforme ele seja colocado em relações de produção (teoria econômica, história) ou de 

significação (lingüística e semiótica).  

É a partir dessas colocações do autor que esta tese propõe que o catador se tornou sujeito 

da problematização do lixo: um sujeito produtivo (útil); um sujeito organizado em relação ao 

indisciplinado; um sujeito da resistência (à medida que produz afirmações a respeito de si, do lixo 

e que de algum modo participa das regras daquela problematização, desde que permitido pela 

organização em que trabalha). Desta forma, esta tese procura apontar o efeito, no catador, do 

“reciclável” e de todos os elementos que compõem essa prática discursiva relativa ao lixo, uma 

vez que a ressemantização do lixo não o teria favorecido. 

Os alvos dessa problematização do lixo, contudo, vão desde os catadores até os geradores 

(ou consumidores) e os compradores de recicláveis (e os intermediários, inclusive). Ocorre que 

esses geradores não foram objetos de análise nesta tese porque não subsistem desse material 

atualmente valorizado e só são mencionados porque suas atitudes interferem no trabalho do 

catador e de algum modo propagam os discursos sobre o lixo. Os compradores e intermediários, 

por sua vez, diferente dos catadores, ocupam uma posição muito distinta no discurso, à medida 

que são mais um elemento a elaborar as suas regras (estratégias) do que um alvo dele6, já que a 

literatura afirma, por exemplo, que a determinação do valor do reciclável ora é de 

responsabilidade desses atores, ora das indústrias que beneficiam o material.  

                                                 
6 À medida que se vêem obrigados a se adaptarem ao contexto de valorização do lixo, forçam-se a elaborar 
estratégias, como a formação de oligopsônios, que podem ser entendidas como forma de resistir ao discurso, mas ao 
fazerem isso impingem em outros segmentos relações de poder comumente retratadas pela literatura, como essa 
capacidade de determinar o preço de compra dos recicláveis. 
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No caso dos catadores, a questão do sujeito do discurso fica clara quando constatado que 

o estabelecimento de estratégias por parte do poder público, a fim de que se organizem face ao 

mercado de recicláveis, nem sempre permite a participação deles na elaboração das regras das 

organizações a que passariam a pertencer nem das regras daquele discurso (como o atendimento à 

economia de escala, por exemplo). Isso leva a que essas estratégias, como práticas sociais, 

promovam efeitos nos catadores (produtividade) em conformidade com a gestão das organizações 

a que estão aderidos e não necessariamente em conformidade com o que se propunha com essas 

estratégias quando foram elaboradas por gestores públicos a fim de apoiar o trabalho dos 

catadores. Nesse sentido, vejamos como as tabelas apresentadas nos tópicos 2.2.1 e 2.2.2 

anteriores poderiam ser ora apresentadas (tabelas 2.1 e 2.2).   

 

      Tabela 2.4. O sujeito do discurso - subjetividades 
Arqueologia 
(Conhecimento/saber) 

Genealogia 
(Poder) 

Sujeito do discurso 
(Subjetividades)  

Qual a unidade 
discursiva de que se vale 
cada estudo de caso? 
Ou quais as práticas que 
estruturam os três casos? 

Quais os elementos (regras) de que 
se valem cada estudo de caso? 
Como surgiram essas práticas e 
como elas operam? 

Qual o efeito das regras (tipo de 
comportamento condizente com uma 
norma vigente) sobre aqueles que são 
seus alvos? 

 
Assim, de acordo com a Tabela 2.4, caberá, no que tange a esta tese, 1) verificar a 

unidade discursiva em que se pautam cada uma das organizações de catadores estudadas (ou as 

práticas que as estruturam): ou seja, o lixo é algo de valor ou é um problema ambiental; essas 

organizações têm como objetivo o retorno de matéria-prima ao ciclo produtivo ou a mera 

diminuição da vazão de resíduo em aterros; 2) quais as regras de que se vale cada uma delas (ou 

seja, quem as elabora): a que elementos do discurso sobre o lixo os seus membros fazem alusão e 

como as práticas inerentes a essas organizações operam; 3) por fim, qual o efeito delas nos seus 

alvos: qual o tipo de comportamento que as regras ou elementos de que se valem essas 

organizações surte naqueles que a elas pertencem ou que são alvos da unidade discursiva em que 

elas se pautam. 

Não se trata, portanto, de questionar o controle que a política de estimulação do gestor 

público a ser descrita no capítulo 4 representa para os catadores, mas de analisar o modo como se 

dá essa idéia de controle nas três organizações estudadas. Não se trata de questionar a proposta de 
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organização dos catadores para o atendimento ao mercado de recicláveis, mas de discutir o modo 

como essa proposta é colocada para eles e se isso tem permitido a eles participarem (resistência) 

ou não (sujeitos) da sua elaboração (das regras em que se pauta essa proposta). Por fim, se os 

catadores teriam sua capacidade de ação sustentada, em conformidade com essas organizações, já 

que, conforme Foucault (1995, p. 235), interessa entender “[...] a maneira pela qual o saber 

circula e funciona, suas relações com o poder”.  

Os catadores tornam-se alvo de cuidados e verdades são produzidas a respeito deles por 

especialistas que os ensinam sobre reaproveitamento (tecnologias), usando afirmações sobre as 

suas condições de explorados pelo comprador e de estigmatizados, dentre outros, e usando 

conceitos que os definem e também aos seus compradores e aos objetos que coletam. Esses 

especialistas passam, em determinada época, a falar sobre os catadores e também em nome dos 

mesmos, não necessariamente a partir do Estado, mas também de órgãos não estatais.  

Originou-se da problemática colocada pelos catadores nos estudos de caso a consideração 

do sujeito do discurso sobre o lixo, de modo que no capítulo seguinte é empreendida uma 

arqueologia e uma genealogia do lixo a fim de identificar a emergência daqueles como um alvo 

de estratégias.  

De acordo com Foucault (1995, p. 232), é sempre do sujeito que se empreende uma 

genealogia: “não é o poder, mas o sujeito, que constitui o tema geral de minha pesquisa”. O 

sujeito é um complemento do poder. É o sujeito que suscita abordar o poder (a análise do 

discurso, a problematização) a partir do qual ele é engendrado. Assim, fica compreensível o 

porquê de o catador, cuja existência é anterior à problematização do lixo, se representar como 

alguém que é dado a ver somente a partir das práticas discursivas ligadas ao lixo como um 

reciclável. Assim, uma vez tendo discorrido sobre o sujeito do discurso relativo ao lixo, vejamos 

agora o que representa a problematização. 

 

2.3 A problematização  

 

A problematização refere-se à concomitância de temas que subitamente passam a animar 

um discurso particular, que se vale de elementos não necessariamente correlacionados, mas que, 
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mediante conjunturas determinadas, constituem uma unidade (regularidade no tempo e no 

espaço), ou seja, passam a se referir a um tema específico. A problematização refere-se aos 

eventos discursivos ou às unidades compostas a partir de um campo, especificado no espaço, e de 

uma continuidade (regularidade), individualizada no tempo (FOUCAULT, 1972).  

Não importa se os elementos que formam uma regularidade não façam sentido se 

analisados separadamente, pois o que interessa é o efeito desses elementos quando agrupados. O 

que a questão ambiental tem a ver com o mercado de recicláveis (questão econômica), por 

exemplo, a não ser o fato de que juntos articulam uma formação discursiva que faz referência a 

um objeto específico (o lixo inorgânico que não se degrada e polui e que pode ser reciclável, logo 

matéria-prima)? Foucault (1972) toma como exemplo disso a unidade de tudo o que instituiu o 

tema evolucionista de Buffon até Darwin, que segundo ele foi mais filosófico do que ligado à 

biologia, mas que se transformou em conhecimento discursivo que se apresenta tanto como 

hipótese quanto como recurso ao qual se acorre na medida da necessidade.   

 
O mesmo tema, como o da evolução, por exemplo, pode ser articulado em dois diferentes 
campos de objetos e conceitos. No século XVIII, as idéias sobre evolução se baseavam na 
noção de continuidade das espécies interrompida por catástrofes naturais, enquanto no 
século XIX os evolucionistas não se preocupavam com o estabelecimento de um quadro 
contínuo de espécies, mas com a descrição de grupos descontínuos. Um único tema, mas 
dois tipos de discurso. Inversamente, em economia, o mesmo conjunto de conceitos é 
utilizado de acordo com duas estratégias diferentes para explicar a formulação do valor – 
um baseado na troca e o outro na remuneração (RABINOW e DREYFUS, 1995, p. 80). 

 
A proposta desta tese de problematizar o lixo passa pela constatação da concomitância de 

dois temas, o meio ambiente e a economia de mercado (e conseqüentemente da escassez de 

recursos ou de matéria-prima para as indústrias) como fatores que justificam o empenho do poder 

público em organizar os catadores. Além de partir das análises de Foucault (1972, 1980, 1984, 

1991b), esta tese se baseia também nos trabalhos de autores que teriam se pautado no seu método 

de análise. Arturo Escobar (1995), por exemplo, propõe que o conceito de “desenvolvimento” 

seja pensado como uma produção discursiva, mediante a qual países considerados desenvolvidos 

– através de critérios elaborados por atores e instituições específicos – teriam ditado, após a 

Segunda Guerra Mundial, as regras para os países pobres a fim de que esses alcançassem um 

patamar de evolução idêntico ao daqueles. Ao propor o desenvolvimento como uma produção 
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discursiva, Escobar propõe que esta teria coincidido com a necessidade de expansão da economia 

capitalista. 

O conceito de desenvolvimento é apresentado pelo autor como a resposta à 

problematização da pobreza, considerada como campo discursivo que surge após a Segunda 

Guerra Mundial e não como um processo de conhecimento que gradualmente cobriu os 

problemas com os quais passou a lidar. Em suma, o desenvolvimento poderia ser proposto como 

uma construção histórica. Como um espaço em que os países pobres teriam de ser conhecidos e 

especificados e de sofrer intervenção de acordo com políticas e propostas vindas de fora, 

mediante alguns mecanismos estruturados através de formas de conhecimento e de poder 

consideradas sob a ótica do processo de institucionalização e de profissionalização ligado à 

pobreza. Logo, não seriam propostas das quais esses países tivessem pouco a pouco participado 

do processo de construção.  

Da mesma forma que a questão da pobreza, esta tese procura pensar sobre o caso dos 

catadores quando passam a ser atendidos, ou melhor, alvos de políticas e propostas que não 

teriam construído. 

Retornando ao conceito de desenvolvimento, Cooke (2005) propõe que um grupo amplo e 

separado de teorias e práticas de gerenciamento do Primeiro Mundo teria ajudado a construir o 

Terceiro Mundo como seu sujeito. A proposta deste autor é inspirada nas práticas do Banco 

Mundial e em artigos sobre estratégias de redução da pobreza que, segundo ele, teriam o intuito 

de facilitar o estabelecimento da estrutura institucional neoliberal no Terceiro Mundo. Estrutura 

esta cuja versão absorvida propõe um gerenciamento da mudança organizacional, mas de modo a 

não mudar a organização e sim essas nações-Estado, a fim de que a ordem político-econômica 

neoliberal pudesse ser estabelecida.  

Da mesma forma, a impressão que ora se tem sobre os catadores é a de que as estratégias 

de apoio, mesmo que afirmem trabalhar no sentido de ajudá-los, acabam por facilitar o 

atendimento dos recicláveis à economia de mercado sem isso significar uma melhora 

socioeconômica em suas vidas. O que se percebe até o momento é que o êxito tem sido do 

retorno do material (reciclável) ao ciclo de produção. Tal como propõe Escobar (1995), que, 

sobre a questão do desenvolvimento, admite que os mecanismos propostos para os países pobres 
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teriam sido bem-sucedidos em integrar, gerenciar e controlar os países e as populações. Se eles 

falharam em cunhar o desenvolvimento, tiveram êxito, pelos menos, em criar o 

subdesenvolvimento, o qual tem sido politicamente e tecnologicamente gerenciável em muitos 

lugares.  

O discurso sobre a reciclagem seria formado a partir da concomitância das questões 

ambiental e econômica, que por sua vez são formadas a partir de temas como escassez de 

recursos naturais, ou de matéria bruta (ver Figura 3.1 no próximo capítulo). Apesar de a 

engenharia ambiental e a economia dos recursos escassos – como saberes que ocupam um lugar 

privilegiado no discurso sobre o lixo, por exemplo – começarem a falar de um único tema, a 

reciclagem – por razões que vão da carência de recursos naturais à necessidade de matéria-prima 

para as indústrias –, elas são saberes distintos. Assim, não importa a coerência dos conceitos, mas 

as suas emergências simultâneas, mesmo que sejam incompatíveis.  

 

 

 
 
Figura 2.1 As condições de possibilidade do reciclável 

PROBLEMATIZAÇÃO DO LIXO 
(condições de possibilidade) 

 
QUESTÃO AMBIENTAL 

Tipo de material que passa a ser 
produzido  

Problemas de vazão  

Escassez de recursos naturais 

 

QUESTÃO ECONÔMICA 

Propriedades físicas do lixo  

Lixo como matéria-prima  

Desenvolvimento de 
tecnologias de reaproveitamento 

Desenvolvimento de indústrias 
de reciclagem 

Escassez de matéria-prima 

Desenvolvimento de um 
mercado 

Movimento ambientalista 

Lixo como poluente 
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O lixo é ameaça ambiental, é meio de subsistência, é objeto de valor, é o que pode tirar os 

catadores da marginalidade – desde que organizados em cooperativas, desde que tenham aderido 

às normas de formalização de pessoas jurídicas e exigências do mercado. O lixo também tem 

exigido da sociedade uma atitude cidadã em relação à natureza – ao ter de agora cuidar do seu 

lixo (separá-lo) antes de descartá-lo. O catador, por sua vez, é tanto um dos mais importantes 

agentes a recuperar o material pós-consumo doméstico, como um entrave ao mercado de 

recicláveis, conforme as afirmações sobre eles partam de especialistas que se posicionam de um 

ou outro modo quanto ao discurso sobre o lixo (ver o capítulo 4).  

Quando se fala em problematização do lixo, está a se propor que ela englobe não só a 

produção de novos discursos (saberes), mas o surgimento de segmentos empreendedores na 

economia da reciclagem, de políticas (estratégias) voltadas para os resíduos e para o catador e 

mudança de hábitos dos geradores (práticas discursivas), todas representadas pelas iniciativas do 

Estado. Além, também, do papel de ONGs e instituições religiosas que, concomitantemente ao 

Estado, se voltam para os problemas dessa população.  

Da mesma forma, se está a alegar que o lixo continuaria a ser um problema exclusivo das 

administrações das cidades, mas passa a receber a atenção de setores privados, que teriam criado 

iniciativas voltadas para ele, assim como os grandes geradores, que passam a vender para 

depósitos de compra o que antes doavam aos catadores. Seguindo esse raciocínio, os 

intermediários teriam formado oligopsônios e os antigos donos de caminhões teriam se tornado 

sucateiros (adquirem pontos fixos). Logo, é a partir de toda essa mudança que foi possível propor 

o catador como sujeito das políticas de estimulação pensadas como estratégias que surgem da 

conjuntura que aqui se denomina problematização do lixo, pois diferentemente desses outros 

setores mencionados eles não formariam as regras do discurso representado por essa 

problematização (estratégias). 

 Os catadores seriam sujeitos à medida que procuram se adaptar a essa nova conjuntura, 

ou são alvo das estratégias propostas por esses outros setores. Um exemplo disso seria o 

oligopsônio formado na cidade do Rio de Janeiro e o modo como cada gestor das cooperativas 

estudadas gera as organizações que são de sua responsabilidade. Assim, vejamos pela figura a 



60 
 

 
 
 

 
 
 
 

seguir quais as condições para o aparecimento do catador: 

 

           
Figura 2.2 As condições de aparecimento do catador  

 

A Figura 2.2 permite verificar alguns dos temas que aparecem quando da menção ao 

termo catador, os quais serão tratados no capítulo 3. Eles aparecem aqui apenas para ilustrar os 

aspectos que o termo suscita, sendo que cada um deles poderia ser tratado como formações 

discursivas distintas, seja como afirmação, conceito ou estratégia. 

Ao propor que a concomitância de temas ligados à questão ambiental e ao mercado da 

reciclagem teria possibilitado falar de catador, não se está a ignorar a questão social que o tema 
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catador também sugere, mas a assumir que as estratégias de que os catadores de rua entrevistados 

seriam alvo estariam mais próximas de uma questão de mercado, que podem ser identificadas 

pela Figura 1.2. Embora as políticas do poder público afirmem atuar no sentido de tirá-los da 

marginalidade, ou das condições subumanas em que viveriam, e trabalhar para a resolução da 

questão ambiental, é no atendimento dos catadores às demandas desse mercado que elas 

acreditam estar o modo de se alcançar estes dois objetivos. É essa crença do poder público que se 

denominará aqui como uma regra oriunda da problematização do lixo e que, mediada pelas 

políticas de estimulação, permite verificar as condições que têm possibilitado ao catador 

(conforme os estudos de caso) participar da formação desse discurso. 

 

2.4 Discussão 

 

Este capítulo procurou apresentar o método de análise que permite tomar o lixo como 

uma produção discursiva e que passa a ser ressignificado, como reciclável, conforme a 

concomitância de temas ligados à sua ameaça ao meio ambiente e ao seu potencial (econômico) 

de reaproveitamento. 

 Procurou mostrar também como, mediante esse método analítico, os catadores emergem 

como alvo de apoio social e econômico por parte de setores preocupados em atenderem ora ao 

mercado de recicláveis, ora à questão ambiental que o lixo passa a evocar – a problematização do 

lixo. De acordo com a arqueologia e a genealogia apresentada neste capítulo procurar-se-á 

estabelecer um exame histórico dos discursos sobre o lixo e o seu efeito (sujeitos do discurso) 

sobre aqueles que esta tese toma como sendo um dos seus alvos – os catadores de lixo.  

O lixo e o catador, apesar de tratados como unidades discursivas formadas a partir de 

elementos (estratégias, afirmações e conceitos) a serem identificados nos dois próximos capítulos 

(parte II), têm nas organizações de cooperativas a estratégia que esta tese, num segundo momento 

(parte III), irá focar mais diretamente.  
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PARTE II 

O ponto de partida – as condições de possibilidade do lixo e do catador 
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3 A PROBLEMATIZAÇÃO DO LIXO E A PRODUÇÃO DO RECICLÁVEL  

 

O objetivo deste capítulo é realizar uma análise abrangente das mudanças no discurso 

sobre o lixo, visando entender os modos como se propõe problematizá-lo, bem como entender os 

discursos vigentes sobre o lixo que ajudaram a construir essa proposição. Inicialmente, serão 

enumerados alguns aspectos culturais relacionados ao lixo, de modo que a noção de utilidade 

(matéria-prima), de limpo (seco) e de valor (renda, renda extra), dentre outras características, a 

ele atribuída seja reconhecida. A identificação destas características ajudará a pensar, mais 

adiante, sobre a questão do estigma comumente atribuído aos catadores e sobre o valor que passa 

a ser atribuído ao lixo. Embora o estigma não seja tema central dessa tese, é uma afirmação 

relevante em torno da qual se pautam justificativas para o apoio do poder público a esses atores. 

Serão identificados os temas discursivos em que o lixo está inserido, ou seja, o que tem 

determinado o que pode e o que não pode ser pensado a seu respeito, por quem isso é pensado e 

como isso tem sido possível. Condições históricas de possibilidade permitem afirmar que são três 

as formas principais como o lixo pode ser analisado/observado: pelo seu aspecto sanitário 

(nocivo), pelo aspecto ambiental e pelo seu valor econômico. Estas duas últimas formas de 

pensamento, contudo, não foram consideradas como suficientes para amenizar a sua associação 

recorrente àquilo que é nocivo à saúde, ou para elevá-lo apenas à condição de algo que apresenta 

algum valor.  

O objetivo deste capítulo é o de mostrar que, embora o lixo sempre tenha sido objeto de 

valor para alguém (o catador), somente a partir do momento que o mesmo passou a apresentar 

algum valor para o mercado (e consequentemente para a sociedade) estratégias dirigidas aos 

catadores ganharam relevância. Logo, procura mostrar o comportamento em relação ao resíduo 

pós-consumo por parte de alguns segmentos da sociedade – comportamento esse entendido como 

práticas discursivas mediadas por teorias, afirmações, conceitos – e as tecnologias – relativas 

tanto ao sistema de coleta como de reaproveitamento desse resíduo – que juntos compõem uma 

formação discursiva sobre o lixo. Formação esse que tem o meio ambiente como tema, em 

concomitância com aspectos econômicos, o que leva a pressupor que a regularidade da 

problematização do lixo seja manifesta num campo antes restrito a catadores, compradores e 
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industriários. As discussões a seguir ajudam a compreender os motivos que levaram o poder 

público a propor organização de grupos de catadores (políticas de estimulação) e embasam 

discussões relativas ao catador como um sujeito desse discurso.  

 

3.1 O lixo – aspectos culturais 

 

Por cultura se entende o contexto criado por uma perspectiva simbólica de entendimento 

do mundo (GEERTZ, 1989). Cultura pode ser definida como uma teia complexa de significados 

que se transformaram ao longo das práticas cotidianas, quando das interações entre os indivíduos 

e também como “uma espécie de organização cognitiva socialmente compartilhada", conforme 

Spink e Menegon (2000, p. 80).  

Os aspectos culturais relativos ao lixo referem-se à teia de significados que este termo 

pode apresentar. Esses significados têm geralmente conotações negativas. Em algumas situações 

específicas, de acordo com as práticas cotidianas, o lixo pode adquirir conotações positivas, como 

quando reaproveitado como adubo, como valor de troca e lucro. Este significado positivo, porém, 

fica restrito a determinados grupos de pessoas conforme o contexto social, tipo de atividade ou 

época. 

No Dicionário Houaiss (2001) o lixo é definido como “qualquer objeto sem valor ou 

utilidade; detrito oriundo de trabalhos domésticos, industriais etc. que se joga fora”. De acordo 

com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) (MAGERA, 2003) e a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), o lixo pode ser classificado pela sua natureza física em seco ou 

molhado; pela sua composição química, como orgânico ou inorgânico; e conforme apresente 

riscos, em nocivo ou perigoso. O lixo pode ser também classificado de acordo com a sua origem 

em lixo doméstico (pós-consumo), comercial, industrial, hospitalar, público, agrícola, nuclear e 

entulho (COINTREAU, 1986 [1982]; MAGERA, 2003). As definições para o que constitui o lixo 

são inúmeras, da mesma forma que são inúmeras as suas classificações (READ el aal., 1997). 

O lixo doméstico é produto das atividades residenciais (como restos alimentares e ligados 

à higiene) e sua coleta é de responsabilidade do poder público. O comercial são os restos de 

escritórios, restaurantes, hotéis, dentre outros que, de acordo com o volume, são coletados por 
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empresas privadas. O institucional é o produzido em escolas, órgãos governamentais, dentre 

outros, cujo aspecto se assemelha ao doméstico, porém é mais rico devido à quantidade elevada 

de papel branco, e a sua coleta é de responsabilidade do poder público ou privado, de acordo com 

a natureza da Instituição. Os restos de construções, o lixo nuclear, o tóxico, o sanitário, o 

industrial e o hospitalar, dentre outros que recebem cuidado especial no momento da coleta, 

podem ser da alçada do poder público ou de empresas privadas, de acordo com a natureza da 

fonte geradora e com o volume (CALDERONI, 1998; COINTREAU, 1986[1982]). 

Embora lixo e resíduo sejam usados como sinônimos, a palavra resíduo está associada ao 

adjetivo sólido. Segundo Portilho (1997), o uso do termo resíduo sólido costuma ser empregado 

por técnicos e engenheiros de limpeza urbana, ao contrário da palavra lixo, que seria um termo de 

conotação popular, mas que não permite identificar de que resto se trata afinal: se líquido, pastoso 

ou gasoso, conforme sua constituição física. Cointreau (1986[1982]) afirma que o termo resíduo 

sólido é usado para as coisas que se descartam e envolve tudo aquilo que é jogado na atmosfera. 

Eigenheer (2003) declara que o termo ‘lixo’ passa a ser referido como resíduo a partir do século 

XX, de acordo com o material que passa a ser descartado após o advento da sociedade de 

consumo. Ele pode ser aproveitável ou não, sendo que o conceito de reciclável é atribuído a todo 

objeto com capacidade de retorno ao ciclo de produção, e o de rejeito refere-se àquilo que não 

pode ser aproveitado (www.polis.org.br).  

Dentre os problemas provocados pelo lixo estaria a poluição, devido à sua disposição em 

corpos de água, em lixões e em encostas, dentre outros, capazes de provocar  incêndios, 

desmoronamentos, eliminação de gases tóxicos, contaminação da água e solo e a proliferação de 

pragas e vetores (insetos, ratos etc.). 

 A preocupação social com o lixo é algo recente. Segundo Rodrigues (1995) a Idade 

Média não considerava o lixo como algo abjeto e sem utilidade. É com a filosofia de Descartes, e 

a possibilidade de fragmentar os objetos, com a separação entre homem e natureza, espírito e 

matéria que vai ser possível pensar a idéia de resíduo por meio de uma lógica dicotômica. Nessa 

lógica, as coisas que não se enquadram numa classificação são consideradas como sobra (sem 

classificação) e, portanto, devem ser eliminadas, expulsas. Com a sociedade industrial a visão 

muda. Os objetos passam a ser definidos pela sua utilidade e sobra como lixo passa ser aquilo que 
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é inútil (PORTILHO, 1997).  

Mas o lixo seria portador também de um simbolismo, devido à característica de 

decomposição, que justificaria não apenas a repugnância das pessoas, mas também a associação 

do mesmo com a morte, a doença, o caos e a desordem (EIGENHEER, 2003).  Esse sentimento 

de repugnância é intensificado pelas suas características negativas – ausência de forma, odor 

desagradável. Segundo Munford Lewis (1998, p. 21), porém,  

 

O homem primitivo, assim como a criancinha, olha com interesse, com respeito até, todas 
as excreções do corpo [...] Tem ele esses produtos espontâneos na conta de provas de uma 
espécie de criatividade espontânea, comum tanto ao homem como a seus parceiros 
animais. Na aldeia, o simples número tornava abundante o excremento, pois chegavam a 
misturá-lo com a lama para rebocar as paredes feitas de junco trançado das tendas da 
Mesopotâmia. 
 

Desta forma, a repugnância a certos objetos seria o resultado da cultura, ou como diria 

Freud (1976), da civilização – mediada pela educação e os hábitos que se adquirem na infância.  

O novo tratamento dado aos restos, à medida que passam a ser considerados como 

reciclável, é fato recente e sugere um olhar diferenciado sobre os resíduos por parte da sociedade. 

Esta mudança decorre, principalmente, do papel desempenhado por setores imbuídos de um 

discurso ambientalista ou econômico em relação aos problemas por ele provocados ou pelas 

saídas que ele aponta para a economia dos recursos escassos. Este novo olhar permite que se fale 

em ressemantização do lixo, que, “grosso modo”, significa, atribuir ao mesmo um caráter de 

praticidade, como algo que pode vir a ser reutilizado ou que pode retornar ao ciclo produtivo 

como matéria-prima para outros objetos. Sob esta ótica, o lixo passaria a adquirir um caráter 

positivo perante a sociedade (geradora desse resíduo) que outrora tendia a ver os materiais por ela 

descartados como inúteis e quando não abjetos (se misturados a restos orgânicos).  

A proposta de tratar o lixo como um discurso é a de apresentar os mecanismos que 

levariam a uma mudança no enunciado em relação ao mesmo. Uma mudança nos seus apelos de 

verdade, melhor dizendo, nos saberes a seu respeito – e que levariam à atribuição de afirmações, 

conceitos e teorias distintas, conforme as condições históricas permitam que ele seja tratado de 

modos diferentes por certos grupos de pessoas. É objetivo deste capítulo, ao considerar o lixo 
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como uma produção discursiva, apontar alguns dos discursos produzidos a respeito deste objeto 

até o início do presente século.  

 

3.2 O lixo como uma produção discursiva 

 

Falar do lixo como uma produção discursiva implica o conhecimento dos temas a ele 

associados em diferentes momentos. Para fazer isso, contudo, ele será considerado nesta tese 

como um tema a demandar atenção do Estado. Como tal ele é alvo de políticas (estratégias) que, 

de acordo com aqueles temas, podem estar ligadas a uma questão sanitária, ambiental ou 

econômica. A seguir, são expostas de modo breve cada uma dessas questões ou discursos sobre o 

lixo quando são identificados alguns elementos e práticas discursivas de que elas seriam 

formadas. 

O interesse de apresentá-lo como um discurso aqui é o de mostrar que, conforme mudam 

as questões em torno do lixo, novos interesses entram em jogo. De acordo com os discursos que 

dão conta da verdade a respeito desse objeto ele passaria a atrair investimentos de natureza 

privada. Ao propor tratar o lixo como uma produção discursiva, objetiva-se apresentar aquilo que 

passou a exigir da sociedade uma mudança de comportamento (práticas sociais) em relação a ele. 

Vejamos agora de forma breve cada uma das três questões (temas ou discursos) a que o lixo está 

associado. 

 

3.2.1 O lixo como questão sanitária 

 

Enquanto o sol dava conta de eliminar aquilo que ameaçava a saúde nos excrementos e 

restos orgânicos dispostos pelas ruas, o lixo não apresentava perigo para a população. É com o 

superpovoamento, porém, que ele vira um problema de ordem sanitária (LEWIS, 1998). Portilho 

(1997) afirma que é a fixação do homem e a necessidade de acumular alimentos que leva à 

produção de dejetos. Essa autora afirma também que, já em 1297, Londres teria promulgado uma 

lei sobre os resíduos sólidos. 

Segundo Rodrigues (1995), a primeira vez em que se ouviu falar de sua expulsão dos 
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centros urbanos data de 1779 – época em que o lixo era praticamente orgânico. Somente no 

século XIX o trabalho de “lixeiro” surge na França, e o resíduo passa a ser considerado algo que 

demandava orçamento e cuidados próprios. Em cidade como Nova Iorque e Manchester, nessa 

mesma época, era comum a administração pública ter animais como seus aliados: 

 

Sem o cão e o porco é de se duvidar que pudesse ter sobrevivido às suas infrações 
sanitárias a comunidade muito densa; na verdade, o porco serviu como um departamento 
auxiliar de limpeza pública até dentro do século XIX, em cidades supostamente 
progressistas, como Nova Iorque e Manchester. (LEWIS, 1998 p. 20)  
 

Com a Revolução Industrial o resíduo deixa de ser produzido em pequena quantidade, 

praticamente pelas residências, e o seu acúmulo começa a gerar problemas nas áreas urbanas. 

Neste momento instaura-se a “era dos descartáveis”, em que a produção de dejetos é acelerada 

pela produção de “lixo inorgânico” – que não se degrada (vidro, plástico etc.) (RODRIGUES e 

GRAVINATTO, 2002). 

Aliado a isso, há um aumento acelerado da população e uma mudança nos hábitos de 

consumo, que dificultam o controle da sua produção, tratamento e disposição. A partir de uma 

determinada época ele passa a exigir investimento de capital intensivo e soluções mecanizadas, 

como o uso de incineradores e a construção de aterros sanitários. Desta forma, cada região, 

procurou dar conta dessa questão de acordo com suas possibilidades.  

Entre as principais dificuldades relacionadas ao lixo está a da escassez de espaços para a 

sua vazão. Entre os anos de 1940 e 1960, os aterros sanitários foram considerados como a 

principal solução para este problema não só nos E.U.A. como em muitos países da Europa. Os 

aterros foram, entretanto, a estratégia preferida numa época em que havia disponibilidade de 

espaço para sua construção. Nessa época, a preocupação com o gerenciamento de resíduos 

dirigia-se à eficiência em relação à maximização do descarte total e a otimização dos custos 

operacionais (BARTONE, 1990). 

As tecnologias comumente voltadas ao tratamento do resíduo iriam desde o lixão até o 

aterro controlado e o sanitário. O lixão é o termo utilizado para as áreas de disposição final de 

resíduos em que o solo não sofre uma preparação prévia, o que favorece a contaminação pelo 

‘chorume’ e a proliferação de vetores. O aterro controlado é o termo para definir áreas de 
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disposição que recebem tratamento diário. O aterro sanitário, por sua vez, é o termo utilizado 

para áreas previamente preparadas mediante cobertura com argila e mantas de PVC – Poli(cloreto 

de vinila) –, que impedem a contaminação pelo ‘chorume’ (COINTREAU, 1986[1982]; 

GONÇALVES, 2003). 

Muitos países em desenvolvimento, entretanto, não chegam a adotar essas tecnologias 

para tratamento dos resíduos, seja pela falta de recursos, já que são exigidos equipamentos caros, 

seja pelo fato dos resíduos serem uma questão menos relevante para os gestores das cidades 

(BARTONE, 1990). A maior parte dos municípios brasileiros ainda se vale do descarte do lixo a 

céu aberto, ficando a disposição em aterros sanitários restrita a apenas 1% deles, sendo que em 

todo o Brasil já ocorreria políticas de encerramento dos lixões (GONÇALVES, 2003; 

PORTILHO, 1997). 

Cointreau (1986[1982]) diz que a expectativa de vida da população nos países 

industrializados é maior do que a nos países pobres, principalmente por motivos sanitários. 

Segundo ela, a metade das crianças dos países pobres morreria antes de atingirem cinco anos de 

idade, um quarto delas por doenças adquiridas no contato com fezes. Entre a década de 1970 e 

1980, o Banco Mundial teria lançado um projeto para resíduos sólidos nesses países, com os 

seguintes objetivos: melhorar a saúde pública e o bem-estar, reduzir a geração de resíduos e 

aumentar os recursos para recuperação e reuso e proteção do meio ambiente nessas regiões. Esses 

objetivos seriam alcançados mediante a disponibilidade de acesso a recursos e serviços, a 

construção de arranjos institucionais capazes de gerenciar os resíduos, de atender ao 

planejamento urbano e de suprir as instituições com equipamentos. É entre os anos de 1977 e 

1980 que esse projeto teria dado maior atenção ao controle de vetores.  

O tema “questão sanitária” como um discurso, pode ser visualizado na tabela 3.1 que 

expressa os elementos que ajudariam a compor a sua regularidade (unidade). 
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     Tabela 3.1 Os elementos do discurso sanitário 

Objeto Afirmações Conceitos Estratégias e teorias 
Lixo Ameaça à saúde; 

abjeto (amorfo, 
repugnante); 
morte e doença; 
perigoso; 
proliferação de 
vetores. 

Nocivo Expulsão das cidades com outros elementos (humanos e 
animais); coleta domiciliar mediante o uso de tração 
(animal e mecânica.); lixão; aterro (controlado/sanitário); 
investimento de capital intensivo; uso de incineradores; 
políticas de repressão aos catadores. 
 

 

Apesar do aspecto sanitário, condições históricas de possibilidade vão permitir que 

outros discursos sobre o lixo ganhem destaque. Estes novos discursos são subsidiados pelas 

questões ambientais e pela valorização econômica dos resíduos. Mas a emergência desses outros 

discursos não significa que a questão sanitária embutida nos resíduos tenha sido suprimida em 

todas as partes do planeta. Essa questão ainda se apresenta como uma ameaça concreta, variando 

de acordo com a condição socioeconômica de cada país ou região e com a aptidão e interesse 

deles em superá-la. A estrutura de coleta do lixo nos países em desenvolvimento varia de país 

para país.  

Enquanto alguns países se valem da coleta porta a porta, outros se utilizam de sistemas 

de coleta mecanizados. Em certas culturas, todavia, algumas pessoas, geralmente escolhidas pela 

origem social, são tradicionalmente encarregadas de cuidar dos resíduos. De acordo com 

Cointreau (1986[1982]) haveria cidades que, até a década de 1980, não teriam um sistema 

institucional de disposição – como em Tunis, na Tunísia. A coleta e disposição de resíduos 

sempre ficaram a cargo da administração das cidades juntamente com outras políticas voltadas 

para o bem-estar físico e social do homem. Doan (1998) constata após visitar as primeiras 

cidades do Oriente Médio que, mesmo depois de milhares de anos, ainda existem sítios nestas 

regiões que nunca teriam resolvido suas dificuldades com o lixo. 

Até aqui, algumas afirmações e conceitos sobre o lixo puderam ser identificados, ambos 

associados à sua periculosidade para a saúde. As estratégias pensadas trabalhariam no sentido de 

amenizar esses riscos, sobretudo considerando o problema da sua vazão. A seguir, será possível 

constatar que, se inicialmente os riscos eram para a saúde, posteriormente eles se tornaram 

também ambientais (contaminação do solo). 
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3.2.2 O lixo como questão ambiental 

 

Acredita-se que foi a partir da década de 1950 que o lixo pós-consumo passou a ser 

considerado como uma questão ambiental, ou seja, que ele passou a ser associado à poluição do 

meio ambiente tal como outros dejetos (industriais, hospitalares, nucleares) e a demandar 

políticas (estratégias) específicas por parte do poder público.  

É em meados da década de 1960 que, nos E.U.A. e na Europa, devido ao 

desenvolvimento de tecnologias, o resíduo começa a ser pensado não mais pela ótica da vazão 

apenas, mas pela ótica do reaproveitamento (BERTHIER, 2003). Países como Alemanha, E. U. 

A. e Japão teriam sido precursores em adotar essas tecnologias e em estabelecer mecanismos para 

a participação da sociedade, mediante a definição de políticas e estratégias cuja bandeira estava 

calcada na questão do meio ambiente. 

No ano de 1965 surge nos E.U.A. o Solid Waste Act, lei pela qual as questões 

concernentes ao meio ambiente e à reciclagem passaram a exigir regulação e gestão, a fim de 

avaliar a indiferença da sociedade em relação à disposição do lixo – caracterizada pela expressão 

"out of sight, out of mind". Naquele momento a reciclagem começa a ser considerada algo 

competitivo, dado o custo elevado dos aterros e da incineração. Há também uma percepção 

crescente de que a reciclagem deveria ser incluída como parte do trabalho de gerenciamento do 

lixo (“waste manager's job”) que dava ênfase à incineração. No ano de1976 o gerenciamento do 

lixo é aperfeiçoado resultando num cuidadoso controle da disposição e dos riscos do resíduo 

recuperado. Até aquele momento, porém, eram poucas as provisões diretamente relacionadas 

com a recuperação de recursos. Segundo Bartone (1990), porém, é no campo do lixo como 

energia que as políticas nacionais foram mais efetivas naquele período. 

Na Alemanha o reaproveitamento passou a ter mais prioridade do que a disposição do lixo 

em aterros ou a incineração. No Japão, a reciclagem teve prioridade na política de gerenciamento 

de resíduos, sendo que, enquanto na década de 1990 o Japão possuía estratégias de 

gerenciamento do lixo bem definidas, os E.U.A. começaram a reescrever as suas 

regulamentações e a exigir mudanças nas tecnologias de coleta, bem como a pensar políticas de 
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reaproveitamento de recursos (BARTONE, 1990). 

De acordo com van Beukering et al. (1999), Alemanha, Japão e E.U.A. teriam conseguido 

criar procedimentos complexos para o tratamento do resíduo, bem como estabelecer uma 

variedade de mecanismos institucionais que garantiram a adesão da sociedade. Nos E.U.A., por 

exemplo, muitas cidades passaram a regular os tipos de materiais que poderiam ser jogados fora 

pelas donas de casa ou comerciários, os tipos de containers e equipamentos que eles deveriam 

usar para carregar o resíduo e os procedimentos para sua disposição em aterros sanitários. 

Quanto aos países em desenvolvimento, é somente no começo da década de 1970 que o 

gerenciamento de resíduos e o saneamento público passaram a ser levados a sério Nesses países 

os movimentos ambientalistas tiveram um papel importante no acolhimento da questão 

ambiental. Foram as pressões exercidas por eles que teriam levado ao estabelecimento de 

políticas que levassem em conta os danos causados pelo lixo não só à sociedade como ao meio 

ambiente. Enquanto o problema da poluição era algo que afetava tanto países desenvolvidos 

como não desenvolvidos, o lixo como um poluente era tido como uma ameaça típica desses 

últimos (STERN et al., 1997).  

De acordo com Portilho (1997), quando o movimento ambientalista surgiu, ele revelava 

um caráter científico e se restringia à preservação de espécies ameaçadas de extinção e à 

conservação dos meios naturais. Com o tempo, porém, outros segmentos passaram a manifestar 

interesse pelo tema, como ONGs, o setor político e o empresarial, o que contribuiu para que os 

movimentos ambientalistas adquirissem um caráter complexo. Essa complexidade significou que 

novas questões passaram a freqüentar as suas agendas. Isso teria sido por volta da década de 

1960, quando os movimentos sociais, além dos problemas relativos à produção, passam a ter suas 

reivindicações (feminismo, pacifismo, ecologia e outras temáticas) também focadas nos modos 

de vida das pessoas. 

Considerando-se os movimentos sociais em geral, o movimento ecológico, segundo 

Portilho (1997), ao contrário dos demais, era difuso e sem uma singularidade que o diferenciasse. 

A sua legitimação perante os outros movimentos ocorreu somente quando a proposta de uma 

relação próxima entre os seres humanos e a natureza representou um outro modo de vida para a 

sociedade. A partir de então as reivindicações de caráter ético passaram a predominar sobre as 
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iniciativas voltadas para a resolução dos problemas de ordem ambiental. 

Questões como o meio ambiente urbano, as cidades e os problemas gerados pela 

concentração e explosão demográfica e a qualidade de vida (contaminação dos alimentos, a 

energia nuclear, a fome, as tecnologias limpas, a saúde do trabalhador etc.) passam a fazer parte 

das agendas dos demais movimentos sociais, juntamente com as questões que defendiam (questão 

dos negros, das mulheres etc.). É como se o meio ambiente tivesse sido incorporado somente à 

medida que os problemas por ele gerados afetassem também as causas defendidas por esses 

movimentos. 

O marco institucional dos movimentos ambientais foi a Conferência de Estocolmo em 

1972. Nela a expressão Nimby – “not in my backyard” –, que representa o receio das pessoas de 

permanecerem próximas a aterros sanitários ou a incineradores de resíduos tóxicos, foi criada. 

Essa Conferência parece representar o instante em que o lixo passa a ser pensado como um 

problema ambiental, e a ganhar visibilidade social como tal. 

Em alusão ao termo Nimby, Read et al. (1997) apresenta o terma Nimto – “not in my term 

of office” -, em alusão àquilo que ele considerava como a síndrome do sistema de planejamento 

em resíduos sólidos, oriundo das legislações que passam a ser criadas na década de 1990 voltadas 

para o que ele chama de “indústria do lixo”.  

Materiais de cunho educativo ligados a atitudes ecológicas passam a ser produzidos com o 

objetivo de orientar as pessoas sobre os problemas causados pelo lixo. Concomitantemente a isso, 

muitos grupos da sociedade passam a se identificar com os problemas ligados ao universo 

cultural, político e ideológico do ambientalismo, no qual o resíduo aparece como problema 

central (CRESPO e LEITÃO, 1997).  

Sobre o lixo em si, é o caráter tóxico que inicialmente ganhara visibilidade como poluidor 

e como ameaça às espécies presentes e futuras. Uma das estratégias encontradas pelos países 

desenvolvidos para lidar com a questão desse tipo de lixo foi a sua exportação para os países do 

Terceiro Mundo, por ser o custo de armazenamento até quatro vezes menor do que essa tática.  

Posteriormente, será a vez de o resíduo pós-consumo passar a ser alvo de estratégias e 

preocupações por parte da sociedade. Nesse momento as sociedades industrializadas e também de 

consumo passam a ser apontadas como as responsáveis pelos problemas ambientais, embora o 
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setor empresarial afirmasse o contrário. Os danos do lixo ao ambiente passam a ser atribuídos a 

um gerenciamento de resíduos deficiente, que poderia ser melhorado com o uso de novas técnicas 

que resultassem em minimização do descarte, como a compostagem, a reciclagem, o reuso e o 

incentivo ao uso do lixo para produção de energia (READ et al., 1997). 

É somente a partir da década de 1980 que, cedendo a pressões populares e 

governamentais, o setor empresarial se mostra preocupado com as questões relativas ao meio 

ambiente (o verde). Antes dessa época essas questões representavam para esse segmento um 

investimento sem retorno e um entrave à competitividade. Um exemplo disso é o de que no Brasil 

essas questões eram vistas como um entrave ao crescimento econômico; as palavras poluição e 

esgotamento dos recursos naturais, por sua vez, não o eram. Ocorre que, ao incorporar o discurso 

ecológico, o setor empresarial passa a se representar como o único ator social capaz de 

concretizar o ideal de uma sociedade ambientalmente sustentável (PORTILHO, 1997). A forma 

encontrada para lidar com esta nova postura foi a incorporação de uma formação discursiva 

segundo a qual somente o mercado seria capaz de resolver os problemas ambientais, mediante a 

reciclagem e a adoção de tecnologias limpas. 

  O consumo verde aparece como a solução, não para a redução do consumo, considerado 

por muitos ambientalistas como o vilão a ser bombardeado, mas para um consumo consciente. 

Assim, em vez de ser combatido, seguindo a proposta de se consumir menos, foi incorporado 

pelos ecologistas, que passam a sugerir o consumo verde – ou de produtos que não causassem 

impacto ao meio ambiente, como os tradicionalmente oferecidos pelo mercado. 

Pensando em termos de prática discursiva, as pessoas são instruídas para que mudem 

seus hábitos, seja consumindo menos ou consumindo produtos ecologicamente corretos. Segundo 

Portilho (1997), isso teria levado a uma contradição entre as duas vertentes mais importantes do 

ambientalismo na década de 1990, que se contrasta com a suposta neutralidade e homogeneidade 

desse movimento do passado recente. Uma dessas vertentes busca a conciliação pela 

incorporação de pontos convergentes – ou seja, o incremento de tecnologias limpas e a 

reciclagem – (racionalidade econômica). A outra vertente procura denunciar essa impossibilidade 

mediante pontos (ideológicos) divergentes, ou seja, através de uma mudança (paradigmática) nos 

valores e no sistema econômico (racionalidade ecológica). 
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Assim, enquanto na década de 1970 as preocupações ecológicas recebem atenção de 

políticos, na década de 1980 estas questões despontam entre os setores econômicos e na década 

seguinte entre o empresarial. De restrito à preservação de espécies ele definitivamente abarca o 

ambiente urbano.  

Foram três as forças econômicas que teriam motivado a literatura a dar atenção à questão 

relativa aos constrangimentos impostos pela limitação dos recursos esgotáveis: mudança 

tecnológica, substituição do fator humano na produção de produtos não renováveis e retorno da 

escala (DI VITA, 2001; STIGLITZ, 1974). O modelo de crescimento neoclássico teria tratado a 

mudança tecnológica como exógena ao sistema de desenvolvimento, em contraste com o papel da 

mudança tecnológica endógena na determinação do crescimento econômico e na preservação 

ambiental (BOVENBERG, 1995). Com isso se quer dizer que os efeitos da reciclagem do resíduo 

para amenizar as conseqüências da exploração dos recursos esgotáveis e sua acumulação não 

teriam sido considerados por esse modelo de crescimento. Em artigo de 1997 Di Vita procurou 

provar, mediante a construção de um indicador de reciclagem de produtos não renováveis, que 

seria possível sustentar o crescimento do produto nacional bruto através da recuperação de modo 

a melhorar a balança de pagamentos – ao reduzir a importação de produtos não renováveis – e a 

reduzir o desemprego – já que a reciclagem representaria uma atividade de trabalho intensiva. 

Este trabalho indica uma preocupação com os recursos esgotáveis por parte da literatura 

econômica. 

Em Natural capitalism Hawken et al. (1999) declaram ser um erro a sabedoria 

convencional ver as prioridades na política econômica, ambiental e social competindo uma com a 

outra e propõe um balanço e integração entre os objetivos de cada um desses setores, de modo 

que todos trabalhassem juntos para o bem da sociedade. O capitalismo natural que esses autores 

preconizam parte do reconhecimento da interdependência crítica entre a produção e o uso do 

capital humano e a manutenção e suprimento do capital natural. Não é o suprimento de 

combustível ou a ausência de tecnologias e infra-estrutura que têm limitado o desenvolvimento, o 

progresso, mas a vida (recursos naturais) em si, ou seja, a sua escassez. Desta forma, propõe que 

o progresso e os problemas ambientais tenham conciliadas suas soluções. 

No Brasil, a Constituição de 1988, ao agregar os direitos sociais conquistados mediante as 
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reivindicações da sociedade civil e de movimentos sociais, reserva um capítulo para o meio 

ambiente (cap. VI, art. 225). Este artigo 225 da Constituição dispõe sobre o dever do poder 

público de garantir o direito da sociedade a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e a 

qualidade de vida das futuras gerações. As conseqüências da inclusão desse capítulo passam a ser 

vistas a partir de então nos projetos desenvolvidos em educação ambiental pelos Ministérios do 

Meio Ambiente e da Educação e na abordagem da questão dos resíduos (coleta seletiva e 

reciclagem) em encontros sobre educação ambiental (PORTILHO, 1997). 

Diante dessas iniciativas, o lixo, aos poucos, vai passando a coisa pública. Isso significa 

que ele, apesar de ser da esfera municipal, começa a exigir da sociedade mais do que apenas o 

gesto de se livrar dele. Se livrar do lixo passa a significar transferência de problema, pois, a partir 

desse momento, o lixo doméstico é um poluidor. A coleta seletiva torna-se uma prática 

discursiva que procura lidar com as conseqüências dessa transferência de problema. O lixo como 

coisa pública passa a representar, a partir de então, uma questão não somente de Estado. Todo 

cidadão passa a ter de participar da sua gestão (gestão do lixo) ao escolher o que consome e ao 

separar os resíduos em casa para a coleta seletiva.  Novas atitudes e novas estratégias de coleta 

deveriam ser desenvolvidas a fim de controlar o que Fehr (2003) denomina “planeta lixo” em 

alusão à necessidade de um método de gerenciamento de resíduos que alie estratégias eficientes 

de coleta e educação dos geradores para o tratamento do seu lixo. 

O tratamento do lixo, tal como o consumo, teria virado uma obrigação cívica. É nesse 

sentido que a educação ambiental encontra nas escolas um terreno farto para se propagar. Essa 

propagação se dá seja em aulas que envolvam o tema (educação ambiental), seja em práticas 

como a de conquistar benfeitorias para os colégios mediante a venda de latinhas de alumínio 

recolhidas pelos alunos. As gincanas promovidas nessas escolas, sem o saber, acabavam por 

estimular nos alunos o consumo de refrigerantes em lata a fim de alcançar as metas estipuladas. 

Logo, segundo Portilho (1997), elas acabariam por cometer um ato anti-ambientalista à medida 

que promoviam o consumo.  

De acordo com Portilho (1997), este tipo de postura incorpora uma atitude cidadã mais 

pelo viés da racionalidade econômica, colocada anteriormente, do que de uma racionalidade 

ecológica, preconizada pelos 3Rs dos ecologistas (reduzir o consumo e o desperdício, reutilizar e 
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reciclar os materiais). A tabela 3.2 procura sintetizar alguns dos elementos que animam o 

discurso do lixo como uma questão ambiental. 

 

     Tabela 3.2 Os elementos do discurso ambiental 

Objeto Afirmações Conceitos Estratégias e teorias 
Lixo Ameaça 

ambiental 
(poluição); 
problema 
de vazão. 

Lixo (conotação popular); 
resíduo (conotação técnica); 
rejeito (não aproveitável); 
lixo: molhado (orgânico), seco 
(inorgânico), doméstico, 
comercial, institucional, 
público; aproveitável; 
gerador (produtor de 
resíduos);  
sobra;  
descartável; 
princípio dos 3Rs 
(reaproveitamento, 
reutilização, reciclagem); 
cadeia da reciclagem. 

Exportação de lixo tóxico. 
movimentos ambientalistas;  
atenção de setores privados;  
regulamentos quanto à disposição;  
tema de interesse de cientistas, movimentos 
sociais e ONGs, políticos, setor econômico e 
empresarial; 
Conferência de Estocolmo (1972)  
educação ambiental, programas de coleta 
seletiva, multas;  
consumo verde;  
Constituição 1988 e o capítulo para o meio 
ambiente (Brasil).  
Eco-92; leis;  
cartilhas sobre coleta seletiva e reciclagem. 

 

O resumo colocado na tabela acima pode dar a idéia de que a atuação negativa do lixo no 

meio ambiente seria fato recente, mas isso não corresponde à verdade. De acordo com Munford 

Lewis (1998) o homem teria perdido muito a partir do momento em que começou a despejar os 

seus dejetos nos rios e, com isso, passou a poluí-los, ao mesmo tempo em que perdeu em 

adubação para os solos. 

A questão ambiental é aqui colocada como uma produção discursiva e como tal passa a 

exigir estratégias e a impor formas de subjetividades (formações ou práticas discursivas) em 

relação a seus geradores, políticos e pessoas que vivem do seu comércio. Como uma produção 

discursiva, as questões que o lixo suscita implicam regras para sua formação e em práticas que 

são apresentadas aqui como recentes, o que não significa que os problemas que elas levantam o 

sejam.  

O mesmo se pode dizer em relação ao lixo como objeto de valor. No tópico seguinte, 

procura-se mostrar algumas das práticas de setores específicos da sociedade que possibilitam 

considerar o lixo como valor e que redundam em estratégias que alcançam inclusive aqueles que 

já tratavam o lixo como tal (os catadores). 
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3.2.3 O lixo como objeto de valor – a questão econômica 

 

Segundo Velloso (2004), a valorização do lixo se dá a partir do momento em que é 

possível transformá-lo em algo útil (em matéria-prima). Mas esse caráter de utilidade depende de 

algumas circunstâncias, como a proximidade entre o lixo orgânico e o ambiente onde ele servirá 

como adubo, por exemplo. Ou a disponibilidade de pessoas para recolherem o lixo (seco) e lhe 

dar um destino adequado – seja em lojas que comercializam produtos de segunda mão, seja em 

intermediários de indústrias de reaproveitamento.  

Os catadores são tradicionalmente reconhecidos como pessoas que teriam essa disposição, 

por motivos que serão colocados posteriormente. Por essa razão, o lixo sempre teria sido objeto 

de valor para eles. O que se modifica é o discurso que coloca o lixo como algo de valor para a 

sociedade em geral, à medida que práticas discursivas se dão em nossa sociedade. Embora os 

catadores tenham um capítulo à parte (cap. 4), eles serão mencionados aqui algumas vezes, 

devido à sua proximidade do comércio de recicláveis oriundos do lixo doméstico e institucional. 

O que permite que o lixo se torne algo de valor é o desenvolvimento de tecnologias para o 

seu retorno ao ciclo de produção. Di Vita (2001) acredita que foram as dificuldades em encontrar 

uma área adequada para a disposição do lixo que instigaram as pesquisas sobre processos 

produtivos ligados à reutilização. De acordo com Birkbeck (1979) foi o desenvolvimento dessas 

tecnologias para o reaproveitamento que permitiram que o lixo passasse a reciclável, ou seja, que 

tivesse o seu retorno ao ciclo de produção viabilizado, como matéria-prima para outros produtos. 

Apesar do reaproveitamento ter surgido como resposta economicamente viável ao 

problema do lixo acumulado a partir da Revolução Industrial, esta prática já havia sido 

implantada por empresários no século XVIII em Roma, que lucravam ao garantirem a limpeza 

das ruas e ao venderem os dejetos humanos e animais como adubo. Segundo Read et al. (1997), 

as origens primitivas do moderno gerenciamento de resíduos vêm de Roma e dos seus aterros 

abertos.  

Após a Revolução Industrial o mercado para alguns tipos de materiais recicláveis cresce 

marcado por pequenas indústrias que, com o tempo, se tornaram de larga escala. De acordo com 
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Birkbeck (1979), o desenvolvimento industrial dos produtos recicláveis se deu após a Segunda 

Guerra Mundial devido ao aumento de problemas como o de suprimento de matéria bruta para as 

indústrias em franca expansão. Essa reciclagem, no entanto, era feita apenas a partir do lixo 

industrial e gerado comercialmente, raramente com o material doméstico e institucional – algo 

exclusivo do catador. Um exemplo disso é que, enquanto na Colômbia as companhias recolhiam 

o lixo industrial, os catadores seriam os principais recuperadores de material doméstico 

(BIRKBECK, 1979). 

Essa exclusividade do catador sobre lixo doméstico devia-se até bem pouco tempo à sua 

natureza, marcada pela grande mistura de material orgânico e inorgânico. Essa mistura requereria 

uma tecnologia relativamente sofisticada e uma larga soma de capital para separar, o que teria 

impedido este material de ser submetido ao processo intensivo de recuperação, como acontece 

com o lixo industrial. Por essa razão, nem as companhias de reciclagem nem a municipalidade se 

tornaram diretamente envolvidas na sua recuperação, que permaneceu reservada aos catadores.  

Logo, a existência de catadores só foi possível porque o material com que trabalham, 

apesar do valor agregado, era desinteressante para outros setores da sociedade. Com a coleta 

seletiva e a conscientização e percepção da sociedade sobre o valor embutido nos resíduos, isso 

muda. Essa conscientização se dá por dois motivos, pelo aspecto ambiental que passa a exigir 

uma atitude cidadã das pessoas, ao separarem o seu lixo para a coleta seletiva - encaminhada para 

usinas de separação - e pelo econômico, à medida que é disseminada socialmente uma noção de 

valor nos recicláveis (as gincanas escolares seria um exemplo embrionário disso). O primeiro 

objeto alvo dessa percepção foram as latinhas de alumínio. A tabela 3.3 abaixo procura sintetizar 

os elementos do discurso que permitem propor o lixo como uma questão econômica. 
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Tabela 3.3 Os elementos do discurso econômico 

Objeto Afirmações Conceitos Estratégias 
Reciclável Reciclagem (algo 

competitivo e que 
diminui custos com 
aterros e 
incineração); objeto 
de valor (lucro); 
recursos energéticos; 
de investimento sem 
retorno a algo 
sustentável; escassez 
de recursos naturais; 
mercado competitivo 
e promissor.  

Objeto capaz de retornar ao ciclo; 
reciclagem clássica (uso de material 
secundário para produzir novos 
produtos em oposição à reutilização 
ou re-manufatura de produtos 
secundários); commodity (material 
que pode ser reutilizado, reciclado, 
processado);  
compostagem;  
redução de custos (sistema baseado 
na recuperação de commodities 
secundárias de modo eficiente);  
economia de escala (operação onde 
os benefícios por produção da 
unidade excedem o custo unitário). 

Desenvolvimento de 
tecnologias e de políticas de 
reaproveitamento de 
recursos (a reciclagem como 
parte do gerenciamento de 
resíduos);  
mecanismos institucionais 
para adesão da sociedade ao 
tratamento dos resíduos 
(coleta seletiva, por 
exemplo); 
criação de usinas de 
reaproveitamento; 
políticas de 
reaproveitamento. 

 

Não se trata de identificar se foi a questão econômica ou se foi a questão ambiental que 

surgiu primeiro, alguns termos incluídos entre os pertencentes à questão econômica poderiam 

integrar também a questão ambiental, tanto que alguns aspectos da tabela 3.2 e 3.3 se confundem. 

Esta tese sugere uma emergência concomitante desses dois discursos, em que o discurso 

ambiental seria uma prática social mais a serviço da econômica (noção de valor) do que o seu 

oposto – o aspecto econômico como algo que tenha propiciado práticas sociais ligadas ao 

aspecto ambiental. O que se pode dizer é que muitas vezes, por um interesse econômico, se 

afirme que se está a agir imbuído de uma preocupação ambiental. Daí a dificuldade ou a confusão 

que se pode estabelecer entre aquilo que tangencia as duas questões.  

Para se ter uma idéia dessa dificuldade, a Europa do início do século XX usava 

incineradores para cuidar da disposição do resíduo doméstico, ao passo que os E.U. A., apesar 

das tentativas voltadas para o seu tratamento, até a década de 1950 ignoravam as questões de 

ordens higiênicas e focavam no seu caráter lucrativo. Essa cultura vai desde a alimentação de 

porcos até as vantagens da combustão (BERTHIER, 2003). Alguns autores afirmam que 

enquanto no Norte o aumento da reciclagem teria se dado pelos custos em disposição, no Sul a 

reciclagem se daria por motivos econômicos (BEUKERING e BOUMAN, 2001; COINTREAU, 
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1986[1982]). De modo que a questão ambiental não é mencionada, mas é por meio dela que a 

sociedade passa a falar em reciclagem. 

Enquanto nos países desenvolvidos os governos teriam dado uma atenção maior ao 

aumento da reciclagem dos resíduos domésticos, os esforços em resolver os problemas do 

gerenciamento do resíduo sólido urbano nos países em desenvolvimento durante muito tempo 

privilegiaram aspectos técnicos, relativos à coleta e disposição final apenas (KASEVA et al., 

2002).  Nos países em desenvolvimento haveria um desconhecimento sobre a quantidade e o tipo 

de resíduo sólido coletado, reaproveitado e reciclado, bem como sobre sua seleção e disposição 

final – geralmente realizada de forma inadequada. Em geral, a organização e planejamento da 

coleta de lixo pública nos países em desenvolvimento são considerados rudimentares, inclusive 

no que tange à qualidade do lixo gerado. Buenrostro e Bocco (2003) afirmam que isso se deve a 

aspectos como a escassez, desorganização, informalidade e insuficiência do planejamento e do 

gerenciamento de resíduos sólidos, bem como a insuficiência de fundos públicos e privados e, 

quando não, a presença de um sistema de gerenciamento sanitário público corrupto. 

Partindo desta premissa torna-se compreensível que a temática dos catadores seja algo 

exclusivo destes países, já que falar em recuperação de resíduo nos países industrializados 

implicaria a idéia de progresso tecnológico para um gerenciamento eficiente, enquanto que, nos 

países em desenvolvimento, falar desse tema exige a menção às centenas de milhares de pessoas 

que sobrevivem da sua coleta nas ruas e nos aterros.  

Segundo Di Vita (2001), há uma diferença nos custos para produção de produtos 

secundários entre os países desenvolvidos e os em desenvolvimento, porque a reciclagem 

aumenta os ganhos e o bem-estar dos países que a levam em consideração. Segundo ele, os países 

desenvolvidos aumentam a recuperação de resíduos ao vendê-los para os países em 

desenvolvimento, capazes de produzirem material secundário, a baixo custo, porque possuem um 

excedente de mão-de-obra disposta a trabalhar na reciclagem. 

Apesar de a reciclagem ser apoiada pelos ecologistas e demais atores preocupados com a 

questão de saúde pública, ambiental e, de acordo com o país, social também, ela se restringe ao 

reaproveitamento de material com potencial econômico. Vale citar o caso das pilhas que, de 

acordo com Portilho (1997), até bem pouco tempo atrás não eram objeto de interesse dos 
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recicladores, devido à ausência de uma tecnologia que permitisse o seu reaproveitamento de 

modo lucrativo. 

Segundo Beukering e Bouman (2001), o setor de reciclagem teria crescido rapidamente 

pelo mundo. O comércio de reciclagem teria passado de 15% em 1970 para 48% em 1997 em 

função da demanda do mercado, do custo das commodities primárias e do aumento do preço da 

energia para a produção de novos produtos. De acordo com esses autores, o comércio 

internacional teria sido o fator preponderante para estimular a expansão da reciclagem em 

diversas partes do mundo, apesar das diferenças entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento no que tange às motivações para isso. O ônus do tratamento de materiais sem 

valor econômico, ou que não seja demandado pelo mercado, contudo, recairia sobre o poder 

público e a sociedade. Para a indústria de reciclagem o produto passível de reutilização se 

restringiria apenas àqueles economicamente interessantes e tecnologicamente capazes de 

retornarem ao ciclo de produção (CALDERONI, 1998).  

Como objeto de valor o lixo passa a incorporar aspectos como a flutuação de preços de 

acordo com as condições do mercado (MEDINA, 2001; RODRIGUES, 2005). E passa a 

demandar políticas de reaproveitamento que facilitem o retorno do produto à cadeia produtiva 

(reciclagem):  

 

É muito importante também que essa atividade garanta às indústrias que usam material 
reciclável o suprimento [de material]. Porque hoje a indústria não cresce mais porque não 
tem a garantia do suprimento do material reciclável. [...] a garantia de que eles vão poder 
dispor em tempo real do material reciclável para eles produzirem os produtos que 
fabricam, [...] Então, os empresários, os empreendedores vão ter o estímulo necessário 
para investir nesse tipo de atividade. (Fonte: http://comlurb.rio.rj.gov.br/entrevista.htm)  
 

Esse depoimento faz referência ao projeto da Central de Separação de Recicláveis (CSR), 

implantado pela Comlurb na cidade do Rio de Janeiro no início do século XXI e indica uma 

relação entre a política municipal de reaproveitamento (ou de estimulação) recente e a questão 

econômica que a envolve. Ele nos sugere que os objetivos das políticas de reaproveitamento do 

poder público não se restringiam apenas à redução dos custos de transporte para vazão do lixo e à 

questão da geração de renda para pessoas socialmente excluídas, conforme afirmações transcritas 
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mais adiante. Elas estariam também em sintonia com a demanda por matéria-prima por parte das 

indústrias da reciclagem. 

Em síntese, sobre o reciclável doméstico pós-consumo, nos países desenvolvidos uma 

estrutura de retorno desse material ao ciclo de produção teria sido criada sem a participação de 

catadores. Neles estratégias teriam sido montadas a fim de garantir esse retorno mediante a 

adesão da sociedade e o estabelecimento de mecanismos de punição aos que não cumprem o 

estabelecido. Nos países em desenvolvimento, por outro lado, uma grande quantidade de pessoas 

se dedicaria ao empreendimento de coleta e venda. É a partir disso que é possível conceber a 

questão do lixo como valor econômico para a sociedade em geral. Com isso se quer dizer que 

problematizar o lixo tal como se procura nesta tese talvez não fizesse sentido naqueles países, que 

embora sirvam muitas vezes de parâmetro para a implementação de políticas ligadas à gestão dos 

resíduos, as semelhanças param por aí. Há sempre que se fazer menção aos catadores neste 

último caso, ao contrário daqueles, e, no que diz respeito à reciclagem, é preciso pensá-la 

enquanto prática discursiva que incide de um modo peculiar sobre esses atores, se comparado 

aos geradores/consumidores. As subjetividades que emergem quando o lixo passa a ser tratado 

como reciclável (formação discursiva) incide de modo diferente nesses dois atores, conforme 

procura ilustrar a tabela 3.4 no final deste capítulo. Para se ter uma idéia, com a proposta de 

administração dos aterros pela iniciativa privada arcar com os negociantes de recicláveis 

presentes nos aterros é algo que só ocorre nesses países pobres. 

Apresentar a questão do lixo, de acordo com o país em que ela é discutida, leva à 

evocação do termo catador. O catador seria evocado seja porque implantar projetos em 

gerenciamento de resíduos alude à necessidade de se prestar atenção ao enorme contingente de 

pessoas que vivem no entorno de aterros; seja porque ele tem sua vida alterada, conforme os 

discursos sobre o reciclável passam a se referir não somente ao dejeto industrial, mas também ao 

material de que subsistem. Esta tese se volta mais para essa última colocação, pois tendo o 

gerenciamento de resíduos recicláveis nesses países se desenvolvido tardiamente, isso permitiu 

que um enorme contingente se estruturasse em torno do seu comércio: industriários, compradores 

e catadores. Na maioria das vezes informalmente. Esse fato leva a que o Estado nesses países seja 

levado a estabelecer políticas para catadores, que serão comentadas no capítulo 4 desta tese. 
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Pelo exposto acima, foram problemas de vazão que inicialmente levaram ao 

estabelecimento por parte da administração pública de estratégias de reaproveitamento do 

resíduo doméstico pós-consumo. Essas estratégias, contudo, acabaram por atender também ao 

escoamento de matéria-prima para as indústrias. Por fim, a confusão comentada anteriormente 

entre os dados inseridos nas tabelas 3.2 e 3.3, talvez ocorra porque, a tática de reaproveitamento, 

embora atenda a ambas as questões, marca a entrada do interesse privado em questões (do lixo) 

antes restritas à gestão pública (municipalidades). De acordo com Stern (1997), na América 

Latina o lixo durante muito tempo foi de responsabilidade exclusiva dos departamentos 

municipais, que administrariam os aterros da mesma forma que cuidam de cemitérios e parques.  

Após apontar alguns aspectos que permitem apresentar o lixo como um tema que pode ser 

pensado a partir de unidades discursivas distintas e antes de se propor a sua problematização, 

uma breve explanação sobre a questão da gestão do lixo no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro 

será realizada. Esta explanação é útil na medida em que ajudará a compreender, no capítulo 

seguinte, no que teriam consistido as políticas de estimulação ou de reaproveitamento e geração 

de renda para catadores nesta cidade no início das duas últimas décadas. 

  

3.3 A questão do lixo no Brasil e na cidade do Rio de Janeiro 

 

  O lixo doméstico brasileiro, de acordo com a legislação, é de propriedade das prefeituras. 

Sua gestão cabe ao município, conforme a Constituição Federal/1988 - Art. 30, Incisos I e V. Os 

grandes geradores, como são denominados os estabelecimentos públicos ou privados (com 

atividades comerciais, industriais ou de serviços) cuja produção diária de resíduo considerado 

domiciliar ultrapasse 120 litros ou 60 quilogramas têm a coleta sob sua própria responsabilidade.  

O lixo brasileiro, apesar de ser de propriedade dos municípios – a quem compete decidir 

sobre o seu destino final –, costuma ser um tema relegado para segundo plano pelas autoridades 

públicas. A explicação para isso é a de que haveria uma preocupação menor por parte do poder 

público quanto a problemas gerados pelos resíduos urbanos. 

Segundo Calderoni (1998), o dinheiro investido pelas prefeituras no gerenciamento de 

resíduos é inapropriado e, geralmente, bem menor do que o investido em outros serviços. 
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Cointreau (1986[1982]) em relatório sobre projetos de gerenciamento de resíduos em outros 

países pobres declara algo idêntico. Já, de acordo com Portilho (1997), as prefeituras no Brasil 

possuem uma infra-estrutura de prestação de serviços elaborada de acordo com o número de 

habitantes, com os recursos técnicos e financeiros disponíveis e com os interesses dos prefeitos.  

Uma explicação para o gerenciamento inapropriado dos resíduos sólidos estaria no 

processo de urbanização rápido por que passaram as cidades brasileiras que impediu que as 

estruturas de saneamento acompanhassem o povoamento de forma a atender a todas as camadas 

da sociedade.  

A sociedade brasileira, ao que parece, passa a dar atenção aos problemas provocados pelo 

lixo a partir da década 1990, época em que uma consciência ambiental é incorporada, 

especialmente com relação aos aspectos ligados à reciclagem. A reciclagem teria começado a ser 

difundida a partir da Eco-92 (Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento)  (PORTILHO, 1997).  

A Eco-92 foi um encontro de representantes de diversos países que objetivavam conciliar 

desenvolvimento socioeconômico, conservação e proteção dos ecossistemas naturais. Nessa 

Conferência foram discutidas medidas que restringissem a degradação do meio ambiente. A partir 

desse evento, temas como o desenvolvimento sustentável e a redução do consumo passaram a ser 

difundidos para a sociedade. Nela foram também divulgadas convenções da biodiversidade e 

mudanças climáticas, e a Agenda 21, que procurou viabilizar um desenvolvimento de forma 

racional, conciliando proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. (Fonte: 

www.unb.br/temas/desenvolvimento_sust). Na Eco-92 foi estabelecido o princípio dos 3Rs, o 

que implicava cuidado com o desperdício, a seleção dos resíduos e um investimento no que tange 

à destinação final do reciclável e do rejeito. Foi a partir desse documento que ambientalistas e 

sanitaristas passaram a aliar a questão ambiental ao elevado índice de produção de resíduos. 

Segundo Read et al. (1997), de um modo geral, para alcançar os objetivos dessa agenda, 

foi preciso uma proximidade entre autoridades locais e o setor privado, a fim de promover a 

minimização do descarte, a reciclagem, o reuso e a recuperação de energia. O ônus da 

implantação das estratégias para alcançar tais objetivos, contudo, recaiu sobre as autoridades 

locais.  
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Não foi apenas no campo da ação que esse evento promoveu mudanças significativas na 

mentalidade dos governantes. No campo legal também. Gonçalves (2006) cita como um reflexo 

desse encontro leis como a de Crimes Ambientais (leis nº. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 

(www.silex.com.br/leis/l_9605), que trata das sanções penais e administrativas para atos nocivos 

ao meio ambiente; assim como a lei nº. 9.433, de 8 de janeiro de 1997 

(www.silex.com.br/leis/l_9433), relativa à Política Nacional de Recursos Hídricos e que  

regulamenta o inciso XIX do artigo 1º da lei nº. 8.001, de 13 de março de 1990 

(www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L9795.htm), que trata da educação ambiental, mediante a 

Política Nacional de Educação Ambiental, dentre outras providências. 

  No ano de 1997 o 19º Congresso da Associação Brasileira de Engenheiros Sanitaristas – 

ABES – constata a necessidade de uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, tendo como alvo 

mais importante o atendimento aos princípios dos 3Rs. Nesse período o acúmulo de lixo, na 

cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, era apontado como um dos problemas ambientais mais 

graves da cidade (GONÇALVES, 2006). 

Entre os anos de 2000 e 2001 foram lançados pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente 

(FNMA) três editais (Editais nº. 06/2000; nº. 05/2001; nº. 12/2001) para a seleção de propostas 

voltadas para o Programa de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), vinculado ao 

Ministério do Meio Ambiente. Esse programa foi criado com o objetivo de buscar soluções para 

os impasses relacionados ao meio ambiente em cidades com população entre 20.000 e 100.000 

habitantes. Dentre as ações previstas no PGIRS, estava a instalação do Fórum Municipal do Lixo 

e Cidadania (FMLC); a mobilização da sociedade para o seu acompanhamento e gerenciamento 

dos resíduos urbanos; e o apoio à organização dos catadores enquanto categoria profissional, 

mediante associações ou cooperativas, dentre outros. Se hoje os catadores são reconhecidos como 

categoria pela Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), é muito em função da conjuntura 

que surge a partir de iniciativas como essa mencionada acima e outras paralelas, que passaram a 

ocorrer em prol deles – com o apoio de ONGs e entidades religiosas, além dos governos 

municipais, estaduais e federal. 

Na cidade do Rio de Janeiro, os serviços de coleta de esgotos e de limpeza passaram a se 

restringir ao lixo somente em 1864. Antes disso, segundo Portilho (1997), vários projetos foram 
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tentados, mas nenhum logrou êxito, pois incluíam providências quanto a pessoas e animais 

indesejados. É com a contratação do engenheiro Aleixo Gary entre 1876 e 1891, para 

desenvolver um projeto de limpeza e irrigação, que mudanças significativas teriam ocorrido no 

sistema de limpeza da cidade. Após esse período, ocorreram sucessivas experiências fracassadas 

com empresas privadas, até que no ano de 1899 a Prefeitura da cidade reassume esses serviços.  

  No início do século XX a tecnologia de coleta de resíduos municipais baseava-se na 

tração mecânica no esforço de superar a tração animal, que persistiu até o ano de 1961. Apesar de 

a primeira representar um progresso, o uso de animais permitia o acesso a locais onde os 

caminhões não alcançavam. O Departamento de Limpeza Urbana – DLU – é criado em 1940 e 

em 1962 se torna a Companhia Estadual de Limpeza Urbana – CELURB.  Em 1975, com a fusão 

do estado da Guanabara ao estado do Rio de Janeiro, em que o antigo estado da Guanabara se 

transforma no município do Rio de Janeiro, e a CELURB passa a Companhia Municipal de 

Limpeza Urbana – Comlurb. Esta denominação é mantida até hoje (março de 2008).  

Atualmente na cidade do Rio de Janeiro, o resíduo produzido é encaminhado para um 

aterro em Jardim Gramacho, bairro que se localiza no município de Duque de Caxias. Ele seria o 

maior aterro controlado da América Latina. Instalado em dezembro de 1975, quando 370,55 

hectares de área foram cedidos à Comlurb para a sua construção. Antes dessa época, a maior 

parte do lixo era levada para o bairro do Caju – que após a construção daquele aterro continuou 

funcionado apenas como vazadouro de emergência. Este aterro passou a receber resíduos sólidos 

de grande parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, como Duque de Caxias, São João de 

Meriti, Nova Iguaçu, Nilópolis, dentre outros (BASTOS, 2007). 

Ao longo das duas últimas décadas, a área em que ele foi construído degradou-se levando 

a que o lixo nele acumulado invadisse o manguezal e a Baía de Guanabara, embora a expectativa 

com a sua criação fosse oposta. O que inicialmente fora concebido como um Aterro Sanitário 

acabou por transformar-se em um lixão. Desta forma, desde 1996, haveria um empenho por parte 

de vários profissionais (desde engenheiros, arquitetos, biólogos, topógrafos, entre outros, como 

pessoal ligado à área social) empenhados em reverter esse quadro e em (re)transformar o lixão 

em um aterro sanitário. Um enorme contingente de catadores trabalham no entorno desse aterro e, 

a fim de dar conta das suas questões (sociais e de higiene), a área de Serviço Social foi convocada 
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para cadastrá-los, organizá-los em cooperativas, e para restringir o acesso a pessoas sem 

condições para o desempenho da catação (termo cunhado pelos catadores). Esse aterro está com 

sua capacidade esgotada e tem exigido iniciativas do poder público para diminuição de sua vazão. 

No que tange à reciclagem, a cidade do Rio de Janeiro inaugura a sua primeira usina de 

separação de resíduos no bairro de Irajá no ano de 1977, com o objetivo de solucionar o problema 

da vazão aliando-o ao reaproveitamento. Na década de 1990 foram criadas mais duas outras 

usinas de reaproveitamento com o mesmo objetivo – nos bairros Caju e Jacarépagua. Na década 

de 1990 e início do século XXI o poder público lançou políticas voltadas para os catadores de rua 

da cidade e do aterro, com o objetivo de atender tanto ao reaproveitamento como à geração de 

renda. Essas políticas serão descritas no capítulo seguinte.  

Quanto ao comércio, atualmente o mercado de recicláveis pós-consumo na cidade do Rio 

de Janeiro seria marcado pela união de três grandes atravessadores, que deram origem à CRR – 

Centro de Reciclagem do Rio de Janeiro. Considerada a principal compradora de material 

coletado por catadores na cidade, a CRR é um oligopsônio. Ela fica localizada próximo à rodovia 

que funciona como principal ponto de escoamento de produtos dessa cidade e é composta de 

empresas como a Cibrapel, a Farias Plásticos, a Ipiranga, o Depósito de Papel Santiago, 

Depósitos de Papel Pedro Alves e Depósito de Papel Santa Fé que, juntas seriam o principal 

responsável pelo acúmulo (escala) e escoamento de papel e plástico do estado do Rio de Janeiro. 

A Aleris Latasa Reciclagem, por sua vez, seria a única empresa especializada na reciclagem de 

alumínio e PET (polietileno tereftalato de etileno) desse estado (ARRUDA, 2005). Seus 

principais fornecedores seriam as cooperativas de catadores (legalizadas), bares e restaurantes, 

escolas, a Locantis e a Koleta (empresas privadas de coleta seletiva de grandes geradores). No 

total a Latasa possuiria 14 depósitos pelo Brasil. Tanto formação desse oligopsônio como a 

instalação da Latasa no estado do Rio de Janeiro determinam a conjuntura que em meados da 

década de 1980 e início de 1990 originam aquilo que se propõe como a problematização do lixo. 

 

3.4 A problematizacão do lixo 

 

Conforme exposto no capítulo anterior, a problematização refere-se à concomitância de 
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discursos relacionados a um mesmo tema a partir de elementos não necessariamente 

correlacionados, mas que podem constituir uma unidade discursiva, de acordo com a conjuntura. 

Essa conjuntura, no que tange ao lixo, refere-se às estratégias que permitem o seu retorno ao 

ciclo produtivo como matéria-prima ou que se debruçam sobre o problema da escassez de 

recursos naturais - de acordo com o discurso que dá conta desse fato relacionar-se a questões de 

ordem ambiental ou econômica. Assim, a problematização do lixo pode ser definida como o que 

permite a emergência do conceito de reciclagem mediante a questão ambiental e econômica. 

Até o momento foram apresentadas as produções discursivas de que o lixo foi alvo em 

diferentes momentos. Interessa agora apontar o que permitiria propô-lo em termos de 

problematizacão. Nesse sentido, a figura 3.1 abaixo procura mostrar como essa problematizacão 

– ou a concomitância de discursos – poderia ser colocada de modo ilustrativo, a fim de que fosse 

possível perceber a proximidade entre o que se afirma sobre uma e outra questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 A problematização do lixo  

SANITÁRIA  
Afirmações: problema de 
vazão, questão para as 
municipalidades. 
 
Conceitos: lixo orgânico  
 
Estratégias e teorias: lixo 
como adubo, uso de porcos 
e de incineradores, 
construção de aterros e 
lixões, políticas de 
repressão. 
 
 

 
 

 
 

AMBIENTAL 
 
Afirmações: necessidade de busca de 
alternativas ao custo  
da incineração, diminuição de espaços 
para vazão, escassez de recursos  
 
Conceitos: resíduo, rejeito,  inorgânico, 
princípio dos 3Rs (reaproveitar, reutilizar, 
reciclar), reaproveitamento, 
lixo como sinônimo de poluente 
 
Estratégias e teorias:  movimentos 
ambientalistas, 
Estocolmo 1972, 
cartilhas, tecnologias limpas, consumo 
verde e consciente, Eco-92, 
reaproveitamento e reciclagem, 
Constituição de 1988 (Brasil). 

ECONÔMICA 
 

Afirmações: reciclagem como 
algo competitivo e sustentável., 

objeto de valor como matéria-
prima, economia de recursos 
energéticos, necessidade de 

suprimento de matéria bruta, 
mercado promissor 

 
Conceitos: lixo como commodity 

secundária 
 

Estratégias e teorias: coleta 
seletiva, reciclagem de material 

com potencial econômico e  
passível de retorno ao ciclo de 

produção, políticas de 
estimulação 
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Pela figura 3.1, o lixo é apresentado como uma produção discursiva formada de 

elementos distintos, dependendo das questões que ele suscite. Quando ele é uma ameaça à saúde 

se resume a uma questão da administração das cidades (municipalidades), quando resposta à 

escassez de matéria-prima há uma confusão entre as questões (ambiental e econômica) que 

passam a freqüentar o seu campo discursivo.  

Da mesma forma que essa produção discursiva leva a que se pense sobre o problema da 

escassez de recursos, leva também à emergência do catador como alvo de políticas de 

estimulação. A figura acima procura colocar os pontos em que alguns elementos aparecem como 

que concomitante a um discurso (ambiental) e a outro (econômico). Ela permite pensar que a 

escassez pode ser tanto relacionada aos recursos naturais, que devem ser preservados, como à 

matéria bruta, necessária para a movimentação das indústrias. Da mesma forma que o catador é 

alvo de políticas porque ajuda a despoluir o ambiente e porque ajuda a promover o retorno do 

material ao ciclo de produção. Mais ainda, a problematização do lixo significa que o conceito de 

reaproveitamento e de reciclagem invade a sociedade que adere a essa atitude motivada pelas 

questões, ambiental e sanitária, mas também pela questão econômica.  

Li (2003), em pesquisa realizada na cidade de Wuhan, China, identificou no dinheiro a 

motivação principal para as pessoas contribuírem para a reciclagem. Preocupações ambientais, 

pressões sociais e incentivos econômicos também estariam entre as razões para a participação 

delas. Apesar de ser um hábito antigo entre aquelas pessoas, ele estaria se perdendo à medida que 

os jovens vêm tratando o reciclável como lixo, não obstante os incentivos econômicos. Os 

depoimentos colhidos por essa autora lembram muito o dos biscateiros do estudo de caso 1, a 

serem mencionados no capítulo 5 que se mostram divididos entre uma motivação (discurso) 

econômica e uma ambiental.  

O lixo, apesar de suas características de toxidade e de perigo à saúde passa a valor (que 

pode gerar lucro) à medida que apresenta potencial para retorno ao ciclo de produção por vários 

motivos: graças ao desenvolvimento de tecnologias; em função das suas propriedades físicas 

(lixo seco); da necessidade de matéria bruta para uma indústria em expansão e; 

conseqüentemente, do desenvolvimento de um mercado. A pressão política de alguns setores da 

sociedade para que haja mais reciclagem poderia estar entre um desses motivos, mas ela se daria 
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mais pelo viés social do que econômico. 

Como um discurso, cada uma dessas três questões colocadas aqui são formadas de 

elementos determinados, por meio dos quais as políticas de estímulo ao trabalho dos catadores 

emergem como estratégia que podem ser associada a afirmações e conceitos oriundos de duas 

dessas questões (ambiental e econômica).  

 

 

 

            Figura 3.2 As condições de possibilidade do lixo como questão econômica e ambiental 

 

O que muda em relação a esses elementos são as afirmações que justificam sua 

importância: para a questão econômica, o reciclável representa material que pode retornar ao 

ciclo de produção (matéria-prima), para a questão ambiental, aquilo que se não tratado pode 

poluir porque não se degrada (inorgânico).  

A figura 3.2. apresenta elementos (conceitos, estratégias e afirmações) do discurso sobre 
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o lixo que podem ser associados a uma questão econômica e ambiental. O desenvolvimento de 

tecnologias de aproveitamento, o crescimento da demanda industrial por matéria-prima após a 

Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento de um mercado, ilustram práticas discursivas que 

junto com o conceito de reciclável e do lixo e suas propriedades físicas compõem esse campo 

discursivo.  

As políticas públicas, a mobilização da sociedade (os movimentos sociais) são práticas 

discursivas  que emergem única e exclusivamente desta questão. O que se altera, parece, é a 

incorporação de regras que acabam por atender também à questão econômica, que muitas vezes 

se valem de afirmações incompatíveis para se referir ao contexto aberto por uma mesma 

estratégia. Por exemplo, a escassez de recursos que enquanto em um discurso é uma ameaça ao 

ambiente, para outro representa ameaça ao progresso (ao desenvolvimento das indústrias ou à sua 

produtividade). 

Após apresentar os discursos associados ao lixo, é possível propor a sua problematização 

como condição para o aparecimento do catador como uma formação discursiva, a ser tratada no 

capítulo seguinte.  

 

3.5 Discussão 

 

É a concomitância entre a diminuição da vazão dos resíduos nos aterros e a demanda 

industrial por recicláveis que leva a que as municipalidades elaborem políticas que facilitam o 

retorno do material reciclável ao ciclo de produção, mediante estratégias como a construção de 

plantas (aterros controlados, usinas de separação); campanhas de conscientização da sociedade 

(que resultam em práticas como a coleta seletiva) e políticas de estimulação aos catadores (apoio 

à formação de cooperativas de catadores) ou de reaproveitamento e geração de renda. 

O objetivo deste capítulo foi o de mostrar as condições que permitem pensar sobre a 

concomitância entre um discurso ambiental e um discurso econômico em relação ao resíduo 

doméstico e institucional, e ainda mostrar que elementos permitem propor essa concomitância. 

Foi possível estabelecer as estratégias que ajudam a corroborar essa proposta e estabelecer os 

atores nela envolvidos, que vão desde os geradores, consumidores, especialistas ligados às 
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questões ambiental e econômica (ecologistas, engenheiros etc.), gestores públicos, empresários 

(intermediários, beneficiadores), segmento industrial voltado para a reciclagem, até os catadores. 

A identificação desse atores é importante para mostrar que o envolvimento deles ocorre 

por motivações distintas, que valem a pena ser destacadas, pois esses atores são evocados 

somente a partir do instante em que o discurso deles (dos especialistas) ou relativo a eles (aos 

alvos) passa a ter um apelo econômico (empresários, intermediários) ou um apelo ambiental 

(geradores, consumidores). Da mesma forma, o papel que cada um desses atores ocupa (como 

elementos) no discurso econômico ou ambiental é também distinto, seja como elaborador de 

regras, seja como um alvo sobre o qual as formações e práticas discursivas incidem. Nesse 

sentido, tomando a problematização do lixo como uma unidade discursiva, pergunta-se a quem 

as regras dessa problematização mais diretamente se dirigiriam? 

 

Tabela 3.4 O lixo como unidade discursiva e as suas condições históricas de possibilidade 

Unidade  Regras Formações ou práticas discursivas 
Questão ambiental Ecologistas.  

Engenheiros. 
Gestores públicos etc. 

Geradores (coleta seletiva). 
Consumidores (redução do consumo, 
consumo consciente). 

Questão econômica  Empresários (intermediários, 
beneficiadores). 
 Industriários. 
Gestores públicos. 

Catadores (organização em cooperativas). 

 

Para entender esta tabela deve-se considerar a unidade discursiva como uma experiência 

historicamente singular que se baseia em regras (poder). Regras essas que possibilitam a 

interação de afirmações e a transformação dos objetos a elas relacionados, os quais, por sua vez, 

resultam em formações ou práticas discursivas pelas quais os indivíduos se reconhecem como 

sujeitos de uma experiência historicamente singular. A tabela 3.4 acima mostra de onde partem 

ou a quem é dado o poder (ou o direito de) proferir afirmações ou a capacidade de elaborar 

conceitos e propor teorias e estratégias, cujas formações ou práticas discursivas oriundas desses 

elementos incidem sobre indivíduos determinados que passam a ter de se reconhecer como 

geradores, consumidores (cidadãos, conscientes) e catadores (organizados em cooperativas). 

As estratégias pensadas para os catadores – tais como sua organização em cooperativas –, 
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partem dos gestores públicos, empresários, engenheiros e até mesmo de ecologistas; estratégias 

as pensadas para os consumidores – e sua conscientização sobre a necessidade de mudanças 

quanto a seus hábitos de consumo – e para os geradores – a fim de que separem o material 

aproveitável pós-consumo – também partem de especialistas e instituições determinadas (do 

Estado, no caso). Essas estratégias significam formas de assujeitamento daqueles que são seus 

alvos, conforme têm de mudar seus hábitos para se adaptarem àquelas regras. 

Interessará nesta tese tratar apenas dos catadores e do efeito da problematização do lixo 

em suas práticas, uma vez que são os únicos que subsistem única e exclusivamente da coleta e 

venda dos recicláveis. E uma vez também que são os únicos que, ao contrário dos geradores e 

consumidores, não seriam sujeitos do discurso mediado pela questão ambiental, mas pela 

econômica – vide as regras de que se valem as políticas de estimulação ao trabalho deles por 

parte do poder público, que visam ao atendimento das exigências do mercado.  

Assim, o que motivou esta tese não foi necessariamente a concomitância dos discursos em 

relação ao lixo, mas o efeito dessa concomitância quando se percebe (mediante os estudos de 

caso) que há motivação econômica nas práticas adotadas por geradores e consumidores e apelo 

ao meio ambiente quando os catadores são evocados (conforme as entrevistas com os gestores 

públicos) pelas políticas de reaproveitamento e geração de renda do poder público.  

Em 2001 Gonçalves afirmava que o gerenciamento de resíduos passava a ter que dar 

conta não só do aspecto sanitário, mas também do ambiental, do econômico e do social. O 

aspecto social não foi colocado neste capítulo por ser um tema que sempre emerge quando da 

relação entre o lixo e a miséria ao seu redor. Da mesma forma que o aspecto do consumo emerge 

quando da evocação do gerador e do descarte de resíduos. Ambos os catadores e geradores foram 

evocados aqui somente à medida que são alvo da problematização do lixo, ou seja, da 

racionalidade econômica que as estratégias e conceitos relativos ao lixo passam a suscitar, apesar 

de ocuparem um lugar diferente nesse discurso. 

  Uma coisa é o lixo como algo sem utilidade ou valor, repugnante ou fora do lugar, termo 

associado à desordem e à bagunça ou que pode provocar nojo ou aversão. Outra é o lixo como 

algo que ameaça a saúde e o meio ambiente e que, por isso, deve ser alvo de políticas. O termo 

reciclável é usado para designar tanto a saída encontrada para a resolução do problema ambiental 
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que ele provoca como o objeto de interesse econômico em que ele se transformou.  

O objetivo deste capítulo foi o de apenas mostrar as diferentes produções discursivas 

relativas ao lixo e a concomitância de elementos que permitem problematizá-lo, conforme 

Foucault (1984).  E, na medida em que procurou mostrar os diferentes discursos sobre o lixo e os 

elementos de que se vale cada um deles, ajudou a abrir caminho para que se pudesse compreender 

a partir do que a emergência do catador se tornou um tema possível. O capítulo seguinte procura 

mostrar o que se pode denominar como alguns dos elementos constituintes do catador como uma 

produção discursiva. 
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4 DAS AFIRMAÇÕES SOBRE O CATADOR ATÉ AS ESTRATÉGIAS E OS SEUS 

EFEITOS 

 

O capítulo anterior procurou identificar alguns elementos (objetos, afirmações e 

estratégias) que compõem a regularidade dos discursos sobre o lixo. No presente capítulo 

pretende-se fazer uma análise sobre o catador e as suas verdades e identificar por meio de que 

elementos essas suas verdades são compostas. Para isso, este capítulo procura valer-se 1) das 

afirmações oriundas de discursos acadêmicos, assim como 2) de declarações de pessoas 

envolvidas com esse tema, na condição de elaboradores de estratégias (gestores do poder público 

municipal); 3) do que declaram os alvos (os catadores) a que se dirigem essas afirmações e 

estratégias. 

Inicialmente, pretende-se mostrar alguns conceitos usados para definir o termo catador de 

lixo, bem como apresentar sua origem e algumas das afirmações mais comuns produzidas a 

respeito dele como: pobreza, estigma, informalidade e exploração. Posteriormente serão 

apresentadas as principais políticas (estratégias) voltadas para esses atores por parte do poder 

público, em diferentes países, conforme a definição estabelecida por Medina (2000, 2007) que 

será apresentada no tópico 4.2.3. A princípio, essas políticas tendem a ser distintas conforme os 

discursos que se faz sobre o lixo e conforme a sua problematização (políticas de repressão, de 

coerção, de omissão e de estimulação).  

Em seguida, é dada ênfase às políticas de estimulação da cidade do Rio de Janeiro na 

década de 1990 e início do século XXI, mediante o confronto de depoimentos de um coordenador 

de projetos e de um ex-catador.  Depoimentos de catadores que ajudam a ilustrar o contexto 

também são apresentados. Por fim, é feito um breve comentário sobre algumas iniciativas de 

órgãos não-estatais voltadas para os catadores. O objetivo deste tópico é o de mostrar que as 

iniciativas de apoio a esse segmento não se resumem apenas às políticas de estimulação e que 

essas iniciativas têm muitas vezes contribuído no sentido produzir a verdade do catador a partir 

do que profere o mesmo a respeito de sua atividade. 
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4.1 O catador – definições 

 

O termo catador, conforme Sicular (1991), é atribuído aos grupos engajados em várias 

atividades relacionadas à coleta de produtos no lixo, para consumo direto ou revenda, logo, 

àquelas pessoas que tratam o lixo como matéria-prima. Este autor, assim como Cointreau 

(1986[1982]), admitem, no entanto, que, de acordo com o local, muitas vezes é difícil definir a 

linha que separa um catador de um coletor de lixo ligado ao serviço público. De acordo com eles, 

em algumas cidades do mundo é difícil também estabelecer uma distinção entre os que ganham 

pelo serviço de remoção do lixo, aproveitando para aumentar seus ganhos ao vender o que é 

aproveitável, e aqueles que pagam pelos direitos de terem acesso ao lixo em meio ao qual se 

encontra aquilo que irão vender. Como exemplo disso estaria o caso do Cairo até o momento 

(FAHMI, 2005) e foi o caso da cidade de São Francisco do final do século XIX e início do XX 

(COINTREAU, 1986[1982]). 

Na cidade do Rio de Janeiro, é bem definida esta distinção entre os que tratam lixo como 

lixo (coletor) e os que o tratam como matéria-prima (catador). Atualmente, parece fácil definir a 

linha que separa as pessoas que pagam para ter acesso ao material aproveitável em meio ao 

refugo daquelas que revendem o material obtido gratuitamente. Também é fácil estabelecer uma 

distinção entre as pessoas que subsistem apenas dos resíduos (catadores) daquelas que 

complementam suas rendas a partir dele (biscateiros). Birkbeck (1979), por sua vez, propõe uma 

definição distinta para os catadores, classificando-os como pessoas que estão na fronteira entre o 

emprego e o ócio. 

Segundo um dos gestores municipal entrevistado, o catador é definido como uma pessoa 

que subsiste exclusivamente do lixo: 

Você tem o catador de usina e de aterro sanitário, que separa o reciclado misturado da 
coleta domiciliar; [...] o catador predatório de rua, que se antecipa à frota da Comlurb e 
rasga os sacos, pega o que interessa e deixa o resto espalhado. O catador de rua, que tem 
uma disciplina e trabalha de forma mais organizada, é o socialmente mais aceito, porque 
tem uma referência, tem um crachá, vai nos condomínios, nas universidades, nos centros 
financeiros pegar material puro - o que o de aterro, o de usina e o predatório não 
conseguem fazer, os dois primeiros, porque estão no destino final, e o último, porque não 
tem acesso, pois a presença dele choca culturalmente, agride, porque ele é uma pessoa que 
mora na rua, que é suja, não tem documento. Isso já está relacionado com a cooperativa. 
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[...] Uma quarta categoria é o carroceiro, que faz entrega de material de construção; 
remoção de entulhos em áreas privadas; mudança (de sofá, colchão, geladeira, fogão, 
cama) e também coleta matéria reciclada. Uma coisa é o catador de rua que não tem 
emprego nenhum, outra coisa é a pessoa que vai lá vender alguma coisa, mas que não é um 
catador, é um empregado do prédio que separou e foi vender no intervalo do trabalho. Isso 
não é catador! É um biscateiro! Então é difícil incorporar todo mundo numa forma de 
organização.   

Note que a classificação ou definição do catador  é baseada em normas ou critérios, assim 

como a proposta de cooperativismo na década de 1990 idealizada pelo gestor que proferiu essas 

palavras. Ou seja, o termo catador é empregado para classificar aqueles que subsistem única e 

exclusivamente da tarefa de recolher e vender materiais do lixo.  Pode-se notar ainda, diferenças 

quanto ao seu papel ou função social. Por exemplo, enquanto o gestor público municipal enfatiza 

o cooperativismo, assistentes sociais, ambientalistas e outros profissionais que apóiam esses 

trabalhadores tendem a defini-los como agentes ambientais. Ou seja, não usam a organização 

deles para o trabalho como critério para defini-los, mas sim a função que desempenham  e a sua 

relevância para o meio ambiente. 

A recuperação de material por esses atores costuma ocorrer numa geografia e em 

condições socioeconômicas e políticas distintas e adversas: a partir da coleta dos resíduos nas 

ruas, antes que eles sejam dispostos nos aterros ou depósitos, ou em containers de comerciantes 

ou condomínios e residências; mediante a compra de recicláveis dos residentes ou zeladores de 

condomínios; pela coleta em aterros legais ou ilegais, em canais e rios, que atravessam as áreas 

urbanas carregando materiais misturados a outros dejetos em sua superfície; em depósitos 

municipais, mediante a classificação do material coletado pelo serviço público. 

Segundo Berthier (2003) e Medina (2007), de acordo com o local, aqueles que têm a cata 

do lixo como meio de subsistência recebem diferentes denominações: ‘packs and teugs’ em 

Dakar, ‘wahis’ e ‘zabbaleen’  no Cairo, ‘gallinazos’  na Colômbia, ‘chamberos’  no Equador, 

‘buzos’  na Costa Rica, ‘cirujas’ na Argentina, ‘catadores’ no Brasil, ‘scavengers’ ou ‘garbage 

pickers’ em países de língua inglesa, ‘pepenadores’ ou ‘resoqueadores’ no México. Para Sicular 

(1991), porém, haveria diversas formas de agrupar os catadores, conforme o critério a ser 

utilizado: local em que operam (catam), tipos de materiais que procuram, tipo de moradia em que 

residem e, tipo de relação destes com os compradores.  
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No primeiro critério, baseado no local onde operam, poderiam ser citados aqueles que 

trabalham no lixão e aqueles que catam nas cidades. Os catadores que operam em lixões, 

normalmente vivem há muito no entorno onde costumam coletar, em geral apresentam 

proximidade com os membros da família e se considerariam como integrantes de uma 

comunidade. Os que catam na cidade, por outro lado, costumam ser migrantes de áreas rurais  

que vivem em casas temporárias, ou em dormitórios oferecidos pelos compradores, e se 

caracterizam pela falta de estabilidade e por problemas relacionados com a sua aceitação pela 

comunidade, sendo muitas vezes vistos como  vadios, ao contrário do catadores dos lixões.  

Segundo a definição de Li (2002), que realizou estudos na China, haveria uma diferença 

entre os catadores que coletam materiais descartados encontrados pelas ruas ou aterros e os junk-

buyers, que são pessoas que coletam de porta em porta e pagam para ter acesso ao material 

separado e acumulado pelos geradores (lixo doméstico). 

O lixo, para os catadores, pode ser representado conforme duas dimensões: valor de troca 

e lucro. Como valor de troca, gera renda, como lucro, satisfaria as necessidades pessoais - como 

sapatos, roupas, peças de metal e móveis, dentre outros objetos vendidos em lojas de segunda 

mão (GONÇALVES, 2006).  Parece que as coisas sempre teriam sido dessa forma. O que parece 

ter se modificado é a proeminência que a temática ligada ao catador passou a adquirir, à medida 

que práticas discursivas passaram a dar conta da importância do catador no processo de 

reciclagem. Afora as definições dadas acima, baseadas em critérios próprios a cada um daqueles 

que se dedicam a falar desse tema e a classificá-los, a origem dos catadores também é algo que 

ajudaria a defini-los. A seguir é tratado sobre esse aspecto, mediante o que se afirma a respeito 

deles alguns textos acadêmicos o que eles mesmos falam de si (nas entrevistas).  

 

4.2 O trabalho de catador – origens  

 

Para o que será discutido a seguir, ‘as origens do catador’, foi preciso recorrer a dois 

tipos de informações, textos sobre o tema e, alguns depoimentos de pessoas envolvidas com a 

coleta do lixo, tomados por meio de entrevistadas ao longo do trabalho de campo. Entre os 

entrevistados estão um gestor público municipal, um representante dos catadores (líder sindical) e 
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o presidente de uma das cooperativas estudadas. Estes depoimentos ajudarão a ilustrar alguns 

tópicos deste capítulo. 

Segundo Tevera (1994), o catador – de aterro especificamente – tem sido um tópico 

acadêmico desde meados da década de 1970. Mas de acordo com Medina (2001) e Birkbeck 

(1978) há muitas falhas no conhecimento sobre a evolução da atividade de catador através da 

história e do modo como se organizam para o trabalho. Apesar dessas falhas, o trabalho deles tem 

uma longa tradição e é considerado por essa literatura como a atividade mais antiga de 

recuperação de lixo em muitos países. Só não há registros quanto a isso se considerada a 

intensidade com que o tema é referido hoje em dia. 

Os catadores, inicialmente, teriam sobrevivido da venda dos restos orgânicos (esterco e 

sobras de alimentos) que eram vendidos ou utilizados como adubo. Posteriormente, os catadores 

passaram a tirar sustento da coleta do lixo inorgânico, proveniente das ruas ou lixões, à medida 

da demanda industrial. A venda de papéis, garrafas, metais e plásticos sempre existiu de acordo 

com o interesse do mercado (KASEVA & GUPTA, 1996). É com a Revolução Industrial que a 

catação toma um caráter mais encorpado, tanto pelo tipo de lixo gerado como pelo aparecimento 

da ‘sociedade de consumo’ (EIGENHEER, 2003; MAGERA, 2003).  

A catação seria comum entre os migrantes sem instrução que vão para as cidades devido 

ao influxo industrial, a fim de sobreviverem, e entre os exilados e grupos marginais, tais como 

escravos e ciganos. Muitos autores (KASEVAet al., 2002; MEDINA, 1998, 2002; VAN 

BEUKERING, 1994) afirmam que a baixa qualificação profissional das pessoas e uma política de 

gerenciamento de resíduos ineficiente também propiciariam o seu aparecimento.  

O material de que sobreviveram os catadores ao longo da história, como se sabe, variou 

de acordo com a demanda comercial de um ou outro produto. Essa demanda comercial, segundo 

Portilho (1997) foi iniciada pelas mãos dos garrafeiros do início do século XX à medida que 

foram estruturando seus negócios.   

Por garrafeiro são definidas as pessoas que coletam e também compram objetos nas ruas – 

dos catadores - e depois os vendem para compradores maiores - os atravessadores -, pessoas que 

beneficiam (limpam) e acumulam e repassam para as indústrias. Com o passar do tempo, por 

volta dos anos 1950, esses garrafeiros, migrantes, geralmente de origem portuguesa, passaram a 
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se envolver somente com a compra do material, à medida que foram sendo substituídos no 

processo de coleta pelos catadores com o perfil que se conhece atualmente. Esse perfil de catador 

refere-se à resultante do desemprego de milhares de pessoas que migraram na expectativa de 

melhores condições de vida nos grandes centros urbanos, quando do desenvolvimento da 

sociedade industrial e, à medida que o próprio material que passa a ser coletado se modifica 

(papel, plásticos e não mais metais ou tecidos apenas). Mas de acordo com Dias (2002), já no 

final da década de 1930, haveria registros de catadores na cidade de Belo Horizonte com esse 

perfil – imigrantes nordestinos e não necessariamente imigrantes de outros países, como foi 

colocado.  

A venda para garrafeiros e sucateiros é o modo tradicional dos catadores repassarem o 

que coletam e que perdura até hoje. Na cidade do Rio de Janeiro esses sucateiros e garrafeiros, 

porém, na maioria das vezes são retratados como imigrantes de outros países, enquanto os 

catadores seriam praticamente imigrantes ou filhos de imigrantes nordestinos. Adametes (1997) 

define como garrafeiro os veículos que, estacionados em pontos determinados da cidade, 

comprariam o material dos catadores em contraste com os sucateiros que se encontram instalados 

em pontos fixos.  

A existência dos catadores costuma ser atribuída a circunstâncias como: 1) a presença de 

um mercado de materiais secundários recuperados do refugo (ou resíduo doméstico pós-

consumo); 2) existência de lixo em quantidade e qualidade suficiente para atender à demanda 

industrial por material de baixo custo; e 3) existência de pessoas com baixo poder aquisitivo, 

compelidas a trabalharem numa tarefa arriscada, de baixo status e com salários miseráveis 

(BARTONE, 1990; DI VITA, 2001; MEDINA, 1998, 2001; SICULAR, 1991). Logo, o catador 

de lixo seria originário da conjunção desses três fatores. Quanto à questão da miséria, Birkbeck 

(1979) diz que, estes não devem ser vistos como um sinônimo de pobreza e sim como resultado 

dela. Ao serem retratados por esse autor como pessoas que se submetem ao contato direto com a 

matéria imunda, a intenção seria a de mostrar que eles não teriam outra escolha. De acordo com 

Medina (2001), a sociedade considera a catação como uma das últimas atividades desejáveis, 

devido à proximidade com o lixo e sua aparência rota.  De modo que, só se submetem a ela 

pessoas com um baixo nível escolar e sem habilidades para o mercado de trabalho formal, com 
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idade avançada, problemas mentais ou uso de drogas.  

Inicialmente a catação, ou o reaproveitamento realizado por esses grupos, seria uma 

resposta à escassez e à pobreza, aumentando em períodos de guerra ou de crises econômicas 

severas (BERTHIER, 2003; KASEVA & GUPTA, 1996; MEDINA, 2000). Segundo Medina 

(2001), por exemplo, no leste europeu os catadores aumentaram após o colapso da União 

Soviética e do desemprego e remoção das redes de segurança posterior a tal colapso. Esse autor 

acredita que, se a rede de segurança para os pobres acabasse na América do Norte, 

provavelmente, aumentaria o número de catadores e o roubo de recicláveis além de acreditar num 

potencial conflito entre eles e os programas de reciclagem já existentes.  

Assim, embora os catadores sejam apresentados como trabalhadores típicos dos países em 

desenvolvimento devido ao desemprego e à falta de redes de segurança para os pobres 

(BERTHIER, 2003; KASEVA & GUPTA, 1996), a raridade das pesquisas sobre esses atores nos 

E.U. A., segundo Bartone (1990), daria a impressão de sua inexistência. Esse autor sugere, 

entretanto, que seja observada a atividade de catador de jornais neste país. Na verdade, lá, a 

catação teria perdurado durante a primeira metade do século XX nas ruas e nos aterros, só sendo 

banida na década de 1950 por motivos sanitários (BERTHIER, 2003; COINTREAU, 1982; 

MELOSI, 2005).  

No Brasil, as afirmações costumam dar conta de que a catação ocorreria devido à pobreza 

e ao desemprego (EIGENHERR, 2003, GONÇALVES, 2006; MAGERA, 2003; PORTILHO, 

1997). A abertura do Brasil ao capital externo na década de 1990, que teria levado a uma 

reestruturação da produção mediada pela automação do setor industrial e terceirização, resultou 

numa onda de desemprego sem precedentes e no aumento da informalidade. Com essa automação 

uma parcela dos trabalhadores foi excluída do mercado de trabalho formal e teve que buscar 

alternativas para sobrevivência em atividades informais, na maioria das vezes em condições de 

extrema precariedade – com baixos salários e sem direitos trabalhistas – e a viverem nas 

periferias dos centros urbanos. O fato de não serem qualificados o suficiente e de serem pessoas 

com baixo nível de escolaridade as teriam impedido de se re-inserirem no mercado de trabalho. 

Esta situação teriam levado este contingente desempregados a desempenharem atividades 

informais como a de empregada doméstica, babá, auxiliar de pedreiro e  também de catador, 
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dentre outros. 

Estas afirmações podem ser corroboradas por algumas afirmações das pessoas 

entrevistadas. As falas destes permitem, juntamente com o que foi colocado acima, pensar sobre 

aquilo que se pode denominar como ‘as verdades do catador’.  

 

4.2.1 As verdades sobre o catador 

 

Um gestor público municipal entrevistado, um representante dos catadores junto ao 

sindicato estadual e o presidente de uma das cooperativas montadas na década de 1990 na cidade 

do Rio de Janeiro com o apoio do poder público foram indagados sobre quem seriam os 

catadores. Algumas das colocações feitas por eles podem ser resumidas por esta afirmativa:  

Os catadores são pessoas desempregadas, muitos não são do Rio de Janeiro. Tem os que 
moram na rua, sem documentação e que só vivem daquilo. Alguns até fazem pequenos 
roubos. Outros são organizados em cooperativas. Então, quem são os catadores? São 
pessoas desempregadas.   

 

Se esse depoimento for comparado com o do presidente do sindicato, é possível perceber 

que ambos concordam quanto a uma mesma afirmação, que o “desemprego” explicaria a 

existência desse trabalhador:  

Falta emprego, falta oportunidade; a maioria dos catadores não fez o primário e já é de 
rua há muito tempo. Antes de ser catador foi morador de rua, ou já eram da época da mãe, 
da avó, que trazia eles enquanto trabalhavam. Isso vem de geração. Hoje [...] está 
crescendo muito o perfil de catador, tem muito desempregado que vai catar lixo e nem sabe 
como cata, ou um amigo traz um colega que está sem fazer nada e que vem num final de 
semana, mas não volta no outro. Ou volta de vez em quando. Mas o perfil do catador é de 
pessoas da Baixada [Fluminense]1 que não têm muita oportunidade de emprego e descobriu 
a catação como renda.  

Esse mesmo líder sindical, que foi catador um dia e que por isso soube falar bem sobre a 

inserção das pessoas nessa atividade afirma mais adiante, em sua entrevista, algo muito 

interessante e que vale a pena salientar:  

O catador de papel existe desde os anos 70, 80. A gente ouviu a história do seu surgimento 
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num Congresso Nacional. São pessoas das épocas antigas mesmo. Começou por causa 
disso, pessoas que perdiam o emprego, não tinham como sobreviver, catavam uma latinha, 
um papelão...  

Note que ele comenta sobre a história deles, só que agora contada a partir de outros que 

não ele(s) próprio(s), e não a partir da sua constatação como colocara anteriormente. Uma coisa é 

o fato de sua experiência permiti-lo constatar que as pessoas se tornaram catadoras devido à falta 

de outro trabalho, outra coisa é quando isso é passado para ele por meio de outros atores, de 

posições sociais distintas da sua, como sendo a sua verdade – a ‘verdade dos catadores’. Verdade 

essa construída não só pelo cientista social, no caso do gestor público municipal mentor do 

projeto, ou por um engenheiro sanitário ou outro especialista, por exemplo, mas também pelos 

agentes sociais e demais profissionais que os apóiam ou pelos congressos de que participam.  

Um exemplo disso é o que afirma certa revista organizada pelo movimento dos catadores 

- a Catadores de Vida (2002) –, que dá conta de que eles, no Brasil, existiriam há mais de 50 

anos, passando a ter destaque na sociedade na última década do século XX. As declarações 

contidas nessa revista, assim como outros documentos, ilustram algumas das afirmações a 

respeito do catador que dão conta da sua existência a partir de um momento determinado (seu 

marco existencial) e que se bem observado nota-se que a época coincide com o período em que o 

lixo passa a ser considerado como uma questão ambiental e econômica. 

Outro exemplo foi obtido no II Encontro de Catadores de Materiais Recicláveis do Rio de 

Janeiro e do Espírito Santo, ocorrido no dia 1º de outubro de 2005. Neste evento uma palestrante 

conta a história do catador para uma platéia atenta:  

 

A cidade [do Rio de Janeiro] teria uma falta de talento para lidar com o seu resíduo que 
comumente era jogado em terrenos baldios. Por influência da Europa o lixo começaria a 
ser pensado. Só em 1800 quando o rei chega que se começa a pensar nele mais a sério. 
Antes disso ele era removido por pessoas que catavam garrafas de porta em porta, que não 
eram organizadas. É no garrafeiro do início do século passado que o catador tem sua 
origem. Com a Revolução Industrial, a crise de empregos, surge a figura do catador de 
lixo. É o indivíduo que ficou sem oportunidade de emprego. Com o grande desenvolvimento 
industrial surge o problema do lixo em excesso devido a uma falta de educação das 
pessoas. Ao longo do tempo o perfil e sua história vão surgindo, o reconhecimento como 
categoria profissional, que está em crescimento, cuja organização em cooperativas é 
fundamental.  
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Para se ter uma idéia do aparecimento dos catadores, ao se efetuar uma busca no 

“Periódico Capes” utilizando o termo ‘catador de lixo’ constata-se que entre os anos de 1983 e 

2006  foram produzidas 96 teses e dissertações com alguma relação com o tema. No período 

anterior a esta época, não há registros de trabalhos brasileiros sobre este tema. Na década de 1980 

teria sido produzida apenas uma dissertação com este tema, enquanto na de década de 1990 

foram desenvolvidas 16 teses e,ou dissertações e na de 2000 um número significativamnete 

maior, 79. Estes diferentes trabalhos estão inseridos em diferentes áreas, economia, serviço 

social, psicologia, geografia, antropologia, engenharia (hidráulica, de produção), sociologia, 

ciências sociais, desenvolvimento, meio ambiente, planejamento de sistemas energéticos, 

educação, saúde pública, direito, epidemiologia e políticas públicas. Ou seja, aparentemente os 

acadêmicos começam a desenvolver trabalhos a respeito dos catadores à medida em estes 

aparecem na  cena social. 

Em um depoimento dado pelo presidente do sindicato dos catadores da cidade do Rio de 

Janeiro, durante sua palestra em um outro evento no ano de 2006, ele novamente afirma, só que 

de modo mais preciso, que o tema catador é algo recente:  

 

A Scarlet [durante as observações do estudo de caso 3] fez um trabalho muito legal, era 
impossível imaginar a universidade indo na nossa cooperativa 10 anos atrás. O seu 
trabalho com a gente foi um dos mais sérios, porque as pessoas que costumam ir na 
cooperativa ignoram o ser humano que tá ali. Ela sentou e conversou com todo mundo, ela 
quis ouvir a história de cada um, um por um. Outro dia foi um rapaz lá que queria testar o 
carrinho de puxar lixo que ele tinha construído e nem queria saber quem era a gente. Ele 
tava preocupado em saber sobre o funcionamento do carrinho dele. É sempre assim.   

 

Esta declaração acima coincide com os dados obtidos no levantamento feito nos 

“Periódicos Capes” que aponta o surgimento de trabalhos acadêmicos abordando o tema a partir 

da década de 1980. Pode-se afirmar que, em geral, assistentes, agentes sociais, psicólogos e áreas 

afins, geralmente ligados a alguma ONG, estão, entre os especialistas mais frequentemente 

envolvidos com esse tema e que diretamente têm contribuído para a produção da verdade do 

catador a partir do catador mesmo (do que ele produz como afirmações a seu próprio respeito). 

Essa produção da verdade do catador a partir de afirmações próprias tem ocorrido por meio dos 

eventos que esses especialistas promovem onde são dadas oportunidades para que os catadores 



106  
 

 
 
 

 
 
 
 

falem e levantem questões sobre suas mazelas sociais (ver o item 4.4).  

O gestor público municipal mentor do projeto onde foi realizada esta pesquisa também 

tem a sua ‘versão de catador’ peculiar. Segundo o mesmo, ele utilizava esta ‘versão’ em ocasiões 

determinadas, quando dava palestras na década de 1990, para mostrar aos catadores como o 

trabalho de ‘catação’ pode se imbuir de significados importantes, dos quais eles ainda não teriam 

ainda se dado conta:  

 

Eu dizia em muitas palestras para catadores: ‘vocês, se não são ainda, serão amanhã os 
operários das minas de carvão do início do século, que tinham um valor extraordinário. 
Quando se desenvolveu a indústria metalúrgica, os trabalhadores de carvão mineral 
passaram a ter valor, embora explorados. Então, vocês serão esses trabalhadores de minas 
do futuro. Hoje vocês não têm valor, mas vão passar a ter, porque vocês recuperam 
matéria-prima proveniente do lixo.’ Eles ficavam pensando.  

       

O depoimento acima, embora dê um sentido nobre ao trabalho deles, apelando para um 

significado de forma um tanto delicada, não impede que a seguinte questão seja suscitada: por 

que os catadores não contam, eles mesmos, a sua própria história? Ou, quando o fazem, se valem 

de afirmações oriundas de outras pessoas? 

 A impressão que se tem, lendo as citações acima, é a de que os catadores estão sempre a 

se valerem da referência a algo dito por alguém ou a algum texto para produzirem afirmações 

sobre o próprio trabalho e sua origem. Até o momento suas histórias são contadas pelos outros. 

Há um depoimento interessante dado pelo presidente da cooperativa da Zona Sul (caso1), filho de 

português que foi catador e que hoje é um comprador.  

 
A princípio era os imigrantes portugueses, né, antes de cooperativa, né. Aí com o 
desemprego começou a vir os nordestinos e tal e... depois disso passou a ser mesmo um 
problema social. Aí, todo mundo desempregado, bastante morador de rua e... aproveitam 
isso pra ganhar o pão do dia a dia.   
 

Interessante que, na história contada sobre os catadores e para os catadores, eles surgem 

entre os anos 1970 e 1980, na mesma época em que também a literatura (acadêmica) estrangeira 

sobre o tema começa a despontar.  

Não há como fugir da associação dos catadores com a pobreza. Até eles mesmos, 
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conforme os depoimentos apresentados tomaram essa afirmação como uma verdade. Mas tal 

como a afirmação sobre o desemprego, outras verdades são produzidas a respeito deles, 

conforme será demonstrado no tópico seguinte a partir de algumas dessas literaturas nacionais e 

estrangeiras sobre o tema.  

 

4.2.2 O catador – algumas afirmações  

 

Em sua dissertação de mestrado Gonçalves (2006) faz uma breve revisão a respeito de 

alguns textos acadêmicos que privilegiam o tema catador de material reciclável no Brasil na 

década de 1990 e início do século XXI. De acordo com sua revisão, os trabalhos da década de 

1990 costumam fazer menção às péssimas condições de trabalho, à questão da pobreza, à 

exclusão social, informalidade e desemprego. Da mesma forma que falam também sobre a 

necessidade da participação de diversos outros atores no gerenciamento dos resíduos, inclusive da 

população geradora.  

Os trabalhos do presente século, porém, segundo a autora, apesar de ainda mencionarem o 

tema ligado à pobreza e exclusão dos catadores, dá ênfase à questão dos movimentos para a busca 

de identidade e cidadania.  

Afora esses aspectos, a questão do impacto social sobre o fechamento de aterros 

(ADAMETES, 1997; BASTOS, 2007, dentre outros) e a da organização dos catadores em 

cooperativas (GONÇALVES, 2003; GONÇALVES, 2006; MAGERA; 2003; MOTA; 2005; 

NOGUEIRA, 1996, dentre outros) também teriam ganhado proeminência a partir da década de 

1990. Esses trabalhos acadêmicos costumam ir ao encontro do que disseram os gestores públicos 

municipais entrevistados, bem como do que seriam as opiniões mais comuns a respeito dessa 

tarefa, conforme o que se ouviu dos catadores. O trabalho dos catadores, além de ser 

normalmente representado como um sinônimo de sobrevivência diante da escassez de trabalho 

formal, de marginalidade e de exploração (BERTHIER, 2003; GONÇALVES, 2003; MAGERA, 

2003; MEDINA, 2000, 2001), é ainda retratado como tarefa estigmatizada (EIGENHEER, 2003; 

GONÇALVES, 2006; PORTILHO, 1997, dentre outros). 

O estigma significaria que, ao longo da história, o lixo e aqueles envolvidos em tarefas 
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ligadas a ele receberam tratamento diferenciado por parte da sociedade (TEVERA, 1994). 

Cemitérios, asilos, manicômios sempre foram condenados à periferia das grandes cidades, e os 

que neles trabalhavam eram tratados como cidadãos de terceira categoria (EIGENHEER, 2003). 

O afastamento desses trabalhadores ou dessas tarefas é como se fosse um meio de fazer parecer 

que eles não existissem.  

De acordo com Goffman (1980) o estigma refere-se às pessoas que não estão aptas a 

serem aceitas plenamente pela sociedade por portarem algum traço ou característica peculiar. 

Traços esses que as diferenciariam das demais de acordo com estereótipos que definem quais os 

atributos de uma pessoa seriam aceitáveis ou não, sendo que os critérios para essa definição são 

socialmente construídos. Mas, se são construídos socialmente, são passíveis de mudança. Assim 

como eles podem ser inaceitáveis em um grupo e aceitáveis em outro. Da mesma forma, podem 

variar conforme a época. Há, porém, atributos inaceitáveis em praticamente todos os grupos, 

sendo que essa não aceitação é o que levaria à evocação da normalidade daqueles livres de portar 

tal atributo. De modo que, quando um indivíduo é estigmatizado, aquele que o estigmatiza, na 

verdade, está a evocar a sua suposta normalidade. 

O denominador comum entre os trabalhos geradores de estigma não são os atributos 

específicos da tarefa, mas a repugnância visceral das pessoas em relação a esses seus atributos. 

Segundo Hughes (1962), graças aos trabalhadores do dirty work – termo cunhado por ele para 

designar tarefas consideradas degradantes – é que outros membros da sociedade podem se 

considerar como limpos ou superiores. A sociedade não vê o dirty work como algo sem 

importância ou trivial. Ela o reconhece como um trabalho necessário para a manutenção da 

ordem, porém considera que a sua presença também ameaça essa ordem. A maneira de lidar com 

esse constrangimento, então, é mantendo distância do mesmo e daqueles que o executam. 

As profissões estigmatizadas geram uma idéia de “contaminação” (ASFORTH & 

KREINER, 1999). Para Douglas (1976), a sociedade associa limpeza com bondade e sujeira com 

maldade, de modo que limpeza e sujeira assumem implicações morais. As pessoas que trabalham 

no manuseio de lixo, que é algo impuro, então, seriam alvo pelos demais membros da sociedade 

de um idêntico sentimento de repulsa. Como se o trabalho com essa matéria levasse a que os seus 

trabalhadores fossem pessoas contaminadas por ele, resultando na associação delas com sujeira e 
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doença (MEDINA, 2000; PORTILHO, 1997). Desta forma, a literatura tende a afirmar que os 

catadores seriam percebidos como um incômodo, um símbolo de atraso. Por estarem próximos a 

locais onde o lixo é depositado, e por sobreviverem num ambiente social e fisicamente hostil, 

seriam confundidos com mendigos ou criminosos.  

Segundo Medina (2001), no esforço de maximizar seus ganhos, os catadores não só 

recuperariam apenas os recicláveis com preços mais elevados, como, em alguns casos, chegariam 

a roubar das construções e de redes elétricas os objetos vendáveis. Esse segundo fator contribuiria 

em muito para denegrir a imagem da categoria perante o poder público e a sociedade, reforçando 

o seu estigma.  

Muitas outras tarefas são estigmatizadas, como, por exemplo, aquelas relacionadas ao 

trabalho ligado ao sexo (prostitutas) ou a cadáveres (coveiros) (ASHFORTH & KREINER, 

1999). Com as tarefas associadas ao lixo não seria diferente. Neste último caso, não estariam 

livres nem mesmo os engenheiros sanitários, segundo Portilho (1997) e Cointreau (1986[1982]).  

Fora essa questão do estigma, a informalidade é um outro aspecto muito abordado com 

relação a essa categoria. Os estudos sobre catadores contêm freqüentemente referências ao setor 

informal e à independência no trabalho (BERTHIER, 2003; FUREDY, 1984). Cointreau (1985) 

define como setor informal as atividades econômicas que ocorrem para além dos limites das 

atividades do setor formal. Esse setor estaria relacionado também ao sistema de gerenciamento de 

resíduos e incluiria a recuperação de material proveniente de espaços públicos7. Atividades em 

pequena escala, trabalho intensivo, não regulado e sem os benefícios da seguridade social são 

algumas das características do setor informal.  

A independência colocada acima contribuiria para que mais atributos negativos sejam 

associados aos catadores, pois, devido a essa liberdade, eles são muitas vezes representados como 

figuras ociosas, sem motivação e preguiçosas (BERTHIER, 2003; GONÇALVES, 2006). Essa 

informalidade impediria que se soubesse ao certo sobre o impacto social, ambiental e econômico 

desse trabalho (MEDINA, 2001; MORENO-SANCHEZ & MALDONADO, 2006).  

De acordo com Medina (2001) o fato de pouco se saber sobre tal impacto impediria o 

conhecimento ao certo do número não só de catadores como de intermediários envolvidos nesse 

setor. Buenrostro & Bocco (2003) afirmam que essa informalidade impede o Estado de monitorá-

                                                 
7 O envolvimento de coletores municipais durante sua carga horária quando do uso de equipamentos do poder 
público (caminhões, por exemplo) em beneficio próprio, além da rede informal de trocas que envolveria catadores, 
coletores, comerciantes e intermediários (TEVERA, 1994). 
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los, a fim de evitar a exploração deles pelo comprador. As conseqüências disso é que a 

reciclagem de resíduo doméstico pós-consumo nos países em desenvolvimento, por estar nas 

mãos do setor informal, leva a que as autoridades ignorem a relevância dos catadores para a 

operação e gerenciamento de resíduos. 

Gonçalves (2006), no entanto, afirma que o fato de os catadores não serem uma categoria 

que se constitui como profissional impede que a sua mensuração seja algo interessante. Assim, o 

que se tem acesso é sempre a estimativas quanto ao número deles. No Brasil, por exemplo, 

haveria cerca de 150 mil pelo país, sendo que 20 mil deles na cidade de São Paulo, 10 mil na 

cidade do Rio de Janeiro (BOLETIM DO CEMPRE, 2000; FREIRE, 2002; GONÇALVES, 

2003). Enquanto isso, em cidades da Ásia e da América Latina mais de 2% da população 

sobreviveria da catação (MEDINA, 2000). Talvez daí o fato de que uma das principais iniciativas 

quando se pensa em políticas relacionadas a esses atores é a de cadastramento. 

Segundo informe de 2004 da Aleris Latasa, mais de 160 mil brasileiros viveriam de 

reciclar só latinhas, recebendo de dois a quatro salários mínimos por mês, e, cerca de 16 mil 

ONGs e outras instituições participariam do seu processo de coleta e venda. Calcula-se que exista 

cerca de 2.100 empresas envolvidas com a reciclagem no país. 

Na cidade do Rio de Janeiro há cerca de 430 pequenos e médios produtores de reciclados 

(cooperativas, pequenos depósitos e sucateiros de papel, papelão, plástico e metais), 12 grandes 

intermediários que compram reciclados e cerca de 18 indústrias e três usinas. Em contrapartida, 

haveria cerca de 2.500 pessoas organizadas em cooperativas, sendo que, por tipos, ou áreas de 

trabalho, os catadores estariam assim distribuídos: cooperativas (46%); aterros (40%); usinas 

(14%) (BRITO, 2001). Levantamento realizado em dezembro de 2000 mostra que o ganho de 

produtividade por catador, nessas cooperativas, varia de R$312,00 a R$4.999,00. 

Apesar dessa informalidade, não há impedimento para que a literatura também faça 

menção à capacidade de recuperação de resíduos por esses trabalhadores (BARTONE, 1990). 

Birkbek (1978), por exemplo, afirmava que este trabalho, do mesmo modo que pode ser definido 

como desorganizado, possui um modo de organização muito complexo chegando a recuperar e 

reciclar uma quantidade de material superior à recuperada nos países desenvolvidos. Esse fato, de 

acordo com Buenrostro & Bocco (2003), seria considerado como suficiente para demonstrar a 
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necessidade de inclusão desses trabalhadores nos processos decisórios relacionados ao tratamento 

e ao gerenciamento de resíduos.  

Não obstante essas afirmações, a catação receberia comentários negativos pelo fato de as 

condições do tratamento do resíduo sólido impedir esses profissionais de melhorarem 

economicamente. Isso porque os catadores estariam próximos de serem vítimas de exploração por 

outros setores mais articulados da cadeia da reciclagem. Esse fato é comumente descrito em 

vários textos (BUENROSTRO & BOCCO, 2003; GONCALVES, 2003; KASEVA & GUPTA, 

1996; MAGERA, 2003). De acordo com Gonçalves (2003) e Medina (2001), isso ocorre devido à 

localização deles no elo mais frágil da cadeia da reciclagem, o que levaria a que operassem 

dentro dos limites de preço estabelecidos pelo comprador.  

Quanto à determinação do preço do material vendido pelos catadores, segundo o 

presidente da cooperativa da Zona Sul da cidade, eles vendem o material onde há compradores 

que paguem melhor. Ele acredita que é a indústria que manipula o (determina) preço.  

A indústria depende do mercado, se a população compra pouca geladeira, por exemplo, ela 
vai sofrer as oscilações do mercado.  [...] No Natal há mais papel, mas em contrapartida, o 
mercado já sabe disso, aí a indústria em setembro, outubro, novembro já compra todo o 
material que acha que vai precisar em novembro e dezembro, pois sabe que vai ter muita 
saída. E a indústria diminui a produção porque a loja diminui os pedidos. Aí o 
atravessador tem um pedido menor e o valor que ele compra da gente é baixo porque ele 
não vende em seguida.  

 

Um comprador certa vez declarou que quem ganha mais no mercado é o atravessador, que 

armazena, pois ele não tem gasto energético nenhum, só com o caminhão. Por atravessador se 

define aos empresários dedicados a comprar material em quantidades médias ou grandes (em 

escala), conforme a dimensão do seu negócio. Eles foram também referidos pelos catadores como 

(donos de) depósito ou atravessadores. O pequeno comprador, por sua vez, é um termo que aqui 

se usa para  se referir àqueles  que compram dos catadores, seja em pontos fixos ou móveis 

(caminhões) – que, como já colocado, recebem também a denominação de sucateiro ou 

garrafeiro, respectivamente. 

A exploração econômica seria oriunda da própria estrutura do mercado da reciclagem 
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assim como dos atores que a dominam, representados pela grande indústria e pelos 

intermediários. Rodriguez (2003) afirma que a economia moderna depende da mão-de-obra 

barata dos catadores. Beukering & Bouman (2001) parecem confirmar essa idéia ao declararem 

que os países em desenvolvimento teriam se especializado na reciclagem. De acordo com 

Birkbeck (1978), o preço pago ao catador pelo papel que ele vende é um terço do custo da polpa 

para a indústria. A explicação para isso estaria no fato de que ela passa por diversos 

intermediários. Daí a diferença entre o preço pago pela indústria de papel e o preço pago ao 

catador. É comum a formação de oligopsônios informais que levam a um controle do preço pago 

pelo material. Segundo Birkbeck (1978), embora essa seja uma forma de exploração que muitos 

catadores admitem existir, a dependência dos compradores acaba por ser incorporada às suas 

leis/regras de trabalho. O gestor público, no entanto, faz uma colocação interessante: 

O lixo pós-consumo tem um custo muito elevado, então, só sobrevivem os que têm o 
controle. Isso alimenta uma cadeia de intermediários à custa do sacrifício dos catadores. A 
reciclagem é um mercado promissor. Se você tiver o investimento dos governos, for 
subsidiado, se fortalecer as cooperativas de catadores elas serão uma atividade auto-
sustentável.  

Apesar de admitir que a reciclagem é um mercado promissor, ele sabe que não é o catador 

que se beneficia desse aspecto. Mesmo assim admite a importância dos compradores, sem os 

quais o comércio de recicláveis não seria possível, logo, não haveria condições para a 

subsistência desses catadores: 

A questão da intermediação vem da época dos fenícios – os maiores comerciantes da 
antiguidade – que iam de porto em porto comprando e revendendo, sem produzir nada. [...] 
Se eu tenho grande produção, excelente qualidade, fluxo de fornecimento, mas o meu preço 
não é competitivo, então eu vou comprar de quem quer vender. [...] Muitos não conseguem 
agregar valor, então, o intermediário articula uma linha produtora de recicláveis e leva 
para oito, nove, dez grandes depósitos, que agregam valor do ponto de vista da economia 
de escala, do fluxo de fornecimento e do preço. [...] Ninguém vende na indústria. Todo 
mundo passa por uma tremenda cadeia, o que faz com que o preço do produto vá lá para 
cima e alimente esses intermediários.    

A essa tremenda cadeia de pequenos compradores que antecede àqueles (intermediários 

ou donos de depósito) que repassam o material para a indústria Birkbeck (1979) denomina de 

armazéns satélites. Os catadores não têm condições de vender o material direto para a indústria e 
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na maioria das vezes não o têm também condições de vender para esses intermediários de médio 

e grande porte. Isso leva a que a intermediação realizada por esses compradores (satélites) seja 

uma etapa fundamental para a existência dos catadores e para a reciclagem. De acordo com 

Birkbeck (1978), são eles que conseguem material em quantidade suficiente para torná-la 

lucrável, principalmente no caso dos atravessadores. Para tornar o material lucrável, os catadores 

precisariam de capital e de penetração no mercado, o que significa competir efetivamente com 

outros compradores. Competição essa que fica acirrada à medida que o número de compradores 

aumenta, de modo que, segundo este autor, nunca pode haver mais compradores do que coletores. 

Assim, a mobilidade de poucos (compradores, sejam pequenos ou de médio e grande porte) 

estaria condicionada à estagnação de muitos (catadores).  

Seria o desejo de romper com a dependência dos compradores pequenos e de fazer os 

catadores negociarem o produto com os intermediários de médio e grande porte uma das 

principais bandeiras usadas pelo poder público ao se propor a fornecer apoio a essa população. 

Mas que apoio, afinal, seria esse?    

 

4.2.3 O catador como alvo – as estratégias 

 

A partir de agora serão apresentadas algumas das estratégias do Estado relacionadas aos 

catadores, e a tentativa de identificar as mudanças de afirmações sobre os catadores decorrentes 

das alterações dos discursos sobre o lixo.  

Da mesma forma que o lixo, as pessoas tidas como indesejadas e as atividades 

consideradas sujas e ruidosas – açougueiros, ferreiros, dentre outros – permaneceram condenadas 

às periferias das grandes cidades (BURKE, 2001). Com os catadores de lixo não foi diferente. 

Como exemplo disso Portilho (1997) conta que as primeiras iniciativas voltadas para o 

saneamento básico na cidade do Rio de Janeiro não faziam discernimento entre os dejetos e as 

pessoas consideradas indesejadas. Ambos deviam ser afastados da sociedade.  

As políticas voltadas para os catadores durante muito tempo se empenharam, usando de 

métodos coercitivos, para que eles se engajassem em outras ocupações. Mas esse empenho em 

geral falhou, segundo a literatura, devido ao fato de que muitos catadores teriam dificuldades 
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para conseguir um trabalho no setor formal, seja pelo baixo nível educacional, seja pela idade 

avançada (KASEVA & GUPTA, 1996; MORENO-SANCHEZ & MALDONADO, 2006). Além 

desta limitação, deve-se também considerar que muitos catadores gostam do ofício, conforme 

pôde ser constatado ao longo dos estudos de caso. Alguns autores acreditam, conforme 

encontrado na literatura, que mesmo que algumas pessoas envolvidas na coleta do lixo se 

engajem em alguma outra ocupação, não resultaria em redução do número de  coletor nas ruas. 

Outras pessoas se encarregariam de ocupar o vácuo deixado por eles (KASEVA & GUPTA, 

1996; MEDINA, 2000).  

Em estudo minucioso, Medina (2000) propõe que as políticas oficiais do Estado dirigidas 

a esses atores poderiam ser classificadas como de quatro tipos: de repressão, de omissão, de 

conspiração e de estimulação.  

A política de repressão é aquela que considera os catadores como fazendo parte da massa 

amorfa de excluídos sociais, e a catação uma atividade desumana, ilegal, símbolo de atraso, fonte 

de embaraço e de vergonha. Sendo assim, a atividade seria  proibida em determinados horários, 

como no caso do Cairo, Egito, onde  as carroças de jumento usadas para o transporte de material 

foram proibidas entre o amanhecer e o pôr-do-sol. Muitas vezes eles têm os seus objetos pessoais 

recolhidos, como no caso da Colômbia, e são alvos de campanha de limpeza social, conduzida 

por grupos de paramilitares, para quem os catadores de lixo, as prostitutas e os mendigos seriam 

um incômodo e, por isso, deveriam ser seqüestrados e expulsos de certas vizinhanças e áreas 

(MEDINA, 2000; RODRIGUEZ, 2003). De acordo com alguns catadores entrevistados, antes da 

iniciativa de apoio da década de 1990, eles eram tratados como moradores de rua e mendigos e 

assim encaminhados para albergues em locais afastados da cidade, junto com os seus pertences: 

Era a operação ‘cata tralha’. O caminhão da prefeitura pegava as coisas dele [do catador], 
colocava tudo dentro do caminhão e levava para bem longe. Não queriam nem saber se ele 
tava ali trabalhando, pegava tudo e levava embora. [catador, caso 3]  

De acordo com Dias (2002), a prefeitura da cidade de Belo Horizonte praticava algo 

parecido com os catadores quando eles estavam a fazer a triagem dos seus produtos nas ruas. O 

planejamento em gerenciamento de resíduos sólidos e o empenho em eliminar os catadores 

freqüentemente impactam o padrão de vida deles. Medina (2000) cita o caso dos catadores de 
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Bogotá que, comuns no depósito municipal da cidade até o ano de 1980, após a construção do 

aterro sanitário foram proibidos de freqüentar o local, o que os levaram a catar o lixo  nas ruas da 

cidade. Isto, segundo o autor, teria sido algo desvantajoso, já que na rua é preciso caminhar muito 

a fim de obter uma quantidade apropriada de mercadoria para a venda, o que piorou o padrão de 

vida dos que trocaram o aterro pelas ruas das cidades. De fato, os catadores de rua declararam ao 

observador que precisam de carros para puxar seu material, que se expõem ao tráfego e que têm 

de caminhar longas distâncias a fim de coletar bastante material para vender. Muitas vezes eles 

disseram que são obrigados a dormir nas ruas a fim de obterem uma quantidade boa de material.  

Li (2002), dá conta de que desde o início da década de 1990 a cidade de Wuhan na China 

tem experimentado uma rápida experiência de urbanização e modernização. Essa experiência 

implicou no afastamento dos depósitos de reciclagem para fora dos grandes centros por terem 

passado a ser considerados como depreciativos. Segundo ela, esse afastamento interferiu na 

conduta dos geradores (de resíduo doméstico), que desistiram de juntar objetos para a reciclagem 

em função da distância dos novos  depósitos de material reciclável.   

A política de omissão (negligência) ocorre quando as autoridades se recusam a considerar 

os catadores e sua função. Eles não são perseguidos, mas também não recebem apoio. São 

simplesmente ignorados. Cidades africanas como Dakar, Senegal, Bamako, Mali, Cotonou e 

Benin apresentariam casos de política de omissão (MEDINA, 2000). 

A política de conspiração é aquela marcada pela fraude, em que funcionários do governo 

desenvolvem com os catadores uma relação de exploração, de ganho e de assistência mútua – 

numa espécie de clientelismo político. O caso da cidade do México é tradicional nesse sentido: 

autoridades do governo e lideranças formadas entre os catadores (denominados “caciques”) - de 

acordo com Berthier (2003) e Medina (2001) - teriam desenvolvido uma complexa estrutura de 

relações que incluiria não só catadores de depósitos, como também varredores de rua, coletores 

de lixo, atravessadores, industriários e autoridades locais. Algumas das relações ilegais incluiriam 

o pagamento de suborno aos oficiais do governo a fim de que ignorassem os abusos de poder.  

A política de estimulação ocorre a partir da constatação das deficiências ou na 

inaplicabilidade das tecnologias de gerenciamento de resíduos americanas e européias para os 

países em desenvolvimento. Essa inaplicabilidade caracterizaria uma das condições de 
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possibilidade do catador como alguém tido como apto a ter acesso ao reciclável pós-consumo em 

áreas onde aquelas tecnologias não alcançam. Uma das razões disso é o fato do lixo produzido 

nesses países ser mais orgânico (COINTREAU 1986[1982]). Essa constatação leva a uma 

mudança na postura adotada em relação aos catadores, que passariam a ser considerados como 

pessoas preparadas para enfrentarem adversidades, já que muitas vezes os seus veículos são mais 

apropriados do que os caminhões compactadores, para coletar nas más condições das favelas, por 

exemplo (MEDINA, 2000). Outros autores que também desenvolveram trabalho no México 

afirmam que sem essa habilidade do catador, somente aquilo que fosse voluntariamente separado 

pelos geradores alcançaria as companhias de reciclagem (OJEDA-BENITEZ et al., 2002). 

Segundo Ojeda-Benitez et al. (2002), porém, foi o reconhecimento de setores do poder 

público de que o lixo é fonte de renda que levou muitos municípios da América Latina a usarem 

métodos não tradicionais para a esfera que manuseia o resíduo sólido, geralmente no esforço de 

trazer trabalho para as áreas de baixa renda.  

A política de estimulação, na maioria das vezes, considera o trabalho dos catadores pelos 

seus benefícios ambientais, econômicos e sociais. Ela consiste no apoio mediante a legalização da 

atividade, ao estímulo à formação de cooperativas - como no caso da Ásia -, na concessão de 

contratos para coleta de lixo misturado ou de recicláveis e na formação de parcerias público-

privadas entre autoridades locais e catadores – como na América Latina.  

Na Indonésia, por exemplo, os catadores possuem leis nacionais de apoio aprovadas 

(KASEVA et al., 2002). Haveria ainda o apoio do governo central para a formação de 

cooperativas, o financiamento pelos bancos de empréstimos, a imposição de tributos ao material 

importado no esforço de aumentar os seus ganhos (MEDINA, 2000). Além da Indonésia são 

mencionados estudos sobre a reciclagem e o reaproveitamento de resíduos realizados na 

Tanzânia, Paquistão, Singapura e Taiwan (COINTREAU, 1986[1982]; KASEVA et al., 2002). 

Muitas dessas políticas foram influenciadas pelas iniciativas do Banco Mundial que, no 

início da década de 1980, produziu um projeto guia para o gerenciamento de resíduos em países 

em desenvolvimento. Esse projeto continha uma variedade de opções em tecnologia e 

gerenciamento de resíduos a serem consideradas de acordo com as circunstâncias locais dos 

países considerados. A coleta mecanizada, por exemplo, foi questionada pelo projeto do banco 
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Mundial num momento em que questões relativas à disposição e recuperação dos resíduos 

fizeram parte de uma discussão mais geral sobre os impactos de diferentes técnicas na estrutura 

das comunidades em que elas eram introduzidas (COINTREAU, 1982; FUREDY, 1984).  

O interesse social, entretanto, de acordo com os relatórios do Banco Mundial, deveria 

predominar nas discussões que envolvessem os catadores, suas condições sociais e as implicações 

do planejamento de resíduos sólidos e da recuperação de recursos. Duas das proposições centrais 

daquele projeto incluíam ajuda e assistência pelos municípios aos coletores de resíduos e aos 

catadores informais no que tange à saúde, condições de trabalho e mercado (COINTREAU, 1985, 

1986[1982]; FUREDY, 1984).  

Conforme Berthier (2003), em 1983, no México, teria sido produzido o primeiro estudo 

sistemático sobre o lixo e o problema social nele embutido.  A dificuldade em se obter dados a 

respeito da catação justifica-se por essa ausência de documentos também aqui no Brasil. 

Conforme a literatura consultada, eles teriam sido identificados na década de 1930, 1950 (DIAS, 

2002) e, de acordo com as pessoas ouvidas, na década de 1970 e 1980. A figura 4.1 situa as 

afirmações e as estratégias associadas aos catadores. Trata-se de uma distribuição que leva a 

pensar que as políticas voltadas para os catadores seriam diferentes, da mesma maneira que o 

discurso sobre o lixo leva-os a serem alvo de estratégias distintas, de acordo com o discursos 

sobre o lixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Os discursos sobre o lixo e as afirmações e estratégias sobre os catadores 

SANITÁRIO 
Afirmações: estigma, 
marginalidade; pobreza, condições 
de trabalho ruins, exclusão social, 
desemprego, 
massa amorfa; atividade 
desumana e ilegal. 
 
Estratégias e teorias: políticas de 
repressão e de omissão 
(afastamento, estimulados a 
mudarem de atividade; tratados 
como moradores de 
rua/mendigos). 

 

AMBIENTAL 
Afirmações: implicações no 
gerenciamento de resíduos e 
recuperação de recursos 
 
Conceitos: recicladores 
 
Estratégias e teorias: Banco 
Mundial e as condições 
sociais  dos catadores (saúde, 
trabalho, mercado), 

 
 
 

         ECONÔMICO 
Afirmações: informalidade, e                                                               
exploração, aptidão para coleta 
em favelas. 
 
Estratégias e teorias: políticas 
de conspiração e de estimulação 
(organização dos catadores em 
cooperativas, legalização da 
atividade, leis de apoio ao 
trabalho, concessão para 
contratos de coleta, formação de 
parcerias público-privadas). 
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Conforme o lixo adquire uma visibilidade econômica, o catador passa a ser alvo de 

estratégias diferentes, da mesma forma que as afirmações que dão conta das verdade sobre eles 

podem ser distintas ou não, de acordo com aquele que as profere. A seguir serão relacionadas 

algumas afirmações e a estratégia relacionada ao catador da cidade do Rio de Janeiro, de acordo 

com as políticas de estimulação implementadas nas duas últimas décadas. A partir dessa 

apresentação será possível identificar alguns dos elementos diretamente relacionados às práticas 

ligadas aos catadores desta cidade, não obstante o que é colocado pela literatura acadêmica 

apresentada acima, principalmente, ajude a compor aquilo que se profere sobre este tema.  

 

4.3 As políticas de estimulação do poder público da cidade do Rio de Janeiro nas décadas de 

1990 e início do presente século  

 

Nas décadas de 1990 e início do presente século foram implementadas políticas de 

estimulação ao trabalho dos catadores pelo poder público que, além de privilegiar aspectos 

ligados à minimização dos riscos à saúde e ao tratamento adequado dos resíduos 

(reaproveitamento como forma de reduzir a vazão em aterros), procurou melhorar as condições 

de trabalho, superar o estigma, acabar com a exploração e retirá-los da marginalidade e da 

informalidade (BRITO, 2001). Como forma de ilustrar essa experiência, a seguir serão transcritos 

trechos de duas entrevistas, realizadas com um representante do poder público e com um 

representante dos catadores. 

Segundo os catadores, as políticas de estímulo teriam começado a ocorrer a partir do 

lançamento de um programa – o Programa de Cooperativas de Catadores e Carroceiros da cidade 

do Rio de Janeiro - na década de 1990. Acredita-se que essa política tenha se pautado nas 

discussões ocorridas por ocasião da Eco-92 e as questões relativas ao índice elevado de produção 

de resíduos e no princípio dos 3Rs (reduzir o consumo e o desperdício, reutilizar e reciclar os 

materiais).   

De acordo com as entrevistas com catadores antigos da região do Centro da cidade, não se 

teria notícia na cidade do Rio de Janeiro de programas de apoio anterior a este, a não ser, no caso 
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desses mesmos catadores, pela concessão de espaço pelo Governo do Estado quando fora 

oferecido um galpão para trabalharem, mas sem a infra-estrutura que passa a ser por meio dessa 

política de estímulo ao trabalho de catador.  

O programa de cooperativas é lançado no final do ano de 1993 e início de 1994 em uma 

parceria da Comlurb com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/Rio) em 

que ambas se encarregam do seu gerenciamento. Diferente das usinas de separação de resíduos 

misturados, já existentes nos bairros do Caju e Irajá, esse projeto voltava-se para o apoio aos 

catadores de rua e de aterro da cidade ao aliar reaproveitamento e geração de renda: 

No final de 1993 [...] foi estabelecido um contrato entre a prefeitura e a Comlurb, sob a 
forma de comodato, em que espaços foram cedidos para as cooperativas fundamentado na 
lei 8.666. [...] A cooperativa é uma ação mútua para agregar valor ao produto dos 
catadores. Eu acredito num futuro promissor, sobretudo para uma massa que não teve 
nenhuma oportunidade de estudar, marginalizada, desempregada, sem uma atividade de 
subsistência. Por mais que eu queira absorvê-la, eu não vou conseguir. Só o lixo pode 
proporcionar esta atividade [de subsistência], com as condições adequadas de higiene, de 
segurança e com direitos sociais garantidos. A proposta foi a de ceder espaços com infra-
estrutura básica (luz, banheiro, escritório e espaço para armazenar) e dar orientação sob o 
ponto de vista gerencial.   

Esse depoimento foi dado pelo gestor público municipal idealizador deste programa. Ao 

ler o depoimento dado pelo presidente do sindicato de catadores do Estado, no entanto, há 

discordâncias quanto à iniciativa do poder público em que a “orientação sob o ponto de vista 

gerencial” se contrasta com o “manter o controle da situação” mencionado abaixo. Esses 

depoimentos permitem constatar diferenças entre a opinião de um e outro a respeito da estratégia 

representada por essa política:  

A Comlurb montou as cooperativas e simplesmente colocou os catadores dentro, mas não 
fez um contrato. [...] Se existe deve ser dela com o administrador do espaço. Ela cedeu o 
espaço e estruturou, mas queria manter o controle da situação e não deu abertura para o 
catador negociar [o lixo com quem quisesse].  

A política do poder público parece que teve um efeito aparentemente contrário àquilo que 

o gestor público dissera anteriormente, conforme o depoimento do líder dos catadores acima e de 

acordo com o que ele continua a declarar. Assim, dando prosseguimento ao líder:  
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A Comlurb criou as cooperativas e o catador tinha que se inscrever, levar duas fotos, fazer 
um crachá e ser reconhecido como membro. Ia ser criado um estatuto interno e externo e o 
catador tinha regras a serem seguidas, descontos no salário... Mas tudo foi feito ao 
contrário: primeiro o catador foi posto dentro do espaço, depois foi criado um estatuto 
para depois ele ser recadastrado. O catador já estava acostumado a ficar dentro do espaço, 
a vender o seu material, a não ter seu salário descontado, levando a sua vidinha.  

Como vidinha ele se refere ao território que delimita sua atividade, que vai desde os 

pontos de coleta e local em que separam (espaço interno da cooperativa montada na época) até o 

comprador para quem vendem o material. Ao usar este termo sua intenção foi a de mostrar que 

para os que estavam habituados a uma determinada rotina, a adaptação à estratégia proposta pelo 

poder público foi difícil.  

Ocorre, porém, que outros aspectos seriam também relevantes para a compreensão do 

significado dessa intervenção pública. De acordo com um outro entrevistado (ex-catador também, 

caso 3)  muitas pessoas, na época em que o programa de cooperativas foi lançado, ao virem a 

movimentação do poder público em relação aos catadores de rua, resolveram se cadastrar como 

catadores também. Eles teriam feito isso na crença de que, identificados como tais, passariam a 

obter algum tipo de benefício do Estado: “Aí foi um tal de camelô, morador de rua, todo mundo 

se cadastrando...”.  

Ao oferecer espaços e recursos o programa tinha como objetivo criar condições para que 

os catadores pudessem acumular maior quantidade de material (escala) antes de vendê-lo a 

compradores, que por sua vez passariam a ser os atravessadores de médio porte (que só compram 

material baseado nessa economia de escala). Esses espaços disponibilizados foram administrados 

por lideranças eleitas pelos catadores – geralmente os compradores para quem eles já vendiam o 

seu material (garrafeiros) –, ou seja, já mantinham algum tipo de vínculo (comercial). Conforme 

depoimento de alguns catadores ouvidos, essas lideranças, com o tempo, passaram a se 

assemelhar a sucateiros, ou seja, pequenos compradores que tradicionalmente se dedicam a 

comprar material dos catadores. A diferença é que esses pequenos compradores agora se 

localizavam em pontos fixos, à medida que se apropriaram do espaço cedido pela prefeitura para 

que as cooperativas fossem montadas.  

Mais do que isso, essas pessoas, eleitas pelos próprios catadores para liderá-los, teriam 

passado a elaborar as estratégias anteriormente propostas pelo poder público a fim de atender ao 
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que determina o mercado. Elas passaram a estabelecer as regras da organização. No caso, se 

apropriaram do espaço e consequentemente das vantagens do acúmulo (escala), sem distribuir 

entre os catadores os ganhos oriundos desse acúmulo (escala).  

Esse fato leva a que o termo usado até o momento das entrevistas (cooperativa) para 

designar as organizações instaladas nesses espaços seja questionado. Desta forma, é como se os 

catadores tivessem continuado a vender para pequenos compradores, só que agora localizados em 

pontos fixos (sucateiros) e não mais em caminhões (garrafeiros). Ou seja, é como se a estratégia 

criada pelo poder público mediante uma política de estimulação, na década de 1990, não os 

tivesse beneficiado, na medida em que não conseguiram estabelecer as regras inerentes ao espaço 

cedido para que atendessem às exigências do mercado. Exigências essas entendidas como as 

regras inerentes à problematização do lixo. 

Um dos objetivos desta tese é o de responder à seguinte questão: ‘que condições 

(conjunturas) permitem aos catadores atenderem às regras que possibilitam essa produção 

discursiva (problematização) especificamente, a partir dessas políticas públicas de estimulação 

(estratégia)?’. Nesse sentido, foi preciso compreender as regras por meio da qual o lixo como 

uma produção discursiva foi construído (no capítulo anterior) e apontar quem elabora as 

estratégias (logo, se elabora determina as regras) das organizações de catadores montadas a 

partir desse discurso (no capítulo 8). A partir destas premissas que (assim como nos capítulos que 

se seguem) procurar-se-á identificar como, ou se é possível, eles poderiam participar da 

elaboração de tais regras. Até o momento este capítulo tem mostrado a impossibilidade dos 

catadores para isso, conforme afirmações a respeito do catador são produzidas por outros atores 

que não eles, e conforme o que vem sendo agora colocado sobre a política do poder público na 

década de 1990. 

Com a política de estimulação da década de 1990 foram montadas 18 cooperativas em 

diferentes bairros da cidade do Rio de Janeiro, sendo que uma delas localizada na usina de 

reciclagem de Jacarepaguá e outra no Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho.  

Retomando a fala do gestor público, ele tenta explicar o porquê de a prefeitura ter 

decidido montar essas cooperativas:  

Bem, a formação das cooperativas tem os seguintes objetivos: redução do volume de lixo na 
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fonte geradora (quanto mais se coleta, menos vai para o aterro); valorização do trabalho 
dos catadores, para que sejam reconhecidos dentro de uma forma de organização aceita 
pela sociedade, acabando com a catação predatória; e racionalização do sistema 
operacional do serviço e do custo, porque o catador predador suja as ruas quando cata.    

Observando essa sua fala, é possível identificar algumas afirmações como “redução do 

volume” e conceitos como “racionalização do sistema operacional do serviço e do custo” que se 

referem ao lixo tanto como um problema ambiental, como algo que gera custos da mesma forma 

que também gera renda. Sem falar na noção de “valorização do trabalho dos catadores dentro de 

uma forma de organização aceita pela sociedade”, mostrando que é pela organização deles, 

conforme os princípios cooperativistas, que o estigma seria superado. Essas afirmações e 

conceitos acima, se agregados ao que fala o presidente do sindicato logo abaixo, permitem 

apontar o catador como um sujeito oriundo da formação discursiva relativa ao lixo, que emerge a 

partir de práticas como as de organização em cooperativas e de afirmações como as que são aqui 

colocadas: 

O maior problema de hoje é não estar mandando o reciclável direto para as grandes 
fábricas. A gente tem uma Comissão Nacional dos catadores, que se reúne de dois em dois 
meses em Brasília, e realizamos um Congresso Nacional em que a questão mais levantada 
foi: imposto alto e falta de qualidade [pureza] e quantidade [escala] para vender para as 
grandes fábricas. Elas não vêm pegar cinco toneladas, mas acima de 20 toneladas.  

Os catadores, além da tributação alta, teriam também de se haver com a qualidade e a com 

a escala,  lógicas que regem as regras do discurso sobre o lixo problematizado. Regras estas para 

as quais o poder público procurou dar condições aos catadores para que estes as atendessem. 

Apesar de o presidente do sindicato ter declarado acima algo idêntico ao que disse o gestor 

público, a qualidade e a quantidade não parecem familiares aos catadores de rua. Essa impressão 

advém das observações de campo e dos depoimentos deles. Ou seja, os elementos do discurso 

remetem a práticas às quais os catadores não teriam acesso, apesar do empenho do poder público 

em dar-lhes condições para isso. Além de espaços, a Comlurb ofereceu também apoio logístico a 

fim de que aprendessem a coletar mais, a beneficiar e a vender por um preço melhor. Com esse 

apoio acreditava-se que eles iriam superar a dependência dos sucateiros e garrafeiros. O objetivo 

era o de que, à medida que esse apoio logístico fosse assimilado, os ganhos que antes iam para 
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esses compradores passassem a ser divididos com todos os membros do grupo. Segundo o gestor 

da Comlurb, porém, esse objetivo foi difícil de alcançar: 

O mais difícil foi organizar a cooperativa, porque eles tinham um tipo de trabalho 
individualizado ou em pequeno grupo, de duas ou três pessoas, e cada um dominava um 
espaço físico. [...] Como eles não têm um nível cultural alto, uma consciência de classe, foi 
difícil. [...] O nosso papel foi juntar esses grupos incentivando uma cultura mais solidária. 
[...] No primeiro momento, criaram-se quatro núcleos de cooperativas e depois um núcleo 
central. Às vezes a gente tenta ajudar, orientando, assessorando do ponto de vista do 
conhecimento, para que coletem mais, beneficiem melhor e obtenham preço mais alto. [...] 
O difícil é fazer a gestão da cooperativa. [...] É fundamental, no processo de organização 
dos catadores, mostrar as alternativas que vão melhorar a vida material deles. [...] Você 
sempre tem que começar com pequenas reuniões falando sobre a importância do trabalho 
coletivo, formar comissões.  

Nível cultural, consciência de classe e solidariedade baixa entre os catadores são 

conceitos que ajudam a construir o perfil que alguns gestores públicos têm desses trabalhadores. 

Perfil este que as estratégias propostas pelo poder público e implantadas por esses gestores 

contribuiriam para que fossem modificados, mediante noções como a de trabalho coletivo e de 

cooperativismo.   

O catador trabalha hoje para comer ontem, e a cooperativa funciona mediante o 
armazenamento para agregar valor do ponto de vista da economia de escala. Então o 
catador não aceita a cooperativa por: falta de consciência, imediatismo econômico, falta 
de uma política que o obrigue a encontrar soluções de organização social aceitáveis pelo 
poder público e pela própria categoria. Na medida em que você tem catadores organizados, 
atuando dentro de normas sociais aceitas pelo Estado e pela sociedade, os que não são 
assim comprometem o trabalho daqueles, porque acham que a cooperativa tem que pagar 
diariamente e ficam girando em torno dela para vender. [...] Eu acho que deveria ter uma 
combinação do nível de consciência, de estímulo à organização, mas também de um pouco 
de coerção, para que eles ou trabalhem de forma organizada, ou deixem de comprometer 
os que seguem corretamente as normas sociais.  

Nesse sentido, as cooperativas, à medida que atendessem as demandas do mercado, 

levariam também ao reconhecimento social do catador organizado, que seria aquele que adere a 

normas apresentadas mediante cursos de gestão. Assim, tal como as suas verdades (do catador), 

colocadas anteriormente, as verdades da catação se apresentam aqui como algo que também lhes 

é transmitido por outrem A eles foi ensinado técnicas de trabalho, tal como lhes são contadas 

histórias sobre suas origens...  
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Ensinar os catadores a coletar, ao dar para eles informações sobre o “ponto de vista 

gerencial” – como beneficiar e vender melhor –, no entanto, soaria como uma redundância, já que 

a habilidade de anos de ofício os tornaria preparados, no caso dos mais antigos, para executarem 

bem a tarefa. A não ser no caso das pessoas que estavam se iniciando na catação naquele 

momento e que de fato precisariam adquirir algum conhecimento do “ponto de vista gerencial”. 

Ocorre que estes últimos não se tratam dos mesmos catadores. Desta forma, é preciso, portanto, 

levar em consideração os que já estavam imersos na catação antes da década de 1990 e os que 

acorrem a ela a partir do desemprego estrutural. 

É o depoimento do presidente do sindicato que ajuda a pensar no fato de que os catadores 

não participaram da elaboração das regras relativas à estratégia de apoio a eles de acordo com a 

política de estimulação do poder público. As normas dessas cooperativas teriam sido impostas 

‘de fora’ à medida que os catadores passaram a travar contato com conceitos e afirmações a 

respeito do próprio ofício oriundas de especialistas – que neste caso seriam os gestores públicos e 

os seus supostos líderes. Esses especialistas, por seu turno, segundo os catadores, teriam agido 

em interesse próprio: 

No começo ela [a Comlurb] dizia que era um curso de gestão, que ia botar um técnico para 
administrar e depois esse técnico sairia e o cooperado eleito pelos catadores seria o 
presidente ou o gestor. Mas isso nunca aconteceu, só existiu um único presidente dentro 
dessas cooperativas [do Centro da cidade, no caso], e ele monopolizava tudo, roubava a 
galera toda e com o apoio da própria Comlurb.   

Sobre essa declaração, no que tange à negociação do material, contudo, o gestor público 

municipal complementa: 

A comercialização é exercida por eles mesmos [catadores], a Comlurb não tem nenhuma 
interferência na compra e venda de material. A cooperativa é uma entidade independente e 
autônoma. Eles [os catadores] são parceiros nossos, a gente tenta dar para eles o melhor 
do ponto de vista gerencial: como vender melhor, como coletar mais, beneficiar melhor e 
obter preço mais alto.   

De modo que, apesar de a exploração que o presidente do sindicato sugeriu ter ocorrido, o 

poder público não teve o objetivo interferir na negociação do material. Ele teria deixado isso a 

cargo dos catadores. Assim, apesar dos cursos de gestão, não se conseguiu reverter aquele quadro 
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já existente, em nome do qual o programa de cooperativas afirma ter sido implantado.  

 Mas, independente dessa diferença, beneficiar o produto e obter um preço mais adequado 

parecem conceitos recentes entre os catadores, antigos ou não. Eles emergem a partir da 

disseminação da idéia de que há um mercado a exigir adaptações. Mas isso não significa que os 

catadores já não atendessem a essa demanda do mercado anteriormente.  

Apesar de a estratégia de montar as cooperativas ter tido como objetivo driblar o 

sucateiro (pequeno atravessador/comprador) de modo que o catador pudesse usufruir das 

vantagens da escala, essa expectativa não foi alcançada e o poder público com o tempo se afastou 

daquele projeto (no ano de 1998). Ele fechou algumas instalações enquanto outras continuaram 

funcionando sob a liderança de, agora, sucateiros – ex-garrafeiros. Fora o vandalismo que teria 

ocorrido. Um catador do Centro tenta explicar este episódio:  

No Centro, nós que éramos os catadores mais antigos, conseguimos encurralar os 
catadores problemáticos [...] formado pelo pessoal da facção Comando Vermelho. Aí [os 
coordenadores do projeto da Comlurb no final de 1993] juntaram estes catadores 
problemáticos com os catadores mais antigos numa mesma cooperativa e eu falando que 
isso não ia dar certo... Houve vandalismo e quebradeira nas instalações da cooperativa. A 
Comlurb gastou um dinheirão e tudo foi destruído e fechado. [catador, caso 3] 

Esse depoimento sintetiza o desfecho da política de estimulação do poder público na 

década de 1990, segundo os catadores do Centro da cidade8. Ao final, muitos catadores teriam 

acabado por permanecerem vinculados aos grupos a que se aliaram durante essas intervenções 

enquanto outros voltaram a catar nas ruas e a separarem o material nas calçadas durante a noite. 

Essa mudança de conduta do poder público remete a uma idéia de política de omissão, já que 

conforme se verá mais adiante, o seu projeto seguinte excluiu a possibilidade de trabalho com os 

catadores de rua.  

Uma das alegações para o afastamento da Comlurb, além do vandalismo descrito acima, 

foi o fato de que a capacidade de armazenamento não garantiu um processo justo para o catador, 

pois as lideranças acabaram por reproduzir o modelo de compra e venda tradicional. Mas apesar 

de ter se afastado, a Comlurb ainda dá algum apoio técnico, como o fornecimento de água e 

                                                 
8 Os catadores problemáticos a que se referiu o catador no estudo de caso 3, seriam pessoas que por pertencerem a 
uma determinada facção tenderiam a se desentenderem com membros de grupos rivais. Esse desentendimento é o 
que parece justificar os constantes conflitos observados quando da realização do estudo de caso 2. 
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coleta do material inservível em alguns dos grupos (núcleos) que permaneceram ativos devido ao 

empenho dos seus membros.  

Após o fracasso daquele programa, o poder público, no ano de 2001, por meio da 

Comlurb, inicia um novo projeto ao reativar uma usina de separação de resíduos misturados 

fechada em 1994. Essa reativação ocorre concomitantemente ao lançamento dos eco-pontos. Os 

eco-pontos podem ser considerados como marco do envolvimento da sociedade consumidora nas 

questões ligadas ao reaproveitamento do resíduo doméstico pós-consumo urbano. Eles são pontos 

de recepção em locais determinados da cidade em que os moradores (consumidores/geradores) 

deixam desde materiais recicláveis até entulhos de obras posteriormente levados para 

reaproveitamento em local apropriado. Após o lançamento dos eco-pontos, foram lançados 

também programas de coleta seletiva em escolas e, mais tarde, em residências da Zona Sul da 

cidade.  

Esses programas significaram o envolvimento da sociedade com as questões ambientais, 

ao separar os seus resíduos antes de disponibilizá-los para a coleta seletiva. Eles são considerados 

como as estratégias oriundas do lixo como questão ambiental dirigidas aos consumidores e 

geradores desta cidade. Esse envolvimento da sociedade é a base sobre a qual a política de 

estimulação ao trabalho dos catadores do início do presente século se estrutura.  

No ano de 2003 é lançado o programa de separação de reciclados em usinas com a 

inauguração na Zona Oeste da cidade do primeiro núcleo da Central de Separação de Reciclados 

(CSR). Uma iniciativa na qual catadores de rua do Centro e da Zona Sul da cidade não foram 

levados em consideração - devido ao narrado anteriormente -, diferente dos da Zona Oeste.  

A CSR é composta por usinas de triagem para classificação dos resíduos provenientes 

daquela coleta seletiva urbana recém-implantada nesta época, onde as pessoas trabalham como 

classificadores. Segundo a Comlurb, cerca de 400 pessoas trabalhariam nos núcleos da CSR. 

Alguns classificadores de uma antiga usina de separação de lixo misturado já existente (no bairro 

do Caju) foram remanejados para auxiliarem no treinamento dos recém-contratados. A maioria 

desses contratados fora indicada pela associação de moradores das favelas próximas ao local de 

instalação do núcleo.  

Esses núcleos foram posteriormente instalados em outras áreas à medida que o programa 
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de coleta seletiva foi avançando para outros bairros. Esse  avanço ocorreu à medida que foram 

feitas campanhas de reaproveitamento marcadas principalmente pela distribuição de cartilhas, 

folders e pelas notícias veiculadas na mídia sobre as CSRs e a necessidade de adesão à coleta 

seletiva como forma de sustentar o projeto.  

A coleta seletiva começou inicialmente nos bairros de São Conrado, Gávea, Jardim 

Botânico Lagoa, Ipanema, Leblon, Copacabana. Posteriormente se estendeu para outros bairros 

da Zona Sul e outras áreas da cidade. Até o momento em que os estudos exploratórios (composto 

de três casos) foram realizados, a CSR possuía três núcleos nos bairros do Caju, Bangu e Campo 

Grande. Esses núcleos teriam características diferentes entre si: o núcleo do Caju, por exemplo, 

recebe resíduo sólido misturado com o orgânico; enquanto os outros dois recebem material 

separado das escolas, através do sistema de eco-pontos. Somente na Zona Oeste os trabalhadores 

são recrutados entre catadores de rua. Eles seriam mais disciplinados por já estarem habituados à 

coleta de porta em porta, segundo a explicação de um gestor público da Comlurb.  

Após descrever sobre a política de estimulação ou de reaproveitamento e geração de renda 

da cidade do Rio de Janeiro nas duas últimas décadas, seguem alguns comentários sobre 

iniciativas paralelas às políticas de estimulação. Elas são consideradas importantes porque 

contribui para que os catadores passem a produzir discursos a seu próprio respeito. 

 

4.4 Algumas iniciativas paralelas às políticas de estimulação  

 

Diversos setores da sociedade têm agido no sentido de melhorar as condições de trabalho 

dos catadores e promover neles uma identidade profissional e com isso superar o estigma a que 

estariam submetidos. Esses setores vão desde ONGs a organismos religiosos. Tal como as 

políticas públicas de estímulo ao trabalho dos catadores, essas iniciativas paralelas parece que 

também sofreram influência das propostas do Banco Mundial da década de 1980. 

Na década de 1980 os relatórios do Banco Mundial relativos a projetos em gerenciamento 

de resíduos urbanos em países pobres enfatizavam a necessidade de os direitos sociais dos 

catadores aparecerem como um aspecto importante nas políticas de saneamento, disposição e 

reaproveitamento. Desta forma, essas políticas deveriam incluir desde o poder público até as 
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ONGs que trabalham para o bem-estar das populações pobres (COINTREAU, 1986[1982], 1985; 

FUREDY, 1984). A literatura dá conta de várias experiências de órgãos não estatais junto aos 

catadores, principalmente no que tange à ajuda para a formação de cooperativas e busca de 

reconhecimento social. 

Na Colômbia, segundo Medina (2000) e Rodriguez (2003), ocorreria o mais dinâmico 

movimento de cooperativa existente no mundo a receber apoio de uma ONG – a Fundação Social 

- que tem ajudado-os desde o ano de 1986. A iniciativa desta ONG começou a partir da reposição 

de um aterro sanitário na cidade de Manizales, que desalojou 150 famílias. O impacto positivo do 

trabalho desta ONG na formação de cooperativas a levou a apoiar grupos de outras cidades 

colombianas. No ano de 1991, foi lançado o Programa Nacional de Reciclagem (National 

Recycling Program) que incluiria mais de 100 cooperativas de catadores por todo o país. Esse 

programa, além de conceder financiamento, concede empréstimo para projetos de cooperativas 

específicos e proporciona assistência legal, administrativa e gerencial, oferece assistência gratuita 

e serviços de consultoria.  

O sucesso dessa iniciativa teria agregado novas cooperativas ao programa levando ao 

desenvolvimento de uma estrutura organizacional voltada para associações de cooperativas 

nacionais, regionais e locais (MEDINA, 2000). Rodriguez (2003) dá notícia de que no ano de 

1990 essa ONG promoveu o I Encontro de Recicladores que deu origem à Ação Nacional de 

Recicladores em 1991.  Este movimento passa a defender seus interesses depois da privatização 

dos serviços de coleta de lixo na cidade e a abertura ao modelo econômico neoliberal que, 

segundo ele, afetou as políticas públicas monetárias, fiscais, laborais e sociais daquele país. 

As ONGs também tiveram um papel importante na formação de cooperativas na Ásia, 

como em Manila, Filipinas, caracterizadas pelo uso de uniformes, de carroças ou bicicletas e a 

coleta em pontos determinados. Em Madras, Índia, uma ONG criou um programa de coleta de 

lixo em comunidades de baixa renda - mediante o empréstimo para a compra de veículos para a 

coleta. Na cidade de Pune (Índia), aproximadamente 6.000 catadores de uma cooperativa em 

1995 reciclava 25% do lixo gerado pela cidade. Na Indonésia indústrias e ONGs também 

estariam articuladas com o serviço de coleta (KASEVA et al., 2002; MEDINA, 2002).  

No Cairo, Egito, o Zabaleen Environmental Developmento Programme (ZEDP) foi 



129  
 

 
 
 

 
 
 
 

fundado na década de 1980 pelo World Bank. Sob a coordenação da ONG Environmental Quality 

International (EQI), esse programa efetuou um trabalho para melhorar as condições de vida dos 

catadores, como saneamento básico, suprimento de água e desenvolvimento de projetos de 

pequenas empresas a fim de maximizar o valor dos resíduos (ao comprar maquinário para 

beneficiamento do material) (FAHMI, 2005; 2006). 

Segundo Ojeda-Benitez (2002), o envolvimento das ONGs promove a facilitação do setor 

informal adicionando credibilidade ao seu papel no reaproveitamento de resíduos. Os membros 

dessas ONGs costumam ter bons laços com os servidores municipais, o que proporcionaria 

ligações quase que oficiais entre os beneficiados por essas ONGs e as instituições públicas. 

Muitas vezes, as ligações ou canais de comunicação entre a municipalidade e esses trabalhadores 

não costumam ser claros, o que representa um problema na evolução de projetos, de modo que as 

ONGs contribuiriam para a aproximação de ambos.  

No Brasil, os catadores receberam apoio de diferentes atores sociais, como ONGs, 

entidades religiosas e empresariais. Em São Paulo, a Cooperativa de Catadores Autônomos de 

Papel, Aparas e Materiais Reaproveitáveis – Coopamare – foi criada no ano de 1989 quando o 

poder público cedeu um espaço para que pudessem trabalhar. A Coopamare foi criada com o 

apoio de entidades religiosas como a Fraternidade das Oblatas de São Bento e a Organização de 

Auxílio Fraterno − OAF (DEL GAUDIO, 2002; GONÇALVES, 2006). 

Em Belo Horizonte, em 1992 foi criado o Fórum Nacional de Estudos sobre População de 

Rua mediante o qual surgiu o Movimento dos Catadores, com o apoio de instituições como a 

Cáritas Brasileira, a Associação de Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável – 

Asmare –, dentre outras entidades. Dentre as iniciativas apoiadas por essas instituições estaria a 

reivindicação de uma conduta diferente em relação aos catadores por parte do poder público, por 

quem eles sempre teriam sido marginalizados (DIAS, 2003).  

Na cidade do Rio de Janeiro, a Ricamare teria sido fundada em 2003 mediante a 

associação de mais de 20 grupos de catadores. Esses catadores se reuniriam, a cada dois meses, 

para discutirem questões inerentes ao trabalho, às políticas públicas, às formas de organização e 

de beneficiamento do produto, dentre outros aspectos. Essas reuniões são consideradas como uma 

oportunidade para que trabalhadores formais e informais se encontrem e debatam aspectos 
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relativos à profissão (GONÇALVES, 2006; GONÇALVES, 2003). Apesar dessa oportunidade, 

poucos catadores da cidade do Rio de Janeiro participariam desses encontros. A Ricamare, além 

do apoio de ONGs, e entidades religiosas, contaria com o apoio de associações de moradores, 

instituições filantrópicas e de entidades de ensino superior.  

O Fórum Estadual Lixo e Cidadania (Felc), criado em 1998, por sua vez, representou uma 

iniciativa em que órgãos ligados ao governo – como o Ministério do Meio Ambiente e o 

Ministério das Cidades, mediante a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – e ONGs 

trabalharam no sentido de elaborar programas de gestão de resíduos sólidos onde os problemas 

gerados pelo lixo urbano e a questão social seriam tratados conjuntamente. Essa iniciativa teria 

sido a primeira a permitir que catadores provenientes de localidades distintas do país se 

reunissem para a elaboração de discursos a respeito de suas realidades de trabalho.  

Durante a realização desta pesquisa teve-se a oportunidade de participar de dois desses 

eventos, onde questões ligadas à saúde, identidade profissional e formação de cooperativas como 

forma de superar a dependência dos compradores foram levantadas entre eles, além da história 

desse trabalhador no país. No que tange a iniciativas voltadas para grupos de catadores 

isoladamente, será dado destaque aqui a duas ONGs ligadas direta e indiretamente a uma das 

observações de campo realizadas.  

No ano de 2003 uma atriz de TV de projeção nacional juntamente com seu marido, 

empresário e representante da ONU no Brasil, fundaram uma ONG na cidade do Rio de Janeiro 

dedicada a ações na área sócio-ambiental. O objetivo principal dessa iniciativa incluía um 

programa de cunho sócio-ambiental a fim de promover a melhoria de qualidade de vida das 

pessoas e geração de renda por meio da coleta de resíduos sólidos (www.doeseulixo.org). No 

Centro da cidade ela instalou um escritório onde eram monitorados e controlados veículos 

responsáveis pela coleta de recicláveis em unidades sob sua coordenação – empresas doadoras de 

material – localizadas em diversos bairros da cidade do Rio de Janeiro. Essas empresas tiveram 

alguns de seus espaços transformados em pequenas centrais de separação, onde o material 

separado pelos cooperados e recolhido por esses veículos poderia ser  transportado até a CRR 

(oligopsônio), com quem a ONG possuiria um convênio. Esse convênio consiste no fornecimento 

de espaço para separação dos recicláveis coletados daquelas empresas que não possuem local 
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adequado para isso. Após separado, a ONG vende o material para a própria CRR. Entre seus 

cooperados estariam os motoristas e as pessoas encarregadas de coletar e separar o material das 

empresas. Eles receberiam ao final do mês o equivalente ao montante beneficiado (ARRUDA, 

2005). 

Outra iniciativa considerável é a do Ibiss, que é uma ONG que, dentre seus projetos, está 

o de diagnosticar doenças e fornecer assistência jurídica e social a pessoas de rua e catadores – o 

Projeto Catadores da Vida. No ano de 2003, no entanto, ela assumiu perante a Comlurb a 

responsabilidade de apoiar uma cooperativa no Centro que havia recebido apoio do poder público 

na década de 1990 (onde o estudo de caso 3 foi realizado). Essa cooperativa é considerada como 

a única da cidade do Rio de Janeiro em que os catadores negociariam livremente o produto de seu 

trabalho junto aos compradores de médio porte (ver www.ibiss.com.br). Durante as observações 

de campo era nítida, no estudo de caso 3, a importância dessa ONG para o estabelecimento de um 

vínculo forte entre essa cooperativa e as instituições capazes de atender às demandas dos 

catadores. Vínculo que os catadores jamais estabeleceriam por si próprios com o poder público. 

Os laços dessa ONG com os servidores municipais seria uma das características que fazem com 

que ela desempenhe um papel importante para o bom funcionamento dessa organização. 

Afora iniciativas como a dessas duas ONGs, é importante salientar a importâncias dos 

encontros promovidos pelo Felc para a formação de discursos sobre os catadores oriundos deles 

mesmos. Seriam os membros organizadores de eventos como esses os especialistas que mais se 

empenhariam para que os catadores construam as estratégias de sua organização ou um discurso a 

seu próprio respeito. Assim, para terminar, será colocada uma fala do líder do sindicato que ajuda 

a pensar sobre isso:  

Em [termos de] organização, o catador pode ter mudado, mas não muito. O que mudou é 
que hoje o catador está lutando para poder ser reconhecido como uma profissão. Tem uma 
lei que está tramitando na Câmara de Brasília sobre isso [em 2002 eles tiveram sua 
atividade reconhecida pelo Ministério do Trabalho]. Tivemos o II Encontro Nacional e 
outras articulações. O catador já está ocupando alguns espaços políticos: hoje há uma 
discussão mais aberta com o poder público, há uma articulação política do catador, a 
gente discute com o pessoal da Comlurb, faz as nossas propostas. A gente briga.   

Ele fala isso em referência a um encontro ocorrido em Brasília em 2002. Mas apesar 
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disso, não se pode afirmar que eventos como esses alcancem a maioria dos trabalhadores da 

cidade do Rio de Janeiro. É uma parcela pequena dos catadores que participa deles se comparado 

ao contingente de pessoas que acorre a essa tarefa como forma de subsistência nesta cidade. Mas 

apesar disso, é notável a diferença na retórica daqueles que participaram desse e de outros 

eventos. No que tange aos três estudos de caso, o caso 3 seria o único que se encaixa naquilo que 

foi colocado em termos de articulação face ao poder público. 

A mobilização dos fóruns estaduais e dos congressos parece que levariam à produção de 

um saber sobre o catador a partir deles próprios. Essa produção discursiva própria leva a que 

pensemos sobre a resistência do catador às estratégias inerentes ao lixo quando este passa a ser 

problematizado. As modalidades instrumentais dessas mobilizações parecem similares às de que 

se vale o poder público: vide a relação entre o uso de uniformes e a abolição do estigma, por 

exemplo, ou da necessidade de formação de cooperativas como forma de superar o atravessador. 

Tal como o Estado, vale-se dos efeitos da palavra, na medida em que se propõe a construir 

também uma verdade sobre os catadores, mas procurando dar a eles a oportunidade de proferirem 

afirmações e propor estratégias. 

 

4.5 Discussão 

 

Este capítulo procurou mostrar o catador como um efeito das estratégias que ajudam a 

compor a unidade discursiva relativa à problematização do lixo. Na medida em que ele é alvo 

daquilo que preconizou a política de estimulação do poder público, ele é também um sujeito 

daquela problematização, já que essas estratégias do poder público são pautadas por regras 

determinadas a partir daquela problematização.  

Como um efeito, os catadores elaborariam um discurso sobre eles próprios. Eles seriam 

representados (afirmações) como pessoas que não detêm um conhecimento a respeito de suas 

próprias práticas (técnicas), às quais precisam lhes ser transmitidas. Suas práticas e a sua 

verdade seriam determinadas a partir de outros (especialistas).  

O catador é alvo da problematização do lixo e ao mesmo tempo um efeito dela, mediante 

as políticas de estimulação. Conforme as políticas levam a que sejam produzidas afirmações 



133  
 

 
 
 

 
 
 
 

diferentes daquelas que poderiam ser a eles associados outrora, quando da questão sanitária, ele 

se torna um ator importante para a reciclagem (políticas de estimulação). Isso permite afirmar 

sobre a emergência de um indivíduo, tal como colocara Foucault (1989) em relação ao louco ou 

Judith Butler (1997) em relação ao sujeito que as práticas discursivas ajudam a engendrar (como 

se não houvesse como fugir a essa determinação). Da mesma forma, ajuda a disseminar uma 

técnica ou atividade – a catação. No caso dos catadores, eles passariam a ter de dar conta do que 

essa problematização do lixo passa a exigir deles face à valorização dos resíduos.  

Nos capítulos seguintes serão apresentadas as condições que têm permitido ao catador 

participar ou não da elaboração das regras do discurso sobre o lixo, conforme o modo como as 

organizações observadas, oriundas dessas políticas de estimulação na década de 1990 e início do 

presente século se estruturam. 
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PARTE III 

O ponto de chegada – arqueologia, genealogia e resistência nas 

organizações de catadores 
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5  CASO 1: A AFIRMAÇÃO DE QUE LIXO TEM VALOR 

 

Este capítulo descreve o contexto de trabalho e o modo como está estruturada a 

organização representada pelo estudo de caso 1, cuja amostra foi descrita no capítulo 1. Trata-se 

de uma empresa que possui um número reduzido de cooperados ou o suficiente para garantir a 

manutenção do espaço. Embora seja nomeada como cooperativa, a maioria das pessoas que a ela 

recorrem não são cooperadas, nem se resumem a catadores de rua. Donas de casa, biscateiros, 

moradores de rua também freqüentam o local e vendem papel, papelão, latinhas e outros metais 

de valor elevado. 

Nos tópicos a seguir, procurar-se-á refletir o quanto essa organização ajuda a pensar sobre 

a afirmação de que o lixo tem valor à medida que o resíduo é negociado por diferentes atores e 

não somente pelo catador – definido como aquele que subsiste exclusivamente da renda obtida do 

reciclável.  

Por haver diferentes atores envolvidos com essa questão – do lixo como valor – é possível 

admitir que este caso se trata de um modelo de organização que prescinde do catador embora 

tenha sido implantado para atendê-lo. O catador seria como um fornecedor de matéria-prima e, 

tal como ele, as demais pessoas que acorrem àquela organização. Assim como essas demais 

pessoas, eles podem ser definidos como uma espécie de microempresários, já que detêm o 

controle sobre a quantidade de material que produzem (coletam para vender) de acordo com o 

empenho ou com as redes de doadores. 

Desta forma, os objetivos dessa organização são bem atendidos, independentemente do 

que a mudança discursiva no lixo possa representar para os catadores – como a afirmação de que 

o lixo é algo de valor –, a não ser pela ampliação de fornecedores (à medida dessa afirmação ou 

do conceito de reciclável). Por isso ela pode ser considerada como bem-sucedida na tarefa de 

retornar o produto (reciclável) à cadeia produtiva. Resta ver, porém, se ela é bem-sucedida 

naquilo que justificou a sua fundação de acordo com o que havia proposto o poder público na 

década de 1990. 
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5.1 Gestão de uma empresa familiar 

 

O primeiro estudo de caso foi realizado no núcleo de uma cooperativa de catadores da 

Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, formada quando da política de estimulação – o programa 

de reaproveitamento e geração de renda da prefeitura municipal – da década de 1990. Esse núcleo 

é administrado por um imigrante português que, ao chegar ao Brasil em 1965, trabalhou como 

catador até se tornar dono de caminhão (garrafeiro) e, com este programa, o líder do núcleo dessa 

cooperativa. Além de ser presidente dessa cooperativa, o filho desse imigrante administra um de 

seus núcleos, situado em outro bairro, e o seu genro administra um terceiro núcleo. Logo, apesar 

de ser chamada de cooperativa, esta organização pode ser definida como uma empresa familiar.  

O líder do núcleo observado conta com o apoio de um afilhado, que cuida do 

estabelecimento na sua ausência. Como o líder se ausenta muito para resolver problemas 

burocráticos ou pegar material em algum condomínio, seu afilhado é a pessoa incumbida de 

negociar o material com os vendedores (catadores, dentre outros) e de controlar a produção dos 

fardos. Como já havia sido mencionado no capítulo 3, em referência a Portilho (1997) e a 

definição de sucateiro como pessoas que, no início do século, tanto coletavam como compravam 

coisas dos outros, esse líder se amolda bem a essa definição tradicional, já que ele tanto compra 

como coleta. 

Diversas foram as tentativas de entrevistar esse líder, mas ele sempre se esquivou. Não se 

sabe ao certo o motivo, se por timidez ou por medo de dizer algo que julgasse comprometedor. 

As pessoas entrevistadas neste núcleo sempre se mostraram muito desconfiadas, fossem os 

compradores ou os vendedores (catadores e moradores de rua). A única exceção era dos 

biscateiros e dos moradores locais. Inicialmente se pensou que isso ocorria por temor ou 

vergonha, mas, no decorrer das observações, a noção de que para eles ‘tempo é dinheiro’ 

respondeu a essa indagação. 

Embora o líder do local não tenha sido ouvido, soube-se que ele nunca faltou ao trabalho: 

“Nunca vi esse homem faltar ao trabalho. Só quando ficou internado. Ele trabalha desde os 13 
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anos. Desde que chegou ao Brasil.” Essa dedicação ao trabalho costuma ser retratada pela 

literatura como algo mais característico entre os compradores do que entre os coletores. No caso 

deste núcleo, se fosse possível apontar os mais dedicados entre os coletores, eles estariam entre 

os que declaravam ter família para sustentar. 

Essa cooperativa seria uma empresa familiar, estruturada para atender aos interesses de 

seus gestores, que se resume à compra e venda de material de pessoas dispostas a venderem 

(catadores ou não). Logo, não se encaixa no modelo de cooperativa, tal como foi proposto pela 

política de estimulação, já que o objetivo do programa da década de 1990 foi o de dar ao catador 

acesso às vantagens da escala por meio da infra-estrutura de organizações como esta. É o 

presidente desta cooperativa quem explica o porquê desta cooperativa como um todo ser 

estruturada da forma como é: 

 

A cooperativa foi formada em 1994 e a gente já trabalhava nisso desde muito tempo. Então 
foi feita uma assembléia aí eu fui eleito presidente e eu procurei botar à frente das 
cooperativas [núcleos] pessoas que não tinham nenhum problema com vício, mais 
responsável, que já tinham uma história nesse meio de reciclagem, que eram mais 
experientes, pra poder movimentar a cooperativa, porque não são todos, mas alguns 
cooperados  ganham um dinheiro hoje, aí ficam dois dias sem trabalhar, aí não vêm. A 
gente procurou sempre botar alguém que tivesse uma linha pra poder a cooperativa andar, 
né? Esse é o critério que nós usamos. [...] Às vezes ele [o catador] volta pra trabalhar. Sai, 
some um mês, dois meses. Uns avisam, outros não avisam, então... [presidente da 
cooperativa] 

 

Pelas declarações dele, o perfil do catador o impediria de participar mais ativamente da 

vida da organização. Já por parte dos catadores do núcleo, não houve críticas quanto ao modo 

como esta organização está estruturada. Pelo contrário, para muitos que trabalhavam catando nas 

ruas e que dependiam dos caminhões de compra para venderem, o fato de esse comprador ter se 

fixado num local determinado deu certa tranqüilidade.  De modo que a fixação de pontos de 

compra representou vantagens para muitas pessoas, principalmente as mais antigas. Mas isso não 

significou que algo tenha mudado em termos de rendimento para os catadores. Eles não têm 

acesso à escala nem vendem seu material para atravessadores de médio ou grande porte. Quem 

parece que tem acesso a esses recursos são os gestores dos núcleos dessa cooperativa. 
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5.2 Estrutura da organização – participação limitada 

 

Pelo que foi colocado anteriormente, esse núcleo parece funcionar como um ponto de 

compra de catadores e biscateiros e de recebimento de material proveniente de pessoas que doam 

(jornais, revistas, restos domésticos). As pessoas chegam com seus carrinhos ou sacos, colocam o 

material na balança controlada por um auxiliar interno que anota o valor a ser pago pelo 

responsável (o afilhado). A relação das pessoas com o estabelecimento, catadores ou não, é a de 

vender ou doar apenas. O único movimento interno que é constante e que caracterizaria o local 

como uma pequena fábrica é o de enfardadores que trabalham direto no processo de redução do 

volume para armazenagem (escala). Esses trabalhadores só interrompem suas atividades na hora 

do almoço. 

No seu interior existem quatro enfardadeiras que compactam latinhas e papel (jornais, 

revistas, papelão, papel branco) e uma balança, ambos equipamentos fornecidos pelos 

compradores da mercadoria. Nunca se soube quem eram de fato esses compradores. Um sucateiro 

da Maré declarou ser um parente do administrador local situado na área em que se localiza 

também a CRR, ou seja, próximo à principal via de escoamento de produtos da cidade. No 

interior da organização há também uma cozinha e um banheiro que pode ser usado apenas pelos 

cooperados. 

A cozinha é usada apenas pelo gestor e seu afilhado, de modo que trabalhadores que 

trazem comida de casa não as aquecem na hora do almoço nessas instalações. Às 12 horas todos 

interrompem o serviço para almoçar enquanto assistem ao jornal transmitido por uma TV velha, 

talvez encontrada nas ruas. Às 13 horas todos retomam suas funções. Os enfardadores pegam 

dinheiro com o auxiliar para comprarem o almoço em uma galeria próxima, o afilhado traz 

comida de casa, já que, homem de confiança, não pode abandonar o estabelecimento. 

O espaço é pequeno e compra, além de papel (branco ou misto) e papelão, peças de 

alumínio (como carcaças de ar condicionado, esquadrias e latinhas) e de cobre. Era comum ver 

pessoas chegarem carregando pesadas peças de metal que se descobria serem de ferro e, por isso, 

rejeitadas. Saíam frustradas devido ao esforço de terem carregado um peso enorme em vão. 

Os catadores em geral restringem-se a vender o produto. Poucos seriam os cooperados 
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entre eles, de modo que eles não viveriam a rotina interna da organização. O fluxo de pessoas é 

grande, e a maioria deles prefere receber o dinheiro do material vendido na hora da negociação. 

O gestor possui capital para comprar o material (pagá-los) na hora, segundo o auxiliar porque ele 

vende para um depósito que, por sua vez, paga na hora também. Do contrário não teria como 

bancar o negócio. 

No caso dos cooperados, alguns disseram que deixavam para receber no final de semana. 

Pouco depois do término das observações neste estudo de caso, o presidente dessa cooperativa 

declarou ao observador que alguns catadores vinculados ao espaço (cooperados) têm o enorme 

inconveniente de gastarem o dinheiro imediatamente ao ato da venda. Para resolver esse 

problema, ele teria passado a depositar o montante do pagamento em uma conta no banco. Daí a 

justificativa que ele dá para haver tão poucos cooperados no núcleo observado, já que para 

muitos não receber na hora é algo desinteressante. 

Embora o espaço dessa organização observada pareça limitado (restrito), já que o catador 

não usufrui dele, sempre que esse tema era levantado, questões ligadas à indisciplina e falta de 

cuidado com o local eram citadas: “A gente aqui lida com pessoal de quinta categoria” explicou 

certa vez uma pessoa próxima do gestor. De modo que essa limitação era um modo de garantir, 

segundo eles, a ordem interna. 

 

5.2.1 Os cooperados e os não cooperados – o discurso do catador 

 

O número de catadores cooperados não foi revelado ao observador. Estima-se que seja 

reduzido. Provavelmente uns dez. O núcleo, na verdade, parece que possui vínculo de 

‘cooperação’ apenas com as pessoas consideradas como fundamentais para o funcionamento da 

organização. Um dos catadores cooperados é irmão do gestor e alguns dos outros estão com ele 

desde que ele trabalhava comprando em caminhão. Os cooperados são identificados por usarem 

uniforme verde. Os enfardadores – pessoas que prensam o material comprado – recebem um 

salário fixo, já os catadores cooperados recebem por produção individual, no final do dia ou da 

semana. 

A presença dos enfardadores é imprescindível, pois o espaço onde a cooperativa está 
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instalada é pequeno para comportar a quantidade de material que recebem sem a capacidade de 

enfardamento. Cada enfardador chega a produzir cerca de dez fardos diários (seja de papel, 

papelão ou latinhas). Estes fardos, com cerca de 300 kg cada um, são transportados e 

armazenados até serem levados pelo caminhão do comprador que busca duas vezes por semana. 

Parece que a mudança maior que a política pública de estimulação proporcionou foi a de 

que catadores, que antes vendiam em caminhões, podiam vender a mercadoria em um ponto fixo. 

Os catadores agora tinham conhecimento do paradeiro do comprador, não tendo mais que 

transportar diariamente o montante coletado para pequenos depósitos, situados em bairros 

afastados, ou procurar pelos caminhões no Centro da cidade. Antes desses pontos fixos, caso não 

conseguissem alcançar um comprador, corriam o risco de perder todo o material obtido em um 

dia de coleta. 

Apesar do termo ‘cooperativa’, essa organização não parece seguir aquilo que a definiria 

como tal, conforme as regras que definem o que significa este termo: controle democrático das 

decisões, divisão dos ganhos de forma eqüitativa, intercooperação (com outras cooperativas) e 

educação permanente (BRITO, 2001). É interessante verificar o que o gestor público e mentor do 

programa de cooperativas do poder público declarou quando da sua entrevista: 

 

A cooperativa é uma união com finalidades e objetivos comuns para agregar valor ao 
produto do ponto de vista de quatro princípios: alcançar uma economia de escala, para 
obter vantagem em determinado mercado; produzir melhor, qualificar, obter um selo de 
certificação de seu produto; proporcionar um ciclo de freqüência do fornecimento dessa 
matéria para o consumidor e; competir sob o ponto de vista de um mercado competitivo. A 
produção e comercialização em pequena escala perdem sob a forma de vantagens de 
mercado competitivo quando se trata de uma economia de escala.  

 

Alguns cooperados perguntados não souberam responder sobre as vantagens de serem 

membros desse núcleo, a não ser pelo fato de terem um local fixo para vender seu material e 

poderem usar o banheiro (onde se arrumam antes de voltarem para casa à tardinha). Quem mais 

falou sobre a formação de cooperativas como esta foi o seu presidente e o afilhado do gestor. É o 

presidente da cooperativa quem explica: 

 

A gente sabe pelas entrevistas, pelo noticiário do jornal, né, tem conhecimento que o que a 
gente faz ajuda o meio ambiente, mas essa noção é pouquinho né? [...] Até sabe que ... tá 
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tirando plástico da rua, que não vai entupir, mas acho que é uma questão bem 
pequenininha na cabeça, a gente tá aqui mais é por causa do dinheiro, vamos dizer assim, 
entendeu, né, ‘ah vou trabalhar como catador porque eu vou proteger o meio ambiente’, né, 
tipo a pessoa que vai fazer uma faculdade de ambientalismo, então vai fazer aquela 
faculdade porque gosta do meio ambiente, quer trabalhar com aquilo, a gente não, a gente 
vai trabalhar com lixo, porque tá atrás do dinheiro.   

 

Essa fala ilustra o que mais de um catador teria declarado também: eles ignoram a relação 

entre o que fazem e o que isso representa em termos ambientais. Da mesma forma, declarações 

relativas à importância da formação de cooperativas para o desempenho do trabalho deles eram 

raras, apesar de os discursos acadêmicos muitas vezes afirmarem que isso seria unanimidade 

entre esses trabalhadores (ver NOGUEIRA, 1996). As declarações que dão conta de que a 

cooperativa teria propiciado um ambiente de referência e de amparo, o que a venda em 

caminhões não propiciava, foram feitas pelo pessoal antigo, que não representa a maior parte das 

pessoas que acorrem àquele ambiente de trabalho: 

 

Com a cooperativa, isso mudou muito, melhorou a vida dos catadores. Foi uma grande 
coisa que a Comlurb fez. Antes [da cooperativa] catar era uma atividade mais esparsa. [...] 
Era todo mundo na rua [...] e os caminhões ficavam parados comprando a mercadoria que 
era levada depois para os grandes depósitos. [...] Hoje não, eu já tenho um lugar de 
trabalho, eu já venho para cá, como os outros já vêm direto também, apanhar seu carrinho, 
coletar o material e trazer para cá. Antes não, você não sabia para onde ir. [caso 1]  

 

Alguns dos atuais funcionários que trabalhavam com o líder quando ele ainda tinha 

caminhão talvez não tenham sentido tanto a mudança de um contexto para outro. Um deles, 

porém, fez questão de frisar que o administrador, ao se fixar naquele ponto, “se enricou” e “não 

dá mais atenção pra gente”. 

Entre os catadores, cooperados ou não, há desde pessoas que catam lixo nas ruas todos os 

dias, de três a quatro vezes, até pessoas que catam apenas quando estão “mais dispostas” ao 

longo da semana. Logo, parece que em termos financeiros não faz muita diferença para eles 

serem cooperados ou não, a não ser pelo fato de os cooperados terem o seguro contra acidentes 

descontado. É a assiduidade que torna essa tarefa interessante economicamente: 

 

Dá para ganhar um dinheirinho razoável [...] É um pouco cansativo, porque anda muito. 
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[...] A gente está ganhando o nosso pão de cada dia [...] e está fazendo um favor de retirar o 
lixo da loja. Eu estou gostando, é melhor do que ficar parado. [...] Eu saio de casa quatro 
horas para chegar aqui às sete e meia. [...] Pego direto meu carrinho. [...] No caso [do 
almoço], se eu tiver o dinheiro eu como, do contrário eu fico sem comer [pois nem todo dia 
se consegue ganhar o suficiente para comer e levar dinheiro para casa]. Saindo daqui cinco 
da tarde, chego [em casa] umas oito da noite [...], tomo banho, descanso, janto. [...] e vou 
dormir, para voltar de madrugada. Tem que correr atrás. [cooperado]  

       

O depoimento acima é de uma pessoa que por intermédio de seu cunhado catador 

começara a catar após permanecer meses procurando um outro emprego. Ele se mostrou 

entusiasmado com este trabalho, inclusive, com o fato de que, às vezes, encontrava objetos que 

tinham utilidade e que com muito esforço levava para sua casa de ônibus. Assim como ele, outros 

catadores contavam histórias desse tipo, que fazem lembrar a idéia de que o lixo para eles, além 

de valor de troca, é “lucro”, conforme Gonçalves (2006). Pelo modo como narravam essas 

histórias, esse lucro era algo que os motivava. 

Outro aspecto interessante é que, ao trabalharem assiduamente, e conscientes de que isso 

era determinante do quanto iriam acrescentar em suas rendas, eles se comportariam como se 

fossem fornecedores, ou microempresários, já que deteriam o controle de sua própria produção. 

Da mesma forma que, num certo sentido, deteriam a capacidade de escolha de seus compradores. 

Escolha esta que segundo eles é feita de acordo com a proximidade entre os locais que em 

coletam e o ponto de venda. 

Chama a atenção o modo como se inserem na catação como algo justificado pela ausência 

de emprego formal ou pela busca de uma atividade cuja renda seja melhor que as oportunidades 

oferecidas por esse setor formal. Muitos foram os que declararam se sentir atraídos pela catação 

devido aos ganhos. Havia, porém, catadores que diziam que o lixo era importante diante da 

ausência de trabalho formal ou “com carteira assinada”, na expectativa de que na primeira 

oportunidade largariam essa atividade. A carteira assinada no setor formal era considerada entre 

eles como aquilo que poderia lhes trazer, além de estabilidade, status. 

Por outro lado, de acordo com Birkbeck (1978), muitos catadores preferem trabalhar de 

forma autônoma a se submeterem ao trabalho em empresas. De acordo com o autor, os catadores 

consideram que as atividades nesses ambientes aparentemente mais organizados seriam mais 

extensas, árduas e mal pagas em contraste com a flexibilidade e tranqüilidade da catação.  Mas, 
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além disso, há outras espécies de atribuições possíveis para o gosto por esse ofício. Elas estariam 

ligadas ao próprio perfil de trabalhador, conforme observa o presidente desta cooperativa: 

 

A pessoa quando vem pra cá dificilmente vem como opção. Muitos por causa do alcoolismo 
perderam emprego e família. É difícil alguém se tornar bêbado aqui. Numa grande 
empresa dificilmente as pessoas daqui seriam aceitas. Ela [a cooperativa] está aberta a 
todos. A preocupação é a de tirar ele dessa situação [alcoolismo] até para que ele produza 
mais para nós. 
 

Mais adiante ele completa: “No caso do catador, é difícil um emprego que remunere 

desse jeito”.  Os catadores que freqüentam o núcleo observado poderiam ser retratados como 

pessoas que, após meses sem emprego, recorrem à catação por estímulo e indicação de amigos. 

Para se ter uma idéia, praticamente não se entrevistou pessoas que tenham sempre sido catadores, 

a não ser aquelas que já trabalhavam com o líder antes de ele se fixar nessa cooperativa. A 

maioria dos trabalhadores, no entanto, teria desempenhado anteriormente algum tipo de tarefa 

que não remunera como o faz a catação. Há também aqueles que declararam que foram demitidos 

e que nunca mais conseguiram uma reinserção profissional, não restando alternativa. De modo 

que, se ouvidos os catadores, há muito mais afirmações a respeito deste ofício do que as meras 

colocações que os especialistas e as instituições que eles representam costumam difundir. 

 

5.3 A localização – área de lixo rico e interação social 

 

O núcleo dessa cooperativa estudada localiza-se entre a entrada de uma favela e a rua de 

um bairro nobre da cidade. Como é um bairro nobre, há abundância de material com valor de 

troca e com valor de uso (lucro). Isso talvez ajude a explicar o fato de que a maioria das pessoas 

que cata nesse local reside em local distante. Eles catariam na Zona Sul da cidade do Rio de 

Janeiro devido ao elevado índice de aproveitamento do material jogado fora em comparação com 

o material dos lugares onde moram (áreas de lixo pobre). Não foi entrevistado um catador sequer 

que morasse nos arredores desse bairro ou da favela. Acreditou-se inicialmente que a justificativa 

para a não existência de catadores morando nos arredores seria o envolvimento em outras 

atividades: “As pessoas aqui preferem uma outra atividade”. Mas alguns deles acreditam que 
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seria também por vergonha e medo de serem reconhecidos. Muitas pessoas da favela local, 

contudo, acorrem ao núcleo para vender algo. Geralmente latinhas. Elas, porém, não devem ser 

confundidas com catadores, mas com o que um gestor público denominou de biscateiros, a serem 

descritos mais adiante. 

O fato de os catadores residirem longe do local onde catam leva a que muitos pernoitem 

nos arredores desse núcleo sob a alegação de que gastariam muito tempo e dinheiro, caso 

voltassem para casa todos os dias:  

 

É que eu gasto dez reais pra ir pra minha casa. Eu moro em Miguel Couto [Nova Iguaçu]. 
Durmo na rua, antes dormia aqui dentro [da cooperativa], agora durmo ali fora, debaixo 
dos carrinhos. Daqui de dentro só eu que durmo ali, mas tem um monte de gente aí fora que 
faz isso também. (catador)  

 

Eles iriam para casa somente nos finais de semana. Numa segunda-feira, o homem que 

deu aquela declaração acima comenta com um colega: “Levantei hoje às três da madrugada. Eu 

sou o primeiro a chegar no ponto de ônibus. No ônibus eu durmo [faz uma careta], mas não 

durmo direito.” Permanecer na rua durante a noite leva a que essas pessoas sejam confundidas 

com moradores de rua e com mendigos. 

Além do gasto de tempo e de dinheiro, outra justificativa é que durante a noite há um 

maior descarte de papel nas ruas e é preciso permanecer nos arredores (onde ocorre o comércio 

do bairro) para que se antecipem aos caminhões de coleta da Comlurb. Depois que coletam, 

sentam-se próximos uns aos outros a fim de esperarem o amanhecer para venderem no núcleo. O 

presidente da cooperativa declarou que alguns costumam alugar uma vaga em um quarto 

enquanto outros permaneceriam nas ruas mesmo. Ele então explica: 

 

Nós temos dois tipos de catador. [1] Nós temos o catador que vai no lixo mesmo, no saco, 
esse aí trabalha basicamente à noite, e [2] nós temos o catador que... chega pro porteiro e 
dá um dinheirinho e o porteiro já deixa separado e ele vai e recolhe ali. Aí esse já trabalha 
basicamente de dia. 

 

 Haveria uma outra razão para virem de tão longe, além de o lixo ser mais rico. Segundo 

eles, muitos teriam medo de que pessoas conhecidas ou familiares descubram como obtêm suas 
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rendas, ou melhor, do que: “Às vezes o cara não quer que a família dele saiba como que ele 

consegue dinheiro. Aí vai catar bem longe”. Desta forma, preferem catar em uma parte da cidade 

em que a chance de serem notados seja mínima. 

Esse medo está relacionado ao fato de que seriam discriminados por catarem “lixo” para 

sobreviver e ao estigma associado a essa tarefa e a pessoas que a executam. Fora a confusão feita 

entre eles e os mendigos à noite. O estigma é comumente narrado pela literatura e foi algo 

facilmente identificado durante as observações. Desde o fato de se sentirem olhados quando 

catavam nas ruas, até o modo como se dirigiam (ou não se dirigiam) ao observador: ao limpar as 

mãos na roupa antes de cumprimentá-lo, por exemplo. 

Os catadores parecem não interagir de forma direta com os habitantes próximos às 

redondezas deste núcleo. Eles interagiriam apenas com os geradores que doam (ou vendem). 

Esses geradores, por sua vez, de acordo com os catadores, tenderiam a tecer sobre a tarefa que 

desempenham tanto comentários positivos (“eles estimulam a gente a fazer isso”), como 

negativos (“eles nem olham na nossa cara!”). Embora moradores da região e catadores se 

esbarrem no dia-a-dia, são as trocas de olhares que caracterizam a interação social de ambos.  

 

5.3.1 Notas sobre o olhar e sua peculiaridade neste estudo 

 

O olhar é um tema abordado neste tópico no intuito de estabelecer relações entre o 

estigma e a interação social, bem como de descobrir o seu significado conforme o modo como as 

organizações estão estruturadas e a função que ele desempenharia no interior delas. Quando os 

catadores eram perguntados a respeito dessa interação, costumavam responder: 

 

Tem pessoas que olham, tem pessoas que não querem nem olhar, entendeu? Tem pessoas 
que fogem, se vê você vindo saem de perto. Acho que a sociedade tem que começar a ver 
assim, porque pra você fazer um trabalho bem extensivo, com coleta seletiva, que é o que se 
fala no momento, a sociedade tem que aprender, tem que entrar dentro duma escola, tem 
que ver que o catador é parceiro.   

 

 Cada início de observação em cada campo fez emergir um aspecto diferente. Mas antes 

de iniciar os estudos nunca se soube ao certo que aspecto seria esse. Um aspecto previsível era 
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aquele relativo ao estigma, comumente narrado na literatura e comprovado mediante gestos e 

declarações deles. Foi a partir do afastamento do campo que outros aspectos adquiriram 

proeminência e passaram a ganhar sentido. Um deles é a questão do olhar como índice de 

estigma. 

Durante a imersão neste estudo de caso, os catadores eram usualmente observados e 

abordados próximos à mesa do gestor, onde recebiam o dinheiro da venda das mãos do seu 

afilhado, ao apresentarem a nota com o peso equivalente ao coletado em papéis ou metais. O 

observador permanecer naquele local, portanto, era estratégico, já que a dificuldade em abordá-

los levava a que se conservasse o mais próximo possível do local onde obrigatoriamente teriam 

que passar para receberem. 

Era comum, durante essas conversas, perguntar a eles se a sociedade interagia enquanto 

coletavam nas ruas e o que ela costumava falar. Nessas ocasiões surgia a seguinte resposta: “As 

pessoas não falam nada, mas olham”; “ Eles nunca falam com a gente, mas eles olham”; “Elas 

olham, mas eu não ligo não.” O depoimento de um ex-catador, auxiliar de um gestor público da 

Comlurb, entrevistado na época dessa observação de campo ajuda a ilustrar isso:  

 

Eu conversei com vários catadores e eu ouvi diversos tipos de respostas. Então tinham 
aqueles que diziam que as pessoas na rua não falavam, mas ficavam olhando. [...] eles se 
sentem discriminados pela população, pela sociedade. [...] tem uns que se sentem 
rejeitados, tem outros que não se sentem, é o trabalho deles! E ele pode ter pessoas 
olhando para ele de mal jeito, mas ele depende daquilo. 

 

Esse depoimento acima foi obtido, assim como outros, quando das entrevistas abertas 

realizadas com pessoas do poder público ligadas ao projeto de cooperativas e foi colocado aqui a 

fim de ser contrastado com o de outra pessoa entrevistada no mesmo dia e da mesma instituição, 

mas que nunca foi catadora como ele: 

 

Meu trabalho era fiscalização e eu mexia em lixo. [...] Tanto mexia na cidade que na 
Avenida Rio Branco [avenida importante] eu abria saco de lixo e mexia, atendia meu 
celular e nunca observei alguém me olhando com diferença, porque eu tava mexendo em 
lixo. Entendeu? É um trabalho como qualquer outro. Claro que você tem que tomar as 
precauções, você tem que botar uma luva, uma série de coisas, mas ser discriminada por 
isso eu acho que não.  
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Após o depoimento dessa funcionária da Comlurb, segue abaixo um pequeno trecho do 

diário de campo que ilustra o significado dessa questão do ‘ser olhado’? 

 

Segunda-feira, 5 de agosto de 2002. 
Hoje eu tive que me sentar longe da mesa do caixa, porque o comprador estava carregando 
o caminhão com o material acumulado ao longo da semana. Sempre que possível, não 
aparecia nos dias de carregamento para evitar o transtorno que eu causava àqueles que 
permaneciam diariamente no estabelecimento e que ficavam preocupados com a minha 
segurança e conforto durante esta operação. Eles sempre me lembravam do dia do 
carregamento, a fim de me pouparem do trabalho de ter de deslocar do meu local de 
observação no interior da cooperativa. Em algum momento, porém, isso teria que acontecer 
para eu ver, afinal, que movimento é esse. Para não atrapalhá-los, o auxiliar do gestor 
público, então, colocou minha cadeira entre a entrada do estabelecimento e a saída para a 
rua. Naquela posição era possível perceber os catadores chegando e os transeuntes que 
passavam na rua, cujo tráfego é intenso. Nesse lugar, pude ver o intenso movimento de 
pessoas nas ruas e nos carros e ônibus. Mas mais do que isso, pude perceber que essas 
pessoas olhavam para mim. Tentei achar um motivo dentre as várias possibilidades, como o 
fato de uma “madame”, como os trabalhadores se referiam a mim – quando eu chegava pela 
manhã a fim de que alguém corresse a providenciar uma cadeira para eu sentar – estar 
sentada na porta de uma cooperativa de catadores, ou por usar muletas em função de uma 
deficiência física. Mas não encontrei motivo algum que julgasse aquilo plausível. Na 
verdade, talvez não fosse nem preciso encontrá-lo, pois o mais importante foi ter me dado 
conta de que ao estar em posição similar à dos catadores quando se diziam olhados ou 
observados pelos outros, puder me dar conta de que um determinado olhar existe e que ele, 
nos catadores, talvez exerça uma determinada função.   

       

A partir de então o olhar passou a ser considerado como um dado relevante para 

estabelecer o nível de interação deles com a sociedade ao redor. Mas aqui não interessa 

exatamente saber o porquê de as pessoas olharem para os catadores. A sociedade não foi 

indagada quanto a isso durante a condução deste estudo. Interessa, todavia, indagar o que, afinal, 

o olhar representa para os catadores, que, contrastado com o que diz a funcionária da Comlurb, 

fica ainda mais evidente – já que ela não disse se sentir notada pelos outros. O olhar representa 

um índice de estigma e um paradoxo da invisibilidade a que estão sujeitos os “dirty workers”, 

conforme eles costumam ser retratados pela literatura (ASHFORTH e KREINER, 1999; COSTA, 

2002, 2004; HUGHES, 1962).  

Não era objetivo ocupar todo um tópico da descrição desse estudo de caso a falar sobre a 

questão do ser olhado, mas mediante a análise conjunta dos três estudos de caso este tema ganhou 



148  
 

 
 
 

 
 
 
 

relevância, devido ao desdobramento do estudo de caso 2. A partir desse segundo estudo foi 

possível pensar sobre o olhar e sua função, de acordo com o lugar no discurso de onde ele parte e 

a função (utilidade) que ele pode passar a ter. No presente estudo de caso o olhar é apenas um 

índice de estigma.  

 

5.4 Afirmações sobre a tarefa – a cooperativa disseminou uma técnica 

 

As afirmações aqui apresentadas são oriundas dos catadores. São elas que ajudaram a 

compreender o modo como funciona e se estrutura essa cooperativa. Além deles, o afilhado do 

líder também ajudou a tecer esse quadro. 

 O afilhado conta que voltou a trabalhar na catação após a interrupção de alguns anos a 

convite do padrinho imigrante, mas também porque a renda ali era superior ao trabalho anterior 

em uma “multinacional” – “Apesar de ser [o atual] um trabalho meio assim”, comenta. Esse 

comentário nitidamente deu a impressão de que trabalhar na multinacional lhe dava um status 

que não tinha agora. Certa vez uma catadora de outra cooperativa disse algo similar para uma 

platéia em determinado Encontro de Catadores, quando ao contar que trabalhava também para 

uma ONG, disse que agora estava no mercado de trabalho, como se sendo apenas catadora nunca 

o estivesse. Mas o afilhado tenta mais adiante explicar:  

 

O que vale hoje para o mundo? É o dinheiro. Então, você tem que dar valor ali onde você 
está ganhando. [...] Aqui é um trabalho e não tem como ser uma pessoa devagar, 
preguiçosa. Aqui a pessoa tem que vir para trabalhar, ter vontade de trabalho, se você for 
devagar, não ganha. Você ficar esperando como gente, nessas empresas, vai lá, bater ponto 
e só. Se você não botar o teu suor, o teu trabalho, você não ganha. Se você vier pra cá pra 
ficar parado. Você vai passar o dia sem ganhar nada.  

 

Entre os catadores há desde pessoas que recusam essa atividade como pessoas que a 

aceitam sob o argumento de que ela oferece melhores condições de vida. Uma recusa veemente a 

este trabalho, porém, foi algo raro de se ouvir entre eles. Talvez porque a observação de campo 

ocorreu num contexto institucional, o que impediu que esse tipo de declaração pudesse aflorar. 

Talvez se observados no exterior da cooperativa, os depoimentos pudessem ser outros, conforme 
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o daquela catadora acima, que só pôde ser ouvido quando de sua fala em um encontro de 

catadores na Baixada Fluminense, pois das vezes em que ela e observador conversaram nunca 

houvera tal recusa. Desta forma, as declarações podem algumas vezes não representar de fato as 

afirmações produzidas por esses atores – uma das limitações desse método de coleta dos dados. 

Apesar dessa limitação, algumas declarações dão margem a dúvidas sobre a catação ser 

considerada por alguns como uma condição provisória. Eles mais de uma vez procuraram mostrar 

que preferiam catar porque esse era um modo honesto de se ganhar dinheiro sem a necessidade 

de se ter patrão. Talvez daí que eles preferiam não serem cooperados, porém, para esse fato, 

justificavam o desinteresse quanto ao pagamento de tributos, conforme ocorria com aqueles que o 

eram – como o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o seguro em caso de acidentes. 

Mas essa necessidade de não ter patrão ou recolher tributos nada tinha a ver com 

indisciplina. Muitos eram os catadores que se encaixavam nessa descrição e que trabalhavam 

assiduamente, todos os dias. Assim como havia também aqueles que iam lá esporadicamente para 

vender: Aqui [...] tem catador que trabalha todo dia, tem catador que trabalha três dias, 

trabalhador que trabalha de dia e vão embora à tarde, outros que só vêm à noite. Essa 

inconstância, contudo, em nada afeta a organização, pois ela prescinde da assiduidade deles para 

se manter, já que se sustenta pelo excesso de catadores que existem nas ruas (assíduos ou não) e 

pela própria noção de valor que o reciclável adquire socialmente. Essa noção de valor estimula o 

aparecimento de mais catadores (a instalação de pontos fixos, tal como este núcleo, facilita a 

venda do material), e estimula que outros atores passem a vender reciclável, conforme será 

colocado no tópico seguinte. 

Cabe salientar que o material reciclável é a única fonte de renda dessas pessoas. Isso é tão 

óbvio que outro fenômeno poderia ter passado despercebido pelo observador, fenômeno que mais 

tarde se tornou de extrema importância para a pesquisa: a valorização social do resíduo. É o 

gestor público da Comlurb quem comenta: 

 

Eu te diria que 70% do lixo reciclado pós-consumo passa por pessoas ligadas aos próprios 
condomínios, aos clubes, aos escritórios de serviços, que fazem uma pré-seleção e vendem 
[ou seja, os próprios geradores]. Mas todas têm uma atividade, um vínculo empregatício, 
[...] diferentemente dos catadores. Elas não são catadoras, usam aquilo como um 
complemento. [...] Em toda atividade tem isso: hoje no Brasil o médico e o professor têm 
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dois ou três empregos. O garçom, o porteiro ou zelador de um condomínio junta [o material 
pós-consumo, que inclui papel, latinhas etc.] e vende depois.  

 

Sem se dar conta, o gestor parece admitir que a catação é atividade inerente a pessoa 

desempregada, como algo que pudesse ser exercido por qualquer um – como trabalho de ninguém 

(experiente) ou como algo que se desempenha desde que se esteja disposto a isso. Mas até que 

ponto qualquer um pode desempenhá-lo mesmo? 

Mas essa afirmação do gestor parece que só é possível porque ficou fácil vender 

recicláveis a partir do momento em que são criados pontos fixos como esse para a sua compra. E, 

conseqüentemente, a partir da disseminação dessa técnica, as pessoas (em geral e não só 

catadores) passaram a poder ganhar um “dinheirinho extra” (que antes ia para o lixo). Pontos 

esses que são acessíveis a qualquer um, à medida que é disseminada (popularizada) uma técnica 

(de ganhar dinheiro). Daí o êxito das políticas de estimulação parece ser do reciclável – do seu 

comércio – e não do catador. 

As afirmações passíveis de serem extraídas deste caso parecem fugir àquelas mais 

comuns quando o tema é evocado pela literatura, como marginalidade, estigma e exploração que, 

embora presentes, não fazem parte daquilo que pode ser considerado como as afirmações que os 

catadores fazem. Obviamente que, ao realizar este estudo, o observador produz uma determinada 

afirmação a respeito do catador. A afirmação, no caso, é a de que o lixo tem valor. Vejamos no 

tópico seguinte os aspectos que ajudam a propor essa afirmação. 

 

5.5 Práticas discursivas 

 

Nos tópicos abaixo serão abordados alguns aspectos que, neste estudo, poderiam estar 

associados a práticas discursivas quando se pensa em termos de problematização do lixo e do 

sujeito do discurso. Os dois tópicos seguintes referem-se a aspectos singulares deste estudo 

apenas e reforçam a afirmação acima. 

 

5.5.1 Biscateiros e geradores – o lixo como questão econômica e ambiental 
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Foi preciso ouvir, ou melhor, notar a presença dos biscateiros, representados pelos 

garçons, donas de casa, empregadas domésticas, zeladores (que vão ao núcleo vender produtos 

recicláveis) para que fosse constatado um fato óbvio, mas que só teve essa obviedade quando a 

problematização do lixo passou a conduzir a análise dos casos. 

Conforme exposto pelo gestor da Comlurb no capítulo 4, o biscateiro seria a “pessoa que 

vai lá vender alguma coisa, mas que [...], é um empregado do prédio que separou e foi vender no 

intervalo do trabalho”, ou seja, aquela pessoa que já tendo uma renda recorreria à catação como 

forma de complementar o salário. 

Os biscateiros, então, quando não eram moradores da favela próxima ao núcleo 

observado, trabalhavam nas adjacências e ali vendiam tudo o que conseguiam juntar, seja do 

trabalho, seja dos vizinhos e amigos. A partir da consideração desse segmento como um 

importante ator a freqüentar aquele núcleo, ficou claro a questão da valorização social do resíduo. 

Por valorização social do resíduo, então, esta tese define o fato de que, não apenas o catador, mas 

outros segmentos da sociedade passam, a partir de um determinado momento, a se interessar pelo 

“reciclável pós-consumo” (devido ao dinheiro dele proveniente). Nesse sentido, é um catador que 

comenta: 

 

Tem muito faxineiro, porteiro que ganha um extra com latinha. [...] Antigamente ninguém 
ligava pra latinha, agora todo mundo liga. Tá difícil agora. [...] Eles roubam um do outro. 
Já vi neguinho roubando saco do outro. Às vezes aquelas mocinhas com corpinho bonitinho 
catando, aí vem o outro por trás e rouba. Se um quilo dá 1,80, com 3 quilos tenho quase 6 
reais, dá pra comprar leite e pão pra um dia. Isso é dinheiro!  

 

A latinha (de alumínio) a que ele se refere foi um objeto encontrado para vender somente 

nesse estudo. Nos dois casos seguintes, não foi possível identificá-la com tanta freqüência. Isso 

porque a fixação desse núcleo numa região de praticamente prédios residenciais e a não restrição 

quanto aos vendedores (catadores e não catadores) possibilita o surgimento de biscateiros. Eles 

seriam pessoas que trabalham em locais determinados e cujas relações sociais permitiriam o 

acesso a tais objetos. Daí que esse material (reciclável) não é mais descartado pela sociedade 

como outrora. 

Desta forma, chama a atenção o fato de que o comércio de material obtido na fonte 
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geradora passe a incorporar pessoas que não se identificam como catadores de lixo:  

 

Hoje em dia, a pessoa tem uma visão melhor, mas em aspecto financeiro, não de ajudar o 
meio ambiente. [...] Trabalha-se, ganha-se, como em qualquer outro comércio. [...] Muita 
coisa que a gente acha se transforma. Essa transformação ajuda o lado econômico de quem 
trabalha diretamente com isso e o ambiental. [caso 1, biscateiro]  

 

A fala desse biscateiro é bem articulada e se aproxima das afirmações das pessoas do 

poder público que procuram associar o resíduo à questão do reaproveitamento e de subsistência. 

Mas, diferentemente dos catadores, os biscateiros são atores que não se referem à “catação como 

subsistência” ou “renda” ou que se mostram motivados a catar pelas razões ambientais, apenas. 

Eles se referiam ao lixo como uma “fonte de renda extra” e não como a principal, ou um 

“complemento salarial”, quando não como um “meio de ajudar outra pessoa necessitada”, da 

família ou vizinhança: 

 

Pego latinhas para ajudar a minha cunhada a comprar remédios há uns quatro meses. [...] 
É, mas eu não saio, assim, catando por aí. Eu vou andando e pego quando acho. Às vezes 
na calçada, ou dou uma olhada nos lixos de lá de onde eu moro [na rua ao lado].   
 

Faço isso há 22 anos, mas tenho um trabalho também, como zelador num edifício. 
Trabalho lá à noite e aqui de dia. [...] Venho, tomo banho e vou para casa. Almoço, durmo 
e, oito da noite, estou de volta. O prédio em que eu trabalho fica logo ali. Tem que 
complementar a renda e o de lá não dá quase nada. Tenho mulher, família.   

 

As duas falas acima partem de um biscateiro e do único cooperado que tem outra fonte de 

renda além dessa, respectivamente. Ambos tentam se esquivar desta atividade, um procurando 

mostrar que o dinheiro que obtém daí não é para seu sustento, o outro afirmando, sem o perceber, 

que a função que desempenha como zelador é um trabalho como se essa outra fonte de renda não 

fosse, também, uma fonte de renda. 

Este tipo de postura é similar ao que retrata a “mídia” quando começa a divulgar as 

campanhas de coleta (de alumínio geralmente) nas escolas, cuja renda é sempre revertida para 

uma instituição de caridade ou para o Natal dos trabalhadores subalternos (serventes, porteiros, 

faxineiros). E para compra de material (computador, ar condicionado, máquina copiadora) para a 

própria escola (especialmente as escolas públicas). 
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Para o distanciamento dos biscateiros, uma pessoa próxima ao líder do núcleo, que passa 

boa parte do tempo no local e que pediu para não ser identificada, comenta: 

 

Se o dinheiro não fosse nada, você não acha que ela deixaria o material para o porteiro? 
Por que ela não faz isso? Você precisa ver as madames que param aqui. Outro dia veio 
uma advogada. Tem condomínios que já estão proibindo os porteiros de juntarem. Esse 
aqui do lado, oh, é um deles.   

 

De acordo com esse comentário, seria arrogância a declaração daquelas pessoas que 

dizem vender mas que o dinheiro ganho não seria para elas. Ela foi a única a fazer esse 

comentário porque, por estar o dia todo no local, pode perceber a movimentação das pessoas. 

Como a maioria dos trabalhadores passa todo o tempo nas ruas, não teria como perceber essa 

movimentação. 

O fenômeno que leva a que haja biscateiros é quase o mesmo que leva a que haja 

catadores (baixo poder aquisitivo). Ocorre, porém, que é preciso ressaltar um aspecto interessante 

a respeito do biscateiro, em detrimento dos catadores, que é o fato de que esses se apropriam de 

um objeto, que antes gerava renda exclusivamente para o catador. Apropriação esta que ocorre 

mediante oportunidades privilegiadas de acesso ao mesmo, se comparado com as táticas desse 

último – que muitas vezes vai ao saco de lixo ou dá uma gorjeta para o zelador a fim de poder 

pegar parte do que iria para a coleta seletiva da Comlurb. Uma moradora da região explica sua 

tática: 

 

Eu junto do meu uso mesmo e moro de portaria. Aí eu peço os vizinhos para deixarem na 
porta do elevador que eu pego. [...] Ajuda nas despesas, é um dinheirinho a mais que entra. 
  
 
Meu irmão junta no prédio onde ele trabalha numa vasilha, depois eu passo lá e pego. [...] 
Eu não tenho vergonha. Vergonha, para mim, é pegar as coisas dos outros. [...] Às vezes eu 
falo para o meu marido que eu vou catar na praia e ele reclama. É melhor vender lata do 
que roubar. [...] É pouco, às vezes um real, dois reais, mas passo no mercado e compro um 
legume, um leite. Sempre ajuda.   

 

      Na Zona Sul geralmente são os zeladores de condomínios que se encarregam de colocar 

nas ruas os sacos com material separado pelos geradores (termo usado para se referir aos 
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consumidores que, por sua vez, produzem ou geram resíduo) nos dias de coleta. Eles se 

interpõem entre os geradores e os caminhões da coleta seletiva. Nessa posição intermediária, 

muitas vezes barganham com o catador de rua ou vendem para um sucateiro parcela do que 

deveria ir para a os classificadores separarem. Assim se compreende por que, apesar da coleta 

seletiva ocorrer em diversos pontos da cidade, ela não tenha ainda ameaçado a subsistência do 

catador de rua nas proximidades onde estão instaladas. 

Segundo o presidente sempre teria sido assim: “conforme o poder de compra do zelador 

cai, diminui, ele busca alternativas para se viver”.  Segundo ele esse fenômeno não afetaria a 

vida do catador porque, conforme diminui o material para o catador na rua, aumenta a demanda 

de funcionários internos para beneficiar o produto, de modo que este pode ser recrutado para 

trabalhar no interior cuidando do material que esse zelador passa a vender. 

O presidente da cooperativa acha natural esse fenômeno e mostra como isso funciona no 

núcleo que administra: 

 
Aqui é um exemplo, há oito cooperados, só dois vieram direto trabalhar aqui, os outros 
quatro vieram da catação. Já tem um catador que trabalha meio expediente aqui dentro e 
meio catando.  
 

Esse comentário, porém, parte de um gestor que não sofre alterações na sua produção por 

causa disso. Somente no estudo de caso 3 será possível ouvir depoimentos de catadores que são 

desfavoráveis à existência desses biscateiros. Sobre o universo desses biscateiros, a seguinte 

passagem ajuda a ilustrar o significado que a valorização dos resíduos parece representar para 

eles: 

 

Quarta-feira, 14 de agosto de 2002 

 

Três homens chegam de carro com uma boa quantidade de papel. Ao irem receber o 
equivalente em dinheiro percebi que não conseguiam conter a emoção, esboçada em seus 
sorrisos e pelo brilho nos olhos. Parecia que era a primeira vez que eles estavam se dando 
conta de que, tratado como resto, aquilo que venderam podia também se transformar em 
dinheiro. Um deles conta que trabalham num prédio próximo e que agora dividiriam os 
ganhos. “Vamos dividir em quatro: eu, ele, outro [que ficou do lado de fora] e mais outro.” 
Não contive e perguntei se faziam aquilo com freqüência: “Não, é a primeira vez!”. Mais 
tarde chega um rapaz de uniforme com latas de alumínio e conta que junta durante a semana 
no restaurante em que trabalha: “A gente vai juntando e quando dá traz aqui. [...] Um 
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dinheirinho extra, ia pro lixo, vai pro meu bolso [sorri]”.  
 

Um sorriso difícil de ver nos rostos dos catadores, pessoas cujo semblante indica uma 

idade muito superior à verdadeira. Talvez em função do trabalho diário – peso excessivo, 

exposição ao sol e à chuva – e, por que não, do estigma. Sobre esse último aspecto, os biscateiros 

também procuravam produzir um discurso em que se empenhavam em ‘exorcizar’ a carga 

negativa que o manuseio do lixo representa, pois apesar de não se identificarem como tais, 

alguma coisa dessa marca os tangencia: 

 

Eu vi uma moça falando um dia: ‘eu acho que quem cata lata pra vender é mendigagem’. 
Eu não acho. Quantas latas não tinham jogadas por aí, né? Eu não acho humilhante, acho 
que é um trabalho digno como outro qualquer e ajuda a gente com o dinheiro.   
 

Tô nem aí. É demais! Mas eu ando, carrego meu saco e eles ficam olhando. Não ligo. [...] 
Ih falam! Tem gente que prefere passar fome a fazer isso. Olha só, se uma pessoa 
resolvesse todo dia catar lata mesmo, ela tirara uns 300 reais, 400 reais por mês.  

 

Por fim, voltando aos atores que freqüentam o espaço, além dos catadores e dos 

biscateiros, há os moradores da área nobre do bairro e os moradores de rua também. Os 

primeiros, ou entram para vender ou para doar o jornal acumulado da semana, ou para procurar 

algo de que estão precisando: “É que eu estou de mudança e preciso de umas caixas, mas eles 

não têm aqui o tamanho de que eu preciso.” Esse movimento mostrou que muitas pessoas do 

bairro interagem com aquele espaço. Apesar das queixas dos jornais sobre o fato de os catadores 

tomarem as ruas e atrapalharem o trânsito próximo a essa cooperativa. Essas pessoas diziam ao 

observador que estavam imbuídas do papel social ao contribuírem para a reciclagem. 

Os catadores, por seu turno, vendem em pequenas quantidades o que acharam no caminho 

e costumam afirmar: “Eu não tiro dinheiro daqui não, mas aqui [na cooperativa] eles tiram sim” 

acreditando que os catadores assíduos e o líder do estabelecimento ganham muito bem. 

Interessante que, observando todos que freqüentam o local, é fácil identificar cada um 

pelo modo como se apresentam. Por exemplo, pela quantidade de material e o modo como se 

vestem, de catadores versus moradores de rua. Mas, do exterior, ambos são retratados como uma 

massa amorfa: catadores e moradores de rua são considerados, segundo os primeiros, como a 
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mesma coisa para a sociedade. Embora a iniciativa do poder público procure mostrar que não, até 

o momento parece que ela estaria contribuindo mais para fomentar a existência dos biscateiros. 

 

5.5.2 A relação entre organização e sujeitos do discurso 

 

O objetivo dessa organização é a compra de material obtido na fonte e seu repasse a 

atravessadores. Esse objetivo atende a parte do que pensava a Comlurb ao propor que as 

cooperativas deveriam levar a que os catadores aumentassem suas rendas na medida do 

atendimento à economia de escala. Mas o aumento dessa renda dependeria de que eles, ao 

repassarem o produto, recebessem o equivalente apenas após esse repasse ao atravessador de 

médio porte, o que parece não ter ocorrido, segundo os administradores, pela preferência dos 

catadores por receberem no ato da venda. Isto é um traço característico nesses grupos, já narrado 

pela literatura (BIRKBECK, 1979; COINTREAU, 1985; GONÇALVES, 2006). 

Os cooperados do núcleo não responderam sobre o quanto recebiam e se esse valor 

incluía o ganho obtido com a escala. Eles, conforme dito, eram desconfiados e temiam algum tipo 

de boicote. Apesar disso deram a entender que o único benefício que passaram a ter foi o fato de 

que, a partir da cooperativa, tinham um espaço, não necessariamente para acúmulo: “Aqui tem 

mais estrutura, é um lugar maior, com balança e banheiro. Antes, era só o caminhão, você 

chegava com a mercadoria, o cara pesava tudo [...] terminava ali.” [catador] Caso não 

encontrassem um caminhão disposto a comprar, corriam o risco de perder o material de um dia, o 

que agora não acontecia, pois a cooperativa tem horário certo para abrir e para fechar. 

O catador, nesse estudo de caso, parece ser um fruto genuíno da conjuntura brevemente 

mencionada no capítulo 4, de pessoas que, devido ao desemprego estrutural, não conseguem 

outra fonte de renda. Assim, buscam a catação como estratégia provisória até o surgimento de 

novas oportunidades de trabalho, que nunca aparecem. Talvez por isso não se engajem o 

suficiente na organização, não querem ser seus cooperados. De modo que seriam sujeitos do 

discurso sobre o lixo do qual dependem para sobreviver, mas na condição de marginais. Eles 

também se restringem a coletar e a vender e nessa condição nem sequer produzem afirmações 

sobre o lixo. Sabe-se do seu valor pelas práticas discursivas que permitem a outros atores 
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acorrerem à catação e produzirem essas afirmações. O lugar que o catador ocupa socialmente e 

na organização não lhes permitiria isso. O termo catador é um conceito restrito a apenas algumas 

pessoas e, atualmente, na cidade do Rio de Janeiro pelo menos, não é necessariamente 

denominação para ‘aquele que vende reciclável’. O catador é aquele que vende reciclável à 

medida que não tem outra fonte de renda ou aquele que, nesta cidade, muitas vezes tem de pagar 

para ter acesso ao material pós-consumo obtido na fonte que irá vender. 

 

5.6 Discussão 

 

Alguns aspectos deste estudo de caso permitem compreender a frustração sentida ao final 

do trabalho de campo, quando da sensação de que se conversou mais com biscateiros do que com 

catadores de lixo. Essa impressão sobre a existência de biscateiros nem os catadores que 

freqüentavam o local tinha. Com exceção de uma pessoa, não houve outro catador que 

mencionasse sobre a atuação desses biscateiros. Isso se deve ao fato de que a organização está 

estruturada de um modo que impede o convívio intenso entre eles. Eles vendem e a organização 

compra. 

Mas essa impressão do observador sobre os biscateiros se justifica também pelo fato de 

que, em primeiro lugar, os catadores não param para conversar, ao contrário do biscateiro, que 

não vai atrás do lixo como tem de fazer aquele. É essa peculiaridade que permite perguntar até 

que ponto o biscateiro é, na verdade, a descoberta mais importante que este estudo de caso fez, já 

que ele ilustra bem a afirmação de que lixo tem valor. 

Modelos de organização como esta funcionariam sem a participação necessária de 

catadores. Assim, a subjetividade do catador é construída mais pela conjuntura social e 

econômica que o leva a catar do que pelo fato de estar aderido a um grupo como este por laços de 

identidade e de filiação ao trabalho. 

O fato de usarem drogas, de beberem, de muitas vezes não serem assíduos na coleta e 

venda talvez justifique essa forma de organização tal como se estrutura e o modo de ela lidar e se 

referir ao catador. Já que seria o oposto do que o poder público imaginou inicialmente ao propor 

estratégias ou dos princípios para o bom funcionamento da organização, como cooperativismo e 
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assiduidade. 

É perceptível a não participação dos catadores nas regras que justificam a existência 

dessa organização conforme a proposta do poder público. Apesar disso os catadores que a ela 

acorrem reconhecem que ficou melhor de trabalhar quando passaram a ter um ponto fixo para 

compra. E mais do que isso, se considerados os casos daquelas pessoas usuárias de drogas, ou 

que não se adaptam a normas (ausência de rotina e patrão), ela atenderia a esse contingente, já 

que sua estrutura não depende de rotina e assiduidade para funcionar, uma vez que o que a 

sustenta é o fato de que existem pessoas dispostas a vender, não importa se catadores ou 

biscateiros. Ambos produto de uma conjuntura determinada pela valorização dos resíduos e pela 

questão ambiental. Assim, não faltará quem queira vender para uma empresa que compra, 

enfarda e repassa recicláveis a intermediários de porte médio. De qualquer modo, para os 

catadores que acorrem a essa organização, o modelo parece que se basta, uma vez que tem 

permitido a eles venderem seus recicláveis.  Pelo menos até o momento. 
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6 CASO 2: A GOVERNAMENTALIZAÇÃO DA RECICLAGEM  

 

O presente capítulo se refere ao estudo de caso 2. Trata-se do núcleo de uma usina de 

separação de recicláveis obtidos a partir da coleta seletiva urbana. Esta separação é feita por 

trabalhadores cooperados – classificadores. A implantação dessa usina representa tanto uma saída 

encontrada pelo poder público para o problema da vazão dos resíduos urbanos como um projeto 

social. Essa proposta não poderia, então, ser entendida como um empreendimento voltado para o 

mercado, conforme sugere o desdobramento dos casos 1 e 3. Apesar disso, ele alude à idéia de 

governamentalização da reciclagem, na medida em que essa organização se estrutura de modo a 

que os próprios cooperados controlem a produção de material reciclável beneficiado. Esse 

controle, contudo, não se refere aos rendimentos nem ao negócio da organização, mas aos pares a 

fim de que os objetivos dessa organização sejam alcançados. Daí os constantes conflitos e o 

desenvolvimento da idéia do olhar como um dispositivo que ajuda a dar sustentação às 

engrenagens que movimentam essa organização. Esses dois aspectos, somados ao sentimento de 

exploração por parte dos representantes do Estado, é que reforçam essa alusão à 

governamentalidade (FOUCAULT, 1991a). 

Este caso de certa forma representa a idéia de que a catação é uma técnica que deve ser 

ensinada a pessoas sem condições de inserção no mercado de trabalho formal, conforme as 

justificativas do Estado para a criação desse modelo de cooperativa. 

 

6.1 Gestão burocrática  

 

O segundo estudo de caso foi realizado no núcleo da cooperativa idealizada pelo poder 

público no início da presente década e se trata de uma usina de separação de resíduos da coleta 

seletiva urbana. 

O local é administrado por uma cooperativa gestora eleita por meio de licitação pública. 

Essa cooperativa parece bancar as adversidades inerentes ao contexto do trabalho desse grupo, 

marcado por elevado absenteísmo e rotatividade dos cooperados. De modo que cabe a ela decidir 

sobre a divisão de tarefas, a fiscalização do trabalho, o cumprimento de metas, a venda do 
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material, bem como o treinamento de novos funcionários. 

A Comlurb também atua diretamente no funcionamento dessa cooperativa na medida em 

que fornece o reciclável para a separação, que garante a manutenção das instalações e 

disponibiliza uma área enorme para acúmulo antes dele ser vendido. 

 A cooperativa gestora conta com o apoio de um cooperado para gerir o espaço e se 

posicionar diante de decisões ligadas à administração da produção (gestor da produção). Ele é 

escolhido entre aqueles com bom desempenho e lida com as questões burocráticas que envolvem 

a cooperativa gestora e a Comlurb. Ele permanece atento ao processo de negociação da 

mercadoria junto aos atravessadores e toma iniciativas junto à Comlurb nas questões relativas ao 

fornecimento de matéria-prima (como compra de arames), à pesagem e ao controle dos fardos 

produzidos pelos cooperados. Ao final do mês, este líder se reúne com o pessoal ligado à 

administração produtiva dos demais núcleos na sede da cooperativa gestora para o cálculo dos 

valores obtidos na venda e dos ganhos a serem repassados aos cooperados.  Levar à cooperativa 

gestora as reivindicações do grupo, apaziguar conflitos e conceder adiantamentos de salários são 

atividades que também fazem parte das incumbências dessa administração produtiva. 

Segundo alguns representantes do poder público, o projeto da Central de Separação de 

Recicláveis, doravante CSR, consiste em uma organização participativa, em que as tarefas são 

bem distribuídas e os cooperados agregam valor aos resíduos quando os separam e prensam. O 

resultado desse processo é distribuído coletivamente entre eles. É função da administração 

produtiva garantir a eqüidade dessa distribuição. 

 

6.2 Estrutura da organização – divisão de tarefas e rotinas 

 

Os núcleos da CSR são pontos de recepção do reciclável pós-consumo proveniente da 

coleta seletiva urbana, após a separação por tipo pelos seus geradores. Como a Comlurb se 

encarrega de trazer o material, os cooperados não precisam coletá-lo como fazem os catadores de 

rua. Logo, não passam pelo desgaste físico de coletar nas ruas nem experimentariam o efeito dos 

olhares dos transeuntes, de que se diziam alvo os catadores do estudo de caso 1. 

Os cooperados usam uniforme cinza com um número nas costas, que serve de 
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identificação. O temor de que o crachá pudesse se agarrar ao maquinário e provocar um acidente 

levou os gestores a optar pela identificação deles através dessa numeração. Esses uniformes são 

de responsabilidade dos próprios cooperados, que os levam pra casa e os lavam nos finais de 

semana. Durante a semana, após o expediente, eles são guardados no vestiário em sacolas, para 

evitar que uns vistam o uniforme dos outros. Quando alguém esquecia o uniforme no banheiro ou 

em outro lugar, no entanto, corria o risco de que outras pessoas se apropriassem dele. Essa 

primeira informação passada ao observador assinala uma série de outras histórias de desavenças e 

conflitos devido a apropriação indevida, ou sumiço, de objetos pessoais. 

Esse núcleo, além de quatro esteiras, possui quatro enfardadeiras, uma balança e um 

carrinho para transportar os fardos até o galpão de armazenagem. Esse carrinho é o único 

equipamento operado por um funcionário da Comlurb. Além de banheiro masculino e feminino, 

há um refeitório e uma sala para reuniões onde a cooperativa gestora objetivava montar cursos de 

alfabetização. Mas isso parece que nunca ocorreu. 

No enorme galpão onde estão instalados, os cooperados desempenham funções que vão 

desde a triagem do material coletado em esteiras até a administração da produção. Entre os que 

fazem a triagem estão: classificadores, puxadores (do material das gaiolas para esteiras onde é 

feita a separação), varredores (que cuidam da limpeza do local), transportadores (que levam o 

material das esteiras para ser enfardado), enfardadores e faxineiros que raramente trocavam de 

função9. 

Essas trocas de funções, quando havia, costumavam ser por desentendimentos entre 

colegas: 

  

Pode me tirar de líder, a mulher ali começou a jogar as coisas. Eu não tô aqui para 
agüentar desaforo. Não agüento desaforo nem da minha mãe! Gritando com a gente! Não 
tô aqui para ouvir os outros gritando comigo! [classificadora] 

 

Cada função implicava a escolha de um trabalhador encarregado de motivar os outros 

enquanto trabalhavam. Os cooperados chamavam esse motivador de líder. Esse líder, porém, nem 

sempre era bem aceito pelos colegas, já que eram escolhidos pela administração produtiva, que 

                                                 
9 No período das observações havia oito pessoas na prensa, quatro puxadores, quatro enfardadores, quatro na 
separação de PETs, dois na separação de  plástico duro, três na limpeza, um cuidando dos  vidros, 44 na separação, 
três na administração executiva, e uma pessoa encarregada da segurança.  
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também definia as duas pessoas responsáveis em observar o desempenho de todos em geral. A 

esses responsáveis os cooperados chamavam de delegados. Os delegados procuravam sanar os 

imprevistos na produção, como a reposição de arames, e verificar se o trabalho estava sendo 

executado corretamente. 

Após a coleta seletiva da Comlurb, o material é transportado e despejado em silos no 

andar superior do núcleo e depois puxado por seis cooperados para o primeiro andar, onde se 

encontram as esteiras em que ele será separado pelos classificadores. As tarefas são divididas 

entre homens e mulheres em função das condições físicas: os homens geralmente puxam o 

material dos silos (já que o lixo está compactado e puxá-lo exige força), varrem e enfardam ao 

passo que as mulheres se incumbem da separação. 

Após ser separado nas esteiras (ou bancadas) o material segue para “conteiners” e, em 

seguida, para jaulas próximas às enfardadeiras que, depois de armazenado por tipo, é enfardado. 

Os fardos gerados são pesados pela administração produtiva. 

Os cooperados tinham uma percepção de que cada etapa devia ser cumprida à risca a fim 

de que a seguinte também o fosse, de modo que os puxadores eram cobrados pelos separadores e 

estes tinham que ser eficientes para atender às necessidades dos enfardadores, e assim 

sucessivamente. A meta de produção de 30 fardos diários – a fim de que o salário fosse em torno 

de 350,00 por mês – acirrava essa cobrança permanente de eficiência de uns em relação aos 

outros.  

A rotina é bem previsível. Às oito horas da manhã todos iniciam suas atividades até que, 

às 16h30min, elas são interrompidas. Após a limpeza do local vão para casa e retornam às 8h da 

manhã seguinte. 

No intervalo para o almoço, alguns aproveitavam para sair enquanto outros comiam ou 

brincavam (faziam chacota uns dos outros) – sempre atentos ao observador. Essas brincadeiras 

serviam para entreter e também para mostrarem algo que consideravam bizarro. Tal como no dia 

em que implicaram com a quantidade de comida levada por um colega: “É panela de pressão!” 

Fala um deles em referência ao volume. “Uma panela de pressão mais meia dúzia de banana 

d’água”. Completa outro. Muitos dividiam as refeições que traziam de casa com as colegas ou 

trocavam alguma iguaria feita por eles ou comprada nos arredores do núcleo. 
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Era nesses intervalos que as entrevistas costumavam ocorrer, bem como dúvidas do 

observador sobre o funcionamento da cooperativa eram sanadas. Mas foi na sala de reuniões no 

horário de trabalho que ocorreu a maior parte dessas entrevistas, muito em função do desejo de 

discrição por parte das pessoas. A presença do observador parecia que os incomodava. Eles não 

entendiam afinal qual era a função dele no núcleo e por que anotava tanta coisa em seu caderno 

de campo. Embora houvesse aqueles que pareciam não se importar com isso. 

Algumas pessoas costumavam perguntar se o observador sentia sede, se queria ir ao 

banheiro ou se as costas não doíam de permanecer sentado por tanto tempo. Eram a partir dessas 

indagações deles que muitas indagações foram feitas sobre o local, ao mesmo tempo em que se 

procurava explicar o motivo da presença do observador, qual era sua pesquisa e porque era 

importante entrevistá-los. 

Essas abordagens permitiram conhecê-los melhor e às suas idiossincrasias, à medida que 

ocorreram espontaneamente, conforme eles foram se acostumando com a presença do 

observador. Um cooperado comenta: 

 

Fui mandado embora porque sofri um acidente e caí em cima de uma mulher. Ela se 
machucou e eu não. Por isso me demitiram. Agora voltei. Voltei porque sou um bom 
funcionário, faço tudo direito, ninguém tem queixa contra mim. Ela não fala comigo. 
Paciência! Não fiz por querer! [puxador] 

 

Numa outra ocasião ele pára próximo ao observador e conta que teria perdido a carteira e 

que, por isso, perdera também todo o histórico de trabalhos anteriores, de modo que isso o 

impedia de comprovar as experiências anteriores quando da busca por uma atividade com carteira 

assinada. Ele conta que estudou até a primeira série e depois parou, mas que, ao tentar retomar 

seus estudos no Colégio Santo Ignácio, não agüentou porque ia direto do trabalho e com isso 

chegava cansado, de modo que dormia durante as aulas. Ele conta que mora com a mãe e que tem 

uma namorada “mas o dinheiro não dá para sair todo dia com ela”, seus pais são de Teresópolis 

e todo ano passa o Natal com as tias: “Minha prima é secretária no escritório da Antarctica 

[fábrica de guraná], outra é professora”. Assim como ele, outros gostavam de fazer alusão ao 

trabalho dos parentes, como que tentando mostrar a ligação familiar deles com pessoas que 

desempenhavam atividades importantes. Antes de ir para a CSR trabalhava como guardador de 
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carros e nessa função fez várias amizades, “uma aeromoça, um advogado...”. Por fim, comenta 

sobre o desejo de vir um dia a saber escrever: “É bom a pessoa aprender a ‘saber o que está 

assinando’”.  

Outra história que ilustra bem a trajetória de vida dessas pessoas é a de uma cooperada, 

que trabalhou na usina no bairro do Caju três anos antes de vir para este núcleo. Ela declara que 

“Aqui é melhor porque já vem tudo limpo, separado, lá não.” Depois conta sobre sua rotina diária 

fora do trabalho: acorda às 3h00min para preparar o almoço da família, pois não sabe comer 

“comida de geladeira”. Por esse motivo prepara arroz e feijão todos os dias de madrugada antes 

de sair de sua casa em bairro distante para chegar até a CSR. A maioria das mulheres declarou ter 

uma jornada de trabalho dupla: na CSR e cuidando da casa e da família.  

Além dessas histórias, havia no depoimento dessas pessoas certo temor de punição. Não 

se sabe ao certo o motivo desse temor, se ele se dirigia aos colegas ou aos membros da 

cooperativa gestora. Havia muitos desentendimentos entre eles e muitos não falavam uns com os 

outros. Essa desconfiança será retomada mais adiante. Diversas vezes comentaram sobre seus 

temores, mas sempre pediam discrição. Era uma espécie de desabafo, já que muitos diziam que 

não confiavam em ninguém. 

No início das observações eles tinham intervalos às 10hn e às 15h horas para um descanso 

de 10 minutos. Esse descanso foi cortado com o tempo. Ninguém soube explicar o motivo. 

Acredita-se que para aumentar a produtividade diária. A divisão das tarefas e a rotina são bem 

determinadas nesta organização, como foi possível verificar pela descrição acima. Agora será 

feita uma descrição do perfil desses cooperados e a sua interação com a organização de que 

fazem parte. 

 

6.2.1 Apenas cooperados  

 

Cerca de setenta pessoas com idade entre 19 a 64 anos, naturais do Rio de Janeiro ou da 

região Norte e Nordeste do Brasil, se dividem em tarefas que vão desde a separação até o 

armazenamento de material reciclável (a maioria plástico, vidro e papel) entre pessoas 

analfabetas e com o primeiro grau incompleto. A maioria trabalha ali há menos de um ano, sendo 
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que as mais antigas vieram de aterro ou de uma usina de separação de matéria misturada. Metade 

não sabe o que significa a palavra reciclagem, assim como muitos se dizem estigmatizados 

porque não têm escolaridade. Cerca de 95% dos cooperados nunca tiveram anteriormente uma 

conta no banco. Eles abriram uma após a entrada na cooperativa. Dessas pessoas, 42% não 

tinham documento de identidade. Para o ingresso na cooperativa, eles foram levados a adquiri-lo. 

O ganho dos cooperados é por produtividade e é distribuído de forma eqüitativa, 

independente das funções desempenhadas. Vales (adiantamento do salário) lhes eram permitidos. 

Mas, segundo a gestão produtiva, isso gerava um problema, pois, em função disso, o valor 

recebido no final do mês caía e eles não se conformavam: “Eles não percebem , esquecem o para 

trás, o que fazem antes, os adiantamentos, como os vales. E para o transporte, o seguro....”. 

Além dos vales, alguns tinham seus salários descontados em função do pagamento do transporte 

e do seguro, conforme mencionou acima o responsável entre eles pela gestão da produção. Eles 

pagam em torno de 79 reais para o veículo que transporta as pessoas que moram longe do local 

de trabalho. Segundo um cooperado: “Antes a cooperativa pagava a condução da gente , agora 

não”. Não soube o motivo desse corte, acredita-se que por questões financeiras, já que muitas 

outras garantias não lhes foram oferecidas, conforme proposto no contrato assinado pela 

cooperativa gestora com a Comlurb. 

No estudo de caso 1 alguns cooperados também costumavam pedir vales. A diferença é 

que lá eles costumavam pedir um adiantamento sobre aquilo que viriam a coletar, ao contrário 

deste estudo de caso 2, em que o pagamento desse vale é garantido mediante o desconto no 

salário. 

Quando os cooperados deste núcleo faltavam, eles tinham seus salários descontados, a 

não ser que apresentassem um atestado médico. Muitos cooperados entrevistados não 

concordavam com isso nem tampouco com os salários. Não gostavam do fato de que seus 

salários fossem divididos coletivamente e reivindicavam o direito de receberem por produção 

individual. Essa reivindicação partia da crença de que uns trabalhariam mais do que outros. Mas 

havia também os que defendiam a idéia de que deveriam receber um salário fixo, ao contrário do 

salário oscilante que muitos não toleravam. Ao defenderem essa idéia, demonstravam uma 

incompreensão quanto ao fato de se tratar de uma cooperativa. Como uma cooperativa é natural 



166  
 

 
 
 

 
 
 
 

que os ganhos sejam divididos de acordo com a produção, que no caso era repartida de forma 

eqüitativa, uma vez que se supõe que todos trabalham com a mesma intensidade, mesmo que em 

funções diferentes. 

Como cooperados todos os membros dessa organização recolhem tributos que seriam 

descontados nos salários, de forma que de 100% do valor gerado ao mês, 70% ia para os salários 

deles enquanto 15% para o INSS e os 15% restantes para a compra de material para a 

manutenção das instalações. Como não se conformam com essa forma de distribuição dos 

ganhos, acreditam que uma liderança entre eles, mais representativa, numa alusão clara à gestão 

da produção, poderia se encarregar de sanar essa questão, reivindicando suas demandas junto à 

cooperativa gestora e à Comlurb. 

Essa crença por parte deles denota uma ausência de autonomia e uma dependência de 

alguém que conheça o processo de venda. Embora essa pessoa exista (vide a administração 

produtiva), num primeiro momento parece que ela não repassa para eles tais informações. Pelo 

menos é o que parecia ocorrer nos dias de pagamento. Nesses dias a mesma retórica de sempre se 

repetia. Eram dias tensos e o momento em que eles aproveitavam para desabafar suas mazelas 

com o observador. Entre eles, por sua vez, costumavam sugerir, quando se reuniam na hora do 

almoço, a necessidade de que fossem mais unidos a fim de que pudessem reivindicar maiores 

esclarecimentos sobre os motivos que levavam a que os salários fossem baixos. 

 

“Tem roubo” [separadora].  
“Mas quem rouba?” [observador]  
“A Q [cooperativa gestora]” [separadora]  
“Mas não tem jeito de os cooperados controlarem a produção?” [observador]  
“É, mas acontece que eles fazem uma conta aqui e os outros fazem outra lá e dá diferente e 
ninguém sabe por quê. [...] A Comlurb diz que não quer nem saber, que isso é coisa deles 
[entre a cooperativa gestora e os compradores].” [separadora]  

 

Esse salário baixo levava a que se sentissem roubados. Essa impressão se manifestou em 

praticamente todas as entrevistas. Isso sugere que o vácuo deixado pelo estigma, que não 

apareceu em suas retóricas, como foi possível de se perceber no estudo de caso 1, acabou sendo 

substituído pela sensação de exploração. 

A alta rotatividade do grupo, contudo, talvez ajude a explicar essa dificuldade de 
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compreensão do modo como funcionam os negócios da organização da qual são membros, bem 

como os salários ruins. Essa rotatividade levava a que muitos não tivessem tempo suficiente para 

assimilar informações relevantes como a questão da oscilação do mercado, que à medida que 

interfere no preço do produto, interfere também nos salários. 

Na verdade, isso ocorre porque recicláveis como o papel e o plástico têm o seu valor 

definido de acordo com a bolsa (mercado de commodities). Um exemplo dessa oscilação de preço 

é o que ocorre com a indústria de papel e papelão, que precisa comprar imensas quantidades no 

final do ano, devido ao consumo na época do Natal, mas cuja demanda diminui em seguida 

(portanto sazonal) – justamente no período em que as cooperativas obtêm mais desses materiais. 

O fato de a demanda das indústrias ser baixa leva a que o preço pago seja menor, de modo que o 

atravessador compra por um preço reduzido e estoca o papel até vender em período adequado, o 

que uma cooperativa de catadores não tem condições de fazer por não ter espaço suficiente para 

estocagem. 

Da mesma forma, esse tempo de permanência insuficiente, além de levar um treinamento 

constante dos recém contratados, resultava em uma separação mal feita, o que gerava, às vezes, 

um material com baixo valor agregado. Esses dois aspectos seriam suficientes para justificar 

aquela sensação de exploração. 

Os motivos para essa elevada rotatividade vão desde as demissões por indisciplina ou 

conflitos até a troca dessa forma de remuneração por um outro tipo de trabalho. Tal como no 

estudo de caso 1, essa tarefa é representada por eles como algo temporário em suas vidas. Logo, a 

rotatividade parece ser algo inevitável. Mas talvez o seja pela não participação deles nos negócios 

da organização. 

Sobre essa não participação nos negócios, eles não esconderam do observador que tinham 

certa dificuldade em compreender os cálculos que eram feitos para a determinação dos salários. 

Assim como não conheciam quem comprava a mercadoria deles e em que quantidade. Daí ter 

sido possível ouvir depoimentos como este: 

 

Acho que alguém devia ir escondidinho no caminhão no dia que ele sai daqui com a 
mercadoria para saber para onde ele vai e quanto eles pagam. [...] O dinheiro já é 
descontado lá, chega aqui eles descontam de novo. (classificadora)  
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Os depoimentos sugerem que havia certa ausência de transparência nos negócios da 

organização. Essa ausência de transparência era o que talvez os impedisse de formular uma 

compreensão real do processo que levava àquele cálculo por parte dos gestores, já que a variação 

de preços ocorre, não só em função da sazonalidade do mercado de recicláveis mas também 

devido à qualidade e quantidade produzida por eles. 

A impressão que se teve foi de que essa ausência de domínio sobre a complexidade do 

mercado de recicláveis leva a que a falta de transparência possa ser facilmente compreendida 

como falta de inteligência, o que nem a administração produtiva nem a executiva (cooperativa 

gestora) dariam conta de superar. Dos 21 cooperados ouvidos, nenhum conhecia o exato destino 

do produto de seu trabalho. Vale ressaltar que, numa cooperativa, todos são donos do negócio, 

cabendo uma igualdade de poder entre as partes. Talvez o fato de não terem entrado com capital 

para a formação dessa cooperativa justifique essa assimetria. A pergunta, então, seria por que o 

uso desse conceito (cooperativa) para designar esse modelo de organização e sua estrutura? Essa 

pergunta nunca foi feita entre eles, que sequer conhecem o significado deste conceito. 

 

6.3 A localização – área de lixo rico e sem interação social 

 

Conforme já dito, o reciclável pós-consumo é separado por tipo pelos cooperados que o 

recebem da Comlurb. O material que chega a este núcleo é proveniente dos bairros da Zona Sul. 

Normalmente esse material contém, em meio aos recicláveis, objetos com valor de uso que eles 

pegam para si. As pessoas que encontram esses objetos, quando não podem, solicitam alguém 

para tomar conta até a hora de irem embora para casa. De acordo com a função desempenhada, 

porém, os trabalhadores não têm essa chance de encontrar coisas. Os varredores, por exemplo, 

deram a impressão de que se sentiam em desvantagem em relação aos classificadores: “As 

mulheres acham muitos objetos porque trabalham direto nas esteiras, mas elas nunca me deram 

nada. Só minha filha que trabalhou lá que me deu uma vez”, desabafou um faxineiro certa vez. 

Era comum vê-las indo embora carregando esses achados. Quando não eram objetos de 

uso (utensílios domésticos), eram peças de metal que seriam vendidas em algum ferro velho 
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(sucateiro) próximo às suas moradias. Deve ser por esse motivo que latas de alumínio não eram 

enfardadas ali, pois as poucas descartadas pelos geradores eram recolhidas por eles mesmos: “Um 

quilo [de latinhas] dá 3,00 com isso o cara compra 1 kg de carne, então pra quê ele vai repassar 

isso pra gente? [uma classificadora em alusão à escassez desses objetos em meio ao que vinha 

dos silos]”. 

Foi interessante cruzar, certa vez, ao estar numa rua próxima a este núcleo, pouco depois 

das cinco horas da tarde, com um cooperado voltando para casa e carregando no ombro algumas 

esquadrias de alumínio, na certa para vender ou aproveitar para montar a própria casa. 

Este núcleo está localizado na Zona Sul da cidade e, diferente do estudo de caso 1, tem 

pessoas que moram na favela próxima, como é o caso deste rapaz. Os que moram longe 

geralmente vêm do bairro do Caju, onde anteriormente separavam na usina da Comlurb lá 

instalada, e vieram transferidos a fim de ensinarem o ofício aos novatos. Moradores de locais 

próximos ou não, todos trabalham em um ambiente isolado do meio externo, logo não interagem 

com os transeuntes. 

Apesar de trabalhem isolados dos transeuntes e, por esse motivo, não haver interação 

social entre eles, como no caso dos catadores de rua em geral, o núcleo freqüentemente recebe 

visitas de professores e alunos de escolas públicas de nível básico, de jornalistas e de 

ambientalistas. 

Nessas visitas eram apresentados os pontos positivos do projeto da Comlurb no que tange 

ao aspecto ambiental e social. Professores e alunos prestavam atenção nas palestras e pareciam 

interagir somente com o reciclável: “Os militantes [ecologistas] ficam espantados olhando” 

(classificador). Parece que os jornalistas, freqüentes no local, também só interagiam com o 

reciclável. Mas foi interessante observar o que falou para o observador uma separadora, ao final 

de uma entrevista: 

 

Eu tô gostando, eles [os repórteres] querem que eu diga que não estou, mas eu tô. Tem que 
dizer a verdade, antes não tinha emprego, eu tô gostando. Porque é assim, gosto cada um 
tem o seu. 

 

Depois de falar isso, a pedido do observador, voltou para saber quando sairia a matéria na 
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TV para a qual havia sido entrevistada e foi ignorada pelo repórter que acabara de conversar com 

ela. 

Em levantamentos em jornais, anteriores àquela data, em momento algum foi encontrada 

na mídia impressa menção ao trabalho dos cooperados das CSRs, recrutados para movimentarem 

a sua engrenagem. Foi encontrada sim notícias sobre a idealização e inauguração das instalações, 

quando a sua engenharia era destacada como forma de dar um destino sustentável aos resíduos da 

cidade. 

O fato de não interagirem socialmente com as pessoas externas à cooperativa, na verdade, 

nada parece acrescentar à vida dessas pessoas, a não ser que, se considerado o que essa interação 

significa para os catadores de rua, aqui eles estariam livres do constrangimento do olhar, narrado 

no capítulo anterior. 

 

6.4 Afirmações sobre a tarefa – há uma técnica  

 

A mistura, proveniente de uma separação mal feita, como já colocado, compromete a 

qualidade do material e conseqüentemente o seu valor: “Cada tipo de plástico tem que ser 

colocado separado, senão desanda a coisa” (classificador). Essa noção da relação entre o 

comprometimento da qualidade com o salário leva-os a ficarem atentos. Mesmo assim ocorriam 

essas misturas. Daí as explicações como essas, que eram dadas ao observador por eles e que 

fazem parte do arcabouço de conceitos e afirmações oriundas das reuniões mensais com a 

cooperativa gestora. Dentre esses conceitos está o de reciclável também. 

Neste ambiente ninguém se refere ao material como lixo ou resíduo. O fato de esse termo 

aparecer dava a impressão de que muitos se mostravam imbuídos de um discurso voltado para a 

questão ambiental. Mas isso acontecia mais pelo fato de que este era o termo que os gestores das 

cooperativas, os visitantes e o pessoal da Comlurb usavam do que a assimilação dessa formação 

discursiva por eles. 

O complexo processo de separação de plásticos – em que algumas resinas, por serem 

difíceis de identificar a olho nu, levam a que elas sejam padronizadas por meio de símbolos pelos 

fabricantes das garrafas – exige que eles prestem muita atenção em tais símbolos até que 
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aprendem a identificar apenas pelo olhar tais diferenças. Garrafas de água mineral ou PETs não 

devem ser misturadas, da mesma forma que as de óleo e outros recipientes. Fora isso, comida, 

gorduras, papel, etiquetas, grampos e sujeira em geral interferem no aproveitamento, logo no 

preço de venda (ARRUDA, 2005). 

Enquanto o eterno problema para a cooperativa gestora, discutida naquelas reuniões com 

a equipe, era a qualidade do produto, para os cooperados era o salário, sempre aquém do 

desejado. Os gestores tentavam incutir neles a idéia de que havia uma relação entre a separação 

mal feita e os seus salários. Mas eles se prendiam mais à questão dos salários. 

O mais importante, contudo, comparando esse caso com os outros dois, é que ele parece 

representar a idéia de que mover as engrenagens da reciclagem no seu processo inicial exige uma 

técnica. Afora essa afirmação, há um outro aspecto relativo a essa organização em termos de 

práticas discursivas que vale a pena destacar e que ajuda a reforçar a relação entre este estudo e 

os outros dois, no que tange à estrutura dessa organização e suas táticas que ajudam a garantir a 

produtividade do grupo. 

 

6.4.1 Notas sobre o olhar e sua peculiaridade neste estudo 

 

  Conforme já colocado, havia um enorme estado de desconfiança dos cooperados em 

relação ao poder público e à cooperativa gestora devido aos salários que recebiam: “Me 

incomoda não ter direitos, a diretoria [cooperativa gestora] não é correta com a gente.”. Ou: “Só 

o erro do pessoal do escritório [cooperativa gestora] me incomoda.” A contabilidade do mês 

sempre estava aquém do esperado: “Pago para trabalhar, gasto dois ônibus por dia” [classificador] 

ou “Aqui o pessoal trabalha satisfeito até três dias após o pagamento, depois, volta tudo ao 

normal” [varredor]. 

 No horário de almoço alguns costumavam verificar a tabela de controle da produção 

diária, a fim de averiguar a quantidade de fardos obtidos até aquele momento. Os quadros de 

avisos continham informações as mais variadas: “Até o dia 18/05 foram vendidos 62,227 

toneladas mais 3 saídas de vidro. Ass.: Marcelo”. Ou:  
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“Mês de maio 
01 -  11 fardos 
02 -  Domingo 
03 -  15 fardos 
04 - 37 fardos...” 
 

Além desse controle, eram colocados no mural recados e informações sobre os 

regulamentos internos; “A partir do dia 03/05/04 não será permitida a entrada após as 08:30. 

Mesmo tendo justificativa, não insista.” Ou: “Comunicado: [...] favor comparecer ao Banco do 

Brasil levando xerox da identidade, CPF, comprovante de residência e o original na Rua 

Primeiro de Março”. 

 

Devido a vários problemas na geração de folha de pagamento e assim como pagamento de 
cheques nas agências do Itaú, esta diretoria tomou a providência de não mais efetuar os 
pagamentos por aquele banco. 
 

Como pode ser constatado, há um esforço dos gestores em mantê-los informados sobre a 

produção de fardos assim como sobre a burocracia a que tinham de acatar. De modo que todos 

eram levados a lerem esses avisos. Apesar das informações relativas à produção contidas 

naqueles avisos, era somente no dia de pagamento que eles tinham noção do valor da hora 

trabalhada. Esse valor sofre variações constantes não só em função da oscilação do mercado de 

recicláveis, mas também devido a imprevistos que interferem na produtividade, como a falta de 

arame para enfardar, fato constatado mais de uma vez. 

Os arames para amarrar os fardos são de fabricação estrangeira e exigem uma solicitação 

prévia por parte da administração produtiva à Comlurb. Ocorre que, durante a pesquisa, foram 

observadas algumas ocasiões em que o núcleo ficou sem recebê-lo. Certa vez, o produto demorou 

tanto a chegar que tiveram que parar o processo de classificação por quase dois dias. Em outra 

ocasião, tiveram de vender o material sem enfardar, o que acarretou numa perda de valor 

agregado (pela não redução do volume). Assim, todos os imprevistos que ocorrem no processo de 

produção incorrem em prejuízos para os classificadores, que deixam de ganhar por isso. Eles 

eram levados a perceber uma correlação direta entre a eficiência ou agilidade na execução das 

suas tarefas e o ganho final, apesar da questão da incógnita representada pela oscilação de preço 
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no mercado.  

 

O dinheiro não dá pra gente. Essa semana, o que eu recebi comprei logo um botijão de gás 
pra minha mãe. [...] A gente vê no Natal todo mundo comprando presente e a gente não tem 
13º, por isso que as pessoas fazem besteira. Duzentos e setenta reais, esse foi o meu salário 
este mês. [varredor]  
 

Apesar desses entraves, que podiam interferir na produtividade e reforçar o sentimento de 

desconfiança e de intolerância em relação aos gestores, eles também não confiavam em seus 

colegas de trabalho. Havia uma suspeita entre eles de que alguns colegas se empenhavam no 

trabalho mais do que outros. Essa suspeita levava alguns a declararem nas entrevistas que não se 

sentiam estimulados, pois tinham a sensação de que trabalhavam mais do que alguns colegas. 

Essa falta de estímulo devia-se ao fato de que todos no final do mês ganhariam o mesmo salário 

sem o merecerem: “Isso não é justo, tinha que ser cada um ganhando a sua parte” 

[classificadora]. 

Na hora do almoço, por exemplo, quando era dado o sinal para retornarem ao trabalho, 

alguns diziam “olha a hora” várias vezes, até a rotina ser restabelecida, pois temiam que aquilo 

pudesse levar a uma queda da produção. Quando tomavam esse tipo de atitude realizavam uma 

função inerente à administração da produção, que era incumbida de verificar o nível de dedicação 

daquelas pessoas às suas tarefas. Era comum que a administração da produção verificasse se as 

pessoas (mulheres no caso), quando iam ao banheiro demoravam muito: “Às vezes elas ficam 

quinze, vinte minutos lá dentro, aí não dá né?”.  

Mas parecia que o controle era irresistível. Certa vez uma moça tirou seu protetor de 

olhos e se afastou da esteira quando uma colega da mesma função a viu sair e gritou “Oh, oh, já 

tá indo embora?”, ao que ela respondeu “Vou beber água”. Todos riram. Embora tenha sido em 

tom de brincadeira era constante esse tipo de comentário entre eles, o que denotava, aos olhos do 

observador, que eles sempre achavam que quem interrompia o trabalho, por qualquer motivo, 

estava a agir de má fé. 

Embora essa desconfiança fosse uma constante alusão à produtividade, outras questões 

ligadas ao quotidiano indicavam esse sentimento recíproco entre eles, como o medo de perderem 

para um colega os objetos de valor encontrados. Esse medo levava a uma solidariedade entre 
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alguns colegas que se ajudavam mutuamente. Apesar dessa solidariedade, eles andavam o tempo 

todo com os seus pertences grudados ao corpo em sacolas de plástico – contendo carteira de 

dinheiro, relógio, estojo de maquiagem ou de higiene pessoal etc. – na certeza de que, no 

primeiro descuido, poderiam ser roubados: “Hoje em dia só se pode confiar na própria família, e 

olhe lá” [classificadora]. Bolsas, mochilas, sacolas, permaneciam próximas ao campo de visão 

enquanto eles trabalhavam. 

Essa desconfiança recíproca dos cooperados, porém, só ganhou relevância nessa análise 

quando a questão do olhar foi considerada com um sentido diferente do estudo de caso anterior. 

Aqui há um novo tipo de olhar em jogo. Se por um lado o poder público construiu uma estrutura 

de trabalho com “recicláveis” que priva os trabalhadores de coletarem resíduos nas ruas e do 

desgaste físico e moral que isso poderia significar, por outro lado acabou por governamentalizar 

a catação. Uma vez que os gestos dos catadores estão todos voltados para o atendimento à 

produtividade, logo haveria uma racionalidade em cada um desses gestos. Eles têm noção de que 

dependem dessa produtividade para receberem o salário mensal e, embora não controlem os 

cômputos dessa produtividade, pelo menos podem controlar os que ajudam a alcançá-la, de modo 

que uns vigiariam os outros. 

Desta forma, se há algum tipo de olhar em jogo aqui, ele estaria relacionado à coerção em 

detrimento do olhar como índice de estigma. Essa coerção gera uma microfísica do poder, 

conforme este termo é definido por Foucault (1984). Nesse sentido, em termos de aparato 

técnico, a usina da CSR parece ter sido bem-sucedida, pois possibilitou a estruturação de uma 

arquitetura organizacional, não necessariamente intencional, em que a produção de recicláveis é 

movimentada à custa da subjetividade de seus integrantes. Assim, eles mesmos se encarregariam 

de garantir essa produção mediante uma coerção exercida por eles entre eles mesmos. 

 O capítulo anterior apresentou um tópico que tratou a questão do “ser olhado” 

propositadamente, a fim de estabelecer uma relação entre o olhar como índice de estigma e o 

olhar como índice de coerção. Os cooperados desse núcleo não carregam o peso do estigma 

como aqueles, mas teriam, por seu turno, o peso de viverem em um permanente estado de 

cobrança. Nem que seja deles em relação aos próprios colegas e, por seu turno, por se sentirem 

também vigiados, com relação a si mesmos. 
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Apesar de ser olhado e olhar como coerção se tratarem de aspectos extremamente 

diferentes, eles são colocados aqui apenas para 1) se fazer uma distinção entre a estrutura 

organizacional de um caso e de outro; 2) para mostrar as diferentes subjetividades que podem 

emergir dessas estruturas organizacionais e; por fim, 3) para mostrar que da mesma forma que 

essas organizações são estruturadas pelos seus atores/cooperados, elas também ajudariam a 

estruturá-los (como sujeitos oriundos de uma prática discursiva determinada pelos gestores que 

administram esses núcleos). 

Assim, enquanto no estudo de caso 1 a organização se estrutura sem que o catador seja a 

ela filiado, uma vez que a empresa é capaz de se sustentar mediante o que a problematização do 

lixo representa – o interesse econômico que ronda os recicláveis por parte de outras pessoas da 

sociedade que não apenas catadores –, no estudo de caso 2, a organização só se estrutura na 

medida em que há o comprometimento de seus integrantes com as metas da mesma, o que, por 

sua vez, depende de uma produção realizada de forma coletiva, que a microfísica do poder se 

encarregaria de garantir. 

Embora a microfísica garanta essa produção, é a governamentalidade que ajuda a explicar 

o porquê de, apesar desse aparato técnico sofisticado, os cooperados não usufruírem daquilo que 

poderia representar as vantagens de o poder público ter implantado uma organização como esta. 

Logo, embora seja possível identificar uma coerção mútua entre cooperados, ela é irregular entre 

eles e a cooperativa gestora – vide a assimetria de informação e a não transparência nos negócios. 

 

6.5 Práticas discursivas  

 

As práticas discursivas de que trata este tópico se referem aos conflitos e à relação entre 

organização e sujeito. Os conflitos, embora não sejam um fenômeno inerente apenas a esses 

cooperados, reproduzem uma situação que ajuda a compreender o fracasso da política passada, 

bem como os desafios que essa organização impõe a seus gestores.  

As observações levaram a supor que o conflito talvez seja algo inerente a tarefas que 

exigem convívio intenso entre indivíduos muitas vezes com anseios e modos de vida díspares. 

Ocorre que, de acordo com a organização, a presença desses conflitos pode ser uma constante, ou 
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não, à medida que o modo como elas se estruturam permite a sua manifestação entre os 

integrantes. Da mesma forma os sujeitos que emergem das práticas discursivas representadas 

pelos modelos de organização a que os catadores estão inseridos podem ser distintos, como se 

verá. 

Segundo gestores da Comlurb, o recrutamento dos cooperados da CSR obedece a alguns 

critérios que foram se constituindo a partir das suas experiências com a política de estimulação da 

década de 1990. Naquela política, a falta de disciplina e a ausência de horários para executarem 

suas tarefas foram usadas como justificativas para as dificuldades de adesão dos catadores de rua 

àquele programa e, conseqüentemente, para o seu fracasso. Da mesma forma que isso, os 

conflitos entre grupos rivais, também teriam ajudado a explicar aquele fracasso. Mais de uma vez 

foi possível testemunhar esses conflitos, que são um aspecto comumente mencionado pela 

literatura (veja BIRKBECK, 1978 e RODRIGUEZ, 2003).  

Certa vez, uma classificadora, ao ser indagada sobre esses conflitos, respondeu: “A minha 

relação com as pessoas daqui é ótima, me dou bem com dois ou três.” Essa declaração deu a 

sensação de que ela nutria uma indiferença e ao mesmo tempo uma cautela que tornava difícil 

estabelecer proximidade com os colegas de trabalho. Mais tarde, porém, isso revelou ser uma 

forma de proteção, porque além de terem que vigiar os pertences, o trabalho dos colegas e a 

produção, conforme colocado no tópico 6.4, eles tinham de ignorar as rivalidades a fim de 

preservarem o trabalho. A briga entre eles parecia implicar delimitação de espaços, ou ciúmes de 

namorados e amigos, implicâncias, facções distintas ou provocações. Uma separadora tentou 

explicar: 

 

A gente aqui fica muito brutalizado com o tempo. Este trabalho é muito bruto e a gente vai 
ficando bruto com o tempo também. Quando ocê vê tá dando coice nos outros. Tá falando 
com brutalidade sem razão.  É bom que as mais novas aprendam, para terem um objetivo 
na vida. As pessoas não podem ficar paradas aqui. Tem que ir pra frente. Mas tem muita 
mulher por aí acomodada.  

 

Outra frase que ilustra este quadro é a de um puxador: “Eu só confio em Deus”, denotando 

que a não interação e o isolamento são táticas comuns a fim de evitar o envolvimento nesses 

conflitos. Essa narrativa se contrasta com os momentos em que se reuniam a fim de questionarem 
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sobre os cálculos dos salários e sobre o destino do material que beneficiavam, o que prova que o 

grupo se unia apenas quando a questão em jogo era de interesse coletivo. Do contrário, preferiam 

evitar maiores envolvimentos. Os grupos que se reuniam na hora do almoço e que brincavam 

entre si eram compostos de um número reduzido de pessoas. 

Esses conflitos eram um enigma que o observador não conseguiu elucidar. Segundo um 

técnico da Comlurb, a desorganização dos catadores é algo que interessa, pois permitiria uma 

negociação individual do material por parte dos compradores, ao contrário da negociação com 

um grupo de pessoas. A impressão geral que Birkbeck (1978) narra ter tido em estudo com 

catadores de lixão em Cali foi a de que esses trabalhadores vivem em constante competição e 

conflito e são incapazes de se organizarem, o que seria originário do próprio sistema de trabalho 

que tende a colocar uns trabalhadores contra os outros. Mas, no caso dessa organização, 

considerando-se que os ganhos são distribuídos com o coletivo, o motivo das brigas poderia ser 

resumido ao desempenho pífio de uns cooperados em relação aos outros. Esses conflitos, no 

entanto, parece que só os atrapalhariam. A forma como a organização está estruturada parece que 

não permite uma maior interação entre os cooperados. A única interação possível é manifesta por 

meio de micropoderes que se ajudam na produtividade e nada acrescentam em suas vidas. 

          Quanto ao lixo, os cooperados não viam problemas em manusear coisas que as pessoas 

descartavam, apesar de comentários do tipo “Eu não tenho vergonha, mas tem colega que tem” 

aparecerem. Quando saíam para comprar o almoço, porém, as mulheres, no caso, trocavam de 

roupa ou colocavam uma peça por cima do uniforme. Quando perguntadas sobre o porquê 

daquilo diziam que eram ordens da diretoria. Isso, todavia, nunca foi confirmado. Pairou a 

suspeita de que estivesse relacionado à associação do uniforme com o trabalho que 

desempenhavam. 

Mais de uma vez admitiram ouvir comentários negativos dos amigos e familiares pelo 

fato de trabalharem na CSR. Mas, segundo eles, esses comentários negativos geralmente se 

referiam ao salário baixo e não ao tipo de objeto que manuseavam. Vide o relato de um 

classificador: “Eles [familiares] acham um absurdo com o que eu trabalho e ganhar esse 

salário”.  

O que, então, sustentaria essas pessoas nesse trabalho? Não sendo a remuneração, já que 
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se comparados com os catadores de rua ganhariam bem menos, o que seria? A resposta está na 

dificuldade de obtenção de um outro modo de subsistência. Na CSR há desde ex-detentos, até 

pessoas sem carteira assinada ou documentação em dia, ex-babás ou empregadas domésticas (que 

não gostavam de criança ou que não suportavam a arrogância das patroas), pessoas idosas o 

suficiente para não serem reabsorvidas pelo mercado de trabalho. 

Um exemplo desse último caso é o de um cooperado que trabalhava numa floricultura e 

que, após ser demitido, não conseguiu se reinserir no mercado de trabalho por causa da idade 

avançada. Desta forma se desdobraria para sustentar a família trabalhando na CSR e como 

eletricista nos finais de semana. Diz que não tem dia de descanso e que prefere o horário de 

verão, pois pode fazer trabalhos durante a semana no final da tarde. 

Segundo um gestor, a rotatividade elevada mencionada anteriormente se daria pela visão 

profissional de curto prazo entre os classificadores. Mas os depoimentos levam a crer que é a 

oscilação nos ganhos e o valor baixo que justificaria essa rotatividade: “isso aqui não dá futuro a 

ninguém, é coisa de só pra gente velha mesmo e que não dá mais para outra profissão” 

(classificadora). 

Mas, apesar disso, todo início de mês mulheres e homens, na maioria jovem, procuravam 

por uma chance de emprego no núcleo. Segundo um puxador, o núcleo estaria recrutando menos 

pessoas do que no passado, porque o número de pessoas que abandonavam aquele trabalho teria 

diminuído: “As pessoas parece que estão levando as coisas mais a sério agora”. Os boatos, 

entretanto, davam conta de que não se estava recrutando mais pessoas como no passado porque 

as vagas que apareciam eram preenchidas por pessoas indicadas pelos próprios funcionários, não 

se sabe se da cooperativa gestora, da Comlurb ou do grupo de cooperados. 

Embora a rotatividade sempre tenha sido apontada pelos membros da cooperativa gestora 

como um dos principais problemas do grupo, a própria cooperativa parece incentivá-la, já que na 

eleição municipal ocorrida naquele período, um gestor dessa cooperativa se candidatou para 

vereador e recrutou cooperados para trabalhar com ele na campanha. Se o problema dos salários 

baixos passa pela questão da rotatividade do grupo, como pode um gestor estimular essa mesma 

rotatividade, já que o recrutamento de novos trabalhadores tem um custo (treinamento)? 

O uso do projeto como plataforma eleitoral estava proibido no estatuto, mas isso não o 
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impediu de se candidatar. Muitos trabalhadores entenderam sua atitude como oportunista, à custa 

do “projeto social e ambiental” que a CSR representava. Essa experiência reforçou neles a idéia 

de que eram usados. Como se o trabalho deles fosse resultado da dedicação dos gestores, sem os 

quais não teriam uma fonte de renda. É essa idéia de oportunismo que leva a pensar na 

governamentalização da reciclagem. 

O termo governamentalidade, cunhado por Foucault (1991a), refere-se ao espaço aberto 

no interior do Estado a uma determinada racionalidade que levaria a que as práticas por ele 

propostas atuassem não em favor daqueles aos quais ele diz atuar, mas em favor de interesses 

particulares capazes de interferir, inclusive, nas regras mediante as quais este Estado opera. Essa 

racionalidade, por sua vez, incide sobre atores determinados e passa a regular suas ações 

mediante mecanismos de coerção (micropoderes) ou práticas discursivas e não discursivas – 

pelo assujeitamento –, por exemplo, ao se sentirem explorados ou usados pelos gestores. 

Mesmo que esse modelo de usina dê condições a eles de acesso ao resíduo, o qual o 

catador de rua teria dificuldade em obter, ele leva a que os cooperados dependam de alguém mais 

articulado, e em quem nem sempre confiam, para que o projeto funcione a contento. Embora 

afirmem o fato de se sentirem explorados, não têm autonomia para modificar esse quadro ou para 

compreender se de fato isso realmente acontece, apesar de ser um sentimento coletivo, assim 

como a subjetividade do grupo e a relação deles com a organização. 

A subjetividade desses cooperados não é a mesma que se manifesta entre aqueles que 

vivem a realidade da catação nas ruas e talvez nos aterros, o que sugere que esses cooperados, 

assim como os biscateiros do estudo de caso 1, seriam construções genuínas das estratégias do 

poder público mediada pela problematização do lixo. 

 

6.6 Discussão 

 

Considerando-se que é na interação com a sociedade que um trabalho adquire conotações 

degradantes, o estigma ausente entre os classificadores parece justificado pelo modo como o 

núcleo dessa cooperativa foi montado. É possível sugerir, entretanto, que em contrapartida disso, 

a remuneração substitui o estigma na ‘retórica do trabalho’. Num ambiente em que o resíduo de 
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“lixo” passa a “reciclável”, depoimentos relacionados à exploração ganham proeminência nas 

falas dos trabalhadores. Não obstante, a subjetividade desse grupo, se estabelecida uma relação 

com os outros dois estudos de caso, seria claramente identificada pela vigilância de uns em 

relação aos outros (micropoderes), por meio da qual a renda dos cooperados estaria atrelada. 

Assim, se o que quer que envolva uma organização implica uma disciplina que, nos 

mínimos detalhes, abarca todos aqueles sujeitos às suas normas, e implica um sistema celular de 

localização e concentração do indivíduo no espaço, a CSR teve êxito no seu empreendimento. É 

nesse sentido que é possível admitir que essa política foi, assim como a anterior, modelada em 

função da demanda de atendimento aos princípios de agregação de valor ao produto mediante a 

escala (volume) e a qualidade (pureza), valendo-se de um discurso ligado a uma questão 

ambiental (do lixo) e social (do trabalhador). Discurso este cuja estratégia remete às regras da 

problematização do lixo. Como já se sabe, essas regras não seriam acessíveis aos cooperados, da 

mesma forma que não é a eles acessível a elaboração das regras que estruturam a cooperativa da 

qual fazem parte, embora atuem no controle para que a organização funcione bem. 
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7 CASO 3: A RESISTÊNCIA À PROBLEMATIZAÇÃO DO LIXO 

 

Este capítulo trata do estudo de caso 3. Este estudo de caso foi realizado em uma 

associação de catadores que começou a receber apoio do poder público municipal mediante a 

política de estimulação do início da década de 1990. Diferente dos outros dois grupos, o espaço 

(um galpão) onde os catadores desse grupo estão instalados foi doado pelo governo do Estado do 

Rio de Janeiro na gestão Leonel Brizola (1982-1986). Os catadores deste estudo sempre 

trabalharam com a venda de recicláveis, não tendo desempenhado nenhuma outra atividade em 

suas vidas, com exceção do gestor dessa organização. 

Tal como no estudo de caso 1, a questão econômica está muito presente nos achados de 

campo. A questão ambiental aparece somente à medida das afirmações produzidas sobre o 

catador que são a eles passadas como sendo as suas verdades (formações discursivas), já que a 

motivação deles para o trabalho está ligada à subsistência. Alguns aspectos da organização se 

assemelham aos do estudo de caso 1, como o estigma, mas diferente dele, as falas dos catadores 

do caso 3 remetem à idéia de resistência à problematização do lixo. A seguir são apresentados 

alguns aspectos que permitem pensar sobre essa resistência, tal como as declarações que fazem 

sobre o impacto das afirmações sobre a valorização social do resíduo – mediante a emergência do 

conceito de reciclável – e à medida da construção de estratégias próprias para se manterem na 

catação (atenderem às regras da problematização). 

 

7.1 A gestão feita por um ex-catador 

 

Essa associação é coordenada por um ex-catador que trabalhava em um caminhão de um 

comprador português – antigo sucateiro que hoje pertence ao oligopsônio de compra de papel e 

papelão desta cidade. Esse ex-catador foi contratado pela ONG Ibiss que, desde maio de 2003, 

decidiu, ante a Comlurb, apoiar esse grupo. Após essa contratação ele se tornou o que se poderia 

chamar de gestor (líder) do local. É ele quem conta ao observador sobre o processo de formação 

desse núcleo: 
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Na Praça XI uma mulher morreu porque o marido dela mexia com tráfico de droga e 
queria virar líder à força. A cooperativa não melhorou por falta de interesse por isso que 
vim pra cá mostrar serviço. Alguns queriam impor a lei do morro, uns queriam tirar lucro 
em cima dos outros. Quando cheguei lá já existia um modo de funcionar. Quando o T 
[pessoa ligada à Comlurb] assumiu essas pessoas cresceram e eu me afastei por causa 
disso. Se tem diretoria na cooperativa, por que tem de ter um fiscal da Comlurb? Não tem 
uma cooperativa do Centro pra cá que aceita o T. 
 
Me considero uma pessoa feliz. Fui criado por meu pai. Via TV na janela do vizinho. Minha 
mãe saía pra lavar roupa pra fora e eu carregava água no morro para viver. Conheci tudo 
quanto é tipo de gente e de droga e não tenho vício. Consegui trabalhar no arsenal da 
Marinha. Pelo conhecimento que adquiri do lixo. Saí de lá para catar na rua. Passei a me 
sentir gente quando meti a mão no lixo, diferente do modo como eu me sentia na Marinha. 
Consegui ser presidente de uma cooperativa, então eu sou uma pessoa feliz. Realizei o 
sonho de comprar uma casa. O meu irmão foi criado por médico e virou mecânico da 
Varig. Não tive a mesma oportunidade que ele. Escolhi um caminho mais difícil.  
 

Entre as funções deste gestor está a de manter a ordem no recinto, o que implica garantir a 

limpeza e apaziguar os conflitos internos. Ele conta que levou muitos dessa associação de 

catadores para nascer no hospital. É que as mães deles sempre foram ou catadoras nas ruas do 

centro, ou vendedoras ambulantes nas proximidades onde catadores separavam seus materiais 

para vender no caminhão em que ele trabalhava. Mas apesar de a associação ter esse gestor, os 

catadores elegeram um presidente e um vice-presidente. Esse presidente, porém, não atua como 

uma liderança, como ocorre com o gestor. Ele procura explicar:  

 

A falta de interesse em ser administrador é porque tem que exigir limpeza do local, 
uniforme, qualidade do material. E ninguém quer se indispor com os colegas. É muito 
difícil. Eles se elegem [o presidente e o vice] e depois se arrependem. Acham que é fácil.  

 

Alguns catadores admitiram que não se consideravam preparados para ocupar a função de 

coordenador dessa associação. Eles explicaram que sem o apoio do Ibiss não teriam conquistado 

melhorias para o local, de modo que para eles a função de líder (ou do gestor) não ajuda muito 

em momentos importantes para o coletivo, como o asfaltamento do interior do galpão ou poda de 

árvores na parte externa.  

 

Isso era uma ratoeira, era muito rato. Um homem uma vez com ciúmes da mulher tocou 
fogo aqui. A Comlurb não quis apagar o fogo. Se não fosse o Z [nome fictício, para 
preservar a identidade do presidente do Ibiss] a gente tava perdido. Era rato morto no meio 
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do fogo todo. 
 

Segundo eles, ter experiência não é suficiente para gerir o espaço, pois quando precisam 

de algo da prefeitura têm de recorrer a alguém que interceda por eles. No caso, alguém que possa 

estabelecer uma aproximação deles com o poder público, conforme colocado por Ojeda-Benitez 

(2002). Esse alguém, no caso, é aquela ONG. Mas um catador tenta explicar dando outra versão: 

 

É que as pessoas aqui são donas de ponto, cada um trabalha por si, daí não aparece uma 
liderança que se articule para o todo. [...] Não assumiram a responsabilidade. Peitaram [o 
presidente e o vice quando se elegeram] pensando que seria fácil. Foi difícil [assumir a 
liderança] mais devido a questões de disciplina do que de dinheiro.  
 

Exigir disciplina do grupo seria algo que ninguém ali estaria disposto por medo de se 

indisporem com os colegas. O coordenador (gestor) assumiu para si esta função, mas ele, assim 

como os demais, têm consciência de que as melhorias internas (em termos estruturais) não foram 

obtidas graças às reivindicações deles. O papel da ONG Ibiss foi fundamental para as conquistas 

alcançadas por esta organização. 

O gestor sequer interfere na negociação do material dos catadores. Este grupo é o único 

também em que a gestão do negócio, ou a venda do material, cabe a cada associado 

individualmente. Cada um negocia o seu material com o comprador que eles mesmos escolhem. 

 

Continuo vendendo para o mesmo comprador. Eles gostam de mim. Eu sou o único daqui 
que vende na rua da Conceição. Me viram crescer [os compradores de sua mercadoria] e 
tem dado certo, por que eu vou mudar. Eles já me conhecem desde pequeno. 

 

 Com exceção do catador que deu este depoimento, todos os outros vendem para um 

único comprador que, segundo eles, seria o que paga melhor na região. Esse comprador busca o 

material sempre que solicitado – “é só ligar que ele vem” – e paga a cada catador individualmente 

pelo papel branco, papelão, misto (papel de cor misturado), jornal, plástico e plástico de filme e 

metal (latinha e cobre) coletado. 

O caso 3 é dos três grupos o único cujas regras que estruturam a organização foram 

estabelecidas pelos próprios integrantes. No caso, essas regras são criadas por eles à medida que 
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a negociação do material, motivo pelo qual a organização existe, ocorre de forma individual. Mas 

afinal que estrutura é essa que permite a eles gerir cada um ao seu modo o processo de venda? 

 

7.2 Estrutura da organização – responsabilidades coletivas, gestão do negócio individual  

 

Segundo os catadores desta associação, ao contrário dos membros do estudo de caso 1 e 

do estudo de caso 2, eles praticamente obtêm seu material de geradores determinados com quem 

estabelecem um contrato, geralmente informal, fruto de anos de convívio naquela região. Por esse 

motivo eles se definem como “donos de ponto”. 

O gestor não interfere nas suas transações comerciais, mas cuida de controlar os aspectos 

relativos às responsabilidades coletivas, como a limpeza do local (varrer o galpão, limpar os 

banheiros), o pagamento de quentinhas e refrigerantes ali vendidos diariamente por camelôs. Esse 

galpão, como eles chamam ao espaço, é fechado por ele no final de semana – sábado à tarde – e 

reaberto na segunda-feira pela manhã. Explica: “Isso aqui é como se fosse a casa deles. Mas a 

gente tem que fechar senão eles não saem mais”. Como os catadores permanecem ali ao longo de 

toda a semana, segundo ele, se não cerrasse as portas no sábado o local perderia o caráter de 

ambiente de trabalho. Todos ali são moradores de regiões longínquas (Vigário Geral, Duque de 

Caxias e Nova Iguaçu) e permanecem a maior parte da semana na associação. Alguns 

acompanhados de seus cônjuges e/ou filhos maiores que já trabalham. A presença de crianças no 

local não é permitida, a não ser na semana do Natal, quando pessoas ligadas a entidades 

religiosas e ONGs levam presentes. 

Dava para perceber no interior do galpão os espaços delimitados de cada dono de ponto, 

os quais se assemelhavam a um lar sem divisórias. Na hora do almoço isso era mais nítido, 

quando muitos costumavam sentar-se próximo aos espaços em que havia uma TV ligada 

enquanto comiam: “Parecem umas crianças assistindo o Pokemón”, comenta um deles com o 

observador à distância. 

Cada dono de ponto tem um espaço próprio que é delimitado por objetos, como sacolas 

pretas de material coletado ou já separado, objetos que permitem identificar facilmente as 

fronteiras entre o lugar ocupado por uma pessoa ou outra. Nessas áreas, além de TV, costuma ter 
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rádio, geladeira e até mesmo fogão improvisado. O espaço possui também banheiros masculino e 

feminino e, durante a observação, estava para ser construído um refeitório com verba obtida pelo 

Ibiss. 

O galpão em que fica essa associação se caracteriza por ser um espaço de armazenamento 

e limpeza do material coletado pelos donos de ponto. Nele os donos de ponto e seus auxiliares 

realizam a separação do material que vai ser recolhido pelos compradores tão logo não haja mais 

espaço para armazenar. Esse ambiente de trabalho está restrito apenas aos seus associados e 

auxiliares. Dos três grupos estudados, este é o único que não possui enfardadeiras. Isso interfere 

no preço do material, pela não agregação de valor ao produto. Por outro lado, cada um pesa sua 

mercadoria numa balança, cuja precisão eles próprios controlam e não o comprador, como 

acontece no estudo de caso 1 e parece ser algo comum na catação, como afirma a literatura 

(MAGERA, 2003). De acordo com esse autor, o hábito de o controle da balança ser realizado 

pelo comprador seria um indicador da manipulação a que catadores estariam submetidos quando 

da negociação do material. Nesse sentido, o fato de esses catadores pesarem o material que vão 

vender seria um passo importante. 

O tópico seguinte procura tratar da divisão de tarefas, já que o volume coletado por eles 

leva ao estabelecimento de uma logística a fim de dar conta de manusear a tempo de esvaziar o 

espaço para a busca de mais material no dia ou na semana seguinte. 

 

7.2.1 Associados e auxiliares 

 

Embora esta tese afirme realizar um estudo de caso sobre organizações de catadores que 

surgiram a partir das políticas de estimulação do poder público nas duas últimas décadas, 

mediante a formação de cooperativas, esses catadores não se definem como cooperados. Eles 

preferem o termo associação para definir essa organização. Foi a partir do ano de 2003, com a 

proximidade estabelecida entre eles e o Ibiss, que este termo passou a designá-la. 

Conforme já colocado, esse grupo é composto de pessoas com longa experiência na 

catação. A maioria deles são pessoas jovens que nasceram em meio a esse contexto. Há idosos 

também, em número pequeno. Muitos começaram catando ao lado de seus pais também catadores 
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e acabaram por “herdarem a vocação” deles.  

Pelo fato de o material que eles recolhem ser rico e abundante, muitos donos de ponto 

contratam auxiliares para ajudá-los a transportar e a separar. Seus auxiliares costumam 

transportar o material do gerador até o interior da associação, onde ocorre a separação da 

mercadoria naqueles espaços delimitados. Geralmente os donos de ponto contratam para auxiliá-

los amigos ou parentes, que recebem por quantidade de material separado, pois apesar de o lixo 

ser rico, ele sempre vem com algo não aproveitável: “Eu tenho um separador aqui e dois na rua, 

porque o serviço não tem hora pra acabar não” – comenta um dono de ponto.  

Os donos de ponto dessa associação muitas vezes iniciaram suas carreiras trabalhando 

como auxiliares de outros donos de ponto e, com o tempo, conquistaram uma fonte de descarte de 

material própria. Desta forma, a expectativa de um auxiliar seria a de um dia se tornar um dono 

de ponto, conforme ocorreu com esse rapaz: 

 

Trabalhava como puxador num depósito da [avenida] Rio Branco e depois eu comecei a 
catar. Eu olhava eles trabalharem à noite, não voltava pra casa. Aprendi a catar de uma 
hora pra outra, aí fiquei amigo das pessoas da rua. Trabalhava na Candelária no sol e na 
chuva, aí o B [gestor público e mentor do programa de cooperativas em 1993] chamou o 
pessoal e trouxe pra cá. Na primeira reunião da Comlurb tiraram o retrato da pessoa 
[deles] para o crachá... 

 

Outras vezes, o catador herdou o ponto de seus pais, como contou uma mulher que 

sobrevive do material de um prédio que a cada dia da semana é recolhido por ela ou um dos seus 

três irmãos desde que sua mãe falecera e o gerador decidira continuar doando para a família dela. 

Essa família hoje sustenta seus filhos com o dinheiro desse material doado para (herdado por) 

eles. 

Uma senhora conta que o pessoal da Comlurb foi quem a sugeriu para que fosse trabalhar 

nesse galpão, na época em que ele era denominado como cooperativa. Seus filhos que trabalham 

com ela desde pequenos também teriam ido junto: “Graças a Deus, criei todos os filhos com isso 

aqui [com a catação]”. Conta que o pai a tirou de casa pra cuidar da madrasta doente, depois foi 

trabalhar em casa de família até que decidiu deixar o trabalho porque estava “enjoada” e, à 

medida que ia conversando com o pessoal da rua, aprendeu a vender frituras e amendoim até que 
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se tornou catadora. Segundo ela, foi ao vender papelão que se “fez na vida” e comenta:  

 

Tentei ser para os meus filhos a mãe que nunca tive. Nem J, nem S nunca passaram pelo 
que eu passei. [...] Graças a Deus trabalho por minha conta. Só para mim. Para mim, não, 
para as minhas netinhas também. 
 

Cada um de seus filhos cuida de seu negócio separadamente. De acordo com ela, antes de 

vir para a associação a única queixa que tinha da catação era o fato de que quando chovia o 

comprador se recusava a negociar o papel molhado. Com o galpão isso teria mudado, pois o teto 

os protegia e ao material. 

Esse grupo de catadores não é o único grupo a catar no Centro. Há muitos catadores 

autônomos que trabalham nas ruas coletando e separando pelas calçadas ao anoitecer e que 

vendem pela manhã em algum sucateiro ou em caminhões que, embora raros, ainda existem. Em 

visita realizada nas suas ruas no período noturno, percebeu-se o anseio deles de que tivessem 

oportunidade igual aos catadores da associação, de que possuíssem um espaço para 

desempenharem o trabalho deles sem estarem submetidos às condições mínimas de trabalho nas 

calçadas das ruas. 

 

7.3 A localização – área de lixo rico e interação social restrita a auxílio 

 

O Centro é a região mais rica em resíduos aproveitáveis da cidade, devido ao lixo ser 

institucional. Ela é o núcleo comercial e empresarial da cidade, onde se concentram bancos, 

escritórios de empresas importantes e de instituições públicas. O galpão onde os catadores 

entrevistados trabalham está localizado bem próximo a essa região. Ele fica entre uma avenida de 

grande fluxo de carros e uma rua vazia, onde não passam transeuntes como no estudo de caso 1. 

Os catadores, porém, além das visitas dos membros de entidades religiosas, recebem 

compradores de peças de computador por eles recolhidas em meio ao material que separam. Estes 

seriam os atores que interagiriam com eles no dia-a-dia da organização, fora os compradores. 

O fato de essa ser uma área de lixo rico costuma gerar conflitos nas ruas. Há casos de 

morte por causa de disputa de pontos. Mas eles admitem que no ponto em que uma pessoa cata 
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ninguém mais se atreveria a mexer. Não se soube ao certo se a aquisição dos pontos pelos 

catadores entrevistados teria ocorrido de forma pacífica. Mas era perceptível o receio deles em 

revelar aspectos ligados à vida dos catadores de rua que pudessem comprometer o grupo. Quando 

o faziam era sempre em referência a um grupo com o qual não se davam bem, como o de pessoas 

forasteiras ligadas a facções criminosas que, segundo eles, tentaram se infiltrar nessa 

organização, o que eles não teriam permitido.  

Acredita-se que, no caso dos catadores entrevistados, a posse dos pontos tenha ocorrido 

de forma gradual, já que trabalham nas ruas há muitos anos, logo, desde uma época em que os 

geradores não davam atenção ainda ao material que produziam. Eles associam os casos de morte 

ou de brigas violentas a situações como a daqueles forasteiros que tentaram se inserir em um 

ambiente onde todos já se conheciam: “Se eu sair na rua agora todos os catadores me conhecem. 

Pode confirmar, é só perguntar pelo meu nome”, diz o gestor a fim de mostrar o grau de 

afinidade entre o pessoal antigo na catação. 

Eles não demonstraram medo de perderem esses pontos em brigas com forasteiros.  Eles 

se sentem privilegiados pela localização da associação e do patrimônio, herdado ou conquistado, 

por meio do qual podem sustentar suas famílias. Embora não tenham mencionado episódios de 

briga por espaços de coleta, mencionaram episódios de resistência na época em que a Comlurb 

ofereceu apoio em função da proximidade de forasteiros que esta teria proporcionado. O temor 

que sentiam na época em que foram entrevistados era o de que pudessem perder esses espaços de 

coleta em função da conjuntura que hoje designa o lixo deles como reciclável (ou da 

problematização do lixo). O tópico seguinte procura mostrar os indícios que apontam para esse 

temor. 

 

7.4 Afirmações sobre a catação – o catador tem uma técnica 

 

Embora a definição de catador proposta por um dos gestores públicos entrevistado seria a 

de uma pessoa que adere a normas impostas pela sociedade – no caso a adesão a cooperativas – 

os catadores desse estudo de caso também têm sua definição própria de catador. Segundo eles, o 

catador é a pessoa que tem uma técnica para trabalhar. 
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Um catador não rasga os sacos, ele já sabe onde tem papel. Ele não precisa rasgar. Ele 
tem uma técnica, apalpa o saco por fora e sabe o que é lixo molhado e o que é lixo seco 
[aproveitável]. Geralmente quem rasga o saco são pequenos catadores, que não são 
articulados nem organizados. Mas não é catador mesmo!   

       

Eles procuraram mostrar isso ao observador aos poucos, à medida que se habituaram à 

presença dessa pessoa estranha no ambiente de trabalho deles. Procuraram mostrar que o trabalho 

de separar o papel exigia uma atenção intensa, pois cada tipo tem um valor determinado: “Não é 

qualquer um que sabe trabalhar com isso não. Tem que ensinar para eles” – explica um deles 

com orgulho em referência às pessoas que começam a catar, encontram dificuldade e têm um 

rendimento inferior ao das pessoas experientes. Por outro lado, falam também dos prejuízos que 

levaram na vida ao ensinarem aos novatos a identificar os pontos que geravam mais material. 

Pios ainda é a representação que o coordenador tem a respeito dos integrantes do atual oligpsônio 

de compra de papel e papelão da cidade: 

 

Eles são uns covardes, não saíam do depósito pra nada! Nós é quem descobrimos o Centro, 
os locais que tinham mais material. Os catadores deram o caminho e no final eles tiraram 
tudo da gente! Agora estamos perdidos no meio entre a CRR e as firmas que não querem 
mais doar o material pra nós [...] Já falei pra eles [os catadores] que não devem ensinar o 
‘pulo do gato’ para o iniciante ou para a firma que quer parar de doar os resíduos e iniciar 
seu próprio reaproveitamento.  
 

Chama de “pulo do gato” à expertise que faz o desempenho do catador ser superior ao de 

qualquer iniciante em função da habilidade de manejo e da ausência de nojo. Esse nojo, porém, é 

apontado como algo vantajoso por esse grupo na medida em que o interesse social pelos resíduos 

recicláveis começa a abalar a catação das pessoas do Centro. Além de ter uma técnica, o catador 

tem também um olhar apurado sobre os resíduos, que vem adquirindo significado para eles 

conforme o olhar da sociedade também se altera. Olhar da sociedade em relação ao resíduo, pois, 

em relação ao catador, eles acreditam que permanece o mesmo de outrora. 
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7.4.1 A questão do olhar e as marcas da política de repressão 

 

Como já colocado, acostumarem-se com o observador no ambiente de trabalho deles foi 

algo que ocorreu lenta e gradualmente. Com a aproximação entre ambos, além de mostrarem que 

a catação exigia uma técnica e experiência, declararam estar ela envolta em um sistema de 

significados negativos que os distanciaria dos demais membros da sociedade: “Uma vez uma 

mulher me viu e achou que eu ia assaltar ela. [...] Eles disfarçam e atravessam a rua, você passa 

e eles travam as portas dos carros”. O interessante foi notar que a narrativa mostrava que não só 

os transeuntes, mas os compradores e algumas pessoas dos pontos onde coletavam os tratavam 

como mendigos, assaltantes ou pessoas sem nenhum valor moral. O modo rude como foram 

tratados quando das visitas de um pequeno comprador de peças de computador, que mal os 

olhava no rosto enquanto negociava, ilustrou bem esse quadro. Segundo o gestor isso impactaria 

a organização: 

 

O catador tem um limite até onde ele pode ir. Ele não chega no prefeito, já o F. [presidente 
do sindicato estadual] precisava falar com o presidente da Comlurb, pediu ajuda do I 
[presidente do Ibiss] e conseguiu, já quando ele trabalhava como meu ajudante... Se a 
Comlurb vir o crachá de cooperado, ela nem atende a gente... [...] Fui no Parques e Jardins 
[instituição que cuida das árvores nos espaços públicos] para eles podarem uma árvore ali 
em maio, já estamos em agosto e nada. O pessoal do Banco Real foi lá e em 15 dias 
conseguiu.  
 

Segundo o depoimento dos catadores, esse distanciamento impediria o acesso deles não só 

a pessoas ou instituições capazes de acolher seus problemas, como o estabelecimento de 

contratos para coleta nos pontos. Às vezes isso atrapalhava até mesmo na hora de vender o 

material: “Eles preferem falar com ele [o gestor] do que com a gente”, diz um catador. Este 

estudo foi o único em que foi possível testemunhar o quanto o estigma pode interferir diretamente 

nas economias dos catadores. 

Mas talvez isto tenha sido possível porque foram os únicos a verbalizarem (afirmarem) 

isso. A possibilidade de produzir essa afirmação, contudo, talvez se deva ao fato de que, diferente 

dos outros dois casos, esses catadores estabelecem uma relação direta, pelo menos, com os 

compradores.  
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 Até aqui o estigma era algo que apenas os distanciava da sociedade, a partir de agora ele 

interfere na subsistência do catador. Segundo eles, o modo como se vestem faria o gerador 

desistir de tratar com eles, preferindo uma empresa especializada em coleta. Essa afirmação por 

parte deles abre espaço para uma nova questão, que está ligada ao fato de que essa empresa 

especializada em coleta seria uma invenção recente por conta do desenvolvimento do mercado de 

recicláveis. Diante da incompreensão desse fato recente, eles criam a partir dos instrumentos que 

dominam (no caso, a representação que fazem de si como estigmatizados) uma explicação para as 

dificuldades de acesso aos geradores que passam a ter a partir de um determinado momento. 

Mas é esse mesmo desenvolvimento de um mercado de recicláveis que leva o poder 

público a elaborar as políticas de estimulação ao trabalho dos catadores nas duas últimas décadas. 

De acordo com os catadores desse grupo, as políticas de estimulação do poder público ajudaram a 

dar conformação ao trabalho do catador também: “Antes do B [mentor do programa de 

cooperativas da Comlurb] a gente era tratado como bandido pela Prefeitura. Foi ele quem 

começou a colocar que catador não é bandido”. Como se até a alguns anos eles fossem uma 

categoria (de trabalhadores) inexistente. Essa sensação leva-os a alimentarem um misto de 

reconhecimento e mágoa com o poder público que, se os levou a se representarem reconhecidos 

como trabalhadores pelo Estado e sociedade, por outro contribuiu para que o lixo se tornasse algo 

interessante também para outras pessoas. Eles emergem como socialmente diferenciados da 

massa amorfa de pedintes e ladrões, à medida que o lixo é ressemantizado, ou melhor, valorizado 

socialmente. “Antigamente chamavam a gente de mendigo, aí xingavam a gente. Ah agora eles 

tão vendo tudo bonitinho agora [as instalações].” Ao mesmo tempo em que apelam para o 

estigma para justificar suas dificuldades no mundo da catação, produzem um discurso sobre as 

políticas públicas que nenhum depoimento obtido entre os entrevistados dos demais casos ousou 

se aproximar. 

O fato de tradicionalmente trabalharem na catação permitiria a eles tanto produzirem um 

discurso sobre o estigma – que trata do olhar (tal como narrado no caso 1) e do prejuízo que isso 

poder representar em suas economias –, como sugerirem que o contexto da catação na cidade do 

Rio de Janeiro era marcado pela política de repressão até ser superada pela estratégia que emerge 

com a problematização do lixo. 
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Com a problematização do lixo, contudo, eles passam a ter de se haver com novos 

conceitos como: qualidade do produto, economia de escala (agregação de valor), cooperativismo 

(comprometimento, rotinas, normas, hierarquias, organização do trabalho, cooperação), 

reaproveitamento/reciclagem, meio ambiente, dentre outros termos. Esses conceitos invadem seu 

modo tradicional de trabalho à medida que o poder público apresenta a eles as regras do discurso 

sobre o lixo (reciclável) mediante as políticas de estimulação. A invasão desses conceitos, 

contudo, aparecem em práticas discursivas que procuram superar o estigma ao mesmo tempo que 

indicam haver uma mudança na conjuntura que lida com o lixo em nossa sociedade. Mas que 

práticas seriam essas e no que elas resultam quando são pensadas as colocações feitas pelos 

catadores deste estudo de caso? 

 

7.5 Práticas discursivas 

 

 Conflitos, o lixo como valor e o sujeito do discurso, são tópicos apresentados abaixo, na 

tentativa de identificar o que deste estudo o torna singular em relação aos outros dois e permite 

tratar as práticas discursivas que dele emergem como diferenciadas a ponto de se propor a idéia 

de resistência à problematização do lixo. Considere-se que é a partir dessa resistência que foi 

possível rever a noção de sujeito proposta em cada um dos dois estudos de caso anteriores. 

 

7.5.1 Os conflitos 

No primeiro dia de observação chamou a atenção o som das músicas provenientes de 

vários rádios ligados ao mesmo tempo, que invadia o espaço e dava a impressão de se estar num 

baile funk. Este som dava também a impressão de se estar num ambiente familiar, onde todos se 

sentiam ‘em casa’. Muito desconfiados, solicitavam entre eles que alguém viesse perguntar ao 

observador se ele era uma “delegada”. Havia o temor de que  ela estivesse ali a bisbilhotar a vida 

deles a fim de apurar alguma transgressão. Essa primeira observação foi feita de noite (por volta 

de 10h e se estendeu pela madrugada), ou seja, no horário em que trabalhariam mais no interior, 

já que é quando retornam da rua com o material para separar. Quando não separam à noite 

mesmo, o faziam após dormir, apesar do que, dormir com aquele som, era algo difícil. Com o 
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tempo as observações passaram a ser feitas durante o dia também.  

Tanto à noite como durante o dia, de vez em quando, brincavam com um dos cães que 

vivem com eles no galpão, ou jogavam bola, ou conversavam com um colega que estava a 

trabalhar. Daí a pouco retomavam as atividades de separar o conteúdo dos sacos empilhados nos 

carrinhos por eles puxados e ensacar. 

Aos poucos, no entanto, aquela impressão de harmonia foi sendo quebrada: “Aqui só uns 

três ou quatro que não se dá. Eu não gosto de falsidade. Mas as rixas não interferem no trabalho 

da gente.” E no decorrer das observações foi percebido que aquele som produzido pelo barulho 

de diversas rádios ligadas em estações diferentes era uma forma de demarcar territórios: “Se eu 

colocar alto, tô nem aí. Aí o outro começa a reclamar e coloca mais alto que o meu e assim 

vai...”. 

Mas isso não significa que entre eles não houvesse relações de amizade. Elas, todavia, se 

davam a partir das especificidades de cada um: “Aqui nada me incomoda, a não ser a conduta de 

alguns colegas”, comenta outra catadora, referindo-se ao consumo de álcool (ou outro tipo de 

produto) por parte de alguns. Sobre o consumo de álcool, o gestor tenta explicar: “Isso aí é 

trauma de família, pais separados, abandono da família, pai que bebe também e é violento. É um 

refúgio, ganham coragem, daí ficam valentes.” Assim dá para compreender o porquê de a 

“delegada”. Mas apesar dos conflitos que nunca evoluíam para brigas como aquelas presenciadas 

no estudo de caso 2, eles faziam questão de declarar: “Quando há problemas, a gente se une...”, 

explica outro catador.  

O hábito de alguns se sentarem próximos dos outros parecia levar a que os outros 

tivessem a impressão de que estavam a falar deles: “As panelinhas tem hora que atrapalham”, 

comenta uma catadora. Eles acham natural que haja divergências, desde que elas não atrapalhem 

o andamento do serviço e declaram que quando é preciso se unir eles se unem e contam o que 

houve no núcleo da praça Onze, que segundo eles foi “monopolizado por um comprador” 

[catador]. Contam isso para mostrar que nesse galpão eles não deixaram que o mesmo 

acontecesse: “Eles [a Comlurb no ano de 1993] vieram com as políticas deles, mas não foi 

adiante. Já existíamos aqui antes deles chegarem” [explica o gestor].  

Não é o poder público que os teria levado a se unirem, mas as pessoas que, segundo eles, 
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tentaram se inserir no grupo por intermédio da Comlurb com sua estratégia de recadastramento: 

“Nós aqui colocamos o pessoal de rua problemático para correr” (coordenador).  Ele chama de 

pessoal problemático os integrantes de facções rivais que no ato do recadastramento se 

aproximaram do núcleo a fim de que fossem recrutados para se instalarem ali também. Eles 

seriam problemáticos porque a proximidade com facções geralmente resultava em conflitos de 

natureza muito violenta e envolvimento com o tráfico de drogas. 

Segundo os catadores, esses “catadores problemáticos” teriam sido os responsáveis pelo 

fracasso da proposta da década de 1990, quando depredaram tudo em outras instalações do 

Centro que foram fechadas pela Comlurb.  De acordo com os catadores, essas instalações 

fechadas poderiam hoje estar a atender o pessoal que realiza seus trabalhos nas calçadas da 

cidade durante a noite. Apesar do alcoolismo e do consumo de drogas serem características 

negativas comumente associadas a esses trabalhadores, elas não seriam suficientes para definir 

um catador como problemático nesta tese, desde que esses hábitos não interfiram no quotidiano 

do grupo, conforme disseram alguns entrevistados.  

A palavra conflito aqui poderia ser trocada pela palavra resistência já que, de certa forma, 

este teria sido o modo que eles encontraram para preservar o ambiente em que já trabalhavam 

daquilo que eles definiram como tendo sido uma onda indiscriminada de apoio aos catadores pelo 

poder público na década de 1990. Indiscriminada porque eles não teriam sido ouvidos sobre as 

dificuldades em juntar pessoas de facções distintas, por exemplo, em um mesmo ambiente. 

Alem da iniciativa do poder público ter representado uma ameaça ao sistema de trabalho 

dos catadores de rua do Centro como ele tradicionalmente já ocorria, ela representou um marco 

no interesse social pelo lixo. Os grandes geradores também passariam a partir de então a elaborar 

suas estratégias de reaproveitamento. Ao fazerem isso os catadores foram excluídos. 

 

7.5.2 Grandes geradores e ONG – o lixo como questão econômica e ambiental  

 

Neste estudo de caso os grandes geradores seriam o análogo dos biscateiros descritos no 

caso 1. Os biscateiros teriam chances de acesso privilegiado ao resíduo em detrimento dos 

catadores. Da mesma forma, os grandes geradores tornam-se interessados pelo lixo que antes 
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doavam para esses catadores do Centro. 

Atualmente os zeladores dos edifícios onde estão localizados esses geradores se 

encarregariam de separar o material aproveitável para ser vendido, quando não são contratadas 

empresas especializadas em coleta de recicláveis: 

 

Antes era tudo doado pra gente, agora não é mais assim. Com esse dinheiro as empresas 
pagam a firma que recolhe o lixo deles mais o material de limpeza. Saía papel de 
caminhão, pra você ter uma idéia da quantidade. Isso é uma covardia, porque começa a 
desempregar as pessoas. [catador] 
 

 

Mas o zelador de que se fala aqui não trabalha como um biscateiro, que é aquele que, 

tendo já um emprego, aumenta sua renda a partir dos recicláveis. Ele é um funcionário que separa 

o material reciclável durante sua jornada de trabalho na empresa e para a própria empresa (que 

usa o dinheiro para a manutenção), conforme determinações internas. Mas por separar para a 

empresa e não para ele próprio não teria a mesma motivação que os catadores, já que o dinheiro 

não é para ele. Nesse momento o catador mostra qual é a sua tática: 

 
Mas o catador é terrível, o cara que antes catava lá no prédio dá um dinheiro para o cara 
do caminhão [que passa a recolher recicláveis dos prédios]. A gente paga para poder 
sobreviver, ou seja, paga para poder ter acesso ao lixo. Aí o cara do caminhão recebe duas 
vezes: pela empresa e pelo catador. [...] Talvez não seja culpa nem do diretor da empresa, 
mas de alguém ali do médio escalão que tira um pouco pra cerveja e passa o resto pra 
limpeza. Mas tem aqueles prédios que negociam com a gente e que vendem metade e doam 
metade pra nós, fiquei até impressionado porque a maioria não fez isso. (catador)  

 

O catador se aproximaria do lixo institucional porque paga para ter acesso a ele. Na 

medida em que o contexto o leva a ter de fazer isso, o leva também a produzir um discurso 

original sobre a questão do tabu do lixo: 

 

O nojo do lixo acabou ajudando a gente porque o contratado de dentro da empresa  que 
descarta [gerador] não sabe selecionar. A gente sabe que eles não têm a mesma disposição 
que a gente [...] e por ser um trabalho por hora e não por produção, que motivo que ele 
tem? Logo a quantidade que ele separa para a firma tanto faz para ele, assim, o grosso 
acaba vindo pra gente. [...] Não existe ninguém, nem o próprio Manuel [da CRR] que 
conheça tanto sobre a qualidade de papel que nem eu.  [coordenador]  
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É como se o tabu do lixo fosse convertido em uma tática por meio da qual ele tem 

garantias de permanecer na catação, uma vez que agora o lixo tem valor para a sociedade 

também: “Antigamente as pessoas tinham nojo, mas agora isso está mudando [catadora]” em 

referência a esse interesse dos geradores.  “Hoje o papel caiu muito de preço, não é qualquer um 

que se desfaz do papel, não.” [gestor]; “Antes de vir pra cá eu catava na Presidente Vargas. 

Tirava três carros de papel. Hoje tiro um” [catador].  Esse valor para a sociedade acaba levando 

à formação de um mercado paralelo: 

 

É disso que eu pago aluguel, que eu faço compra. Se chove a gente busca na rua. [...] hoje 
você pega o bagaço [o lixo do lixo institucional], se fosse um prédio bom. [...] Essa 
cooperativa foi a melhor do Rio de Janeiro. Os melhor material a gente não acha mais. Isso 
aí é bagaço. Pra pegar o bom tem que comprar. Aqui tem muito faxineiro que vem aqui e 
vende para pagar a passagem. Era um papel assim que era doado pra gente aqui. 

 

No ano de 2003 uma atriz que trabalha em uma rede de TV popular e seu marido, fundou 

uma ONG com o objetivo de gerar renda por meio da coleta seletiva. Coleta esta realizada nos 

prédios que antes descartavam o material para os catadores do Centro e que seriam agora 

coletados por pessoas ligadas a esse projeto. Esse fato provocou confusão na época, porque 

ameaçou o trabalho dos catadores já existentes no entorno desses geradores. Apesar de essa 

iniciativa ter sido aparentemente bem intencionada, ela representa as tantas práticas que passam a 

se dar a partir do momento em que o lixo é problematizado e que o catador adquire visibilidade 

pública em função disso. Essa iniciativa (também comentada no capítulo 4) ilustra a adoção de 

uma logística sofisticada que tem aguçado o interesse de grandes geradores para a prestação de 

um serviço que os catadores de rua não teriam condições de oferecer.  

 

Uma cooperativa que funciona bem é a Doe seu Lixo. A madrinha é a S, [conhecida cantora 
e, também, conhecida por algumas ações no campo social] O escritório é no Centro. São 
apadrinhados pelo pessoal da Globo. O Detran doou mais de 50 toneladas para essa ONG. 
 

Tão logo comentou sobre essa cooperativa, a catadora desabafou que estava abandonando 

o trabalho, devido ao fato de o interesse social pelos recicláveis ter reduzido a sua renda: “Lixo 
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virou moda. Até artista e empresário estão se interessando pelo lixo agora!” Ela disse que 

passaria a vender salgadinhos em uma barraquinha improvisada. 

Considerando a afirmação feita por essa catadora – de que até artista se interessa pelo lixo 

agora –, embora a intervenção daquela ONG tenha causado transtornos ao grupo, pelo menos 

contribuiu para a produção de um discurso diferente sobre o lixo por esses catadores. Segundo o 

gestor: 

 

Até um tempo atrás eles tinham problemas sim [vergonha pelo fato de serem catadores], 
mas, quando começaram a perceber o interesse dos empresários e artistas sobre o material 
deles, começaram a mudar essa mentalidade. Depois passaram a ver isso como um 
emprego.  

       

A valorização do trabalho veio somente à medida que passaram a se sentir ameaçados de 

perdê-lo. 

Considerando o que colocaram mais de uma vez, é como se a política de 

reaproveitamento do poder público, ao mesmo tempo em que permitiu que fossem nomeados 

como trabalhadores, contribuiu para que o trabalho deles ficasse ainda mais precário. Essa 

política, de acordo com a leitura feita por eles, ajudou a produzir também os seus atuais 

concorrentes (competidores): os próprios geradores e seus zeladores, as ONGs de apoio e o 

oligopsônio que existe neste Estado. 

      Sobre este último, segundo o gestor: “Eles [o oligopsônio CRR] compram por um 

preço só e pronto, estão ganhando o que querem. Eles têm uma frota de caminhões que vai de 15 

a 20”. Ele chama esse oligopsônio como os “grandes que se uniram” em contraste com os 

catadores que, em contrapartida, de alguma forma decaíram. Seriam eles formados pelo Depósito 

de Papel Santiago, na Gamboa, Depósitos de papel Pedro Alves e Depósito de Papel Santa Fé. A 

junção da CRR se deu entre a década de 1990 e o início do presente século. 

O gestor dá esse depoimento dando a impressão de que eles teriam permanecido 

estagnados, enquanto o oligopsônio teria ganhado mais força à custa de uma logística de coleta e 

repasse elaborada por esses catadores. 

Dos três estudos de caso, este foi o único em que havia um discurso articulado sobre o 

meio ambiente, fruto de algumas reuniões das quais puderam fazer parte quando foram a 
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congressos e encontros de catadores: “Antes a gente era chamado de mendigo. Hoje em dia isso 

mudou. Se não fosse a gente, a Amazônia já teria virado papel”. Esse depoimento é fruto de um 

processo de conscientização por que passou um catador ao ter participado de dois congressos em 

Brasília, em 2001 e 2003. Mas outro catador em seguida salienta: “Eu estou preocupado mesmo é 

com o meio do meu bolso e não com o meio ambiente”. Ambos apontam os destinos que as falas 

articuladas dos especialistas, que apresentam novos conceitos para um trabalho antigo, podem 

tomar, de acordo com os interesses em jogo: uma resposta considerada plausível para o 

observador ou a subsistência, respectivamente. 

 

7.5.3 A relação organização e sujeitos do discurso – filiação e resistência 

 

  Quanto à política de reaproveitamento e geração de renda do poder público, eles 

alimentam um sentimento de frustração e desconfiança: “Eles [gestores públicos] bateram aqui 

sem nada e hoje muitos tão rodando de carro importado”, comenta um catador. Declaram que 

não conseguem compreender os reais motivos que teriam feito a Comlurb intervir junto a essa 

população e de, hoje em dia, terem de conviver com a ameaça que a coleta seletiva representa 

para o trabalho deles e de uma enorme parcela de pessoas que sobrevivem nas ruas do Centro. 

O poder público seria considerado por eles como um órgão de repreensão e de ameaça, já 

que o resíduo começa a diminuir para eles, que se beneficiam do não cumprimento à risca pelos 

geradores das exigências feitas pelo programa de coleta seletiva. A coleta seletiva depende da 

atuação dos geradores, separando o material em casa. No centro da cidade, a quantidade elevada 

de material leva a que eles contratem firmas particulares especializadas neste tipo de coleta. 

A coleta seletiva, associada a essa iniciativa de contratação de firmas particulares a fim de 

que se realize uma coleta de resíduos com o mínimo de custos possíveis (catação predatória, 

transferência e destino final do resíduo), resulta para os catadores em uma espécie de teoria 

conspiratória: 

 

Como que um cara que trabalha na Comlurb, que tem benefícios (carro, celular da 
empresa etc.) e salário quer mais dinheiro ainda! Eles colocaram um fiscal para averiguar 
se os prédios estão colocando o lixo no caminhão direitinho e isso ameaça a gente. 
[catador] 
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Todo mundo rouba a gente, [...] vários políticos vieram com projetinho bom, mamaram na 
gente, às nossas custa [...] Ela [a Comlurb] só colocou o nome, pois já trabalhávamos em 
cooperativa, sempre houve um líder. [catadora] 
 

Apesar dessa sensação de conspiração, algumas fatalidades ocorreram como o caso de um 

catador que conta ter perdido um ponto após a Comlurb começar a reprimi-los e que, por esse 

motivo, passou para a condição de contratado (auxiliar) de um dono de ponto dessa cooperativa: 

“Caí na profissão, agora ganho bem menos do que tirava antes. Um dia separo o material pra 

uma pessoa, outro dia de outra, tirando bem menos dinheiro do que antes”. Mais adiante ele 

comenta que estava procurando um novo ponto, o que é muito difícil e que “namora” um prédio 

que acaba de ser construído, na expectativa de que possa recolher o material dele quando estiver 

ativado. Mas acha pouco provável: “Eles nem recebem a gente, acham que somos mendigos”, 

explica. 

Assim como a história contada por esse rapaz, o gestor contara outra: 

 

Veja só, a maioria trabalhava na rua, por livre vontade. Tem o prédio que deixa você 
recolher lá. Depois chega a Comlurb te obriga a ir para uma cooperativa ‘ou sai ou se 
adapta’, aí, por motivos pessoais você é expulso, e a cooperativa se acha dona do ponto 
que o cara conquistou. Isso tá errado! Acho que a Comlurb deveria ressarci-lo como um 
prestador de serviço. Tem outra coisa, o pessoal prefere fechar com uma empresa, porque a 
Comlurb proíbe essa de fechar com o catador.  

 

Depois complementa: “O sujeito monta o padrão de vida dele em cima de uma coisa, 

depois tem de recuar após perder um ponto... Então a gente fica perdido”. Desta forma, entende-

se o porquê de o medo de perderem os pontos ter sido mencionado em várias conversas 

(entrevistas). Esse é o fantasma que os atemoriza. Mais de uma vez, entretanto, eles manifestaram 

a necessidade de uma parceria com o poder público. Mas desde que de ela ocorresse de acordo 

com aquilo que consideravam ser prioritário para eles: acesso aos resíduos. Assim, ao mesmo 

tempo em que procuraram mostrar as injustiças que foram cometidas a partir daquela iniciativa 

da década de 1990, manifestaram o reconhecimento de que alguns membros do poder público 

eram bem intencionados:  
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Eu vejo que a intenção da Comlurb de organizar as cooperativas é boa, é séria [...] Ela nos 
via como “parceiros da limpeza”. Mas as pessoas que ela coloca para organizar são 
pessoas sujas, que mancham o nome da instituição. Com isso, primeiro acabou a 
cooperativa da Francisco Bicalho, os cooperados degradaram a cooperativa, quebraram 
tudo. Depois as outras cooperativas [também acabaram – em referência aos núcleos do 
Centro da cidade]. [líder do sindicato dos catadores] 

 

Essa observação mostra que o problema não foi o fato de as cooperativas terem sido 

implantadas, mas, de certo modo (e novamente), a governamentalização da catação. Tanto é 

assim que apesar da frustração de muitos catadores do estudo de caso 3, em diversos momentos 

eles procuraram demonstrar a gratidão que possuem por algumas pessoas ligadas ao projeto: O X 

é uma boa pessoa, ele é sensacional. Mas os seus aliados descobriram que o reciclável gera 

dinheiro... [líder do sindicato dos catadores]  

 

Vou acreditar em quem? Depois de tudo que eu passei antes. A única pessoa que me fez 
acreditar em alguma coisa foi o X. [...] Através da organização do X conseguimos 
caminhão com gari para buscar nosso material. Agora a gente podia deixar o material lá 
[na cooperativa] e ir cuidar do nosso corpo [tomar banho, guardar os pertences, descansar]. 
[coordenador]  
 

O objetivo geral da política de estimulação mediante o programa de cooperativas foi o de 

organizar o catador a fim de que ele passasse a atender aos princípios básicos do mercado de 

reciclados. Já a expectativa dos catadores, conforme depoimento deles, foi a de que esse 

programa, como qualquer iniciativa do poder público, implicasse dar a ele melhores condições de 

acesso ao resíduo: 

 

Hoje, 80% dos catadores de rua já passaram por uma cooperativa e não querem voltar. [...] 
viveram a experiência de serem enganados, porque antes de entrar tiravam, vamos supor, 
em média, 150 reais por semana, depois passaram a tirar 60 reais. Logo não tinha 
vantagem. A cooperativa em si deve ser criada para trazer subsídio para os catadores, 
ajudar ele a vender o material mais caro, a obter mais material [nota: obterem mais e não 
receberem aprendizado sobre como obter mais, porque isso eles já saberiam. Eles querem é 
ter acesso a materiais]. Se for uma parceria com a Comlurb, é possível ele dobrar a 
quantidade de material, porque ela tem controle de todo o lixo urbano, desde o momento 
que sai da sua casa. Então o catador teria a oportunidade de aumentar o ganho e diminuir 
a vazão. Mas o lucro do catador diminuía e ele só pagava, pagava. [presidente do sindicato 
de catadores do estado]  
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O gestor público, mentor do projeto da Comlurb (cuja menção a ele é feita pelos catadores 

acima), sugeriu em sua entrevista que se os catadores se organizassem conforme o seu projeto 

seria possível criar um novo trabalhador onde antes havia um ‘dirty worker’:  

 

O preconceito em relação a quem trabalha com lixo está sendo diluído em função de uma 
nova tendência, que é a valorização dos reciclados. [...] As pessoas vêem o catador com 
olhos diferentes quando ele usa equipamentos, luva, máscara e tenta seguir as normas de 
operação que a gente inculca – para evitar acidente, contaminação. Para isso a gente dá 
curso. [...] A cooperativa estimulada e apoiada pela prefeitura e Comlurb faz com que a 
sociedade veja com melhores olhos esses segmentos sociais que antes eram vistos como 
ladrões, como marginais em potenciais, pessoas sujas, imundas.  
 

O gestor, no entanto, sugere que o fracasso da implantação dos programas de cooperativas 

viria de algo inerente ao próprio projeto:  

 

Não é a cooperativa, não é o catador que faz a cooperativa ser ruim, são as pessoas que a 
Comlurb coloca para ajudar a administrar. [...] A cooperativa gera muita grana, não para 
a gente que vende, mas para quem compra da gente e vende depois.  

 

Alguns catadores afirmaram: “Acho que o trabalho de catador vai até acabar por causa 

da divulgação.” Mas uma coisa são os catadores nascidos do programa da década de 1990 e outra 

são os catadores que já existiam, como esses que foram entrevistados nesse estudo de caso. Esses 

catadores já existentes à medida que foram alvo do programa de cooperativas, a partir do 

conhecimento que já detinham e do domínio espacial do ambiente de trabalho, tiveram condições 

para resistir ao assujeitamento que a problematização do lixo passou a representar. Resistiram 

mediante uma recusa às estratégias que foram propostas pelos gestores públicos e mediante o 

modo como responderam à ameaça que a valorização social do lixo passou a representar: ao 

pagarem para ter acesso ao lixo, ao mostrarem que o nojo do lixo é algo que atualmente lhes é 

favorável e, mais importante, ao estruturarem a organização em que trabalham (ao construírem 

suas regras). Se de acordo com Foucault (1995), falar de poder é falar sobre a resistência, é 

mediante esta última que se chega àquele.  

 

Gostaria de sugerir uma outra forma de prosseguir em direção a uma nova economia das 
relações de poder [...]. Ela consiste em usar as formas de resistência contra as diferentes 
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formas de poder como um ponto de partida. [...] ela consiste em usar esta resistência como 
um catalisador químico de modo a esclarecer as relações de poder, localizar sua posição, 
descobrir seu ponto de aplicação e os métodos utilizados. Mais do que analisar o poder do 
ponto de vista de sua racionalidade interna, ela consiste em analisar as relações de poder 
através do antagonismo de estratégias. (FOUCAULT, 1995, p. 234)  
 

É a resistência desses catadores que permitiu rever as perguntas de partida da tese, 

conforme as observações de campo, ou seja, o modo pelos quais os catadores passam a ser 

reconhecidos ou passam a ter de se reconhecer mediante as estratégias que, a partir de uma 

determinada época, os tomam como alvos de políticas públicas. Sendo que, “[...] para 

compreender o que são as relações de poder, talvez fosse mandatório investigar as formas de 

resistência e as tentativas de dissociar estas relações.” (FOUCAULT, 1995, p. 234).  

Desta forma, a impressão inicial de que o poder público teria fracassado na organização 

dos catadores na década de 1990 talvez pudesse ser entendida como uma resistência às relações 

de poder subjacentes a essas iniciativas. Resistir não é recusar as regras do discurso, é propor 

novas regras. Um associado declara que uma parceria deles com o poder público só seria 

possível caso “a Comlurb trouxesse de volta um B da vida... que possa passar essa confiança e 

essa pessoa desenvolver os espaços que foram fechados”. Ao proferir essa declaração revela que 

não se trata de recusar o Estado, mas aquilo que nele remete à noção de governamentalidade.  

Por fim, “Mendigo é aqueles que não tem força de vontade para fazer alguma coisa na 

vida”. Essa declaração ouvida do gestor no segundo dia de observação mostra que de certa forma 

eles também produzem suas verdades, já que o poder, como afirma Foucault (1995), é uma 

relação. Mais do que uma relação, ele está presente em todas as esferas da sociedade e não seria 

diferente com eles. O que seriam os donos de ponto (privatização invertida), senão uma 

reprodução do que a governamentalização da reciclagem é para o Estado.  

 

7.6 Discussão 

 

A separação por tipo de material é uma exigência inerente ao comércio, a que os 

catadores do Centro conheceriam perfeitamente. O depoimento deles sugere que a catação alude 

a uma habilidade e experiência que só com o tempo se adquirem e que os conceitos recentes 
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sobre a importância de se saber catar e separar já eram de domínio deles muito antes de se falar 

em reciclável. 

O que mudou foi que, para eles, ensinar essa técnica hoje, ou difundi-la (pelas campanhas 

de reaproveitamento e de coleta seletiva), significa forjar novos catadores. O depoimento deles 

em relação a isso mostra que o poder público, ao oferecer cursos de gestão para catadores, incutiu 

nas pessoas deste estudo de caso a idéia de que a política de estimulação propiciou o surgimento 

de mais trabalhadores da reciclagem, quando na verdade deveria ter ajudado a melhorar as 

condições de trabalho daqueles já existentes. 

Considerando-se que onde há formação discursiva há assujeitado, e se há assujeitado há 

resistência, este estudo de caso foi o que permitiu vislumbrar o que seria resistir ao discurso que 

engendra os catadores (a problematização do lixo).  Resistir consistiria em aceder às regras desse 

discurso sobre o lixo (atender a escala, ter acesso a intermediários de grande porte) mediante um 

modelo de organização sobre o qual deteriam as coordenadas (no caso, a gestão do negócio). 

Resistir consistiria também em elaborar um discurso a seu próprio respeito e a respeito do próprio 

trabalho. Nesse sentido, este estudo de caso foi emblemático para, diante das relações com os 

outros dois, saber em que consiste a resistência, ao permitir conhecer em que consiste o lixo ter 

se tornado um reciclável. Bem como em identificar as estruturas de poder que se formam no 

interior do campo de ação a eles circunscrito. 
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8 ESTUDOS DE CASO MÚLTIPLO: A ORGANIZAÇÃO DOS CATAD ORES E SUAS 

FORMAÇÕES DISCURSIVAS 

Este capítulo analisa os três estudos de caso descritos anteriormente, a fim de 1) 

apresentar o catador como um discurso produzido a partir dos elementos (afirmações e 

estratégias) oriundas das políticas públicas da cidade do Rio de Janeiro especificamente; 2) 

identificar se as regras em que se pautam cada uma das organizações observadas têm permitido 

aos catadores atenderem àquilo que constitui a política pública de estimulação – os benefícios da 

escala e o acesso a intermediários de médio e grande porte, principalmente; 3) estabelecer o lugar 

do catador nas práticas discursivas oriundas de cada uma dessas organizações, a partir dos 

elementos do discurso sobre o lixo de que se valem os seus gestores; 4) por fim, procurar 

estabelecer também qual a relação dos catadores com as regras que compõem a estratégia que dá 

conta de produzir práticas discursivas no interior de cada organização. 

A partir disso, pergunta-se: de que forma eles participaram da elaboração dessas regras 

(produzidas no âmbito da política de que são alvos)?  

Se eles elaboram essas regras, de alguma forma contribuiriam na construção do discurso 

sobre o lixo; se apenas atendem ao que ela representa, seriam sujeitos desse discurso, como são 

sujeitos daquilo que se denomina por problematização do lixo. O modo como as organizações se 

estruturam aponta para ambas as possibilidades: eles participam ativamente na elaboração das 

regras (resistência) ou eles são meros sujeitos (governamentalidade). 

A seguir são feitas algumas considerações a fim de mostrar como as semelhanças e 

diferenças entre os estudos de caso realizados nos três capítulos anteriores contribuem para o 

conhecimento das condições que permitem ao catador participar do processo de construção do 

lixo como uma produção discursiva. O conhecimento dessas condições, segundo esta tese 

acredita, pode contribuir para a elaboração de políticas públicas voltadas para esses atores, mas 

políticas públicas cujas regras sejam elaboradas com a participação do catador, que deixaria de 

ser somente alvo das mesmas.  
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8.1 Os estudos de caso múltiplo – considerações sobre a análise 

 

No que tange às descrições feitas nos capítulos 5, 6 e 7, foi a partir do primeiro estudo de 

caso (capítulo 5) que foram construídas as categorias (tópicos) mediante as quais os outros dois 

casos foram apresentados. Desta forma, mesmo que o estigma presente no estudo de caso 1 não 

tenha sido constatado no caso 2, procurou-se compreender os motivos dessa ausência e com isso 

se foi levado à questão da interação social e sua importância para a elaboração de afirmações 

como essa (que foi associada no capítulo 4 a uma questão sanitária). Apesar da distribuição dos 

tópicos nesses três capítulos anteriores serem semelhantes, os aspectos neles contidos não 

necessariamente constituem uma relação de um caso com o seguinte. 

A análise dos casos múltiplos foi realizada mediante um constante ir e vir nos achados de 

campo a fim de que pudessem ser extraídas relações, sem com isso, no entanto, procurar 

estabelecer comparações absolutas entre eles. Os três estudos tratam de experiências singulares, 

cujas particularidades impedem que eles sejam totalmente “costurados” uns aos outros por meio 

dessas categorias. A única costura que se pôde fazer foi quanto aos elementos do discurso sobre o 

lixo. 

Dentre aqueles quatro níveis do discurso colocados por Foucault e apresentados no 

capítulo 2 (objetos, afirmações, teorias e estratégias), o presente capítulo identifica o nível das 

afirmações e das estratégias de acordo com o modo como se encontram estruturadas as 

organizações observadas. 

Cada uma dessas organizações procura atender às regras do discurso sobre o lixo que 

foram apresentadas aos catadores de rua à medida que as políticas de estimulação ao trabalho 

deles foram implantadas. Essas regras diriam respeito tanto ao atendimento à escala como à 

aferição de qualidade ao produto que, junto com a capacidade de acesso a atravessadores de 

médio e grande porte, permitiria aos catadores melhorar suas rendas. Mas e quanto à participação 

ou não deles na elaboração dessas regras, cujo atendimento representaria vantagens para eles? É 

essa possibilidade de participação que conduziu ao estabelecimento de relações entre as 

organizações a partir do modo como se encontram estruturadas, já que a problematização do lixo 

se manifestaria de modos distintos. 
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Foi a partir do estabelecimento de relações entre os três casos, mediada pelo atendimento 

a essas regras, e da constatação da ausência/presença de determinados aspectos no interior deles 

que algumas suposições não pensadas inicialmente adquiriram proeminência. A idéia de 

valorização social dos resíduos ilustra um aspecto que foi constatado posteriormente e que, 

conforme se manifesta de modo diferente entre os casos, levou ao abandono das suposições 

iniciais. 

Se apenas o primeiro estudo de caso tivesse sido realizado, dificilmente se teria chegado à 

proposta final desta tese. Foi exatamente o estabelecimento de relações entre casos distintos que 

determinou o rumo da análise. A possibilidade de o catador ter acesso à escala e a compradores 

de médio porte sem dependerem de mediadores (o gestor da cooperativa), constatada no terceiro 

estudo de caso apenas, que ocorreu sem necessariamente ir ao encontro do que propõem as 

políticas de estimulação como estratégias, seria algo difícil de ser cogitado se tivesse sido 

realizado só um estudo. Mas isso não significa questionar a importância de cada caso 

separadamente. O caso 1, por exemplo, foi descrito de modo tal que, a certa altura, foi possível 

constatar que, para o grupo de pessoas que acorrem àquela organização, o modelo, tal como ele 

funcionava é suficiente. Já que ao mesmo tempo em que ele atende ao mercado de recicláveis, 

possibilita àqueles coletores (catadores ou não) escoarem seus produtos. Da mesma forma que 

cada caso permitiu ilustrar um determinado conceito teórico/analítico desenvolvido por Foucault 

conforme os títulos: o caso 1 e a afirmação de que lixo tem valor, o caso 2 e a 

governamentalização da reciclagem e o caso 3 e a resistência à problematização. 

No que tange ao que propusera o poder público, pensado aqui como estratégias, o catador 

não atua da elaboração daquelas que configurariam as organizações a que estão aderidos, com 

exceção do estudo de caso 3. Atuar resultaria em uma organização participativa, pautada no 

trabalho coletivo, dentre outros aspectos relacionados ao cooperativismo que o poder público 

afirma ter se empenhado para que os catadores alcançassem à medida que estivessem atrelados a 

essas organizações. 

Embora a estrutura descritiva dos casos tenha sido dada pelo estudo de caso 1, que 

permitiu identificar as diferentes afirmações comumente atribuídas aos catadores e ao lixo, a 

estrutura analítica só emergiu a partir do estudo de caso 3. Este estudo permitiu esclarecer pontos 
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até o momento incompreensíveis sobre a política de estimulação nesta cidade, bem como se 

deparar com a questão do interesse social pelo lixo como fator que teria levado a uma dificuldade 

de acesso deles aos recicláveis, ao contrário de outrora. 

O que este tópico procurou afinal esclarecer foi que a relação de semelhança entre os 

casos só pôde ser estabelecida a partir do momento em que uma problematização do lixo passou 

a ser proposta. Nesse sentido, no tópico seguinte serão analisados os elementos do discurso a 

respeito do lixo, adotados pelo poder público nas duas últimas décadas, usados quando de suas 

políticas de estimulação. 

 

8.2 As políticas de estimulação do poder público e a organização de catadores 

 

Tomando o que foi colocado no capítulo 2 sobre o método de análise, embora os 

elementos da formação discursiva relativa ao lixo sejam vários, a partir da concomitância entre a 

questão ambiental e a econômica, este tópico procura enfatizar apenas aquilo que tangencia os 

catadores no discurso sobre o lixo. Assim, vejamos inicialmente, na tabela 8.1, quais seriam os 

elementos do discurso sobre o lixo que teriam animado as políticas públicas de estimulação ao 

trabalho do catador, de acordo com o que declaram os representantes do poder público 

entrevistados.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



208  
 

 
 
 

 
 
 
 

  Tabela 8.1. As políticas de estimulação do poder público e seus elementos  

Afirmações Conceitos  Estratégias e teorias 
• Superar o 

estigma. Acabar 
com a 
exploração (ao 
vender para 
intermediários).  

• Retirar da 
marginalidade e 
da informalidade. 

• Necessidade de 
atender à escala. 

• Garantir 
condições 
adequadas de 
higiene, 
segurança e 
direitos sociais. 

• Reduzir o lixo na 
fonte geradora. 

• Economia de 
escala.  

• Qualidade do 
produto 
(pureza). 

• Cooperativismo. 
Consciência de 
classe.  

• Trabalho 
coletivo. 

• Biscateiros 
como fonte para 
a reciclagem. 

• Racionalização 
do sistema 
operacional do 
serviço e do 
custo. 

• Minimização dos riscos à saúde.  
• Melhora nas condições de trabalho.  
• Disposição de espaços com instalações e 

recursos (infra-estrutura básica) para 
obtenção da escala. 

• Apoio logístico (como coletar mais, beneficiar e 
vender por um preço melhor a intermediários 
de médio e grande porte). 

• Cadastramento e pagamento de tributos. 
• Adesão a rotinas e normas. 
• Instalação de ecopontos. 
• Formação de agentes ambientais nas favelas. 
• Cadastramentos de catadores e organização de 

cooperativas com estatutos e tributos (políticas de 
estimulação).  

• Racionalização das práticas e custos do 
gerenciamento do resíduo.  

• Contratação de firmas de coleta particulares.  

 

Pela tabela acima, verifica-se que as políticas de estimulação se valem de afirmações de 

cunho sanitário, econômico, ambiental e também social, assim como de conceitos ligados à 

gestão dos resíduos e das organizações. De acordo com estes conceitos, as questões sociais que 

também animam o discurso sobre os catadores, mas que não foram desenvolvidas desta tese, 

poderiam ser superadas na medida em que eles pudessem atender à economia de escala, atribuir 

qualidade ao produto e trabalhar de modo cooperativo e coletivo. Tal como a questão social, a 

sanitária também seria superada, conforme lhes fossem dadas condições de higiene para realizar 

o trabalho. 

Embora o lixo – como nocivo à saúde, poluente e objeto de valor – tenha sido até aqui 

tratado como alvo de estratégias do poder público, são os catadores que vão ser considerados 

neste capítulo, conforme se tomam as políticas de estimulação do poder público como estratégias 

a incidirem neles como alvos.  

Desta forma, assim como o catador é um dos alvos a que se dirige a unidade discursiva 

relativa ao lixo, conforme as estratégias propostas pelo poder público são consideradas como 

práticas que emergem a partir desse discurso, o catador pode ser considerado como uma unidade 

discursiva composta a partir de elementos (conceitos e afirmações) determinados. Isso permite 
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compreender o que leva a que o catador nesta tese seja tratado como um discurso, o porquê de ele 

emergir como tal e os motivos que levam a que ele possa ser considerado dessa maneira.  

O campo discursivo do catador – ou as coisas que se pode ou não falar a seu respeito 

(regras) – passa a ser definido, tanto pelo poder público, como por órgãos não estatais, 

empresários ou a academia, por exemplo. Vejamos na tabela 8.2 a sua emergência como unidade 

no campo, relativo àqueles discursos sobre o lixo, apresentados no capítulo 3, de que se vale o 

poder público (vide a terceira coluna desta tabela) para a elaboração de suas políticas.  

 

     Tabela 8.2 O catador e os elementos do discurso 

Discurso Afirmações Estratégias e teorias 
Sanitário • Massa amorfa (como 

moradores de rua e 
mendigos).  

• Atividade desumana e ilegal. 
Fonte de embaraço e 
vergonha. Vivem dos restos.  

• Incômodo e atraso. Fruto da 
pobreza, exclusão social e 
desemprego.  

• Marginal e sem instrução.  
• Estigmatizado. 

• Afastamento dos grandes centros: assim como o 
lixo, as pessoas indesejadas e as demais tarefas 
sujas e ruidosas.  

• Seqüestro e expulsão das cidades, restrição do 
horário de trabalho, limpeza social, 
encaminhamento para albergues (políticas de 
repressão). 

• Não recebimento de apoio (políticas de omissão).  

Discurso Afirmações Estratégias e teorias 
Ambiental • Contribui para a natureza.  

• É um reciclador ou agente 
ambiental. 

• Iniciativas do Banco Mundial (e outras como as da 
Comlurb na cidade do Rio de Janeiro ou de ONGs 
como o Ibiss). 
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      CONTINUAÇÃO DA TABELA 8.2 

Discurso Afirmações Estratégias e teorias 
Econômico • Pessoa que encontra no 

lixo uma saída para a sua 
subsistência [que deve 
fazer isso com higiene, 
segurança, e garantia de 
direitos sociais].  

• Individualista. 
analfabeto, sem 
consciência de classe.  

• Sem habilidades para o 
mercado de trabalho.  

• Imediatistas.  
• Organizado (ao aderir às 

normas do 
cooperativismo).  

• Dependente do 
comprador (que o 
explora). 

• Políticas de conspiração: fraude, exploração, assistência 
mútua, clientelismo político. 

• Políticas de estimulação: legalização da atividade, 
concessão de contratos para coleta, formação de 
parcerias público-privada, leis de apoio, financiamento 
de empréstimos, cadastramento como forma de controlar 
e reduzir a exploração (dada pela informalidade); 
estímulo à formação de cooperativas – organização, 
concessão de espaços com infra-estrutura básica para 
obtenção das vantagens da escala – (acúmulo/volume) 
e assim vender a atravessadores de médio e grande 
porte. 

• Cursos sobre gerenciamento de resíduos (como vender 
melhor, coletar mais, beneficiar e obter preço mais alto) 
e sobre princípios básicos do mercado (economia de 
escala, qualidade, ciclo de freqüência e 
competitividade).  

• Pequenas reuniões sobre a importância do trabalho 
coletivo, formação de comissões.  

• Ecopontos.  
• Coleta seletiva.  
• Criação de CSRs. 
• Trabalhos acadêmicos que abordam: pobreza, estigma, 

exclusão social, informalidade, exploração, 
participação no gerenciamento dos resíduos, impacto 
social de fechamento de aterros, movimentos para a 
busca de identidade e cidadania, formação de 
cooperativas. 

 

Considerando que uma das condições de possibilidade do catador emergir como um 

discurso dá-se a partir da problematização do lixo, foram consideradas aqui apenas algumas das 

afirmações e conceitos que compõem o discurso sobre o lixo como uma questão (ambiental e 

econômica, principalmente) e que poderiam também ser aplicados quando do discurso sobre o 

catador.  

O catador de lixo passa a reciclador, agente ambiental, catador cooperado, classificador e 

até mesmo pequeno empresário, conforme as regras propostas pelo Banco Mundial e conforme o 

que é proferido pela literatura acadêmica, pelas ONGs, gestores públicos (poder público), 

assistentes sociais, dentre outros especialistas que passam a falar em seu nome e para ele em 

período similar àquele em que o lixo é tido como uma questão ambiental e econômica. As regras 
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que permitem a formação dos conceitos e afirmações sobre o catador em momentos diferentes 

levam a que eles passem a ser alvos de políticas de estimulação, conforme de questão sanitária o 

lixo passe a questão econômica. Essas políticas podem ser evocadas de modos diferentes, 

dependendo daqueles que as enunciem. Vejamos a tabela 8.3 e o modo como as organizações 

estudadas estriam estruturadas: 

     Tabela 8.3. Estrutura das organizações de catadores 

Temática  Caso 1 Caso 2 Caso 3 
Gestão • Centralizada. 

• Empresa familiar. 
• Ex-dono de caminhão 

(pequeno atravessador). 

• De cunho social 
(centralizada). 

• Burocrática.  
• Cooperativa gestora 

(escolhida por licitação 
pública). 

• Participativa. 
• Ex-catador (apoiado por 

uma ONG). 

Objetivos • Retorno do material ao 
ciclo produtivo. 

• Reaproveitamento e 
geração de renda 
mediante o retorno do 
material ao ciclo 
produtivo. 

• Retorno do material ao ciclo 
produtivo. 

Localização • Área de lixo rico e com 
interação social (estigma). 

• Área de lixo rico e sem 
interação social. 

• Área de lixo rico e interação 
social restrita (estigma). 

Afirmações sobre 
a tarefa 

• A cooperativa permitiu a 
disseminação de uma 
técnica. 

• Há uma técnica para 
trabalhar.  

• Idéia de tarefa construída. 

• O catador tem uma técnica. 

Estrutura da 
organização 

• Participação limitada do 
catador (coleta e venda). 

• Pesagem do material pelo 
gestor. 

• Ganho por produção 
individual. 

• Maioria de pessoas não 
cooperadas (cooperados 
seriam os únicos que 
pagariam tributos). 

• Apenas cooperados 
(classificação, acúmulo e 
venda). 

• Pesagem do material por 
um líder entre os 
cooperados. 

• Ganho por produção 
coletiva. 

• Todos os cooperados 
pagam tributos. 

• Responsabilidade coletiva, 
gestão individual 
(autônoma) do negócio 
(coleta, classificação, 
acúmulo e venda). 

• Pesagem do material pelos 
catadores individualmente. 

• Ganho por produção 
individual; 

• Cada um arca com a 
responsabilidade de pagar o 
seu tributo. 

Impressões gerais • Lixo como objeto de valor, 
constatado pela intensa 
presença de biscateiros. 

 

• Propósito de garantir o 
retorno do lixo ao ciclo 
de produção e diminuir a 
vazão em aterros (questão 
ambiental) 

• Gerar renda para pessoas 
pobres (contrapartida 
social). 

 

• Meio tradicional de 
subsistência abalado pelo 
que se fala e se faz pelos 
recicláveis (identificado 
pelo interesse dos 
geradores). 

• Reconhecimento da 
necessidade de que o Estado 
ajude os colegas que ainda 
não têm espaços como eles 
para desempenharem suas 
atividades (separação e 
armazenamento). 
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CONTINUAÇÃO DA TABELA 8.3 
Temática  • Caso 1 • Caso 2 • Caso 3 
Modo como os 
gestores vêem os 
trabalhadores 

• O catador é como um 
fornecedor de matéria-
prima que quanto mais 
trabalha mais ganha 
(capitalismo selvagem). 

• Analfabetos, sem instrução 
e imediatistas. 

• O cooperado como 
alguém que necessita de 
ajuda.  

• Objetivo de transformá-lo 
num trabalhador, uma 
espécie de lixeiro 
(questão social e de 
desenvolvimento 
sustentável). 

• Sem habilidades para o 
mercado de trabalho. 

• Pessoas que há muito se 
empenham na tarefa, que 
sentem orgulho do que 
fazem e estão ameaçados 
pelo discurso que chama ‘o 
lixo deles’ de reciclável. 

• Individualistas – pela 
constatação deles sobre a 
dificuldade do trabalho em 
grupo (coletivo). 

 
O poder público da cidade do Rio de Janeiro, ao oferecer infra-estrutura básica e apoio 

logístico aos catadores, procurou fazer com que eles atendessem ao que determina as regras da 

problematização do lixo. A tabela 8.3 foi elaborada a partir dos depoimentos dos catadores e dos 

gestores públicos entrevistados e a partir daquilo que se pôde constatar pelas observações. Ela 

mostra os desdobramentos desse apoio e como as organizações poderiam ser descritas, conforme 

o modo como se estruturaram. 

A gestão dos grupos pode ser usada como critério para classificação das três 

organizações. Na primeira tem-se um caso típico: um ex-catador que se tornou comprador em 

caminhão e que passa, na década de 1990 (com a política de estimulação de 1993), à condição de 

pequeno atravessador e delega aos seus familiares a gestão de alguns núcleos e a presidência da 

cooperativa. O caso 2 é gerido por pessoas escolhidas pelo poder público (licitação pública). Já o 

caso 3 é gerido por alguém que foi escolhido entre os catadores deste grupo – um ex-catador que 

prestou serviços para um comprador em caminhão.  

Embora o gestor do caso 3 tenha filhos trabalhando em sua cooperativa, eles são donos de 

ponto como os demais membros do grupo que também desempenham funções de coleta, 

separação e venda a intermediários sem a dependência de compradores. Ao contrário do caso 1, 

em que os filhos do gestor assumiram a responsabilidade de liderar outros núcleos da 

cooperativa. É essa uma das diferenças que permite que a primeira seja definida como uma 

empresa familiar, enquanto a terceira não. 

Todas as três cooperativas teriam objetivos claramente identificáveis, que seriam o 

retorno do material ao ciclo de produção (casos 1 e 3) e o reaproveitamento e a geração de renda 
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(caso 2). O caso 2 seria o mais de acordo com o que pensou o poder público que, ao implantar as 

políticas, acreditava que estaria atendendo tanto à demanda do mercado como melhorando a 

renda dos catadores. Se esses dois objetivos foram de fato alcançados por essa organização é uma 

outra questão. 

Se o tópico relativo à localização foi aqui comentado, ele não se deu somente para 

mostrar que os grupos estariam localizados em área de lixo rico, mas para mostrar também que a 

interação com a sociedade promoveria o estigma. Ao mesmo tempo em que as áreas de lixo rico 

permitem um ganho mais elevado, o contraste social entre catadores e geradores poderia motivar 

problemas dessa natureza. Essa constatação ocorre à medida que o estabelecimento de uma 

relação entre os casos 1 e 3 com o caso 2 sugere que a ausência de interação social neste último 

caso é o que neutralizaria o estigma, que não foi constatado na fala dos entrevistados. Nesse 

sentido, o caso 2 alcançou um dos objetivos da proposta do poder público, mas a um preço que 

muitos catadores de rua talvez não quisessem pagar, devido ao baixo retorno salarial em troca do 

trabalho em uma usina de separação. Embora o estigma na tabela 8.2 apareça aliado a uma 

questão sanitária, a sua menção durante as observações mostra que essa idéia não foi superada, de 

modo que os catadores ainda seriam pessoas consideradas contaminadas pela matéria impura, 

conforme a análise de Mary Douglas (1976) sobre a questão da impureza. Essa associação com a 

impureza exemplifica o fato de que um campo discursivo (a questão sanitária) não se extingue 

totalmente pela proeminência dada a um outro discurso.  

Quanto às afirmações sobre a tarefa, se fosse possível produzi-las a partir do que disseram 

os entrevistados e das impressões de campo, o estudo de caso 1 permitiria assegurar que a política 

de estimulação levou à disseminação de uma técnica, fato importante para o alcance dos objetivos 

da organização. A localização de cooperativas em pontos fixos e com alta visibilidade pública 

teria permitido a popularização da reciclagem – vide as donas de casa, os biscateiros e moradores 

de rua que vendem o material no núcleo observado. 

O estudo de caso 2 permitiria constatar que é preciso aprender uma determinada técnica 

caso se quisesse tornar um classificador ou um catador. Essa constatação foi possível à medida 

que se observou que a técnica fica comprometida devido à elevada rotatividade das pessoas deste 

grupo. Isso afeta a pureza (qualidade do produto). Assim, a tarefa em usinas seria uma construção 
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recente para um trabalho de recuperação, que é bem antigo.  

O caso 3, por sua vez, sugere a afirmação de que o catador teria uma técnica de trabalho 

que ao ser ensinada a outras pessoas, nos dias de hoje, significaria cunhar um competidor, algo 

jamais cogitado entre eles no passado. 

Quanto à estrutura, as cooperativas também seriam diferentes. O maior sucesso do que 

havia sido proposto inicialmente pelo poder público (como o uso do espaço para acumular e 

assim poder estabelecer contato direto com um atravessador de médio porte, já que alcançada a 

escala) ocorre naquela em que a gestão é realizada pelo ex-catador (caso 3). Este item da tabela 

8.3 será melhor discutido no tópico 8.3 e na tabela 8.4. 

Conforme já apontado, as impressões gerais obtidas a partir do estabelecimento de 

relações entre cada um dos três estudos de caso realizados levaram à proposta de 

problematização do lixo. Essa proposta nasce então de três fatos: o lixo passa a ser considerado 

como um valor, não pelos catadores, mas pela sociedade em geral (de acordo com o retratado no 

caso 1 e pela presença dos biscateiros); a garantia de retorno do material ao ciclo produtivo (o 

que contribuiria para o meio ambiente) e a idéia de geração de renda a partir disso (contrapartida 

social do projeto) justificam a existência de organizações como a do caso 2; o impacto originário 

do interesse social pelo resíduo teria diminuído as chances de acesso do catador ao mesmo, como 

se observa no caso 3.  

Quanto ao modo como os gestores vêem os trabalhadores, eles podem ser tanto tratados 

como fornecedores de matéria-prima para as indústrias, aí não importa se catadores ou 

biscateiros, ou quem quer que seja, como podem ser pessoas que necessitam de ajuda face à 

ausência de habilidades para conseguirem um outro trabalho, ou que precisam de apoio para 

continuar a desempenhar o que sempre fizeram para sobreviver. Nesse sentido, essas 

cooperativas incorporam elementos do discurso sobre o lixo e catador que podem estar 

associados aos aspectos econômicos e ambientais ou até mesmo sociais (no caso do catador), 

conforme os seus objetivos sejam: retorno do material ao ciclo produtivo (casos 1, 2 e 3), geração 

ou melhora da renda dos catadores tradicionais (casos 2 e 3).  

Tomando os elementos do discurso sobre o lixo problematizado e, a partir disso, o que os 

gestores dessas organizações afirmam sobre o catador, qual a relação estabelecida com as regras 
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desses discursos em cada um dos três casos? Os catadores participam da elaboração dessas 

regras ou apenas ajudam a dar sustentação a elas? No próximo tópico será possível identificar 

como que cada uma dessas organizações atendem às regras do discurso apresentadas pela 

política de estimulação e, conseqüentemente, a relação do catador com elas.  

 

 

 

8.3 As organizações de catadores e suas regras 

 

Se tentássemos estabelecer uma arqueologia e uma genealogia das organizações de 

catadores estudadas, a seguinte pergunta poderia ser feita: quais elementos do discurso sobre o 

lixo apareceriam? A resposta dependeria dos gestores de cada uma dessas organizações, 

entendidos como elaboradores das regras das mesmas; e também do que teria sido colocado 

(estratégias) pelas políticas públicas – de acordo com a problematização do lixo. 

Assim, se fosse possível estabelecer para cada caso o método analítico aplicado ao lixo e 

ao catador (nos capítulos 3 e 4) de modo a compreender a partir de que elementos do discurso 

essas organizações se formaram, poder-se ia perguntar: que regras e formações ou práticas 

discursivas surgiriam e como o catador estaria situado em relação a elas? Vejamos na tabela 8.4, 

em termos de unidade discursiva, como essa pergunta poderia ser respondida, de acordo com o 

que permite pensar cada caso separadamente (caso 1, 2 e 3). 

 
     Tabela 8.4 As organizações de catadores e suas formações discursivas 
 

Unidade Regras  Formações ou práticas discursivas 
Caso 1: 
Lixo como 
valor 
 

• Venda do material para 
atravessador de médio porte. 

• Capacidade de escala (acúmulo) 
e de beneficiamento. 

• Ganho por produção (volume 
coletado) individual. 

 

• Não participação na intermediação com o 
atravessador, nem nas vantagens da escala e do 
beneficiamento (logo, relação de compra 
tradicional ou tal como sempre existira).  

• Trabalho provisório (flexibilidade e 
rotatividade). 
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CONTINUAÇÃO DA TABELA 8.4 

Unidade Regras  Formações ou práticas discursivas 
 •  •  
Caso 2: 
Lixo como 
ameaça 
ambiental e 
renda para 
pessoas 
com baixa 
qualificação  
 

• Venda do material para um 
atravessador de grande porte. 

• Capacidade de escala (acúmulo) 
e de beneficiamento. 

• Ganho por produção (volume 
separado e acumulado) coletiva, 
diretamente relacionada ao 
desempenho grupal. 

 

• Não participação no processo de intermediação 
(não transparência nas transações) e, apesar de 
participarem das vantagens da escala, têm um 
rendimento (ganho) menor que os do caso 1 e 
3. 

• Estruturação da organização permite a 
emergência de micropoderes (vide a questão do 
olhar e dos conflitos) devido ao ganho grupal. 

• Trabalho provisório. 
• Sentimento de exploração. 

Caso 3: 
Lixo como 
valor 
 

• Venda do material a um 
atravessador de médio porte. 

• Capacidade de escala e de 
beneficiamento (separação). 

• Ganho por produção (volume 
coletado, separado e acumulado) 
individual. 

 

• Participação no processo de intermediação 
(controle da venda pelo próprio catador).  

• Alcance da escala e qualidade pelo catador. 
• Empenho em sugerir os apoios que gostariam 

de obter do poder público. 
• Filiação ao trabalho e vocação herdada 

(histórias de luta e manifestação de orgulho). 

 

Pela tabela acima, os elementos do discurso permitem pensar o lixo como objeto de valor 

e como questão ambiental. Nesse sentido, as organizações objetivam fazer com que o material 

seja vendido a atravessadores de médio e grande porte. Neste caso elas precisam alcançar a escala 

(de acordo com a segunda coluna). Essa escala só é possível porque o poder público forneceu 

espaços para que os catadores se estruturassem e, com isso, acumulassem mercadoria (conforme 

colocado no capítulo 4, item 4.3). Observando a terceira coluna, porém, isso parece que não 

ocorre. Com exceção do caso 3, nos demais casos, a escala é alcançada, mas isso não é 

participado aos trabalhadores, assim como eles não acompanham a negociação do produto junto 

aos atravessadores. 

 A partir de algumas entrevistas, é possível afirmar que há catadores que desejam 

conhecer ou se engajar nos assuntos da organização a que pertencem. Da mesma forma, existem 

catadores que não necessariamente têm esse interesse. Nesse sentido, é possível afirmar que cada 

organização atenderia a um perfil de trabalhador determinado: o que adere (caso 2, capítulo 6) ou 

não (caso 1, capítulo 5) a rotinas, ou o que já está habituado a uma forma de trabalho 

naturalmente estruturada pela relação entre a demanda de coleta (dada pelos geradores/doadores) 
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e a de venda (dada pelas necessidades pessoais de subsistência) (caso 3, capítulo 7). 

Ocorre que, quando a prefeitura estimulou políticas públicas de apoio aos catadores, ele 

acreditava que, se os catadores participassem do processo de repasse (venda) do material para os 

atravessadores, eles melhorariam suas rendas. Para que isso fosse possível, todavia, era 

necessária a obediência a algumas regras como: trabalho coletivo, cooperativismo, formação de 

comissões e garantia de um ciclo de freqüência, dentre outros aspectos (conforme a tabela 8.2). 

Mas também dependia de um nível de participação na vida da organização da qual se tornariam 

membros – inclusive da gestão do negócio, ou seja, da venda do produto, da escolha dos 

compradores, da transparência na contabilidade. Participação esta que permitiria a eles 

usufruírem dos benefícios que uma organização como essa poderia propiciar, mediante o que 

teria sido a razão de o poder público formular políticas de estimulação. 

 

 

        Tabela 8.5 Algumas das estratégias das políticas públicas de estimulação ao trabalho do 

catador  

Estratégias propostas pelo poder público para as 

organizações de catadores 

Caso 1 Caso 2 Caso 3 

Trabalho coletivo NÃO SIM NÃO 

Cooperativismo NÃO SIM NÃO 

Formação de comissões NÃO SIM NÃO 

Garantia de um ciclo de freqüência SIM SIM SIM 

Resultantes para o catador    

Participação na vida da organização NÃO NÃO SIM 

Gestão do negócio (participação nas vendas) NÃO NÃO SIM 

Escolha dos compradores (intermediários) NÃO NÃO SIM 

Transparência na contabilidade NÃO NÃO SIM 

 

A tabela 8.5 ilustra o que teria representado aquelas políticas públicas em termos de 

estratégia e se elas teriam garantido aquilo a que se propuseram em termos de geração de (ou 

melhora na) renda para os catadores. Nos estudos de caso 1 e 2, embora as organizações tenham 

sido estruturadas a fim de atenderem às estratégias da política proposta pelo poder público, 
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parece que uma obediência total a essa estrutura se deu apenas no estudo de caso 2. Mas isso não 

necessariamente resultou no esperado, pois mesmo seguindo aquilo que foi proposto pelo poder 

público em termos de estratégias, os resultados esperados não foram alcançados. A 

governamentalização (FOUCAULT, 1991a) da reciclagem é um termo que define bem os rumos 

que este estudo de caso 2 tomou pela noção de apropriação do espaço público para o atendimento 

a interesses privados. Neste estudo, a palavra exploração aparecia com certa freqüência entre os 

cooperados. Havia uma tendência a se sentirem enganados pelos gestores em decorrência da 

ausência de transparência nas transações (seja pelo fato de os cooperados desconhecerem quem 

são os compradores, seja pela não participação nas vendas). 

Mas eles se sentiriam enganados também pelos próprios colegas de trabalho. A maneira 

de manifestarem isso remete à microfísica do poder. O jeito como o trabalho está organizado, 

leva a que o poder seja desempenhado nas esferas mais baixas da hierarquia, de modo que os 

semelhantes vigiariam e se sentiriam vigiados. A distribuição coletiva dos ganhos contribuiria 

para essa atitude de vigilância recíproca. Assim a organização parece que consegue atender à 

demanda do mercado, utilizando-se de um aparelho de controle muito sofisticado, em que uns 

tomam conta dos outros de maneira que, ao final, obtenham o resultado esperado da organização 

e também dos trabalhadores. Como parte da estratégia do poder público incluia-se não só a tarefa 

de retirar o lixo reaproveitável das ruas como a de ensinar um ofício a pessoas com dificuldade de 

inserção no mercado de trabalho formal. 

Sobre este estudo de caso 2, se considerada a participação dos trabalhadores nas regras do 

discurso sobre o lixo, eles poderiam ser definidos como sujeitos do discurso, na medida em que 

reconhecem que, ao não compreenderem a dinâmica do comércio, seriam lesados por pessoas 

capazes de compreendê-la. Além do fato de se sentirem vigiadas uns pelos outros. O caso 2, à 

medida que leva a que eles questionem a forma de remuneração, produz também uma 

interrogação no observador a respeito do trabalho coletivo como saída para a superação das 

mazelas sociais e econômicas deles. 

É o trabalho individualizado, observado no caso 3, que permitiu pensar se as ações 

individuais não seriam capazes de produzir efeitos para cada uma daquelas pessoas 

separadamente e, ao mesmo tempo, contribuir para o grupo como um todo. Isso pode ser 
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depreendido pelas suas histórias de luta para a manutenção daquele espaço de trabalho, no que 

agiram coletivamente, passando pela certeza que eles tinham de que os conflitos e desavenças são 

aspectos que fazem parte de um grupo e que têm de ser tolerados apenas como parte da vida em 

sociedade. 

Dos três estudos, o terceiro foi o único que parece ter alcançado alguns dos objetivos 

propostos pelo poder público, como escala e participação no processo de intermediação (ver 

tabela 8.4). Esse alcance, porém, ocorreu por meio da resistência às regras propostas pelo poder 

público, já que os membros desse grupo não se valeram, por exemplo, do trabalho coletivo e do 

cooperativismo, conforme sugestão daquele. 

Resistência, neste estudo, significa que de certa forma os catadores participam na 

estruturação das organizações em que trabalham sem necessariamente acatar as estratégias 

propostas pelo poder público (por exemplo, em vez do trabalho coletivo, realizam-no de forma 

individualizada). Eles pontuam que a cooperação seria algo importante, mas apenas em 

momentos de conflito com o ambiente externo à organização. 

Foi a partir dos achados do estudo de caso 3 que esta tese sugeriu as condições que 

permitem aos catadores atenderem às regras do discurso. Essas condições talvez passem pela 

possibilidade de que eles próprios elaborem as estratégias da organização às quais deverão 

pertencer. Mas isso obviamente com o apoio do poder público, pois não se trata de recusar o 

apoio do Estado, conforme eles próprios declararam (na página 181). Pelo exposto na tabela 8.5, 

o alcance dos objetivos propostos pelo poder público para esses atores só foi possível à medida 

que eles puderam participar da estruturação da organização. Isso graças àquilo que o poder 

público ofereceu em termos de estrutura (espaços para trabalhar), mas não em termos de logística 

(ao indicar os modos como deveriam se organizar). A partir da estrutura oferecida eles passaram 

a negociar o seu material diretamente com compradores de médio porte. 

Os gestores podem ser considerados como pessoas que vêem o lixo como matéria-prima 

(casos 1 e 3) e como ameaça ambiental (caso 2). Os catadores, por sua vez, seriam vistos por 

esses gestores como microempresários (casos 1 e 3), já que cada um administraria sua produção e 

fornecimento conforme o desempenho (tempo de trabalho gasto na coleta), o acesso ao material 

(contato com geradores) e as estratégias de que se valem para obtê-lo (redes de contato, 
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pagamento para ter acesso a zeladores e coletores públicos ou privados). Ou seriam vistos como 

pessoas que devem ser auxiliadas a partir de um projeto que, ao mesmo tempo em que limpa a 

cidade (diminuindo a possibilidade de que o plástico e outros objetos sigam para os aterros), 

ajuda pessoas sem qualificação ou possibilidade de reinserção profissional a se manterem 

economicamente (caso 2). Daí a idéia de que, ao ensinarem uma técnica para trabalhadores na 

triagem de resíduos, foi com se tivessem construído uma tarefa. 

Para os catadores, o lixo ou resíduo recebe denominações distintas: nos estudos de caso 1 

e 3 ele é referido como lixo pelos trabalhadores e, se ele é reciclável, é porque os outros assim o 

definem. No estudo de caso 2, ele é reciclável para todos (trabalhadores, administradores, 

visitantes). 

O que é expressivo para algumas delas é o interesse comercial pelo lixo por parte de 

outras pessoas que não são catadoras como elas e que seriam mais articuladas socialmente no que 

tange à obtenção de material para venda. Isso, porém, só foi colocado pelas pessoas do caso 3 e 

foi uma constatação do observador no caso 1 também. A estrutura do caso 1, a ausência de 

filiação com a organização e o interesse exclusivo em vender o que coletam não provocam neles 

esse tipo de opinião. 

Da mesma forma, embora o estigma tenha sido afirmado por pessoas dos casos 1 e 3, 

somente esses últimos é que fizeram uma associação entre a influência desse aspecto nas suas 

economias. Como dito inicialmente, muito do que se produziu nesta tese foi fruto da relação entre 

o observado em cada caso quando tratados conjuntamente. Mas muita coisa adveio também do 

que se considerou deles em separado. Um exemplo disso é o que os catadores declaram sobre o 

trabalho deles e sobre o modo como isso se alterou a partir da política de estimulação do poder 

público. Tal realidade, no entanto, foi retratada apenas entre os catadores que existiam 

anteriormente a essas políticas, ou seja, contemporâneos às políticas de repressão. 

Para aqueles que foram alvo de estratégias na década de 1990, parece que muita coisa 

mudou, pois podiam passar a vender em pontos fixos e não mais em caminhões pelas ruas. Isso, 

porém, não significou que o lixo tenha adquirido um novo significante, já que sempre foi valor 

para eles e não teria passado a representar ameaça ambiental, enquanto que, para as pessoas do 

estudo de caso 2, nada se altera, visto que a organização surge numa época já marcada pelo lixo 
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como reciclável. 

As organizações estudadas permitiram mostrar que há diferentes formas de inserção na 

catação – desde aquela produzida pelo desemprego estrutural até a vocação herdada – e que essas 

diferentes formas acabam por contribuir para a moldagem dessas organizações. Moldá-las, 

entretanto, não significa integrar os catadores na elaboração das estratégias (da organização), 

tampouco da produção do discurso relativo ao lixo.  

O que esta tese tenta propor em relação às políticas públicas é que se possa pensar modos 

de agir em que os catadores, de sujeitos da conjuntura marcada pela valorização social dos 

resíduos, elaborem as estratégias que os conduzam rumo às possibilidade abertas por essa mesma 

conjuntura (problematização). Que eles não apenas sofram o impacto dela, mas participem de sua 

construção. 

Esta tese acaba por questionar a idéia de que a legitimidade social desses trabalhadores 

seja dada por instituições que, ao assujeitarem, agem no sentido de atender a interesses daqueles 

que representam essas instituições (os empresários do lixo, no caso) e não aos sujeitos em nome 

de (ou para) quem elas se dizem trabalhar. 

Os catadores muitas vezes se valem de gestos (como o olhar) para produzir afirmações a 

seu próprio respeito. O olhar, até o momento, pareceu ser a forma de o catador elaborar 

afirmações sobre si, sobre o que o observador, seja ele quem for, pode nomear (conceituar) como 

bem quer – estigma, coerção. Afinal, não há como fugir da produção de discursos. Daí a ênfase 

dada a esta temática quando da descrição dos casos. 

Da mesma forma, os conflitos a que catadores do caso 2 e 3 estariam sujeitos, conforme 

pôde ser verificado pela literatura, são fruto da desconfiança em relação aos que ocupam cargos 

de gestão e da própria incapacidade deles de entenderem esses aspectos da organização e do 

mercado. Isso muito devido ao fato de que os gestores não necessariamente desenvolvem entre 

eles essa capacidade (RODRIGUES, 2003) – conforme se percebe nos casos 1 e 2. 

Que racionalidade existiria em cada caso? No caso 1, parece ser a racionalidade 

econômica (de mercado), já que o objetivo é atender à demanda do mercado, independente de 

isso partir da venda feita por catadores ou outro ator interessado em fazê-lo. No caso 2, a 

racionalidade parece ser paternalista e ambiental, à medida que as pessoas estariam ali para 
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aprenderem uma atividade que as remunerasse, face à crise de empregos, e para amenizarem o 

impacto da ameaça ambiental provocada pelo lixo. No caso 3, ela também é uma racionalidade 

econômica, mas baseada exclusivamente no trabalho dos catadores. A questão não é aqui a de 

questionar essa racionalidade econômica, posto que é inerente ao contexto atual da reciclagem 

(logo, inescapável), mas o paternalismo e de pensar se haveria possibilidades de que os catadores 

apontassem, eles mesmos, os caminhos para atender a essa racionalidade. De que forma isso seria 

possível? Construindo eles mesmos, ou participando da elaboração das estratégias no que 

compete à estruturação de suas organizações de trabalho. Ao participar, eles estarão lidando de 

um modo diferente com as regras, conforme propõe Butler (1997). 

Obviamente que o poder é uma relação e que resistir é mudar as regras, ou o modo como 

(a partir de quem) o poder opera e com isso gera novas estruturas de poder. Ocorre que, de 

acordo com o que coloca Burrell (1998) sobre a proposta de Foucault, a partir do momento em 

que passamos a pertencer a uma organização, o poder de certa forma passa a atuar (biopoder). 

Não dá para fugir dessa determinação, de modo que a elaboração de estratégias para esses atores 

sempre incorrerá em alguma estrutura de poder. Vide os donos de ponto no estudo de caso 3 que, 

à medida que delegam funções a seus auxiliares, incorrem em alguma forma de poder, da mesma 

forma que como donos desses pontos estabeleceriam uma “privatização invertida”.  

Esta tese, então, procurou mostrar que as estratégias, representadas por aquilo que propôs 

o poder público para o atendimento ao contexto de valorização dos resíduos, deveriam de algum 

modo ser também elaboradas pelos catadores. O modo como isso deve ocorrer vai depender das 

características de cada grupo. Considerando os casos estudados, é naquele (caso 3) em que eles 

mais se aproximaram da possibilidade de construir as regras do discurso sobre o lixo que houve 

aproximação maior dos propósitos iniciais do poder público (das garantias que se esperava 

permitir aos catadores à medida que se valessem daquelas estratégias). Mas tomar a estrutura de 

organização deste caso como modelo para novas políticas pode originar novas estruturas de 

poder. O que ele tem e que o torna interessante é a participação dos catadores na elaboração das 

regras da organização em que trabalham. Logo, propor como as organizações de catadores 

devem se estruturar implica perguntar sobre o modo como eles melhor se organizam para este 

trabalho, implica que eles, então, participem da elaboração dessas estratégias. Afinal, não se trata 
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de propor receitas. 

 

8.4 Discussão 

 

 Este capítulo procurou mostrar que, ao se empreender uma arqueologia e uma genealogia 

do lixo, foi possível entender as políticas de estímulo como estratégias pautadas em modelos de 

organizações capazes de levar à obtenção de bons resultados no comércio da reciclagem: um 

retorno eficiente da mercadoria ao ciclo de produção. Também permitiu indagar sobre as regras, 

ou sobre quem elabora as estratégias propostas conforme essas políticas em cada um dos três 

casos, de modo que o catador fosse identificado como um sujeito do discurso sobre o lixo. O 

modo como cada caso foi apresentado permitiu estabelecer uma seqüência analítica que foi da 

arqueologia (capítulo 5)10 a uma genealogia (capítulo 6) até se chegar à resistência (capítulo 7). 

A impressão que se teve foi a de que de, acordo com a relação dos catadores com as 

regras do discurso sobre o lixo, eles participam da sua elaboração ou apenas atendem às suas 

exigências. O estudo de caso 3 mostrou que eles de algum modo participam da sua elaboração: ao 

produzirem afirmações a seu próprio respeito (ver o capítulo 7) e ao participarem da elaboração 

das estratégias de sua organização. 

Este capítulo não teve a intenção de mostrar que o poder público fomentou suas políticas 

com o propósito de que as estratégias resultassem no que resultaram – como a repetição de um 

modelo de compra e venda anteriormente existente (caso 3) ou a não transparência nas transações 

(caso 2). Teve sim a intenção de mostrar que, ao propor essas estratégias, que garantiriam 

condições de trabalho aos catadores, o poder público acaba por responder ao que tem sido 

exigido pela economia de mercado (dos recicláveis), só que sem que os catadores usufruam disso, 

daí a ‘governamentalização da reciclagem’. Essas suposições podem ser percebidas pelas 

declarações de que houve oportunismo ou de que se sentiram usados. Assim como pela 

constatação sobre o uso de espaços públicos para a fixação de pontos de compra de material de 

diferentes pessoas da sociedade, mas que teriam inicialmente sido cedidos para o atendimento à 

necessidade dos catadores. 

Tal como aponta Escobar (1995) sobre a questão do desenvolvimento, os mecanismos 

                                                 
10 Já que permitem ver o lixo como um valor, mas não produzem um discurso sobre a organização tal como fazem no 
caso 2 (exploração, não transparência etc.). 
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propostos para os países pobres teriam sido bem-sucedidos em integrar, gerenciar e controlar os 

países e as populações, mas não em solucionar o problema da pobreza. Da mesma forma, os 

mecanismos criados para promover o trabalho do catador têm sido bem-sucedidos em promover a 

reciclagem. Embora esses mecanismos tenham sido instituídos para melhorar as condições de 

trabalho do catador, eles teriam elevado o mesmo à condição de sujeito (alvo), na mesma 

proporção em que promovem o retorno do reciclável ao ciclo produtivo. 

Mas, tal como o lixo, o catador de antes dessa problematização é diferente daquele que 

surge depois. Não porque mudam as características do catador tradicional, tampouco pela 

obviedade de que uma enorme massa acorre a cada dia a este trabalho como estratégia de 

sobrevivência. Mas porque muda o contexto que permite ao catador ter acesso aos resíduos, que 

passa de material de valor econômico somente para ele, para material de interesse de outros 

segmentos da sociedade. Da mesma forma, ele passa a ter que aderir às normas impostas por essa 

própria problematização, sob o risco de sucumbir ao que passa a ser exigido pelo chamado 

mercado. 

Esta tese se empenha em mostrar que a adesão às normas propostas pelas políticas de 

estimulação deveria requerer a participação dos catadores na elaboração dessas mesmas normas. 

Logo, trata-se de pensar sobre as condições que permitiriam a eles atenderem às regras que 

formam a problematização do lixo, conforme o que as políticas públicas pode lhes proporcionar. 

Bem como de considerar a importância de que eles construam a estrutura das organizações a que 

pertençam, para que não incorram no risco de que a governamentalização retorne como 

justificativas dos fracassos dessas políticas ou como justificativas para os catadores evitá-las num 

contexto de problematização.  

Os modelos de organização observados ajudaram a vislumbrar quais seriam essas 

condições. Não cabe aqui julgar sobre o modo como essas organizações estão estruturadas, mas 

de pensar, a partir delas, que estruturas possibilitariam aos catadores continuarem subsistindo a 

partir do lixo como sempre o fizeram ou como passaram a ter que fazer para sobreviverem como 

tal.  

Tomando as organizações de catadores estudadas, a resistência seria identificada, no 

estudo de caso 3, pelo fato de os catadores trabalharem de modo diferente do que esperavam os 
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gestores públicos, e pelo fato de procurarem produzir um discurso que justifique essas suas 

práticas, valendo-se de elementos não necessariamente evocados por gestores ou por 

idealizadores das políticas que os apoiaram. Um exemplo disso é a organização do trabalho, que 

se estrutura de modo a que em vez de trabalharem de forma coletiva, trabalham de forma 

individual (autônoma) num contexto em que a formação de cooperativas de catadores e a 

coletivização de tarefas são apontadas como formas de amenizar a exploração e a marginalidade 

desses atores. Essa autonomia, contudo, não significa ausência de comprometimento com o 

gerador (que doa o material) e de assiduidade junto ao comprador. 

Muitos catadores gostam da catação devido a aspectos como ausência de patrão e elevado 

grau de flexibilidade nas horas de trabalho. Uma coisa é o fato de o desemprego estrutural levar a 

que uma ampla camada da sociedade recorra à informalidade. Outra coisa é perceber que a renda 

do reciclável pode ser maior que a de um emprego formal e o fato de que muitas pessoas não 

gostam de ser subordinadas a alguém diretamente, preferindo trabalhar por conta própria. 

Essas duas colocações são feitas aqui apenas para mencionar a impressão que se teve ao 

longo dos estudos: entre os catadores também existe uma escolha. Obviamente que se trata de 

uma escolha diante da falta generalizada de uma que permita uma renda melhor na atual 

conjuntura brasileira, mas que estaria relacionada a algumas características que muitas vezes vão 

ao encontro desse novo contexto de trabalho proposto pelas políticas de estimulação. E, mais 

ainda, essa impressão não aparece claramente, porque não são eles que retratam as suas 

realidades quando o nome deles é evocado. É essa questão que ajuda a sustentar a idéia de que 

eles se tornaram sujeitos à medida que passaram a ser nomeados. Nascem como profissionais na 

medida em que se sujeitam às normas. 

Embora essas políticas possam ser entendidas como coerções, ou como um fracasso, foi a 

partir delas – conforme a representação feita delas pelos catadores escutados – que eles teriam 

nascido como “indivíduos” perante o Estado. É Judith Butler (1997) quem explica esse processo 

ao afirmar que o poder que nos torna sujeitos também constrói o nosso eu. De modo que seríamos 

dependentes de um discurso que nunca escolhemos. Os indivíduos, então, ocupam o lugar do 

sujeito e gozam de inteligibilidade somente na medida em que são primeiramente estabelecidos 

na linguagem. O sujeito é a ocasião lingüística para o indivíduo alcançar e reproduzir 
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inteligibilidade, a condição lingüística para sua existência. Segundo ela, nenhum indivíduo se 

torna um sujeito sem primeiro tornar-se um sujeitado do discurso.  

A impressão que se teve nos depoimentos foi a de que, de acordo com o modo como o 

lixo passou a ser considerado (como matéria reaproveitável, reciclável), o catador passou a ser 

alvo de políticas, e não um elaborador de estratégias para a política de resíduos.  
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9 CONCLUSÃO – O CATADOR COMO EFEITO  DO RECICLÁVEL 

 

9.1 Relevância da tese para o estudo das organizações 

 

Esta tese é relevante para os estudos no campo da administração por realçar a importância 

exercida pelos meios para o alcance do que se poderia denominar excelência organizacional. Em 

um momento em que os profissionais de administração procuram estabelecer intimidade com os 

propósitos das organizações – sejam elas públicas, sejam privadas –, buscou-se mostrar como 

organizações complexas como a de catadores de lixo exigem um olhar mais apurado sobre o que 

significa fazer políticas públicas. No passado, consultores encaminhavam seus estudos sem 

atentar para uma conexão visível com os negócios de uma organização. Restringindo-se aos 

meios da organização, deixavam para outros profissionais a consideração sobre seus fins; ou 

vice-versa. No caso das organizações de catadores, apesar de louvável o esforço do poder público 

em pensar estratégias para esses atores, o reconhecimento desse empenho corre o risco de se 

perder quando são desconsideradas as atividades-meios dessas políticas públicas; por exemplo, 

estabelecer de que forma podem ser proporcionadas condições dignas de trabalho e renda a esses 

trabalhadores. Contudo, não basta oferecer tais condições. É preciso compreender o que, afinal, 

os catadores percebem como importante quando se pensa em propor-lhes estratégias (políticas 

públicas) a fim de que alcancem certas melhorias. Uma das contribuições que esta tese busca 

trazer para o campo das políticas públicas é justamente mostrar, em termos analíticos, o que 

representa oferecer condições de trabalho aos catadores de rua sem que se leve em conta a 

opinião dessas pessoas. De acordo com o método analítico usado nesta tese, isso representa 

reduzi-las à condição de alvo de estratégias (práticas discursivas), logo, de sujeitos. Não parece 

ter sido esse, porém, o objetivo do poder público. 

Hoje se torna difícil apontar quais são as atividades-meios e as atividades-fins de uma 

organização, pois, de uma forma ou de outra, todas as atividades cooperam para o alcance do 

melhor resultado possível. No caso das organizações de catadores, esse melhor resultado não se 

deve restringir apenas ao retorno do reciclável ao ciclo de produção, mas às condições de 

trabalho daqueles que tradicionalmente dão início às engrenagens da cadeia da reciclagem. Desse 
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modo, todas as implicações apresentadas pelas organizações de catadores devem ser consideradas 

atividades essenciais, não importando a dicotomia entre meios e fins formulada no século XX e 

retomada recentemente (WILLOUGHBY e WILLOUGHBY, 2004). O método analítico usado 

nesta tese contribuiu para mostrar que melhorar as condições de trabalho dos catadores significa 

considerar suas estratégias de trabalho quando da proposição de políticas, e não necessariamente 

esperar que essas políticas lhes proponham tais estratégias.  

 

9.2 O percurso analítico 

 

Mediante a suposição de que as políticas públicas de apoio a cooperativas no início da 

década de 1990 e nos primeiros anos do século XXI, na cidade do Rio de Janeiro, contribuíram 

mais para ressemantizar o lixo do que para melhorar as condições de vida dos catadores, buscou-

se responder à seguinte pergunta de partida: como a produção de discurso sobre o lixo (reciclável 

pós-consumo), a partir daquelas políticas, teria impactado o trabalho dos catadores? A tentativa 

de responder a essa questão encontrou suporte na proposta de considerar o lixo uma produção 

discursiva. Com base nessa consideração, foi preciso entender as regras por meio das quais essa 

produção discursiva é construída. Pela identificação de um grupo de relações estabelecidas entre 

a emergência de autoridades (especialistas e instituições) e a delimitação e especificação de 

conceitos e afirmações a respeito do lixo, buscou-se propor nesta tese três discursos possíveis em 

relação ao lixo pós-consumo. Esses três discursos representam a forma como esse tipo de lixo foi 

considerado um problema (uma questão) a demandar soluções por parte do Estado e, atualmente, 

a atrair a atenção do setor privado. Questões de ordem sanitária, ambiental e econômica 

determinariam essas três formas discursivas relacionadas ao lixo. É mediante a questão 

econômica que o setor privado manifesta seu interesse pelos resíduos. Ocorre que, desses três 

discursos (ou formações discursivas), foi apontada a concomitância de elementos entre dois 

deles: o lixo como uma questão ambiental e como uma questão econômica. Mesmo que esses 

discursos e os elementos que o constituem sejam incompatíveis entre si, falar de sua 

concomitância faz sentido na medida em que ela passa a atender a uma racionalidade 

(econômica) denominada “problematização do lixo”. 
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Essa forma de considerar o lixo (uma produção discursiva) contribuiu para responder à 

questão inicial desta tese ao mostrar que a racionalidade econômica ajuda a entender o tipo de 

impacto que os catadores teriam sofrido quando lhes passa a ser exigida uma adaptação a regras 

impostas por essa racionalidade. Tais regras incluiriam trabalho coletivo para o atendimento à 

economia de escala, aferição de qualidade ao produto em um mercado competitivo, adesão a 

normas (impostas pelo trabalho coletivo) e a rotinas e obediência a hierarquias. O Estado cuidaria 

de providenciar essa adaptação por meio daquelas políticas de estimulação ao trabalho dos 

catadores – com o apoio à formação de cooperativas – na década de 1990 e no início do século 

XXI.  

Assim, mediante a racionalidade que permitiu a proposição de uma problematização do 

lixo, conforme se pensa em termos dessa problematização, não é possível ao catador, nem ao 

próprio poder público, participar da elaboração das regras de formação desse discurso. Essa 

impossibilidade se dá pelo próprio fato de que tanto o catador quanto as políticas de estimulação 

do poder público seriam resultantes da emergência desse discurso.  

A diferença é que o catador é um efeito desse discurso, ao passo que as políticas de 

estimulação são uma estratégia do Estado em resposta a essa problematização. No caso dos 

catadores, isso pode ser verificado pelas afirmações a seu respeito produzidas por outros atores, e 

não necessariamente por eles próprios, que emergem simultaneamente a essa problematização. 

No caso das políticas de estimulação, isso pode ser verificado pelo desdobramento dado pelos 

gestores das cooperativas a essas políticas públicas (ver Tabelas 8.4 e 8.5).  

Essas políticas de estimulação, cujas regras são formadas com base no que determina a 

problematização do lixo, não necessariamente permitiram aos catadores um acesso ao que essas 

mesmas políticas buscaram proporcionar: economia de escala e venda a intermediários de médio 

e grande portes. De acordo com o modo como os gestores estruturam as cooperativas observadas, 

isso parece não ter sido possível ou, quando o foi, não necessariamente representou o alcance do 

que se entende como as atividades-meios dessas organizações apoiadas pelo poder público: 

proporcionar aos catadores condições dignas não só de trabalho mas também de renda. 

Para propor essa problematização, foi preciso apresentar de modo breve e macro uma 

arqueologia e genealogia do lixo a fim de estabelecer os discursos que animam esse tema e 
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descrever o modo como eles se construíram, bem como os elementos que os compuseram. Isso 

feito, tentou-se identificar de que maneira o catador emerge desse discurso. Esse catador passa de 

uma pessoa estigmatizada a um agente ambiental, conforme o lixo como um discurso passa de 

questão sanitária à questão econômica e ambiental, concomitantemente, mediante a difusão da 

idéia de reaproveitamento e de acordo com as estratégias do poder público para apoiá-lo.  

No que tange aos catadores, os textos acadêmicos ajudam a ilustrar esse panorama. 

Enquanto as teses e dissertações produzidas no Brasil, na década de 1990, privilegiam as 

péssimas condições de trabalho, a pobreza, o desemprego, a exclusão social e o estigma desses 

trabalhadores (segundo alguns autores, representados socialmente como um incômodo e símbolo 

de atraso), bem como a informalidade (pela escassez de trabalho formal) e a marginalidade (que 

permite a exploração), nos primeiros anos do século XXI, esses estudos passam a privilegiar 

temas como o fechamento de aterros, a organização dos catadores em cooperativas e o 

movimento para a busca de identidade e cidadania dessas pessoas. Afirmações como a da relação 

de dependência entre a economia moderna e a mão-de-obra barata desses atores, de sua 

fragilidade na cadeia da reciclagem, do comprador como condição para a existência dos catadores 

(simbiose), da competição e da organização complexa da catação exemplificam o modo como 

esse tema tem sido tratado internacionalmente. Tanto os textos estrangeiros quanto os nacionais 

vão ao encontro do que propõem as estratégias do poder público: superar o contexto de estigma, 

marginalidade, informalidade e exploração em que os catadores se encontram imersos. 

 

9.3 Os achados originados do percurso analítico 

 

De tudo o que possa estar relacionado ao lixo11, foram privilegiados nesta tese elementos 

do discurso que permitiram pensar os catadores como uma formação discursiva. Entre esses 

elementos, ganharam maior destaque as políticas de estimulação do poder público pensadas como 

estratégias, conforme a Figura 9.1 a seguir. Essa figura procura relacionar o que foi desenvolvido 

nos capítulos 3 e 4 em termos de elementos que formam a regularidade do discurso sobre o lixo e 

o catador, que é tratado como uma formação discursiva oriunda daquilo que se passou a falar 

sobre o lixo problematizado. 

                                                 
11 A questão do consumo verde, por exemplo, que, como um conceito, resulta em práticas discursivas voltadas para 
os geradores de resíduos, os quais não foram temas privilegiados nesta tese. 
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          A - Lixo 

Alvo sobre o qual 
incide o discurso 

Afirmações Conceitos  Estratégias e teorias 

Lixo  
 

• Ameaça à saúde 
etc. 

• Nocivo • Políticas de repressão ao 
trabalho dos catadores 

Reciclável • Ameaça 
ambiental; 
objeto de valor 

• Princípio dos 3Rs 
etc.; 

• commodity etc. 

• Políticas de omissão ou 
estimulação  

 
           B - Catador 

Alvo sobre o qual incide o discurso Afirmações Estratégias e teorias 
Catador 
 

• Estigma, 
marginalidade 

• Políticas de repressão ao trabalho 

Reciclador • Informalidade, 
exploração 

• Políticas de estimulação ou de omissão  

        Figura 9.1 Os elementos do discurso – lixo e catador 

 

As políticas públicas (de estimulação) são estratégias que emergem a partir de regras 

oriundas da problematização do lixo, formadas por especialistas e instituições determinados. São 

estratégias que contêm em si mesmas regras à medida que são implementadas em um contexto 

específico (que varia de acordo com a região, o tipo de lixo, o modo de recrutar os catadores) e à 

medida que os atores que se encarregam de instalá-las são distintos e o fazem de acordo com seus 

interesses, ou conforme os elementos do discurso sobre o lixo de que se valem (o lixo como valor 

ou poluente). Essa é uma das lições obtidas pela observação dos modelos de gestão de cada 

núcleo das cooperativas estudadas. 

Dessa forma, cada uma das organizações observadas procura atender às regras da 

problematização utilizando-se de instrumentos ou aparelhos, mediados por afirmações, conceitos 

e estratégias, que sabe manejar ou que considera os mais eficientes ou necessários para se 

alcançarem suas atividades-fins, conforme o esquema da Tabela 9.2 a seguir 
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   Tabela 9.1 A regularidade das cooperativas de catadores 

Unidade dos três estudos de 
caso 

Regras Formações ou práticas discursivas 

Quais são as regularidades de 
elementos de que se vale cada 
organização no atendimento à 
problematização do lixo? 

Como emergem os 
elementos (objetos, 
afirmações, conceitos, 
estratégias e teorias) que 
formam essa 
regularidade? 

Qual é o efeito da problematização do lixo – 
ou das regras de que se vale cada organização 
para o seu atendimento? 

 

Foi o conhecimento dessas regularidades (e seus aparelhos/dispositivos – regras) que 

permitiu uma resposta à segunda questão desta tese: que condições (conjunturas) permitem aos 

catadores atenderem às regras que possibilitam essa produção discursiva (problematização) 

especificamente a partir dessas políticas públicas de estimulação (estratégias)?  

As análises permitem afirmar que, dependendo dos dispositivos de que se vale cada uma 

das três organizações de catadores analisadas nesta tese, é possível aos trabalhadores a elas 

vinculados participar ou não desse processo (regras) ou das vantagens propiciadas pelo alcance 

dos objetivos da organização. Esses objetivos seriam: retorno do reciclável ao ciclo de produção 

da forma mais eficiente possível (com garantias de escala e de pureza); e sobretudo a venda do 

produto para intermediários de médio e grande portes. É por meio desse último objetivo que uma 

das principais vantagens da organização de catadores em cooperativas seria alcançado; no caso, 

rendimentos maiores do que os obtidos quando da venda realizada de forma individual. A 

participação nessas regras ocorre à medida que eles determinam o modelo de funcionamento 

(estrutura) da organização de que fazem parte. 

Além disso, as análises permitem asseverar que, participando ou não do processo de 

estruturação dessas organizações, os catadores seriam sujeitos da problematização do lixo não só 

porque devem se adaptar a esse contexto (exigido pelo mercado ou pela racionalidade 

econômica), conforme as condições oferecidas pelo poder público, mas na medida em que 

passam a perder a oportunidade de acesso aos recicláveis para outros segmentos da sociedade, 

que começam a se interessar em vender reciclável pós-consumo. No entanto, conforme 

participam da estruturação das organizações em que atuam (elaborando as regras para seu 
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funcionamento), não seriam sujeitos daquilo que a política de estimulação do poder público pode 

representar em termos de estratégia (ou em termos de prática discursiva). 

 

9.4 Contribuições desta tese a partir do percurso analítico 

 

Propõe-se nesta tese que o lixo problematizado é uma condição estrutural, assim como 

também o é o fato de o catador ser um sujeito desse discurso. Daí esta tese ter verificado, dentro 

do que o poder público afirmou ser possível oferecer diante dessa condição estrutural, o que os 

catadores podem ou não atender e em que circunstâncias. Os estudos de caso mostraram que 

circunstâncias permitiriam aos catadores participar do processo de atendimento àquilo que se 

pode denominar regras da produção discursiva relativa ao lixo problematizado: o atendimento à 

conjuntura dada pela lógica de mercado de acordo com as formas de gestão, as pessoas que as 

gerem e seus objetivos (fins), bem como os meios para seu alcance. De acordo com essas 

circunstâncias, é possível afirmar que o catador, embora seja um sujeito do discurso sobre o lixo, 

talvez não precise ser um assujeitado das estratégias, entendidas como propostas para que ele se 

organize diante do mercado. 

Nesse sentido, foram identificadas as estruturas que caracterizam essas organizações e, de 

acordo com os elementos que emergem da problematização do lixo, de que regras essas 

organizações se valem e qual seu efeito nos trabalhadores. De acordo com as estratégias (regras) 

dessas organizações, os catadores participaram de modo diferente daquilo que justificou a 

implementação das políticas de estimulação, ocupando um lugar distinto no discurso sobre o lixo. 

O ponto de partida desse lugar é o sujeito do discurso, considerado aqui uma injunção, pelo que 

foi exposto nos capítulos 3 e 4. 

Ao considerar que os objetos emergem do discurso, foi preciso identificar o que o objeto 

lixo era antes de se transformar naquilo que o representa como algo de valor econômico e que, 

conseqüentemente, se pauta em uma lógica de mercado (escala, oscilação de preços, 

competitividade). Dessa forma, as afirmações, conceitos e estratégias que davam conta de seu 

campo discursivo, antes de ele ser considerado como o é atualmente, permitiram constatar que, 

como um discurso, o lixo esteve sempre restrito a um grupo particular.  
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Nesse sentido, não foi o objeto lixo que se alterou (de acordo com a questão social, 

ambiental ou econômica que suscita), tampouco os falantes, mas aquilo que se passou a falar a 

respeito desse objeto. Do contrário, o catador já teria dado conta de ressignificá-lo (ressemantizá-

lo) anteriormente, quando o lixo era alvo de uma questão (discurso) sanitária, mas que ele já 

tratava como algo de valor (reciclável). Parece que isso não ocorre nem mesmo agora, no 

momento em que o lixo se torna reciclável (problematizado). 

São as instituições – e seus especialistas e saberes – que proferem afirmações e conceitos 

sobre os resíduos e que, a partir de uma determinada época, passam a proferir afirmações sobre 

os catadores também. É como se o discurso sobre o lixo fosse a mola propulsora (condição 

histórica de possibilidade) de tudo o que se diz e faz relacionado aos catadores (formações e 

práticas discursivas). 

Os estudos de caso procuraram mostrar que, além do que afirmam sobre o catador 

diferentes especialistas – acadêmicos, gestores públicos, engenheiros, entre outros –, é preciso 

questionar o que se faz em relação a ele em termos de políticas públicas (estratégias) e o modo 

como isso ocorre (práticas discursivas). Só então, a partir desse questionamento, o catador 

poderia participar desse discurso não como alvo, mas sim como alguém que pode também 

elaborar regras, ao menos as regras de seu discurso, e com isso alterar algumas afirmações 

típicas a seu respeito e sobre sua tarefa. Afirmações que muitas vezes podem fugir daquelas 

usuais oriundas dos especialistas, conforme procuraram mostrar os estudos de caso de três 

organizações de catadores, bem como alterar algumas estratégias, ao menos em relação à 

organização do trabalho com o lixo coletado na fonte. 

Nesta tese, como já mencionado, considera-se o lixo problematizado uma condição 

estrutural, ou seja, uma determinação que nem os catadores, nem o poder público, nem a 

sociedade podem recusar. Com isso se quer dizer que é possível questionar o que se faz em 

relação ao catador, em termos de políticas públicas (e de qualquer iniciativa paralela oriunda de 

qualquer outro órgão), na expectativa de que seja gerada uma forma diferente de considerar esse 

ator no que tange à cadeia da reciclagem.  

No entanto, questionar o discurso sobre o lixo não é possível. Afinal, o lixo doméstico 

pós-consumo polui, ou seja, ao propor a problematização do lixo, não se quer pôr em dúvida os 



235  
 

 
 
 

 
 
 
 

discursos que o apontam como um poluente, tampouco questionar o caráter positivo de que 

tecnologias permitiram a (re)atribuição de valor a esse material outrora descartado pela 

sociedade. O que se questiona do discurso sobre o lixo é o que teria motivado a percepção desse 

objeto como um poluente somente depois de ter sido considerado algo de valor para a sociedade a 

partir de um período determinado. Período esse marcado por práticas discursivas que buscam 

propor soluções para o problema gerado por esse objeto no meio ambiente e que partem muitas 

vezes de motivações econômicas. Não cabe aqui, porém, questionar tal motivação, mas sim 

mostrar que a associação entre os fatores ambiental e econômico exige cautela para que os 

catadores, tradicionalmente envolvidos com a atribuição de valor aos resíduos, não sejam 

excluídos quando da condução de estratégias. O problema é a demora em se constatar o risco de 

eles serem ejetados do sistema de reciclagem ou de permanecerem na condição de explorados, 

como tende a retratar a literatura; e a demora em se perceber que esse risco advém do que o lixo 

passa a representar para a sociedade em geral como algo de valor. 

Pensando em termos de contribuição, esta tese procurou mostrar por que motivo os 

catadores entrevistados teriam, de algum modo, se representado como pessoas afetadas pelas 

políticas públicas elaboradas para auxiliá-los em face do contexto de problematização do lixo. 

Essas políticas foram implementadas para melhorar suas condições de trabalho e renda ao buscar 

incluí-los no contexto marcado pela racionalidade econômica. Contudo, ao impedi-los de 

participar da elaboração dessas políticas, levou-os a se sentir prejudicados (e muitas vezes o 

foram de fato), enfraquecendo a relação entre ambos – vide os catadores terem sido representados 

como “parceiros da limpeza” – quando o objetivo era justamente seu fortalecimento. 

 

9.5 Limitações da proposta desta tese 

 

Esta tese, cada vez que se deparou com um determinado tema, sentiu a necessidade de 

estabelecer sobre ele uma arqueologia e genealogia. O uso desse método de análise, porém, foi 

se tornando superficial à medida que se alcançou o ponto a que se pretendeu chegar quando do 

estabelecimento da suposição que deu sustentação a este estudo: 1) no caso do lixo, a ênfase foi 

dada às políticas públicas de estímulo ao trabalho do catador; 2) no caso do catador, às resultantes 
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dessas políticas; 3) dessas políticas, enfatizaram-se as estratégias relacionadas à problematização 

do lixo, de modo que outros aspectos fossem encobertos pelos discursos produzidos sobre essas 

políticas, como o fato de a questão sanitária aparecer na fala dos catadores ao reconhecerem que 

aquelas políticas lhes possibilitaram o acesso a condições básicas de higiene. Todavia, novamente 

aqui, se investigarmos se eles tiveram acesso de fato a essas condições ou a outras, quaisquer que 

sejam, trata-se de uma questão que remete novamente à estrutura das organizações e às suas 

regras, fatores cuja delimitação deste estudo não permitiria aprofundar.  

Aliás, uma das limitações desta tese que merece ser mencionada é o fato de ela ter se 

restringido apenas ao que foi dito pelos catadores sobre sua organização nas décadas de 1990 e 

no início do século XXI, sem um aprofundamento sobre documentos relacionados ao período 

anterior à implementação das políticas de estimulação.  

Outro fator importante a ser destacado: mesmo que se proponha que, ao elaborar as 

estratégias de organização dos catadores, eles possam, juntamente com o poder público, 

participar do processo para sua construção, as resultantes desse processo provavelmente 

recairiam em novas relações de poder. Isso foi claramente observado no estudo de caso 3, em que 

eles se denominavam os “donos de ponto”, e no que o estudo de caso 2 permitiu pensar 

(micropoderes) sobre os conflitos entre facções e disputas por espaços e lideranças grupais. Se 

tomássemos os fenômenos internos a cada organização, seria possível deparar com as relações de 

poder inerente a elas (como uma espécie de arqueologia e genealogia dessas organizações); e, 

conseqüentemente, com as formações e práticas discursivas alguns indivíduos (catadores) 

poderiam estar sujeitos às práticas de outros (catadores): mais antigos, donos de ponto, ligados a 

facções. É nesse sentido que o método analítico escolhido nesta tese – acredita-se – é passível de 

crítica, pois não há como fugir das malhas do poder, seja em que esfera (da sociedade) for. Daí a 

declaração de Foucault de que o poder é uma relação. No entanto, é graças a essa mesma 

dinâmica dada por esse método que se torna possível identificar alternativas ao dilema que a 

problematização do lixo representa para esses catadores (resistência), sem que isso signifique 

uma recusa ao papel do Estado. 

Esta tese procurou mostrar que a noção de resistência deve ser considerada como um 

dos pontos a partir do qual o êxito do Estado ocorreu, uma vez que permitiu vislumbrar o 
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potencial que o catador tem para responder ao efeito daquelas estratégias e de algum modo criar 

as suas. Foi quando os catadores produziram suas próprias estratégias (estudo de caso 3) que os 

objetivos almejados pelo poder público foram alcançados (venda do material a atravessadores de 

médio porte do ponto de vista da economia de escala). Mesmo assim, não se sabe até quando será 

possível vender para esses atravessadores, dado que o lixo adquire valor para a sociedade e passa 

a ser escasso para o catador. Isso é um tanto paradoxal, pois, ao mesmo tempo em que caracteriza 

a resistência dos catadores como um dos possíveis êxitos daquela política pública (da década de 

1990 mais especificamente), essa resistência representa a própria limitação da política do Estado. 

Essa possibilidade de apresentar fatos de forma paradoxal é inerente ao método analítico usado 

nesta tese e parece ser uma limitação que o torna passível de crítica pela dinâmica que gera, 

conforme exposto anteriormente. Contudo, apesar do paradoxo gerado, esse mesmo método 

analítico ajuda a reforçar a importância de o Estado incorporar (em suas estratégias), das 

próximas vezes em que elaborar políticas, os elementos discursivos oriundos daquilo que os 

catadores produzem em termos de resistência a essas mesmas práticas. 

 

 9.6 Considerações finais 

 

 Não constituiu um dos objetivos desta tese tratar de estigma ou de desemprego. Esses 

fatores foram mencionados apenas por serem termos (afirmações) comumente associados aos 

catadores, emergindo sempre em contexto determinado. Privilegiou-se a discussão de modos de 

atendimento ao mercado que permitam aos catadores participar das regras de formação do 

discurso sobre o lixo como pessoas que possuem um conhecimento tácito ou que apresentam 

disponibilidade para adquiri-lo enquanto sua condição estrutural (desemprego ou exclusão social) 

– que, como afirmações, comumente procuram justificar sua existência – não se altera.  

No caso do lixo, o método arqueológico e genealógico ajudou a compreender o que faz 

com que esse objeto seja representado a partir de um discurso específico (ameaça ambiental, algo 

de valor) por atores determinados (engenheiros, ambientalistas, economistas, empresários) e no 

que resulta em termos subjetivos para os catadores. Os resultados subjetivos se dão à medida que 

os catadores se mostram mais como o produto (sujeito) desse discurso do que como seu produtor, 
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pois, embora já existissem como catadores antes de o lixo ser problematizado, ou seja, antes de as 

práticas ligadas a esses discursos serem construídas, passam a ser nomeados e também a ser alvo 

de estratégias (agora de apoio, e não mais de repressão) em momento datado.  

O método arqueológico e genealógico também permitiu vislumbrar que os catadores 

possuem potencial para gerir suas estruturas de trabalho. Desse modo, a noção de hierarquia de 

conhecimentos, quando se analisa um discurso como o lixo, deve ser colocada em questão 

quando da implementação das políticas públicas. Mesmo que essas políticas ajudem a fundar o 

catador para a sociedade (um sujeito), elas devem permitir que os catadores construam as regras 

das organizações em que venham a trabalhar. 

Partindo do princípio de que os discursos, de acordo com a arqueologia e genealogia, 

seriam práticas que formam os objetos de que tratam, buscou-se mostrar como os discursos sobre 

o lixo permitiram sua formação como algo que ameaçava a saúde e que, posteriormente, passa a 

ameaçar o meio ambiente, até se tornar um insumo importante para a economia dos recursos 

escassos e, como tal, um objeto de valor. Como objeto de valor, ele não é formado apenas pelas 

enunciações do Estado, como antes, mas pela constatação de interesses empresariais que, assim 

como ajudaram a cunhar os recicláveis no que outrora era apenas dejeto ou material pós-

consumo, estariam agora ajudando também a cunhar os catadores.  

Ao se procurar estabelecer uma arqueologia e genealogia, não se esteve aqui atrás do 

mito fundador do discurso sobre o lixo que teria permitido a visibilidade que hoje se tem do 

catador, mas sim da conjuntura que permitiu fazer com que este passasse a ser interessante (útil). 

Ou seja, o catador como resultado da relação entre o valor intrínseco aos objetos encontrados no 

lixo e a pobreza, conforme afirmam alguns autores estrangeiros.  

A análise dos estudos de caso e dos depoimentos dos catadores leva a crer que, no que 

tange à melhoria em sua renda, a situação pode não ter mudado muito, como comprovam os 

depoimentos de trabalhadores mais antigos. No entanto, se considerarmos o fluxo de retorno do 

lixo ao ciclo de produção, talvez seja possível afirmar que algo de fato mudou. Logo, o reciclável 

pode ser considerado um empreendimento bem-sucedido, ou melhor, o mercado de reciclável 

pode ser assim considerado em relação à capacidade de retorno ao ciclo de produção. Os 

catadores ensaiam uma fala mais articulada a respeito de si (suas verdades) de acordo com as 
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iniciativas paralelas de órgãos não-estatais. 

Buscou-se mostrar que afirmações como a de que o catador é explorado pelo comprador 

ou de que precisa se organizar em cooperativas seriam datadas. Não significa que isso não 

aconteça; porém, passa a ser dito a partir de uma determinada época e serve de subsídio para 

justificar as iniciativas em torno desses grupos. Não se trata aqui de julgar a legitimidade das 

instituições que os auxiliam – poder público, organizações não-governamentais, instituições 

religiosas –, mas sim de apontar que o catador deixa de ser representado como uma massa amorfa 

de sujeitos. Verdades passam a ser ditas a seu respeito. Algumas dessas afirmações falam em seu 

nome, outras os ajuda a produzir um discurso próprio ou apenas os representa como necessários, 

outras ainda sugerem seu banimento por serem um entrave econômico ou por executarem um 

trabalho degradante.  

Esta tese propõe que a gestão pública, ao criar políticas para esses atores, leve em 

consideração o modo como os catadores poderiam produzir um discurso próprio a partir daquilo 

que lhes pode ser oferecido pelo Estado. Sendo o poder uma relação, deve-se pensar como seria 

possível o catador ser também investido de estratégias que lhe permitissem freqüentar essa 

relação não somente na condição de sujeito ou de efeito de algum discurso, mas como alguém 

com condições de alterar as regras que definem esse poder (pela via da resistência). 

Mediante os dados obtidos e a análise empreendida, é como se a organização dos 

catadores em cooperativas na cidade do Rio de Janeiro levasse o poder público a tratá-los como 

um alvo a ser atingido, trabalhado, estimulado, que precisa ser reconhecido socialmente, e não 

como participante do processo de construção do discurso relacionado àquilo que eles manuseiam. 

Conforme os depoimentos dos catadores entrevistados, embora estes tenham sido contemplados 

por essas políticas de estimulação do poder público, eles tiveram suas opiniões ignoradas. Esta 

tese acredita que as políticas de estimulação muitas vezes falham exatamente por isso. Não 

obstante essas políticas pareçam plausíveis para pessoas recém-chegadas à catação, não o são 

para muitos que já exercem esse trabalho há muitos anos. 

Apesar disso, é também a partir dessas políticas que os catadores se representam como 

tendo passado a ser reconhecidos socialmente como trabalhadores. Ao que parece, o problema 

não são as estratégias pautadas em políticas de estimulação, mas suas resultantes em práticas 
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discursivas – as organizações de catadores, conforme elas se estruturam (para o atendimento do 

que a problematização do lixo representa), e os catadores, conforme são retratados pelo discurso. 

Por fim, não se pretendeu aqui tomar as organizações estudadas como representativas dos 

modelos vigentes na cidade do Rio de Janeiro, nem a fala dos atores ouvidos como 

representativas desse segmento da cadeia da reciclagem de material pós-consumo, tampouco 

recusar que temas como exclusão social, marginalidade e estigma não sejam importantes, pelo 

contrário. Foi a partir deles que as suposições iniciais desta tese se pautaram. A questão é a 

concomitância desses temas em épocas de mudança na atribuição de significado do lixo para 

reciclável. 

Cabe esclarecer também que privilegiar a questão do meio ambiente não significa uma 

recusa às afirmações que atribuem o aumento da catação e sua conseqüente visibilidade pública, 

no Brasil, à liberação de mão-de-obra das atividades assalariadas tradicionais a partir da abertura 

aos mercados na década de 1990. Esta tese, pelo contrário, busca propor um modo distinto de se 

pensarem a questão dos catadores de recicláveis e as práticas de apoio que lhes são voltadas, só 

que além da questão social e ambiental que elas suscitam por parte do Estado a partir de um 

período datado, partindo do pressuposto de que o catador é um efeito do reciclável. 

Esta tese arrisca dizer que o catador passa a adquirir visibilidade social a partir do 

material manuseado, e não o contrário – de que, como um recuperador de resíduos, ele 

contribuiria para ressemantizar o lixo –, pois o catador emerge como um tema conforme a 

problematização do lixo assim o exige. Diferentemente de outras formas de trabalho em que o 

homem transforma os objetos, a impressão que se teve ao longo dos estudos de caso e da análise 

de outros documentos foi que, nesse contexto, o objeto é que tem transformado o homem (de 

catador de lixo a “parceiro da limpeza”), uma vez que ele não trabalha mais com lixo, mas com 

reciclável. 

Não se trata simplesmente de dizer que é preciso ouvir o catador, mas sim que há uma 

série de questões envolvendo as gestões pública e privada na cadeia de reciclagem de lixo pós-

consumo que devem ser levadas em consideração na hora de se formularem políticas públicas. O 

catador, além de um agente fundamental nessa cadeia, é um informante privilegiado para o 

entendimento de questões que envolvem: a temática sobre a propriedade do lixo (de quem ele é, 
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afinal); a fragilidade dos catadores na cadeia da reciclagem, que leva ao estabelecimento de um 

mercado paralelo de resíduos, na medida em que sua condição de excluído social não se altera em 

função da mudança da relação da sociedade com o resíduo; qual deve ser o papel do poder 

público na hora de propor políticas; saber se as demandas dos catadores são levadas em 

consideração pelos elaboradores de projeto da Prefeitura; e qual é o lugar que o catador deve 

ocupar no discurso sobre os recicláveis, já que não se trata de recusar o discurso nem os sujeitos, 

mas sim de pensar sobre que sujeitos são esses e o lugar que ocupam. 
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