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Resumo 

 
TRINDADE, Fernanda dos Santos. As associações da Associação: um estudo 
sobre catadores (as) de materiais recicláveis em Sant’Ana do Livramento/RS. 
2020. 150f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Programa de Pós-Graduação 
em Sociologia, Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Pelotas, 
Pelotas, 2020. 
 
Ao longo da história as transformações globais sociais, econômicas e políticas alteram 
a interação entre a humanidade e o lixo em diversas sociedades e desloca a 
problemática dos resíduos para diferentes áreas do conhecimento cientifico e das 
políticas públicas, inclusive no Brasil. Desse modo, a partir desta pesquisa busco 
responder a seguinte questão: “Como se configuram as redes de interdependência 
dos (as) catadores (as) de materiais recicláveis na Associação Novo Horizonte 
(ACNH) em Sant’Ana do Livramento/RS?”.  Por meio deste estudo o objetivo geral é 
analisar tanto as relações de interdependência entre os (as) catadores e os elementos 
configuracionais que constituem a rede da ACNH em Sant’Ana do Livramento/RS.  
Com base no objetivo geral, elaboro os objetivos específicos que a partir desta 
pesquisa desenvolvo: 1) Discutir aspectos sociológicos relacionados a sociogênese 
dos (as) catadores (as) de materiais recicláveis ao longo da história; 2) Compreender 
como ocorreu a configuração dos processos de organização produtiva dos (as) 
catadores (as) de materiais recicláveis em Sant’Ana do Livramento a partir do contexto 
sócio histórico nacional e municipal; 3) Analisar as configurações das redes de 
relações sociais da Associação de Catadores Novo Horizonte situada em Sant’Ana do 
Livramento/RS. Como hipótese apresento que as relações entre os (as) catadores 
(as) associados (as) e os atores sociais externos constituem redes como uma forma 
de resistência cotidiana utilizadas pela ACNH objetivando configurar a luta por 
reconhecimento por meio da PNRS com inclusão socioeconômica dos (as) catadores 
(as) organizados produtivamente e coletivamente. Como marco teórico na pesquisa 
será acionada as perspectivas processual e relacional de Norbert Elias uma vez que, 
a inter-relação destas, permite explorar a dinâmica sócio-histórica das configurações 
e constituições de redes entre catadores (as) de recicláveis e demais atores sociais 
que permeiam a organização produtiva da categoria no Brasil. Do mesmo modo, na 
discussão proposta, a luta pelo reconhecimento e a resistência cotidiana estão 
contidas na configuração da organização produtiva dos (as) catadores (as) da ACNH. 
Desse modo, esses dois conceitos serão acionados ao longo do trabalho da seguinte 
forma: a luta por reconhecimento e redistribuição sob o prisma de Nancy Fraser 
analisando a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). A resistência cotidiana 
auxiliará na análise da configuração de discursos públicos e ocultos, na concepção de 
James Scott (2013), dos (as) catadores (as) associados (as) como forma de 
subsistência diante as injustiças e de dominação direta desenvolvida por atores e 
instituições. A metodologia deste estudo tem abordagem qualitativa ancorada na 
utilização de três procedimentos de coleta de dados: observação participante, 
entrevistas semiestruturadas e pesquisa documental. Assim, a partir deste estudo 
considero que as associações da organização produtiva dos (as) catadores (as) 
configuram suas relações de interdependência em redes mobilizando atores e ações 
como forma de resistir às estruturas que permeiam o sistema capitalista vigente. Do 
mesmo modo, foi possível compreender tanto a dinâmica de consolidação da 
organização produtiva e coletiva de catadores (as), bem como ocorre à configuração 



 
 

do debate que envolve os resíduos sólidos a partir da atuação de uma associação de 
catadores (as) no contexto investigativo, ou seja, em Sant’Ana do Livramento. A partir 
desse estudo foi possível analisar a formação de redes entre atores visando à inclusão 
socioeconômica dos (as) catadores (as) via Política Nacional de Resíduos Sólidos 
bem como as formas de associações/relações entre os membros associados (as) de 
forma que mobilizem o pertencimento associativo e a dinâmica de trabalho. 
 
Palavras chaves: Associação. Catadores de materiais recicláveis. Configurações. 
Redes. Luta pelo reconhecimento. Resistência cotidiana. Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abstract 
 

TRINDADE, Fernanda dos Santos. Associations from the Association: A study 
about the collectors of recyclable materials from Sant’Ana do Livramento/RS. 
2020. 150f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia, Instituto de Ciências Humanas, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 
2020. 
 
Throughout history, global social, economic and political changes have altered the 
interaction between humanity and garbage in different societies and shifted the 
problem of waste to different areas of scientific knowledge and public policies, including 
in Brazil. Thus, based on this research, I seek to answer the following question: "How 
are the interdependence networks of recyclable material collectors configured in the 
Novo Horizonte Association (ACNH) in Sant'Ana do Livramento / RS?". Through this 
study the general objective is to analyze both the interdependence relationships 
between the collectors and the configurational elements that make up the ACNH 
network in Sant'Ana do Livramento / RS. Based on the general objective, I elaborate 
the specific objectives that I develop from this research: 1) Discuss sociological 
aspects related to the sociogenesis of recyclable material collectors throughout history; 
2) Understand how the process of organizing the productive organization of recyclable 
material collectors in Sant'Ana do Livramento occurred from the national and municipal 
socio-historical context; 3) Analyze the configurations of the social relations networks 
of the Novo Horizonte Waste Pickers Association located in Sant’Ana do Livramento / 
RS. As a hypothesis, I present that the relationships between the associated waste 
pickers and the external social actors constitute networks as a form of daily resistance 
used by the ACNH aiming to configure the struggle for recognition through the PNRS 
with socioeconomic inclusion of waste pickers organized productively and collectively. 
As a theoretical framework in the research, Norbert Elias' procedural and relational 
perspectives will be analyzed, since their inter-relationship allows exploring the socio-
historical dynamics of the configurations and constitutions of networks between 
recyclable waste pickers and other social actors who permeate the category's 
productive organization in Brazil. Likewise, in the proposed discussion, the struggle for 
recognition and daily resistance are contained in the configuration of the productive 
organization of the collectors of the ACNH. In this way, these two concepts will be 
activated throughout the work as follows: the struggle for recognition and redistribution 
under the perspective of Nancy Fraser analyzing the National Solid Waste Policy 
(PNRS). The daily resistance will assist in the analysis of the configuration of public 
and hidden discourses, in the conception of James Scott (2013), of the associated 
pickers as a form of subsistence in the face of injustices and direct domination 
developed by actors and institutions. The methodology of this study has a qualitative 
approach anchored in the use of three data collection procedures: participant 
observation, semi-structured interviews and documentary research. Thus, based on 
this study, I consider that the associations of the productive organization of the pickers 
configure of interdependent relationships networks, mobilizing actors and actions as a 
way to resist the structures that permeate the current capitalist system. In the same 
way, it was possible to understand both the dynamics of consolidation of the productive 
and collective organization of waste pickers, as well as the configuration of the debate 
that involves solid waste from the performance of an association of waste pickers in 
the investigative context. , that is, in Sant'Ana do Livramento. From this analysis it was 
possible to analyze the formation of networks between actors aiming at the 



 
 

socioeconomic inclusion through National Solid Waste Policy (PNRS) of the collectors 
as well as the forms of associations / relationships between the associated members 
in a way that mobilizes the associative belonging and the dynamics of work. 
 
Keywords: Association. Recyclable material collectors. Settings. Networks. Struggle 
for recognition. Everyday resistance. National Solid Waste Policy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lista de Figuras 
 

 

Figura 1 Tipos de relações entre os (as) catadores (as) da ACNH.....................104 

 

Figura 2 Rede de atores externos envolvidos na ACNH....................................112 

 

Figura 3 Entrega do Projeto Coleta Seletiva Solidária em Sant’Ana do Livramento 

dia 30/08/17 para a Prefeitura Municipal............................................. 122 

 

Figura 4 Registro pose do galpão .....................................................................140 

 

Figura 5 Catadores (as) da ACNH e materiais coletados em uma semana........140  

 

Figura 6 Triadora com os materiais organizados nas bags................................141 

 

Figura 7 Retrato catadores (as) associados (as) no galpão...............................141 

 

Figura 8 Momento entre turnos tomando chimarrão no galpão..........................142 

 

Figura 9 Descanso após catação assistindo “Chaves” ......................................142 

 

Figura 10 Catadoras da ACNH em intervalo pintando as unhas no galpão........143 

 

Figura 11 Descanso após dia de trabalho em frente ao galpão............................143 

 

Figura 12 Catadora da ACNH em atividade nas ruas...........................................144 

 

Figura 13 Descanso para tomar chimarrão enquanto espera a separação de 

materiais..............................................................................................144 

 

Figura 14 Catadora da ACNH saindo do galpão para as ruas..............................145  

  

Figura 15 Catadora da ACNH coletando materiais em instituição.......................145 



 
 

 

Figura 16 Registro pesquisadora com catadores (as) da ACNH.........................146 

 

Figura 17 Registro pesquisadora com catadoras................................................146 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lista de Siglas 
 
 

Abrelpe  Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais 

ACIL  Associação Comercial e Industrial 

ACLAN  Associação de Catadoras e Catadores Amigos da Natureza 

ACNH  Associação de Catadores Novo Horizonte 

Agapan  Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural 

CBO  Classificação Brasileira de Ocupações 

CEB  Comunidades Eclesiais de Base  

CEM  Centro de Estudos da Metrópole  

Ciisc  Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores 

de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis 

CNPq  Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CSS  Coleta Seletiva Solidária 

DNIT  Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes  

ECOSOL  Economia Solidária 

EES  Empreendimento Econômico Solidário 

EPI  Equipamentos Individuais de Proteção  

FARRGS   Federação das Associações dos Recicladores de Resíduos Sólidos do 

Rio Grande do Sul  

FEPAM  Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler – RS  

FLD  Fundação Luterana de Diaconia 

IBAMA  Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis  

Ibre-FGV  Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas  

IES  Incubadoras de Economia Solidária 

IFSul  Instituto Federal Sul-Riograndense 

ITCPs  Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares  

MNCR  Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis 

MTE  Ministério do Trabalho e Emprego 

ONGs  Organizações não-governamentais  

Oscips  Organização da sociedade civil de interesse público  



 
 

PDT  Partido Democrático Trabalhista 

PEA  População Economicamente Ativa 

PNRS  Política Nacional de Resíduos Sólidos 

PO  População Ocupada 

PPGS  Programa de Pós-graduação em Sociologia 

PROFEXT Programa de Fomento à Extensão  

PRRS  Plano Regional de Resíduos Sólidos  

PSB  Partido Socialista Brasileiro 

PT  Partidos dos Trabalhadores 

Selurb  Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana  

UERGS  Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

UFPel  Universidade Federal de Pelotas 

UNIPAMPA Universidade Federal do Pampa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sumário 
 
 

Introdução ................................................................................................................ 19 

 
Capitulo 1 - Aspectos históricos e sociais sobre a catação de resíduos em 

perspectiva sociológica .......................................................................................... 32 

1.1 Estado da Arte: produção cientifica sobre os (as) catadores (as) de materiais 

recicláveis .................................................................................................................. 32 

1.2 Marco teórico: imbricamento teórico e conceitos que permeiam a pesquisa ...... 38 

1.2.1 A catação de resíduos em relação a perspectiva de Norbert Elias .................. 39 

1.2.2 A discussão de reconhecimento na formação social do catador de resíduos .. 44 

1.2.3 As formas de resistência cotidiana na catação de resíduos ............................. 47 

1.3 Apontamentos sobre a sociogênese da atividade de catação e o manejo dos 

resíduos ao longo da história .................................................................................... 52 

 

Capítulo 2 – O contexto nacional sócio-histórico da atividade de catação: 

aspectos pertinentes à configuração da Associação de Catadores Novo 

Horizonte em Sant’Ana do Livramento/RS ............................................................ 60 

2.1 Dinâmicas econômicas, políticas e sociais que configuram o debate sobre 

catadores (as) de materiais recicláveis no Brasil ...................................................... 60 

2.1.1 A configuração política e socioeconômica dos (as) catadores (as) de materiais 

recicláveis a partir dos anos 2000 ............................................................................. 67 

2.1.2 O Movimento de Economia Solidária e o contexto da construção da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos ................................................................................... 73 

2.2 Aspectos históricos e socioeconômicos sobre o município de Sant’Ana do 

Livramento ................................................................................................................. 78 

2.2.1 Processo histórico de como o município de Sant’Ana do Livramento lida com as 

questões relativas à limpeza urbana a partir do século XXI ...................................... 85 

2.2.2 A configuração da Associação de Catadores Novo Horizonte: quem são os 

membros? ................................................................................................................. 92 

 

Capítulo 3 – Configuração das redes da Associação de Catadores Novo 

Horizonte .................................................................................................................. 96 



 
 

3.1 Configurações do pertencimento associativo e a dinâmica de trabalho na ACNH

 .................................................................................................................................. 96 

3.2 As relações de interdependência dos (as) catadores (as) da ACNH e a 

configuração de resistências cotidianas .................................................................. 105 

3.3 Atores externos e a configuração das redes de interdependência na ACNH .... 112 

3.4 A luta por reconhecimento configurada pelos catadores da ACNH a partir da PNRS

 ................................................................................................................................ 118 

 

4 Considerações Finais ........................................................................................ 126 

 

Referências ............................................................................................................ 133 

 

Apêndices .............................................................................................................. 140 

Apêndice A – Roteiro de entrevista ......................................................................... 141 

Apêndice B – Fotografias do campo ....................................................................... 142 

 

Anexos ................................................................................................................... 149 

Anexo A – Termo de consentimento de entrevista .................................................. 150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

19 
 

 

Introdução 

 

As questões relativas à produção, manejo e descarte de resíduos1 fazem parte 

do processo civilizatório humano, por isto acompanha variadas discussões ao longo 

dos séculos, dentre as quais sobre a história das enfermidades, ocupação das 

cidades, limpeza urbana, até a geração de trabalho por meio do seu manuseio. Além 

disso, transformações globais sociais, econômicas e políticas alteram a interação 

entre a humanidade e o lixo2 em diversas sociedades e desloca a problemática dos 

resíduos para diferentes áreas do conhecimento científico e das políticas públicas. 

Atualmente, é possível vislumbrarmos um adensamento na produção do debate dos 

resíduos sob os prismas ambiental, econômico e social, especialmente após 

configurar-se como uma preocupação de nível estatal, que englobam desde o 

gerenciamento de resíduos, até a inclusão socioeconômica daqueles (as) que 

historicamente subsistem da atividade de catação. 

Mais especificamente, ao estudarmos os (as) catadores (as) de materiais 

recicláveis podemos defini-los (as), a partir da sua atividade laboral expressa na 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)3, como trabalhadores (as) responsáveis 

pela atividade de limpeza pública por meio da coleta, venda e seleção de material 

reciclável e reaproveitável. Ainda, abrange a preparação do material para expedição, 

realização e manutenção do ambiente e equipamentos de trabalho, divulgação e 

administração do trabalho de reciclagem e, quando organizados em cooperativas e 

associações, engloba o enfardador, separador e triador de sucata.   

No entanto, a inclusão da ocupação de catador (a) de material reciclável na 

CBO, em 2002, sucede acontecimentos e movimentações conjunturais – citados logo 

abaixo – que colocam a questão dos resíduos sólidos no centro da dimensão social, 

no Brasil, em meados da década de 1990. Juntamente a isso, os diversos debates 

entre organizações governamentais e não-governamentais, movimentos sociais 

ambientalistas e o setor produtivo apresenta-se como uma constante, portanto, assim 

                                                
1 Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o resíduo é “todo material, substância, objeto ou 
bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade” (BRASIL, 2010), tendo grande 
potencial de voltar a sua forma original ou de transformação. Os resíduos podem ser: domiciliares, 
provenientes da limpeza urbana e sólidos urbanos.  
2 Para fins de diferenciação entre “lixo” e “resíduos”, o lixo nesta pesquisa, assumirá o caráter daquilo 
que não pode ser reaproveitado ou reutilizado.  
3 Incluídos em 2002 pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Código 5192 – 05. Vide em: < 
http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf> 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTituloResultado.jsf
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como todos os elementos que compõem o meio ambiente, os resíduos passaram 

também a ser percebidos com grande um valor econômico, a partir dos anos 1990, 

com o surgimento de indústrias de reciclagem. 

Dentre os acontecimentos que deslocam o debate sobre resíduos sólidos no 

Brasil para a esfera social podemos citar, com maior ênfase, o surgimento do 

Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR)4, em 2001, 

oportunizado por diversos encontros e eventos promovidos a nível nacional, 

demonstrando um grande potencial de mobilização coletiva da categoria5. Antes do 

surgimento do MNCR, a organização produtiva dos (as) catadores (as) reunia algumas 

experiências, impulsionadas pela ascensão do modelo cooperativista no Brasil6 e pela 

mobilização de entidades filantrópicas. Em 1986 surgiu, na cidade de Porto Alegre/RS, 

a primeira associação de catadores nomeada como “Associação de Catadores de 

Porto Alegre” possibilitada pelo apoio da Igreja Católica. Também no ano de 1989, em 

São Paulo, foi criada a “Cooperativa de Catadores de Papel, Aparas e Materiais 

Reaproveitáveis” (Coopamare) fomentada por projetos de apoio aos moradores de 

rua, oportunizados pela Organização de Auxílio Fraterno (OAF) (BORTOLI, 2009; 

SANTOS et al., 2011). A atuação do MNCR impulsionou, além do surgimento de mais 

cooperativas e associações de catadores7, um espaço para a categoria na agenda 

governamental do Brasil ocorrendo uma intensa movimentação de organizações e os 

representantes políticos eleitos que visavam a preservação ambiental com 

responsabilidade social.  

Em 2003, na gestão do presidente Lula, foi priorizada a criação de leis, 

decretos, programas e planos de resíduos sólidos buscando integrar os (as) catadores 

(as) de materiais recicláveis nos sistemas municipais de gestão de resíduos, esse 

conjunto de ações visava motivar a organização produtiva coletiva da categoria. 

                                                
4 O Movimento surge com o objetivo de garantir o protagonismo popular dos (as) catadores (as) a partir 
da independência de classe, a auto-gestão, a democracia e ação direta, o apoio mútuo e a 
solidariedade de classe (MNCR, 2011).   
5 Alguns encontros e eventos que antecederam a criação do MNCR: o Fórum Nacional Lixo e 
Cidadania, em 1998, coordenado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) onde foi 
lançada a campanha “Criança no lixo nunca mais”; o I Congresso Nacional dos Catadores de Papel, 
ocorrido em Belo Horizonte, em 1999, onde foi debatida a necessidade da criação de um movimento 
nacional de catadores e o I Congresso Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, realizado em 
Brasília em 2001, onde oficialmente foi fundado o MNCR (SILVA, 2017). 
6 Para saber mais sobre a história do cooperativismo no Brasil vide em: 
<https://www.ocb.org.br/historia-do-cooperativismo>   
7 Por exemplo:  em 1990 houve o surgimento da Associação dos Catadores de Papel, Papelão e 
Materiais Recicláveis (Asmare), em Belo Horizonte e a Associação dos Catadores e Recicladores de 
Resíduos Sólidos de Brazlândia (Acobraz), no Distrito Federal. 

https://www.ocb.org.br/historia-do-cooperativismo
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Também, foi no governo Lula que foi sancionado o principal marco normativo brasileiro 

que engloba os resíduos sólidos como uma responsabilidade compartilhada do ciclo 

de vida dos produtos. 

Assim, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – Lei nº 12.305/2010 – 

prevê em seu escopo, além da prevenção, redução e não geração de resíduos, a 

inclusão socioeconômica dos (as) catadores (as) por meio da priorização da 

contratação de cooperativas e associações de catadores (as) no serviço de limpeza 

urbana8. 

Em relação ao universo no qual este estudo se debruça, atualmente, o número 

de catadores (as) em atividade no Brasil diverge, pois segundo o MNCR (2019), o 

quantitativo pode variar entre 300 mil a 1 milhão de trabalhadores (as) que estão 

presentes em 89% das cidades brasileiras, com maior incidência nas regiões Sudeste 

(42%) e Nordeste (30%)9. Nesse universo, encontramos um recorte de gênero e raça 

expressivos, pois 70% dos (as) catadores (as) são mulheres e 66,14% se 

autodeclaram pretos e pardos (14,6% pretos e 51,5% pardos). Além disso, 

apresentam uma taxa significativa de analfabetismo (20,34%) e de grau de 

informalidade (50,62%) (DAGNINO E JOHANSEN, 2017)10. 

Os (as) catadores (as) organizados (as) em cooperativas e associações 

representam 10% da categoria no Brasil (PEREIRA E GOES, 2013), porém o número 

de organizações produtivas de catadores (as) vêm crescendo. No Brasil estima-se 

que existam 1.028 (mil e vinte oito) cooperativas e associações de catadores (as) de 

                                                
8 “Integram os principais marcos normativos do regime brasileiro – elaborados, paulatinamente, entre 
meados dos anos 1990 e 2010 –, as resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) 
em relação à responsabilidade pós-consumo, o decreto da coleta seletiva nas burocracias federais, a 
lei da Política Nacional de Saneamento Básico – PNSB, a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
– PNRS e o decreto do Programa Pró-Catador” (BRANDÃO, 2018, p.4). 
9 No site do MNCR não há uma explicação sobre a variação do quantitativo de catadores (as) de 
recicláveis, isso pode ocorrer pela falta de realização de estudos para levantamento de dados primários 
sobre a categoria em questão. Em estudo realizado por Dagnino e Johansen (2017), os autores 
desenvolveram um método específico para contabilizar o número de catadores (as) no Brasil, que é 
estimado através da CBO Domiciliar – nº 96, 961, 9611, 9612, 9613 –, proveniente do censo do IBGE 
de 2010. Porém, esses dados acabam desconsiderando as populações em situação de rua, além disso, 
as informações são derivadas de microdados da amostra do IBGE, podendo estar sujeitos a 
subestimações ou superestimações causando distorção dos dados e, ainda, a classificação é realizada 
somente a partir da autodeclaração da catação como “trabalho principal”. Assim, pelos dados de 
Dagnino e Johansen (2017) foram contabilizadas 398.348 pessoas ocupadas nos números de CBO 
supracitados.  
10 Estudo comparativo com a População Ocupada Total (PO), realizada com dados do Censo de 
2010/IBGE e microdados da amostra CEM (USP, 2016). 
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materiais recicláveis, sendo o Rio Grande do Sul o terceiro Estado com maior 

concentração, ficando atrás apenas pra Rio de Janeiro e São Paulo (CEMPRE, 2016). 

Em Porto Alegre/RS, no ano de 1996, as cooperativas e associações de 

catadores (as) chegaram a oito e, em 2001, o município foi palco da primeira 

mobilização nacional após consolidação do MNCR. Assim, o Estado do Rio Grande 

do Sul representa um marco importante na organização produtiva e política da 

categoria de catadores (as). Os estudos que dão conta da organização produtiva dos 

(as) catadores (as) no RS (MICHELOTTI, 2006; WIRTH, 2016), apontam para dois 

grupos que representam o estado em âmbito nacional, a Federação das Associações 

dos Recicladores de Resíduos Sólidos do Rio Grande do Sul (FARRGS), em 1998, e 

o MNCR, em 200111. O MNCR, no Estado do Rio Grande do Sul, dá início a uma nova 

forma de articulação dos (as) catadores (as) de recicláveis e impulsiona 

manifestações – marchas e protestos em vias públicas – de catadores (as) em 

articulação com outros movimentos sociais12 reivindicando reconhecimento de classe 

e de direitos. A partir disto, a categoria passa a ter espaço em conferências, 

audiências públicas, seminários e reuniões específicas do poder público, que acabam 

galgando a abertura de diálogo e a construção de políticas públicas voltadas para a 

organização produtiva de catadores (as), em especial, a Política Estadual de Resíduos 

Sólidos (PERS-RS)13 (WIRTH, 2016).  

No estudo desenvolvido por Wirth (2016), o autor identifica que no universo de 

63 municípios gaúchos que têm cooperativas e associações e também realizam coleta 

seletiva ou parte dela, apenas 20 possuem contrato formal estabelecido com as 

prefeituras municipais, as quais reconhecem e remuneram os (as) associados (as) 

pela atividade de catação nos moldes requeridos pelo MNCR14. Um dos desafios 

posto ao movimento, na fase da elaboração da PNRS, foi de firmar uma 

representatividade abrangente e forte para interferir na construção do pacto nacional, 

                                                
11 A FARRGS está vinculada à política de coleta seletiva do município, atuando como figura jurídica 
para representar o conjunto da categoria, a FARRGS estava vinculada a grupos religiosos que 
almejavam a construção de coalização ampla e institucional. E o MNCR é fundado com base em 
tendências anarquistas defendendo a ação direta como principal forma de luta, visto que “que procurava 
limitar o papel das organizações externas às associações de catadores na orientação da política e 
afastar inciativas empresariais do campo de decisão” (WIRTH, 2016, p. 141). 
12 Movimento Trabalhadores Desempregados, Movimento Sem Terra, por exemplo (WIRTH, 2016). 
13 Para saber mais vide: < https://www.sema.rs.gov.br/plano-estadual-de-residuos-solidos> 
14 Modelo de contratação de catadores e catadoras elaborado pelos (as) mesmos (as) e disponibilizado 
no portal da MNCR. Vide aqui: < http://www.mncr.org.br/biblioteca/legislacao/contratos-de-prestacao-
de-servicos-para-coleta-seletiva/modelo-contrato-de-prestacao-de-servicos-para-prefeitura/view> 

https://www.sema.rs.gov.br/plano-estadual-de-residuos-solidos
http://www.mncr.org.br/biblioteca/legislacao/contratos-de-prestacao-de-servicos-para-coleta-seletiva/modelo-contrato-de-prestacao-de-servicos-para-prefeitura/view
http://www.mncr.org.br/biblioteca/legislacao/contratos-de-prestacao-de-servicos-para-coleta-seletiva/modelo-contrato-de-prestacao-de-servicos-para-prefeitura/view
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dessa forma, o MNCR passa a introduzir-se em redes locais, ocupar instâncias de 

participação da política pública e incentivar a criação de cooperativas e associações 

de catadores (as) com capacidades operacionais. 

É nesse contexto, e com a intenção de incluir socioeconomicamente os (as) 

catadores (as) do município de Sant’Ana do Livramento, através da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, que a Associação de Catadores Novo Horizonte15 (criada em 

2014 como iniciativa do Projeto Minuano), é reativada em 2016 com o auxílio de três 

instituições de ensino público superior16 que integram uma Incubadora Tecnológica 

de Cooperativa Popular (ITCP). O envolvimento das instituições na organização 

produtiva dos (as) catadores (as), tem como principal objetivo reconfigurar o debate, 

que se encontrava inerte no poder público municipal, desde a formulação de um Plano 

Regional de Resíduos Sólidos, e articular redes para a implementação de uma coleta 

seletiva solidária com contratação via Prefeitura Municipal dos (as) catadores (as) 

associados (as).  

Assim, diversos são os estudos (STROH, 2009; GUTIERREZ e ZANIN; 2011; 

SILVA, 2017) apontando os limites e dificuldades externas que influenciam a 

formação, consolidação e continuidade de cooperativas e associações de catadores 

(as), no entanto, pouco se é discutido sobre as relações de interdependência que 

interferem na sociabilidade e dinâmica entre associados (as) no interior das 

organizações produtivas, e suas formas de associações com atores sociais externos, 

a fim de configurar redes e ações em direção ao seu reconhecimento também via 

PNRS. 

Nesse sentido, a partir desta pesquisa de cunho sociológico busco responder 

a seguinte questão: “Como se configuram as redes17 de interdependência dos (as) 

                                                
15 A Associação surge e é formalizada em 2014, através da iniciativa do Projeto Minuano, porém não 
prosperou em decorrência da falta de capacitação técnica que resultou na desarticulação dos (as) 
associados (as). Este projeto é desenvolvido pela ONG Planeta Vivo, patrocinado pela Petrobrás, com 
o apoio de prefeituras, entidades empresariais e sociedade: Para saber mais 
vide:<https://www.youtube.com/watch?v=9aJE__LOwSA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1FtnBrI-
pkqSlvtwBdIvXTuGT4osq3Mbu-YaRLFJktyWmUtXFzYyhDSQA> 
16 Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 
(UERGS) e Instituto Federal Sul-Riograndense (IFSul). 
17 Ao usar o termo “redes de interdependência” ou “rede de relações” me refiro tanto aos aspectos e 
atores internos como aos externos, que constituem o universo empírico investigado. Subtendem-se 
isso, pois de acordo com o marco teórico acionado neste estudo, Elias explica a necessidade de 
superação da dicotomia entre a noção de “que o ‘eu’ ou os ‘indivíduos particulares’ estão de um lado, 
havendo do outro lado a estrutura social, o ‘meio ambiente’ que me rodeia, a mim e aos outros ‘eus’” 
(ELIAS, 2008, p.16). Para fins analíticos, no capítulo 3, refiro-me a atores internos e externos da ACNH, 
pois são eles que tecem e configuram as redes de relações, ou seja, ocupam lócus de posição no 
interior do campo. Portanto, é essa noção que traz a ideia de movimento na concepção de Elias.   
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catadores (as) de materiais recicláveis na Associação Novo Horizonte (ACNH) em 

Sant’Ana do Livramento/RS?”. Desta forma, por meio deste estudo, o objetivo geral é 

analisar as relações de interdependência entre os (as) catadores e os elementos 

configuracionais que constituem a rede da ACNH em Sant’Ana do Livramento/RS.   

Com base no objetivo geral, elaboro os objetivos específicos, que a partir desta 

pesquisa desenvolvo: 1) Discutir aspectos sociológicos relacionados à sociogênese 

dos (as) catadores (as) de materiais recicláveis ao longo da história; 2) Compreender 

como ocorreu a configuração dos processos de organização produtiva18 dos (as) 

catadores (as) de materiais recicláveis em Sant’Ana do Livramento, a partir do 

contexto sócio histórico nacional e municipal; 3) Analisar as configurações das redes 

de relações sociais da Associação de Catadores Novo Horizonte situada em Sant’Ana 

do Livramento/RS. 

Têm-se como hipótese que as relações entre os (as) catadores (as) associados 

(as), junto aos atores sociais externos (governos, organizações e movimentos 

sociais), configuram redes na busca por reconhecimento social, atuando na PNRS a 

partir da sua organização coletiva – ACNH –, construindo alternativas de inclusão 

socioeconômica.  

A fim de justificar a pesquisa, descrevo minhas motivações a partir de três 

dimensões: pessoal, acadêmica e social. Em um primeiro momento, informo meu 

envolvimento com o campo, pois realizei meu primeiro contato com catadores (as) na 

graduação em Administração pela Universidade Federal do Pampa, em 2016, como 

bolsista do projeto de incubadora “Incubação de Empreendimentos Econômicos 

Solidários em Sant’Ana do Livramento/RS”, que teve duração de quatro meses. Esse 

projeto foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e desenvolvido pelas instituições Universidade Federal do 

Pampa (UNIPAMPA), Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS) e 

Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul).  

Assim, minha justificativa pessoal vai ao encontro da minha atuação precedente 

na associação, a qual tive oportunidade de acompanhar seu processo de surgimento, 

formalização e consolidação da Associação de Catadores Novo Horizonte através da 

                                                
18 O termo “processos sociais”, nesta pesquisa, refere-se ao o utilizado por Elias, atribuído “às 
transformações amplas, contínuas, de longa duração – ou seja, em geral não aquém de três gerações 
– de figurações formadas por seres humanos, ou de seus aspectos, em uma de duas direções opostas” 
(ELIAS, 2006, p. 27).  
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incubadora19. Após o término do projeto e da minha formação, continuei 

acompanhando as atividades da Associação Novo Horizonte como administradora 

voluntária do projeto intitulado como “Catadoras e catadores em movimento: 

fortalecendo a economia solidária em Santana do Livramento (RS)” até dezembro de 

2018, atuações as quais oportunizaram minha presença em campo com maior 

intensidade no desenvolvimento desta pesquisa. 

Academicamente a ideia é aprender e colaborar com o debate, cada vez mais 

diversificado, referente aos (as) catadores (as) de materiais recicláveis no Brasil 

através de uma perspectiva sociológica. No entanto, buscando me distanciar do 

debate agência/estrutura, presente em muitos estudos sociológicos sobre 

Associações, conduzo o olhar para as relações entre os atores sociais. Desse modo, 

penso o objeto de pesquisa inserido em uma dimensão histórica e em um espaço 

social para compreender como e porque se configuram especificamente e a dimensão 

de como as associações de catadores de resíduos surgem e se modificam na 

sociedade.  

Também espero contribuir socialmente, buscando discutir pautas e demandas 

políticas, sociais e econômica dos (as) catadores (as), bem como produzir uma 

discussão sobre organização produtiva entre o grupo social estudado – catadores (as) 

da ACNH – respeitando a heterogeneidade desta categoria profissional.  

Dentre os estudos que auxiliaram a pensar a delimitação da questão de 

pesquisa que aqui apresento, o meu olhar sobre o estado da arte se baseia nos 

autores Bosi (2008; 2016), Ferreira (2007) e Severo (2008), que ajudaram a 

compreender a organização produtiva dos (as) catadores considerando as relações 

de trabalho no Brasil em diferentes contextos históricos. Além desses, apoio-me em 

pesquisas como de Stroh (2009; 2016) e Castro (2009), que me auxiliariam a pensar 

o processo de organização de cooperativas e associações, bem como da atuação de 

instituições e atores envolvidos nesse contexto.  

Como marco teórico na pesquisa será acionada as perspectivas processual e 

relacional de Norbert Elias, uma vez que a inter-relação destas, permite explorar a 

                                                
19 A incubadora tinha por objetivo realizar a incubação de onze EES no município de Santana do 
Livramento/RS, sendo um deles a Associação de Catadores Novo Horizonte (ACNH), minha atuação 
consistia em contribuir para a visibilidade dos empreendimentos por meio de publicidade, além de 
organizar eventos, tais como feiras, reuniões, palestras, capacitações, etc. Quando utilizo o termo 
“incubadora” ou “projeto”, refiro-me aos projetos de Incubação de Empreendimentos Econômicos 
Solidários, desenvolvidos pelas Instituições de Ensino Técnico e Superior (UNIPAMPA, UERGS, IFSul). 
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dinâmica sócio-histórica das configurações e constituições de redes entre catadores 

(as) de recicláveis e demais atores sociais, que permeiam a organização produtiva da 

categoria no Brasil. Assim, torna-se possível reconstruir o universo investigado 

situando-o em uma longa trajetória através da reconstituição de processos sociais e 

históricos de configurações considerando aspectos políticos, econômicos e sociais 

que configuram a organização da ACNH.  

Do mesmo modo, na discussão proposta, a luta pelo reconhecimento e a 

resistência cotidiana estão contidas na configuração da organização produtiva dos 

(as) catadores (as) da ACNH. Desse modo, esses dois conceitos serão acionados ao 

longo do trabalho da seguinte forma:  a luta por reconhecimento e redistribuição, 

como remédios para a injustiças econômicas, culturais e simbólicas, respectivamente, 

sob o prisma de Nancy Fraser (2002; 2006; 2007), analisando concomitantemente, a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) como um remédio afirmativo com 

pretensões transformativas. A PNRS assume uma centralidade na formação de redes 

da ANCH, a partir do momento em que seus instrumentos são operacionalizados pela 

Associação e pelas redes envolvidas na organização produtivas dos (as) catadores 

(as).  A resistência cotidiana auxiliará na análise da configuração de discursos 

públicos e ocultos, na concepção de James Scott (2011; 2013), dos (as) catadores 

(as) associados (as) como forma de subsistência diante as injustiças e de dominação 

direta desenvolvida por atores e instituições.   

Assim, o arcabouço teórico deste estudo emergiu da pesquisa de campo, que 

promoveu uma reflexão sistemática, buscando, dessa forma, a análise de processos 

e dinâmicas subjacentes ao fenômeno observado, os quais permitiram a criação de 

categorias de análise20. A partir dessa compreensão, a pesquisa empírica tornou-se 

substancial. Desse modo, a seguir, compreendo que a parte metodológica auxilia na 

construção e delimitação do percurso e temática da pesquisa. 

Vale ressaltar que o meu acesso ao campo de pesquisa, junto aos (as) 

catadores (as) na Associação Novo Horizonte, foi possível a partir da minha atuação 

como bolsista universitária em dois projetos de pesquisa e extensão universitária de 

incubação de EES que ocorreram de 2016 a 2018. A participação nos projetos 

                                                
20 A exemplo, utilizo a pesquisa de Norbert Elias e John L. Scotson (2000) em “Os Estabelecidos e os 
Outsiders: Sociologia das relações de poder a partir de uma pequena comunidade”, no qual os 
pesquisadores combinaram o movimento de indução e dedução de forma a valorizar o conhecimento 
já existente, assim como, dar espaço para o campo se expressar e criar novas categorias de análise.  
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permitiu, mais tarde, durante o mestrado, o acesso e a permanência no universo 

empírico, entre os meses de setembro e outubro de 2019. Assim, o material de análise 

deste estudo é fruto de uma pesquisa com abordagem qualitativa ancorada na 

utilização de três procedimentos de coleta de dados:  observação participante, 

entrevistas semiestruturadas e pesquisa documental. 

A escolha da investigação empírica, de acordo com Mills, tem como objetivo 

“dirimir discordâncias e dúvidas acerca de fatos e, assim, tornar discussões mais 

frutíferas ao basear todos os lados de maneira mais substantiva” (MILLS, 2009, p.33), 

o que permite, portanto, uma guinada de pontos de vista21. Sobre a pesquisa de 

campo, Beaud e Weber explicitam que o pesquisador (a) que escolhe ir a campo22 é 

movido (a) pela curiosidade: “que conduzirá você a impelir suas investigações, a 

observar nos detalhes23, a agir por aproximação ou zooms naqueles pontos em que 

os outros sociólogos olham, sistematicamente, de mais alto e de mais longe” (BEAUD 

e WEBER, 2010, p. 11). 

A observação participante torna-se relevante para compreender; não só o 

universo dos indivíduos os quais me proponho a experienciar, mas também o universo 

das relações que vivenciam. Dessa forma, passo a ser também indivíduo constituinte 

daquela realidade: “ora, é preciso ‘estar com’ ou, melhor ainda, ‘fazer com’, para 

compreender o que quer que seja” (BEAUD e WEBER, 2010, p. 32).  

Ao anunciar que iria participar, por um determinado período de tempo, da rotina 

de trabalho dos (as) associados (as), mesmo conhecendo e por ter convivido com a 

maioria deles (as), ocorreu certa desconfiança sobre os motivos da minha presença, 

mesmo que temporária, e atuação na ACNH. A partir de uma conversa explicativa 

sobre minha presença no galpão24, busquei compreender essa desconfiança. Percebi, 

e eles (as) alegaram, que me “enxergavam como bolsista do projeto vinculado à 

incubadora”. Assim, busquei elucidar e posicionar-me como pesquisadora que, 

                                                
21 Beaud e Weber (2010, p. 11). 
22 Aqui o termo “campo” remete a conceptualização que Beaud e Weber adotam na pesquisa 
etnográfica, para elas o termo faz mais sentido, nesse contexto, quando traduzido para o inglês 
fieldwork, pois entendem o campo como “um trabalho, não uma passagem, uma visita ou uma 
presença. O fieldworker não vai tão-somente ao campo, ele fica ali, e acima de tudo, trabalha ali” 
(BEAUD e WEBER, 2010, p. 09).    
23  Grifo das autoras. 
24 Ao utilizar o termo “galpão” refiro-me à estrutura física onde fica localizada a ACNH. 
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mesmo vinculada a uma instituição de ensino superior (UFPel), não estava vinculada 

à nenhuma das Entidades de Apoio e Fomento (EAF)25.  

Após isso, como pesquisadora passei a permanecer no galpão, e participei de 

algumas atividades de trabalho rotineiras em horários de expediente de trabalho, das 

9h às 21h durante um mês e meio. Essa observação me possibilitou o acesso ao 

auxílio nas atividades desempenhadas nos espaços internos e externos da 

Associação. Nos primeiros dias em campo, observei a rotina de trabalho dos (as) 

associados (as) buscando compreender como ocorria a sistematização de tarefas e 

fui, gradativamente, me inserindo e me disponibilizando para participar das atividades, 

conforme a abertura que me proporcionavam. A partir disto percebi que a observação 

participante, além do galpão, teria que ser realizada junto ao trabalho nas ruas26. 

Desse modo, em um primeiro momento, participei da realização da limpeza do 

galpão, estando presente em reuniões, ajudando na pesagem e triagem do material 

e, posteriormente, observando e participando da atividade de catação nas ruas com 

aqueles que me permitiram tal vivência. Além dessas situações cotidianas, também 

pude acompanhar alguns acontecimentos pontuais como: reuniões promovidas pela 

Prefeitura Municipal de Sant’Ana do Livramento, negociações e pagamentos – 

realizados sempre aos finais de semana – com a Alama Reciclagem do Brasil27, 

oficinas promovidas pela incubadora e confraternizações.  

A observação participante me oportunizou reconhecer o momento – geralmente 

durante a atividade na rua – e as perguntas apropriadas para a realização das 

entrevistas semiestruturadas, considerando que as entrevistas, em relação a 

observação, demandam uma exposição maior dos (as) catadores (as). A realização 

de pesquisa empírica envolve o processo de construção de confiança, que é 

permanente no interior do campo, sendo que estes demandam sensibilidade do (a) 

pesquisador (a), no sentido de sentir o campo e seus (suas) interlocutores (as). 

Ressalta-se, que dois associados optaram em não participar da entrevista.  

A formulação do roteiro das entrevistas semiestruturadas (Anexo – 1), e sua 

realização, teve o objetivo de captar aspectos sociais, dados e informações que a 

                                                
25 Assim são denominadas as instituições responsáveis pela incubação de Empreendimentos 
Econômicos Solidários (EES) dentro do movimento de Economia Solidária, nesse contexto específico, 
a UNIPAMPA, UERGS e IFSul. 
26 Em menos de uma semana de campo, os (as) associados (as) sugeriram que eu usasse o uniforme 
da ACNH, acontecimento este que pode ter sido interpretado como uma demonstração de confiança  
27 Principal empresa compradora dos resíduos coletados pelos (as) catadores (as) associados (as) da 
ACNH. 
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observação participante não proporcionou. Dessa forma, cada uma delas foi realizada 

em momentos diferentes, algumas durante a atividade de catação nas ruas, outras, 

na frente do galpão. Ou seja, as entrevistas ocorreram de forma individual e conforme 

a disposição do (a) interlocutor (a) em participar. A identidade dos (as) entrevistados 

(as) foram preservadas e a eles (as) foram atribuídos nomes fictícios.  Desse modo, a 

realização das entrevistas auxiliaram a compreender o significado que os (as) 

entrevistados (as) atribuem às suas práticas e acontecimentos, buscando interpretar 

“os seus sistemas de valores, as suas referências normativas, as suas interpretações 

das situações conflituosas ou não, as leituras que fazem das próprias experiências, 

etc” (QUIVY e CAMPENHOUDT, 2005, p.193). 

Também foi necessário recorrer à pesquisa documental com o objetivo de 

compreender, de modo mais amplo e denso, o contexto investigado, bem como os 

elementos configurados pelos atores e que constituem a rede de relações constitutiva 

da ACNH com instituições governamentais e não-governamentais. Assim, os 

documentos ajudam a identificar os atores e os elementos configuracionais acionados, 

ajudando a constituir o histórico detalhado dos desdobramentos da Associação até o 

momento atual. Além do mais, os documentos têm o intuito de informar, auxiliam na 

organização de decisões deliberadas cotidianamente e a longo prazo tomadas por 

pessoas e instituições (MAY, 2004). Desse modo, os documentos utilizados para essa 

pesquisa foram: Plano Regional de Resíduos Sólidos de Santana do Livramento, 

Plano Piloto do Programa de Educação Ambiental Cidade Linda, Lei Municipal Nº 

6.731, Pré-Projeto Coleta Seletiva Solidária de Santana do Livramento e atas de 

reuniões realizadas na ACNH.  

Ainda, acredito que cabe explicar a escolha em escrever esse trabalho em 

primeira pessoa. Isso se deve ao meu posicionamento enquanto pesquisadora, o que 

vai ao encontro do entendimento que Howard Becker tem sobre a linguagem 

acadêmica uma vez “um autor não pode ser ninguém; então, todo autor é 

necessariamente alguém” (BECKER, 2015, p. 27). A crítica de Becker (1977) à 

linguagem utilizada pelos sociólogos é a adesão de construções gramaticais passivas, 

que denotam uma indeterminação do sujeito, de forma que não é possível saber quem 

falou o que e quem fez o quê, resultando em uma imprecisão dos acontecimentos. 

Porém, a voz passiva será utilizada no debate de leituras e bibliografias e para explicar 

a argumentação de algum autor (a) ou interlocutor (a).    
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Após tratar dos aspectos metodológicos da pesquisa, apresento como foi 

organizada a estrutura e itens dos capítulos, a fim de apresentar os argumentos e 

atingir objetivos os quais me propus.  

Em relação à estrutura do trabalho, o estudo está organizado nos seguintes 

capítulos: O Capítulo I – Aspectos históricos e sociais sobre a catação de 

resíduos em perspectiva sociológica, com base na elaboração do estado da arte 

sobre o tema da pesquisa, discuto o trajeto sociológico acionado para compreender a 

sociogênese dos (as) catadores (as) de recicláveis ao longo da história de acordo com 

a perspectiva relacional e processual de Norbert Elias, bem como a luta por 

reconhecimento e as resistências cotidianas provenientes das teorias de Nancy Fraser 

e James Scott, respectivamente. Estes autores irão auxiliar na compreensão 

relacionadas às redes de relações a partir de aspectos e atores que configuram o 

debate sobre a organização produtiva dos (as) catadores (as) no Brasil e no contexto 

da ACNH. 

O Capítulo II – O contexto nacional sócio-histórico da atividade de 

catação: aspectos pertinentes à configuração da Associação de Catadores Novo 

Horizonte em Sant’Ana do Livramento/RS é dedicado para a discussão mais 

específica sobre a organização produtiva e coletiva de catadores (as) em âmbito 

nacional, e como configuram a discussão em torno dos resíduos e a formação de 

associações de catadores (as) no contexto investigativo da pesquisa, neste caso, 

Sant’Ana do Livramento/RS.  A partir disso, é possível identificar atores sociais que 

influenciam e auxiliam na formação de cooperativas e associações de catadores (as) 

de recicláveis, bem como o cenário político que a questão dos resíduos passa a ter 

uma dimensão social através de políticas como a PNRS, decretos, programas e 

projetos. Além disso, para uma compreensão mais densa e abrangente da conjuntura 

em que a ACNH surge, busco explorar elementos históricos e socioeconômicos do 

município, a fim de analisar aspectos – desemprego, desigualdade social, 

escolaridade, etc – que levam a atividade de catação a ser uma alternativa para uma 

parcela da população santanense. A partir disto, analiso quais as dinâmicas que 

possibilitam à ACNH como uma alternativa para a execução da limpeza urbana do 

município, através da implementação da coleta seletiva solidária via PNRS. 

E no Capítulo III – Configurações das redes da Associação Novo Horizonte 

são analisadas as relações sociais entre membros da ACNH que configuram o 
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pertencimento associativo e a dinâmica do trabalho organizado, resultando na 

configuração de resistências cotidianas a partir do entendimento que a estrutura física 

da associação, para os (as) catadores (as) associados (as), representa um espaço 

social onde os discursos ocultos são construídos. Ainda, identifico e busco 

compreender os atores sociais e a configuração de redes de interdependência que se 

formam no processo de configuração da ACNH e da PNRS no contexto local de 

Sant’Ana de Livramento na busca por reconhecimento social via inclusão 

socioeconômica dos membros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Capitulo 1 - Aspectos históricos e sociais sobre a catação de resíduos em 

perspectiva sociológica 

 

A partir deste capítulo o objetivo é trazer discussões sociológicas relacionadas 

a sociogênese dos (as) catadores (as) de materiais recicláveis ao longo do século XVI 

ao XX. Para tal, em um primeiro momento apresento pesquisas acadêmicas sobre os 

(as) catadores (as) na produção científica por meio do estado da arte para, a partir 

disto, elaborar a discussão do marco teórico. Este debate nesta pesquisa foi 

desenvolvido a partir da investigação do estado da arte, realizada por aproximação 

temática, como pelo trajeto metodológico e procedimentos adotados pela coleta de 

dados. Assim, os conceitos operacionalizados dos (as) autores (as) tratados nesse 

capítulo – Norbert Elias, Nancy Fraser e James Scott – serão discutidos no tópico 1.2 

deste capítulo. Por fim, no tópico 1.3 desta dissertação, apresento a sociogênese dos 

(as) catadores (as) de recicláveis considerando aspectos históricos e sociais das suas 

relações com a sociedade.  

 

 

1.1 Estado da Arte: produção cientifica sobre os (as) catadores (as) de materiais 

recicláveis 

 

A elaboração do Estado da Arte em um trabalho científico possibilita trazer à 

tona o que vem sendo discutido no meio acadêmico envolvendo a temática 

relacionada a pesquisa aqui realizada. Desse modo, buscarei reconhecer os enfoques 

que estão permeando este universo e as contribuições acadêmicas que 

posteriormente podem compor o exercício de construção e análise da pesquisa. 

A intenção central a partir deste tópico é elencar as discussões que permeiam 

catadores (as) nas ciências humanas, especificamente na sociologia, a fim de 

pressupor a base ou, ainda, o pano de fundo dos debates mais profícuos 

oportunizados por meio de dissertações, teses e artigos. Interessa-nos, entretanto, 

pesquisas produzidas no contexto brasileiro as quais trazem abordagens sociológicas 

em que o (a) catador (a) de material reciclável seja protagonista, isto é, abordem a 

questão dos resíduos com foco nos (as) catadores (as) de materiais recicláveis, com 
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ênfase nos sujeitos28. 

Inicialmente encontrei o estudo “massa marginal” desenvolvido por José Nun e 

divulgado na CEPAL no ano de 1966, um estudo onde os (as) catadores (as) são 

indiretamente tematizados, nele foi abordado os trabalhadores que atuavam “por 

conta própria”. O mesmo discute que sem a absorção dessa massa marginal no 

mercado de trabalho, a informalidade penetrou no setor considerado formal. Os (as) 

catadores (as), nesse contexto, tornaram-se cada vez mais numerosos (as) devido à 

atividade de catação ser considerada uma alternativa para aqueles (as) trabalhadores 

(as) cujas ocupações foram extintas por determinações mercadológicas ou em 

decorrência da incapacidade física, consequência do envelhecimento (BOSI, 2008). 

Após, observa-se que a produção acadêmica no Brasil que aborda os (as) 

catadores (as) aumentou gradativamente a partir dos anos 2000, o que pode ter 

ocorrido devido alguns acontecimentos que contribuíram e movimentaram o debate 

científico em torno deste grupo social: a) A consolidação do Movimento Nacional de 

Catadores de Materiais Recicláveis no ano de 2001; b) Em 2002, com a inclusão dos 

catadores à Classificação Brasileira de Ocupação através do Ministérios do Trabalho 

e Emprego; c) Durante o Governo Lula com o crescimento de programas e ações de 

apoio aos catadores no Brasil, além da inclusão deste tema na agenda governamental 

dos municípios; d) Implementação da Lei Nº 11.445/07 - Lei Federal do Saneamento 

Básico – que dispensa a licitação na contratação de associações e cooperativas de 

catadores para serviço de coleta, processamento e comercialização de resíduos 

sólidos urbanos, seguida pela; e) Implementação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos – Lei Nº 12.305/2010 – que abrange, além dos aspectos ambientais e 

econômicos, a esfera social que prevê a responsabilidade compartilhada e a 

priorização da contratação de cooperativas e associações para coleta seletiva nos 

municípios e; f) O aumento significativo das cooperativas e associações de catadores 

de materiais recicláveis propiciados pelos eventos supracitados.  

Numa primeira pesquisa bibliográfica em diversos periódicos e revistas 

acadêmicas foram encontradas inúmeras abordagens, em diferentes perspectivas, 

                                                
28 Entende-se como catador associado ou catador organizado àquele catador que é membro de uma 
cooperativa ou associação (MICHELOTTI, 2006; SILVA e MICHELOTTI, 2009; CUNHA, 2011). Já na 
perspectiva dos autores os “catadores individuais” (LIMA, 2018) ou ainda os “catadores 
desorganizados” (CUNHA, 2011) ou “catadores não-organizados” (SILVA e MICHELOTTI, 2009) são 
aqueles que exercem a catação de forma autônoma, sem estar filiado a nenhuma organização coletiva. 
Nessa pesquisa utilizaremos as denominações de catador associado e catador individual.  
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relativa à questão dos (as) catadores (as) de materiais recicláveis em diferentes áreas 

do conhecimento. Nas ciências da saúde (principalmente na enfermagem) 

predominou estudos sobre a saúde dos (as) catadores (as) e os riscos da profissão. 

Nas engenharias (sanitária, civil, ambiental e de produção) houve publicações 

relacionadas à estrutura física e operacional da atividade de catação e experiência de 

aplicação de técnicas. Já nas ciências sociais aplicadas (direito, administração, 

economia, arquitetura e urbanismo, serviço social e principalmente gestão pública) em 

sua maioria referentes à participação e acesso a políticas públicas e a formação de 

cooperativas/associações a partir da Lei Nº12.305/2010. E, por fim, nas ciências 

humanas apresentando uma maior produtividade (história, geografia, psicologia, 

educação, antropologia e sociologia) voltadas às questões de exclusão e inclusão 

social e formação de identidade de catadores(as). 

Posteriormente, realizei uma busca sobre a produção internacional relacionada 

ao tema dessa pesquisa29. Gallon e Marziale (2016) identificaram, através de um 

levantamento bibliográfico nas bases de dados PudMed, Scopus e Lilacs, que reúnem 

publicações de artigos em revistas científicas no exterior, as condições de trabalho e 

saúde dos catadores de materiais recicláveis na América Latina.  Foram encontradas 

quarenta publicações no Brasil, sete estudos na Colômbia, três estudos no México, 

um estudo na Argentina e dois estudos discutindo o trabalho dos (as) catadores (as) 

no Brasil, Colômbia e México com maior ênfase nos (as) catadores (as) autônomos 

(as) que trabalham nas ruas (dezoito artigos).   

Realizando uma busca nas mesmas bases de dados utilizando o termo “waste 

pickers” foi possível encontrar estudos com maior concentração da Índia (oito 

publicações), México (quatro publicações), China (três publicações), Indonésia (duas 

publicações), Nigéria (duas publicações) seguidas de Paquistão, Filipinas e Nicarágua 

com uma publicação. A maioria dos estudos encontrados tratam da inclusão de 

catadores (a) em um modelo de gestão integrada de resíduos e questões relacionadas 

à saúde destes (as) trabalhadores (as) (com maior concentração no México) e com 

grande predominância de catadores (as) autônomos (as). 

Por meio desse breve levantamento geral é possível demonstrar que as 

produções científicas que abordam catadores (as) de materiais recicláveis são 

                                                
29 Busquei artigos na Scientific Eletronic Library Online (Scielo) que trata-se de uma biblioteca digital 
de livre acesso com modelo cooperativo de publicação digital de periódicos científicos brasileiros.  
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inúmeras e plurais em seus conteúdos e áreas de conhecimento. Dessa forma, a fim 

de direcionar discussões que complementam o estudo, primeiro discorro sobre as 

produções na área de ciências humanas, em seguida, aprofundo discussões 

presentes na sociologia com maior regularidade a fim de fundamentar o percurso 

desta pesquisa.   

Um breve levantamento na plataforma google acadêmico30 foi possível 

identificar que as abordagens diferem quando se trata de catadores (as) associados 

(as) e catadores (as) individuais. Há uma vasta produção desenvolvida sobre a 

organização produtiva de catadores (as) através do prisma da economia solidária31 

(MARTINS, 2005; LIRA DA SILVA, 2010; NASCIMENTO, 2012; SILVA, 2017; 

SANTOS, 2011; PASQUALETO, 2018; ACCORSI; 2018). Estes estudos, em sua 

maioria, tratam aspectos de construção de identidade por meio do trabalho e luta por 

reconhecimento (MARTINS, 2005; MICHELOTTI, 2006; CUNHA, 2011).   

Nas pesquisas que abordam o (a) catador (a) individual exploram, 

majoritariamente, as relações e condições de trabalho, o engajamento militante destes 

(as) trabalhadores (as) e o acesso a políticas públicas (ALVES, 2002; NATALINO, 

2003; SEVERO, 2008; MONTENEGRO, 2010; MIURA e SAWAIA, 2013; SILVA, 

2016). 

Outro fator que se destacou no levantamento da produção acadêmica na área 

foi a escrita etnográfica (NATALINO, 2003; MONTENEGRO, 2010; LIRA DA SILVA, 

2010; LIMA, 2018; SILVA, 2016), bastante presente e que abordou tanto os (as) 

catadores(as) como as associações de catadores (as). Isto pode ser em decorrência 

da alta complexidade da realidade investigada e, fruto de um esforço para retratar de 

forma mais abrangente possível o grupo investigado. Considerando, dessa forma, que 

acontecimentos secundários32 afetam diretamente a rotina de trabalho, a atividade de 

catação e as técnicas isoladas que não dariam conta da heterogeneidade de temas 

que o universo empírico demanda. 

                                                
30 https://scholar.google.com.br/ 
31 A perspectiva da economia solidária que estes estudos abordam dialogam muito com o que Silva 
(2017, p. 20-21) entende como tratando-se de “uma nova “roupagem” política e acadêmica que aborda, 
sob diferentes prismas teóricos e empíricos, a mobilização popular em torno do apoio à formação de 
grupos produtivos e associativos, de caráter suprafamiliar) 
32  Referem-se a acontecimentos provenientes da vida pessoal desses (as) trabalhadores (as) e que 
interferem diretamente no desenvolvimento da atividade de catação, tais como: abuso de álcool e 
substâncias psicoativas, violência doméstica, problemas relacionados à saúde, entre outros. 
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Dentre outras discussões que permeiam os (as) catadores (as), como bem 

apontado por Bosi (2016), dizem respeito às formas alternativas de geração de renda 

para trabalhadores “excluídos” e sobre a construção de “novos sujeitos”. Segundo o 

autor, é comum aparecer estudos que mostram a catação como uma atividade 

marginal em relação à acumulação de capital em que engloba o (a) catador (a) na 

categoria de “trabalhador por conta própria” que detém total controle sobre suas 

negociações.  Quando essa percepção é transposta aos (às) catadores (as) 

organizados (as), os pesquisadores tendem a compreender a formação de associação 

e cooperativas como uma forma de resistência e alternativa frente ao sistema 

econômico de mercado e que, em sua maioria, recaem em categorias tais como: 

empoderamento, reconhecimento, construção de identidade (geralmente profissional 

ou coletiva).   

A classificação e separação entre catadores (as) associados (as) e catadores 

(as) individuais nas pesquisas se tornam relevantes, de certa forma, pois orienta o 

debate que tem sido frequente na sociologia desde que a questão dos resíduos sólidos 

atingiu a dimensão social: a luta por distinção (SILVA e MICHELOTTI, 2009). Essa 

luta fragmenta a categoria de catadores (as) entre individuais e associados (as), 

promovendo uma diferenciação na qual este último pode deter acesso a determinados 

bens, direitos garantidos pelo Estado e organização produtiva enquanto o primeiro 

permanece em sua condição usual de trabalho e subsistência. Esta diferenciação 

acaba provocando um distanciamento ou estranhamento entre catadores (as) e 

gerando dissenso na luta pelo reconhecimento da categoria de forma geral, posto que 

uma das razões para se engajarem em associações e cooperativas é justamente para 

afastar-se da estigmatização33 social vinculada à atividade de catação. Assim, o (a) 

catador (a) individual continua carregando o estigma ao não aderir a organização 

produtiva coletiva.  

Detendo-me aos (às) catadores (as) associados (as), porém sem deixar de 

problematizar a luta por reconhecimento da categoria laboral de forma geral, a partir 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos, utilizo Lima (2018) e Cunha (2011) que 

realizam pesquisas de campo em locais onde houve distorções na implementação da 

                                                
33 Aqui usa-se o termo “estigma” conceituado por Goffman em que o indivíduo estigmatizado é 
considerado um estranho que podem “(...) assim deixamos de considerá-lo criatura comum e total, 
reduzindo-o a uma pessoa estragada e diminuída. Tal característica é um estigma (...) constitui uma 
discrepância entre a identidade social real e a virtual” (GOFFMAN, 1988, p.12). 
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política de Estado de forma a não atender as dimensões de reconhecimento e 

redistribuição. Logo, essa realidade acentua a luta por distinção e a diferenciação de 

grupo que acaba orientando o reconhecimento pelo modelo de identidade – questões 

essas que foram esclarecidas no capítulo 2 da dissertação. 

Assim, buscando compreender quais e como os elementos configuracionais 

influenciam no pertencimento associativo em uma organização produtiva de 

catadores, há também os estudos de Stroh (2007; 2016). A cientista social busca, por 

meio de suas pesquisas, investigar os elementos que sustentam a inclusão 

socioeconômica dos (as) catadores (as) e me auxiliou a pensar o processo de 

organização de cooperativas e associações, bem como, da atuação de instituições e 

atores envolvidos nesse contexto. Nesse mesmo prisma, porém como uma crítica ao 

projeto de economia solidária como uma forma alternativa de modo de produção, 

utilizo Bárbara Geraldo de Castro, com seu estudo sobre “A economia solidária de 

Paul Singer: construção de um projeto político” de 2009.  

Também, apoio-me nos estudos do historiador Antônio de Pádua Bosi (2008; 

2016), que constrói suas pesquisas em torno da organização dos (as) trabalhadores 

(as) catadores (as) considerando as relações de trabalho no Brasil. Assim, auxiliam 

na compreensão do cenário em que a organização produtiva de catadores (as) de 

recicláveis passa a ser considerada no contexto do sistema capitalista brasileiro.  Do 

mesmo modo, apoio-me em pesquisas como de Ferreira (2007) e Severo (2008) para 

entender o entrelaçamento entre o advento da modernidade, o sistema capitalista e o 

surgimento da atividade de catação no mercado de trabalho informal em um modo de 

produção específico.  

Além disto, há uma produção expressiva no campo das artes sobre os (as) 

catadores (as) que antecedem registros oficiais sobre a existência da atividade de 

catação no Brasil e que continuam sendo produzidas até a atualidade. Por vezes, em 

meio ao estado da arte, recorro a algumas produções artísticas, pois estas suscitam 

exemplos que remetem ao meu campo investigativo ou dialogam com os conceitos 

expostos. No entanto, é reconhecido que são modalidades diferentes de 

conhecimento social, podemos considerar, desde que com cautela, que a literatura 
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nos oferece descrições frutíferas da realidade social, pois tem uma liberdade maior 

para trabalhar as filigranas do real (MARTINS, 2014)34.  

Estes autores, entre outros, estão presentes no esforço investigativo que aqui 

me dedico, em vista disso, nos tópicos subsequentes busco responder à questão de 

pesquisa a partir da construção e discussão do marco teórico dessa pesquisa.  

 

 

1.2 Marco teórico: imbricamento teórico e conceitos que permeiam a pesquisa 

 

Neste subitem apresento os (as) autores (as) utilizados (as) para embasar os 

objetivos que esta pesquisa se propôs, são eles: Norbert Elias, Nancy Fraser e James 

Scott, respectivamente. O primeiro a partir da sociologia processual e relacional com 

destaque para os conceitos-chaves: configuração, rede de interdependência, 

processos sociais, psicogênese e sociogênese. O resgate dos processos sócio-

histórico relacionados aos resíduos dialoga com a perspectiva de uma sociologia 

processual e relacional, que nos oferece ferramentas para compreender o universo 

investigativo da pesquisa, através da identificação dos atores e elementos 

configuracionais, os quais dinamizam as redes de interdependência da Associação de 

Catadores Novo Horizonte - ACNH. Os elementos configuracionais, estimulados a 

partir da relação entre os atores, vieram à tona durante a pesquisa de campo e 

constituem as redes de relações, são eles: a luta por reconhecimento de Nancy Fraser 

– mobilizada a partir dos atores externos da Associação – e as resistências cotidianas 

de James Scott – provocadas a partir dos atores internos e externos da ACNH35. 

 

 

 

                                                
34 No capítulo 2 item 1.2.2, menciono o livro autobiográfico “Quarto de despejo” de Ana Carolina de 
Jesus e o documentário “Estamira” produzido por Marcos Prado para demonstrar a presença da mulher 
negra catadora. No mesmo capítulo, porém no tópico 1.2.3, cito a peça “Homens de Papel” de Plinio 
Marcos para exemplificar formas cotidianas de resistência que a obra expõe de forma não intencional  
e o documentário “Catadora de Gente” que refere-se o processo de “embrutecimento” que pode ser 
entendido também como uma forma de resistência cotidiana.  
35 Além disso, surge o conceito de “ação recursiva” de Anthony Giddens, porém não com toda a 
potência, ou seja, não com todo o arcabouço conceitual da teoria da estruturação de Giddens, mas 
próximo da noção de cotidiano para explicar alguns aspectos das interdependências da ACNH. 
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1.2.1 A catação de resíduos em relação a perspectiva de Norbert Elias 

 

O objetivo desta pesquisa é analisar, a partir da perspectiva processual e 

relacional, como se configuram e quais as redes de interdependência da Associação 

de Catadores Novo Horizonte – ACNH -, situada em Sant’Ana de Livramento/RS. Para 

tal empreitada, busco compreender como e quais são as dinâmicas, atores e 

elementos configuracionais compostos nas interações sociais que constituem este 

universo empírico, através da ótica da sociologia relacional e processual de Norbert 

Elias, que traz a noção de indivíduo como resultado de suas relações com os outros 

e consigo mesmo. Desse modo, este estudo aponta para os conceitos-chaves de 

configuração, rede de interdependência, processos sociais, sociogênese e 

psicogênese.  

Apoio-me no conceito de processos sociais, especialmente, no processo 

histórico pelo qual o uso, manejo e descarte dos resíduos constituem-se como uma 

preocupação social e objeto de interesse sociológico, como inclusão socioeconômica 

dos (as) catadores (as) de materiais recicláveis no Brasil a partir da organização 

produtiva. Além disso, o imbricamento que esses processos representam para a 

sociogênese e psicogênese da relação entre sociedade e resíduos, assim como, da 

forma a qual essa relação influencia na construção de uma narrativa pelo poder 

público. Essa perspectiva tornou-se relevante para a pesquisa, uma vez que, nos 

ajuda compreender o contexto das configurações em que a organização produtiva de 

catadores (as) em associação e cooperativas passa a ser uma alternativa no Brasil.

 A perspectiva relacional é importante para este estudo, pois nos oferece 

instrumentos para compreender o universo investigativo da pesquisa na ACNH. Por 

meio do prisma de configuração e redes de interdependência, serão compreendidas 

como as interações sociais ocorrem e possibilitam a organização produtiva da 

categoria. Assim, ao identificar as redes, identifico também os atores internos e 

externos da Associação, que dinamizam os elementos constituem as redes.  

Um dos conceitos centrais para a formulação dessa pesquisa é o de 

configuração ou figuração. O mesmo pode ser entendido como o nexo entre a 

sociedade (Associação, prefeitura, produtores de resíduos, etc) e o indivíduo 

(catadores (as)), pois exprime que a sociedade não se trata de um aglomerado 

cumulativo de seres humanos, mas que a interdependência entre os indivíduos é 
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elemento essencial para a formação da sociedade. Com essa visão, o autor explicita 

que o indivíduo é constantemente orientado para outros indivíduos (ELIAS, 1989), 

assim, entende que estes se encontram “ligados aos outros por um fenômeno de 

dependência recíproca” (ELIAS, 2001, p. 56). O autor afirma ainda que, a 

interdependência entre os indivíduos depende do contexto da configuração36.  

Elias busca entender, ao combinar a perspectiva relacional com a processual, 

o contexto das configurações não somente como um processo sociológico que existe 

em si, mas estreitamente relacionado a processos históricos, sociais e biológicos. 

Com base nisso, as estruturas sociais mantêm-se em movimento e se desenvolvem 

na história como processo social de longa duração, assim como as ações sociais que 

são compreendidas no interior de uma rede de relações e interdependências.  

O imbricamento dessas perspectivas – relacional e processual – é apresentado 

a partir de uma investigação em documentos e arquivos históricos realizada nos dois 

volumes das obras “O Processo Civilizador” – Uma história dos costumes e Formação 

do Estado e civilização – de Elias (1993; 1994a). A leitura dessas obras nos possibilita 

compreender as transformações que sucederam a sociedade de corte37 no decorrer 

de processos históricos. Elias analisou o desenvolvimento social, no contexto do 

absolutismo na sociedade ocidental, não somente pelas ações individuais de pessoas 

isoladas (como determinada pessoa conquistou o poder?), mas também a partir de 

mudanças sociais que estão em curso (qual estrutura social vigente? Como as 

relações humanas sustentam determinada organização política?) (ELIAS, 1993).  

Sob essa perspectiva, Elias (1994a) recorreu aos manuais de boas maneiras e 

códigos de conduta vigentes da época percebendo, a partir desta investigação, um 

refinamento do comportamento da sociedade que perpassam desde a gerência das 

funções corporais até, por exemplo, atividades elementares como etiquetas à mesa, 

como se vestir, gesticular etc. Com isso, o autor traz a discussão sobre as mudanças 

na estrutura da personalidade e de controle das emoções para a esfera sociológica, 

                                                
36 A fim de ilustrar esta constatação Elias (2001) utiliza-se da metáfora da dança e do jogo, pois tem a 
intenção de demonstrar que são os envolvidos em suas posições e comportamentos que, concatenados 
uns aos outros, estabelecem relações interdependentes naquele contexto específico, uma vez que, 
cada dança ou o jogo são únicos e oportunizam variações de acordo com as regras, recursos e 
propósito acordados entre os envolvidos. 
37 Nesse caso “A corte deve ser considerada como uma sociedade, isto é, uma formação social na qual 
são definidas de maneira específicas as relações existentes entre os sujeitos sociais e em que as 
dependências recíprocas que ligam os indivíduos uns aos outros engendram códigos e 
comportamentos originais” (ELIAS, 2001, p.8). 
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pois entende-as como transformação das interações sociais. Este autocontrole e a 

ascensão de um novo padrão de regulação das emoções no qual sentimentos, tais 

como, a vergonha e suas variantes – nojo, repugnância, aversão, etc – moldam uma 

nova forma de sociabilidade e sensibilidade que evidenciam o que vem a ser a 

“civilidade”38 que se expande e faz parte do processo civilizador ocidental no XVI. 

A forma como a sociedade passa a se relacionar com os resíduos – tema que 

será discutido de forma mais aprofundada no tópico 1.3 – é uma demonstração como 

a noção de civilidade se expande por toda a sociedade ocidental expressas na 

transformação da percepção olfativa e da sensibilidade ao odor. Nesse mesmo 

sentido, Bosi (2016) em sua obra “História dos catadores no Brasil” evidencia: “É claro 

que havia a noção de fedor, mas a sensibilidade contrária aos cheiros ruins não era 

ainda aguçada e avivada como no presente. O que geralmente fosse capturado pelo 

olfato não gozava de grande importância” (BOSI, 2016, p. 318). 

Essas transformações influenciam questões atreladas à higiene pessoal, 

limpeza dos ambientes (públicos e privados) e práticas sociais relacionadas ao lixo 

que estão relacionadas à emergência das novas formas de sociabilidade e 

sensibilidade. Elias atribuiu essas transformações, tanto na estrutura social como na 

estrutura da personalidade, a dois processos recíprocos: a sociogênese e 

psicogênese, respectivamente.  

Ambos acontecem de forma simultânea dentro de processos históricos e 

sociais de longa duração. O que o sociólogo observa é que a transformação na 

estrutura da personalidade individual dos seres humanos produz mudanças na 

estrutura social a qual está inserido e o contrário também ocorre, em outras palavras, 

“o processo civilizador individual que ele (o ser humano) obrigatoriamente sofre é uma 

função do processo civilizador social” (ELIAS, 1994a, p. 15).  

O autor ressalta ainda que a sociogênese e psicogênese não podem ser 

estudadas de formas independentes, mas consideradas em um enfoque dinâmico e 

relacional, e que sua função em um processo social é de extrema importância, pois 

“propõem-se a revelar a ordem subjacente as mudanças históricas, sua mecânica e 

mecanismos concretos” (ELIAS, 1994a, p.17 [grifo do autor]). Por esse motivo, é 

                                                
38 O termo civilidade encontra-se entre aspas, não só neste trabalho, mas também na obra do “Processo 
Civilizador: Uma história dos Costumes”, quando Elias refere-se à noção de civilidade atribuída pelo 
senso comum, ou seja, uma “sociedade civilizada” é quando esta é educada e cortês. Mas o sentido 
da palavra civilidade para Elias carrega um significado temporal das transformações comportamentais 
de um determinado período e sociedade. 
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importante combinar as perspectivas relacionais e processuais, pois ao serem 

combinadas dão conta de explicar o micro e o macrossocial como interdependentes 

considerando as influências recíprocas que um exerce sobre o outro. É nesse sentido 

que, a existência de catadores (as) de recicláveis e a construção da Associação têm 

que ser compreendidas como resultados de processos psico e sociogenéticos.  

A intenção do autor ao formular sua teoria sociológica nessa perspectiva é 

refutar a noção de homo clausus39, uma vez que, essa visão desconsidera que os 

indivíduos são, desde a infância, pertencentes a uma pluralidade de pessoas 

interdependentes e que é através desse convívio que se adquire e transmite 

conhecimento. Assim, para Elias, a sociedade é composta por inúmeras 

configurações que formam o tecido das interdependências entre os homens, essa 

rede – ou teia – de interdependência expressa a noção de figuração.   

A constituição natural dos seres humanos prepara-os para aprenderem com 
outros, para viverem com outros, para serem mantidos por outros e para 
cuidarem de outros. É difícil imaginar como é que os cientistas sociais podem 
obter uma compreensão clara do facto de a natureza preparar os seres 
humanos para a vida em sociedade sem incluir, no seu campo de visão, os 
aspectos do processo evolutivo e do desenvolvimento social da humanidade 
(ELIAS, 1994b, p. 146)40 

 

A interdependência é esclarecida por Elias (2001) pelo modelo de jogos, o qual 

é baseado em dois ou mais indivíduos que medem sua força, é a partir deste modelo 

que o autor explica o equilíbrio de poder como uma característica estrutural e integral 

que estão diariamente presentes em todas as relações humanas. A intenção do 

modelo de jogos é demonstrar a dimensão relacional do poder, através das relações 

funcionais entre indivíduos interdependentes, utilizando-se da metáfora dos jogos de 

forma a expressar um controle ou coerção mútua. A operacionalização do conceito de 

poder, na perspectiva eliasiana, será evidenciada no capítulo 3 desta dissertação, ao 

analisarmos as relações dos catadores (as) associados (as) entre eles e com os atores 

que compõe as redes de interdependência.  

                                                
39 Indivíduo isolado, o “eu” desprovido de “nós” 
40 Na obra Teoria Simbólicas, Elias (1994b, p. 29) busca distinguir os termos “evolução” e 
“desenvolvimento social” por entender que o primeiro diz respeito ao processo natural de evolução 
biológica de uma espécie. Já o “desenvolvido social” é entendido pelo autor, como uma capacidade 
humana de transformação sob forma de processo de aprendizagem social, isto é, “Tudo o que é social 
está sujeito a transformações com um carácter de desenvolvimento”. Trata-se de processos que 
ocasionam transformações diferentes onde a evolução tem caráter irreversível; e o desenvolvimento 
social, é reversível isto porque uma sociedade pode fazer marcha atrás e regredir para um estádio 
anterior. Outro elemento importante a ser considerado é que nem todo desenvolvimento social provoca 
mudanças biológicas. 
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Para tal, Elias desconstrói não só o conceito de “poder” como algo que deve 

ser temido, ou considerado imoral ou ainda suspeito, como também conceitos 

socialmente polarizados, tais como, “ordem” e “função”. Para o autor, quando se refere 

à ordem é no sentido de uma “ordem natural” e não no sentido de “lei e ordem”, 

portanto, a desordem, decadência e a destruição são considerados como processos 

estruturados, isto é, “têm o seu lugar como processos estruturados lado a lado com o 

crescimento e a síntese e a morte e a desintegração lado a lado com o nascimento e 

a integração” (ELIAS, 2001, p. 82). 

A ideia de “função”, na concepção de Elias (2001), não pode ser compreendido 

como uma atividade empreendida de uma parte para a totalidade, mas sim, como 

resultado da preservação para a harmonia da sociedade. Nesta pesquisa, entende-se 

que todos os indivíduos, ou seja, os (as) catadores (as), se constituem a partir da 

relação e assim, suas funções se dão no interior de uma configuração tal que cada 

sujeito se constitui por meio do outro, culminando na formação da ACNH. 

 Nessa perspectiva, busco analisar como se constituem as redes de relações 

de interdependência da Associação de Catadores Novo Horizonte para compreender 

as configurações que explicam o pertencimento associativo dos (as) catadores (as). 

No que diz respeito à sociologia processual, conforme será discutido no próximo 

capítulo, Elias ajuda a pensar sobre as transformações históricas e sociais que 

ocorreram no debate público e trouxeram os (as) catadores (as) para o centro da 

discussão acerca dos resíduos sólidos a partir dos processos de sociogênese e 

psicogênese pelo qual, a relação da sociedade com os resíduos também se modifica 

ao longo da história. 

Os elementos configuracionais, impulsionados a partir das relações entre os 

atores internos e externos à ACNH, foram identificados durante a observação 

participante e aplicação das entrevistas com os (as) catadores (as) associados (as). 

Tais elementos configuracionais são relevantes, pois atores relacionam-se e criam 

redes com a intenção de mobilizá-las em prol dos objetivos dos (as) catadores (as) 

associados (as) da ACNH. No tópico seguinte, discorro sobre a luta por 

reconhecimento de Nancy Fraser e como a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) pode ser considerada um remédio contra injustiças, a partir das dimensões 

de reconhecimento e redistribuição 
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1.2.2 A discussão de reconhecimento na formação social do catador de resíduos  

 
O conceito de Fraser sobre a luta por reconhecimento, contextualizada a partir 

de relações entre atores externos, dialoga com o entendimento de que a PNRS – 

como um remédio para os (as) catadores (as) contra as injustiças sociais – pode ser, 

parcialmente, nesse contexto específico, um instrumento configurado pelos atores 

externos como uma rede que articula-se em torno da implementação da lei. 

Principalmente, no que diz respeito à inclusão socioeconômica de catadores (as), a 

partir da organização produtiva destes em cooperativas e associações e a sua 

contratação para o serviço de limpeza urbana através da implementação da coleta 

seletiva nos municípios. 

Esta luta pelo reconhecimento, como um elemento configuracional das redes 

de relações externas à ACNH, tem relação direta com a noção de justiça proposta por 

Nancy Fraser (2002) que englobam as dimensões de: 1) redistribuição 

socioeconômica de recursos produtivos e renda e; 2) reconhecimento cultural 

baseado no modelo de status social, isto é, a condição dos membros de um grupo 

perceberem-se como parceiros integrais na interação social em detrimento de 

sentirem-se submetidos à uma identidade única de grupo. Ou seja, o objetivo de 

propor um modelo de status para compreender o reconhecimento é “desenvolver uma 

explicação acerca do reconhecimento que possa acomodar toda a complexidade das 

identidades sociais, em vez de uma que promova a reificação” (FRASER, 2000, 

p.109).  

Essa perspectiva teórica aborda os indivíduos como parceiros de interação e 

não somente como submetidos a uma identidade coletiva, que pode solapar 

identidades singulares. Assim, no modelo de status, o não reconhecimento se dá pela 

subordinação social, isto é, o membro individual do grupo como “parceiro total de 

interação” (FRASER, 2000, p. 113) ser impedido de participação paritária na vida 

social. Desse modo, para a autora ocorre a necessidade de transformar os padrões 

institucionalizados que impedem a igualdade entre os indivíduos e reproduzem 

relações assimétricas como padrão cultural.  

Ao propor as dimensões de redistribuição e reconhecimento, Fraser (2006) 

aponta como remédio para a injustiça econômica e a injustiça cultural e simbólica, 

respectivamente, sem deixar de problematizar seus objetivos reciprocamente opostos 
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o que a autora chama como “dilema da redistribuição-reconhecimento”. Isto é, a luta 

por reconhecimento clama por promover uma diferenciação de grupo, enaltecendo a 

especificidade de um coletivo, porém orientando-se pela política de estatuto e não 

pela política de identidade a fim de substituir padrões de valor cultural 

institucionalizados. Enquanto a luta por redistribuição tende a promover uma 

“desdiferenciação do grupo”, porém, chama atenção para o fato de que “os dois tipos 

de luta estão em tensão; um pode interferir no outro, ou mesmo agir contra o outro” 

(FRASER, 2006, p. 233).  

Aos grupos que sofrem injustiças tanto da estrutura econômico-política como 

da estrutura cultural-valorativa da sociedade, Fraser designa-os como “coletividades 

bivalentes”. Assim, ela propõe duas abordagens que visam reparar as injustiças que 

permeiam o delimitante da redistribuição-reconhecimento: os remédios afirmativos e 

remédios transformativos que operados à redistribuição e reconhecimento provocam 

mudanças estruturais distintas. 

De um lado, a redistribuição e o reconhecimento afirmativo produzem 

mudanças estruturais sem afetar as estruturas subjacentes que os concebem; de 

outro, a redistribuição e o reconhecimento transformativo desconstroem o arcabouço 

da estrutura generativa subjacente. O primeiro oportuniza benefícios sociais sem 

modificar a estrutura circundante; o segundo, produz transformações no tecido social 

de maneira a modificar a estrutura profundamente. 

Desse modo, chamo atenção para a categoria de catadores (as) como um 

grupo social que pode ser analisado no conceito de “coletividade ambivalente” uma 

vez que a catação pode ser entendida como a atividade daqueles que são renegados 

do mercado de trabalho formal e que, por questões inúmeras, lhe são negados o 

reconhecimento e a distribuição de renda. Além desta categoria estar no interior “uma 

estrutura econômico-política que engendra modos de exploração, marginalização e 

privação especificamente” marcados pelo gênero e raça, constituindo-se “como uma 

diferenciação econômico-política dotada de certas características de classe” 

(FRASER, 2006, p. 234-235). 

Outro fator que torna possível aproximar a construção dos (as) catadores (as) 

como uma coletividade ambivalente, é a presença significativa de mulheres, 

principalmente as mulheres negras, que desempenham a atividade de catação. No 

contexto investigativo desta pesquisa, este recorte de raça e gênero está presente, 
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pois a ACNH é formada, majoritariamente, por mulheres negras41. Essa incidência 

pode ser compreendida a partir da visão de Nancy Fraser que explica que os grupos 

sociais – gênero e raça – sofrem injustiças tanto da estrutura econômico-política 

(redistribuição), como da estrutura cultural-valorativa (reconhecimento) da sociedade.  

Essas injustiças foram historicamente constituídas e engendradas em 

fenômenos, tais como a divisão sexual e racial do trabalho que estão presentes nas 

estruturas sociais em maior ou menor intensidade, repercutem e se reproduzem de 

forma a interferir nas condições de existência desses grupos sociais. Segundo dados 

do MNCR, 75% dos (as) integrantes que compõem as cooperativas de reciclagem são 

mulheres, ainda, hoje 66,14% dos (as) trabalhadores (as) que desempenham a 

catação se consideram pretos (as) ou pardos (as) (DAGNINO E JOHANSEN, 2017). 

Adensando essa discussão trago a autora Cherfem (2016), que apesar de não 

desenvolver sua pesquisa em torno da luta de reconhecimento, traz dados 

importantes provenientes de pesquisa empírica que auxiliam a sustentar a 

constatação da presença massiva de mulheres negras nas cooperativas e associação 

de catadores (as)42. A autora ao investigar uma cooperativa de resíduos sólidos, a 

partir das relações de gênero e raça, percebe a presença significativa de mulheres, 

principalmente mulheres negras. Essa ocorrência no setor de reciclagem acontece, 

pois segundo Cherfem (2016), este setor não demanda categorias elevadas de 

qualificação o que, consequentemente, atrai as mulheres desempregadas, com baixa 

escolaridade e com mais de 40 anos de idade não absorvidas pelo mercado formal. 

Essas atribuições apresentadas pela autora dialoga com a caracterização do campo 

investigativo, a ACNH, pois o que se observou predominantemente, desde o começo 

                                                
41 Não intenciono, neste estudo, me ater minunciosamente em uma análise detalhada e profunda que 
abordem questões de gênero e raça, pois foge ao escopo deste trabalho. Porém, por ser uma 
caracterização expressiva do campo considero pertinente uma breve problematização.  
42 Exemplo disso, como retrato da divisão sexual e racial do trabalho, a presença de mulheres negras 
desenvolvendo a atividade de catação também é reproduzida nas obras literárias, são elas: Carolina 
Maria de Jesus, ex-moradora da favela do Canindé, catadora de papel e ferro velho e mãe de três 
filhos, em 1960 tem seu diário “Quarto de Despejo: diário de uma favelada” publicado e se torna uma 
das primeiras escritoras negras do Brasil. Os escritos de Carolina Maria de Jesus foram descobertos 
pelo repórter Audálio Dantas, do jornal “Folha da Noite” que, ao estar realizando uma cobertura 
jornalística sobre as casas construídas a margem do rio Tietê, acabou conhecendo uma série de 
escritos produzidos por Carolina que, em 1960, lhe rendeu o primeiro livro “Quarto de Despejo” com 
mais de 1 milhão de exemplares vendidos. E Estamira Gomes de Sousa, catadora que habitava e 
desenvolvia a atividade de catação no lixão Jardim Gramacho, localizado no Rio de Janeiro. A sua 
história foi retratada no documentário dirigido por Marcos Prado e produzido por José Padilha, em 2006, 
denominado “Estamira”. A obra aborda, além da atividade de catação como fonte de sustento, questões 
de gênero (violência contra a mulher), de saúde (principalmente mental e psicológica) e espiritual (a 
descrença em Deus de forma agressiva como forma de revolta).  
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da Associação em 2016, é a presença de mulheres, negras, com faixa etária que 

variam entre 25 até 60 anos, a maioria com ensino fundamental incompleto e todas 

tendo, em média, seis filhos43. 

No capítulo 2 será possível uma problematização mais aprofundada da PNRS 

aplicada em contextos diferentes afastando a ideia de um remédio contra injustiças 

ao ser mobilizada para atender interesses do capital. Por outro lado, no capítulo 3 

investigo a mobilização desta política a partir dos atores externos para promover a 

inclusão socioeconômica dos (as) catadores (as) associados (as) atendendo as 

dimensões de reconhecimento e redistribuição no contexto investigativo da ACNH em 

Sant’Ana do Livramento/RS. 

Isto posto, a seguir construo o argumento de como as formas de resistência 

cotidianas de James Scott são acionadas estrategicamente pelos (as) catadores (as) 

de recicláveis como forma de sobrevivência para, posteriormente, analisar quais e 

como os atores externos e internos constituem redes na ACNH a fim de mobilizar 

discursos ocultos e públicos    

 

 

1.2.3 As formas de resistência cotidiana na catação de resíduos 

 

Embora seja uma adaptação, talvez ousada, trago o conceito de resistência 

cotidiana, que pode ser através do discurso público e oculto, para discutir como atores 

das redes tecidas pelos (as) catadores (as) da ACNH são capazes de configurar 

discursos públicos. Além disso, analiso a construção de discursos ocultos no interior 

da rede de relações da Associação como uma forma de resistência diante das 

possíveis dominações de rede de instituições com interesses difusos.  

O antropólogo James Scott (2013, p. 19) ao estudar os camponeses, servos, 

grupos étnicos minoritários e povos colonizados em um determinado contexto, busca 

compreender como as formas de dominações institucionalizadas que apoderam-se do 

trabalho, bens e serviços de uma população subordinada44 são semelhantes, e como 

as relações de poder entre dominadores e subordinados são perpetuadas e 

estrategicamente contestadas pelos últimos.  

                                                
43 A ACNH chegou a ser composta por 14 mulheres e 06 homens entre os anos de 2018 e 2019. 
44 Aqueles que tem seu estatuto definido pelo nascimento com mobilidade praticamente nula e não 
provém de direitos políticos e cívicos (SCOTT, 2013). 
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Logo, para entender os padrões culturais de dominação e subordinação é 

preciso considerar que a representação é condição constitutiva da relação de poder 

entre os subordinados e dominadores em que os primeiros reforçam a superioridade, 

a hegemonia de valores e discursos dos dominadores através de performances e 

simulações ritualísticas estereotipadas. Estas são reproduzidas em arena pública 

obedecendo as requisições dos dominadores que impõem representações públicas 

credíveis de altivez e controle. O que Scott quer destacar é que  

A maioria das formas assumidas por essa luta [de classes] não chegam a ser 
exatamente a de uma confrontação coletiva. Tenho em mente, neste caso, 
as armas ordinárias dos grupos relativamente desprovidos de poder: 
relutância, dissimulação, falsa submissão, pequenos furtos, simulação de 
ignorância, difamação, provocação de incêndios, sabotagem, e assim por 
diante (SCOTT, 2011, p. 2019). 
 

Para o autor, a resistência cotidiana orientada pela cultura dos subalternos, 

praticada por um pequeno grupo ou até individualmente de forma sequente, pode 

tornar-se, muitas vezes, até mais efetiva do que a luta travada por movimentos sociais 

que geram contestações abertas como, por exemplo, greves e rebeliões. Assim, Scott 

analisa que as formas corriqueiras de resistência são essenciais para compreender a 

dinâmica de como os grupos subordinados defendem seus interesses e têm acesso a 

ganhos imediatos no período “entre revoltas” (SCOTT, 2011). Essas formas de 

resistência seriam relativas a atos de relutância, falsas submissões, sabotagens, 

pequenos furtos, simulação de ignorância, entre outros. 

Para entendermos os atos potenciais e possíveis acontecimentos que podem 

resultar em um desequilíbrio do poder ou até a eclosão de uma crise, é necessário a 

observação para descortinar o que acontece detrás do simulacro e dos jogos de 

aparências, explorando o domínio do “discurso oculto” e as formas de resistência 

cotidianas, frutos do processo de dominação que, conforme explica Scott: 

Uma vez que designámos o comportamento subordinado na presença da 
figura dominadora como discurso público, usaremos o termo “discurso oculto” 
para caracterizar o discurso que tem lugar “nos bastidores”, fora do campo 
de observação direta dos detentores do poder. O discurso oculto é, pois, 
conotativo no sentido em que consiste em anunciados, gestos e práticas que, 
tendo lugar fora de cena, confirmam, contraditam ou inflectem aquilo que 
aparece no discurso público (...) Ao avaliarmos a discrepância entre o 
discurso oculto e o discurso público podemos, talvez, começar a avaliar o 
impacto da dominação neste último (SCOTT, 2013, p. 31). 
 

Ao denominar os discursos como oculto ou público quer dizer que, o primeiro é 

atribuído a um espaço social específico e de um grupo particular de atores sendo 

criado “por um ‘público’ restrito que exclui – que é ocultado de – outros ‘públicos’ 
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específicos” abrangendo, não apenas atos discursivos, mas práticas diversas. Scott 

(2011) ainda enfatiza que quando o escopo dos resistentes é satisfazer necessidades 

imediatas, tais como, alimentação, renda, terra e segurança física, etc, a resistência 

não é direcionada apenas à fonte de dominação.  

Assim, é possível pensar os (as) catadores (as) como uma população 

subjugada por terem seu trabalho de forma geral apropriado e explorado pelos 

atravessadores45, pelas grandes indústrias de reciclagem e pelos mecanismos do 

capitalismo que perpetuam estruturas econômicas-políticas de exploração. O vínculo 

entre catadores (as) e esses atores, mesmo não sendo contratual e estatutário, geram 

outras formas de dominação originando uma relação assimétrica, de dominação e, 

consequentemente, de resistência.  

Exemplo disso é a falta de regulamentação do mercado de reciclagem em que, 

além da flutuação de preços pelos materiais coletados, os atravessadores, também 

submetidos às grandes indústrias oligopsonistas de reciclagem46, revendem o 

material com um preço de 100% chegando a 250% maior que os pagos aos catadores 

(as). Não raro ainda se aproveitam da vulnerabilidade dos (as) catadores (as) e 

propõem o pagamento dos materiais coletados com alimentos e/ou bebidas 

alcóolicas. Inclusive, é comum que os atravessadores forneçam adiantamentos para 

os (as) catadores (as) que, frequentemente, os solicitam fazendo com que, dessa 

forma, o compromisso com o mesmo comprador seja preservada e os intermediários 

possam usar dessa “boa-ação” para criar uma dependência e uma dominação ainda 

maior em relação aos catadores (as).  

Há casos sérios de violação de direitos humanos em que esses trabalhadores 
são submetidos a horas de trabalho a fio sem qualquer salubridade, há casos 
de servidão por dívida ao comprador, vínculos por meio de pequenos vícios, 
trabalho infantil e análogo à servidão. (...) Verdadeiros cartéis de 
compradores submetem catadores à condição de mão-de-obra barata. (...) 
Hoje, esse é o retrato da cadeia produtiva no Brasil, da qual os catadores são 
agentes principais, mas também os que menos se beneficiam dela (JARDIM, 
YOSHIDA E MACHADO FILHO, 2012, p. 423). 
 

Como já foi discutido no tópico 1.1, onde trago o estado da arte, nessa parte da 

explanação recorro às obras literárias a fim de trazer exemplos que se aproximam das 

                                                
45 Conhecidos também como sucateiros ou aparistas, os atravessadores são os intermediários entre 
os (as) catadores (as) e as grandes empresas.  
46 Lucrativo para as indústrias de reciclagem uma vez que “Os compradores finais do material recolhido 
formavam um oligopsônio que determinava a renda dos catadores. Não havia patrões, nem contratos 
de trabalho no sentido clássico, mas o controle sobre as atividades dos catadores pertencia às 
indústrias compradoras, e esse fato parecia irreversível” (BOSI, 2016, p. s/p). 



 

50 
 

formas de resistências engendradas pelos (as) catadores (as) e que suscitam 

exemplos que remetem ao meu campo investigado. Assim, a relação entre catadores 

(as) e os intermediários – atravessadores, sucateiros, aparistas – é retratada na peça 

de Plínio Marcos, escrita em 1967, “Homens de Papel”47, obra na qual é possível 

vislumbrar tanto a simulação de obediência frente a dominação imposta como a 

construção de uma resistência cotidiana. Na obra, os (as) catadores (as), cansados 

(as) de serem enganados (as) pelo atravessador na pesagem dos materiais, mal 

remunerados, destratados e as mulheres assediadas pelo atravessador, resolvem 

sabotá-lo acordando, fora da vista do intermediário, não catar nos próximos dias e 

presumindo que, desta forma, iriam prejudicar o rendimento do comprador. Ao fim da 

peça, após enfrentamento direto entre catadores e o sucateiro, a dominação prevalece 

e o simulacro entre dominadores e dominados, novamente, é retomado. 

A peça, por esse e outros aspectos, nos faz refletir como a resistência cotidiana, 

neste contexto, está atrelada ao processo de “embrutecimento”, termo utilizado por 

Maria Tugira no curta-metragem “Catadora de Gente”, alusivo a um comportamento 

ríspido e indiferente. Esse comportamento é produto das violências físicas, morais e 

simbólicas as quais os (as) catadores (as) sofrem rotineiramente e se transformam 

em experiências que passam a ser naturalizadas e, consequentemente, acabam 

sendo reproduzidas tanto em espaços de convivência entre catadores (as), como na 

interação destes com a sociedade.  

Nesse processo, o (a) catador (a) mobiliza sua revolta estrategicamente, 

tomados pela descrença em diversos setores da sociedade, contra tudo e todos que 

podem prejudicar suas condições materiais de existência: seja competindo com outros 

(as) catadores (as) para ter acesso ao melhor material, seja silenciando diante das 

humilhações e preconceitos sofrido durante a atividade de catação. Ao mesmo tempo 

que, reafirmando seu compromisso tão-somente com sua sobrevivência e de seus 

familiares nucleares, muitos (as) catadores (as) não observam normas e condutas 

sociais que dialoguem com a imagem que o Estado quer vender para a sociedade: 

catadores (as) como “agentes ambientais”. Isso se dá, uma vez que, alguns catadores 

(as), ao exercerem sua atividade – conforme pude presenciar na investigação 

                                                
47 Vide em:  
<http://joinville.ifsc.edu.br/~luciana.cesconetto/Textos%20teatrais/Pl%C3%ADnio%20Marcos/PL%C3
%8DNIO%20MARCOS%20-%20Homens%20de%20Papel.pdf> 

http://joinville.ifsc.edu.br/~luciana.cesconetto/Textos%20teatrais/Pl%C3%ADnio%20Marcos/PL%C3%8DNIO%20MARCOS%20-%20Homens%20de%20Papel.pdf
http://joinville.ifsc.edu.br/~luciana.cesconetto/Textos%20teatrais/Pl%C3%ADnio%20Marcos/PL%C3%8DNIO%20MARCOS%20-%20Homens%20de%20Papel.pdf
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empírica desenvolvida – acabam por espalhar os materiais contidos nas sacolas e 

utilizam carroças com tração animal para realizar a coleta dos materiais.  

Buscando interpretar estas atitudes recorrentes no contexto investigativo e que 

dialogam com a noção de resistências cotidianas aqui expostas, em determinadas 

situações estas podem ser interpretadas como uma forma de insubordinação às 

instituições que queiram legitimar formas de dominação através de práticas e 

discursos romantizados. Essas instituições intentam, muitas vezes, sobrepor 

interesses corporativos, mascarados como preocupação ambiental, à valorização da 

categoria de trabalhadores composto por indivíduos vivendo em condições 

subumanas em que nem suas necessidades primárias lhes são garantidas. Um 

exemplo disso é relacionado a implementação da PNRS no Brasil que, dependendo 

dos atores, instituições e interesses envolvidos, pode ser adaptada para atingir 

resultados políticos e corporativos como é o caso identificado no estudo realizado por 

Lima: 

A história do fechamento do aterro de Jardim Gramacho corresponde ao 
processo de reconfiguração da gestão de resíduos sólidos na região 
metropolitana do Rio de Janeiro. A expectativa dos megaeventos trouxe 
implicações para a forma como essa reconfiguração se deu nesse contexto. 
Ela privilegiou a operacionalização das medidas mais imediatas e visíveis, 
como o fechamento de lixões e criação de aterros, em detrimento da 
construção das etapas intermediárias previstas na concepção das políticas, 
necessárias para a consolidação de um sistema de gestão de resíduos mais 
efi ciente a longo prazo em termos sociais e ambientais. A estratégia traçada 
pelas políticas públicas nesse caso seguiu na direção da construção de 
grandes empreendimentos em cuja base se encontravam tecnologias de 
reaproveitamento energético. O caminho da modernização tecnológica 
adotado pelas políticas de gestão de resíduos foi traduzido através do modelo 
das CTRs, em cujas modernas instalações não era permitida a presença de 
catadores (LIMA, 2018, p. 17).  
 

A esse tipo de discurso público48, em que as intenções reais não são 

declaradas, Scott, emprestado de Bourdieu, denomina como eufemização:  

O eufemismo é usado para obscurecer algo que se considera negativamente 
ou que representaria um embaraço se fosse declarado de modo mais 
explícito (...) Os eufemismos impostos no discurso público desempenham um 
papel semelhante, mascarando muitas realidades sórdidas da dominação e 
conferindo-lhes uma aparência inofensiva e asséptica (SCOTT, 2013,p. 92). 
 

A partir disto, podemos compreender que muitos discursos construídos pelo 

Estado têm a ver com uma mercantilização da reciclagem em que a premissa de uma 

motivação ambiental mascara o interesse econômico que grandes indústrias 

                                                
48 No capítulo 3 será possível visualizar como essas formas de resistência podem configurar redes 
tanto a partir das relações entre os (as) catadores (as), por meio do discurso oculto, como a partir das 
relações entre os (as) catadores (as) e as atores externos, através dos discursos públicos.   
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vislumbram nos resíduos e no trabalho daqueles que o realizam. Desse modo, no 

próximo item do capítulo será desenvolvida uma discussão sobre a configuração de 

processos sociais de longa duração que configuram o modo como as sociedades se 

relacionam com os resíduos e a partir disso como ocorre a formação do que vem a 

ser a atividade de catação e o(a) catador (a) na atualidade. 

 

 

1.3 Apontamentos sobre a sociogênese da atividade de catação e o manejo dos 

resíduos ao longo da história  

 
Neste tópico busco compreender quais as definições que norteiam a relação 

entre os resíduos e o desenvolvimento da sociedade que influenciam a narrativa 

construída pelo Estado que, por sua vez, passa a enxergar os (as) catadores (as) de 

materiais recicláveis como atores essenciais na cadeia de reciclagem. Para tanto, 

apoio-me na noção de processos sociais de longa duração, que a perspectiva 

processual de Norbert Elias me oportuniza.  

A discussão sobre os processos de sociogênese e psicogênese, nesse interim, 

se tornam apropriadas a partir do momento em que a relação entre as estruturas da 

personalidade se modificam com a dinâmica social e com a ressignificação dos 

resíduos em diferentes períodos históricos – como foi discutido no tópico 1.2.1 quando 

explico a teoria sociológica de Elias a partir da sociedade de corte. Ou seja, a 

produção de resíduo nas sociedades perpassa à compreensão de que 

transformações, principalmente, de cunho cultural, social, ambiental e político, que 

ocorrem constantemente, a respeito da maneira como as sociedades e os indivíduos, 

em geral, passam a produzir, tratar e destinar seu resíduo, bem como, sobre como 

ressignificam a possibilidade de reciclá-los. 

Podemos elencar, como forma de melhor sistematizar o argumento, que os 

ciclos nos quais os resíduos perpassam historicamente, questões de níveis sanitária, 

ambiental, social e econômica nas sociedades, são interdependentes. Esta 

dinamicidade é correlacionada, uma vez que, não deixa de existir, mas complementa-

se trazendo novos contornos conforme os aspectos econômicos, políticos e sociais 

são reconfigurados no interior de processos históricos maiores que influenciam na 

atividade de catação.     
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Desse modo, a relação do homem com os resíduos sólidos49 no decorrer dos 

séculos expressa a mudança da relação que a sociedade desenvolve com a natureza. 

O volume e a composição dos resíduos produzidos nas sociedades tradicionais ou 

pré-capitalistas eram oriundos de atividades cotidianas e laborais – caça, pesca, 

agricultura, etc – portanto, eram majoritariamente orgânicos, dejetos ou de fácil 

absorção pela natureza. Assim, a relação natureza e sociedade era marcada pela 

necessidade de uma economia de escassez e orientada pela noção de 

reaproveitamento (BOSI, 2016).  

O foco da preocupação sanitária com os resíduos foi construída desde a Idade 

Média, em decorrência da constatação de que o descarte dos dejetos era  realizado 

de forma inapropriada. Esta constatação remonta a transformação da relação humana 

com os resíduos, que evoca a história das enfermidades – epidemias e pandemias – 

até então associadas ao “castigo divino”, isto é, muitas pessoas acreditavam que as 

doenças eram punição dos deuses manifestada através das condições climáticas 

(VELLOSO, 2008).  

Com o desenvolvimento da teoria dos miasmas, no século XVII, o ar foi 

considerado principal vetor de doenças. Acreditava-se que o ar era constituído de 

odores fétidos e venenosos originários de pântanos, de charcos de água estagnada e 

de matéria orgânica em decomposição decorrentes da atividade e hábitos humanos 

(CORBIN, 1987; VELLOSO, 2008). 

A emergência da teoria dos miasmas tem relação com a forma como as 

pessoas habitavam suas residências nas sociedades ocidentais, visto que, a 

inexistência de saneamento básico fazia com que as residências fossem consideradas 

fatores de disseminação de doenças. O material das fossas misturava-se no solo e 

contagiava os poços, matadouros e resíduos expelidos pelos doentes, e provenientes 

dos seus cadáveres em decomposição, poluíam os rios e as águas restando aos 

indivíduos o isolamento e práticas rudimentares de desodorização do ar. 

(...) era um incômodo o odor exalado dos dejetos humanos e dos 
excrementos dos animais expostos nas ruas. Até então, os camponeses e os 
que viviam nas poucas grandes cidades na Europa Ocidental não se 
queixavam dos odores que comumente os cercavam. Os cheiros que 
proveniam de bichos apodrecidos e de cadáveres, embora característicos, 
não eram motivo para protestos escandalosos. É claro que havia a noção de 

                                                
49 Opto por utilizar o termo “resíduos” no lugar de “lixo”, uma vez que, o primeiro engloba valores sociais, 
econômicos e ambientais já que passíveis de reciclagem, ao passo que o segundo também é resultante 
de atividades, porém, sem possibilidade de reciclagem onde nenhum desses valores potenciais é 
mantido (LOGAREZZI, 2003). 
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fedor, mas a sensibilidade contrária aos cheiros ruins não era ainda aguçada 
e avivada como no presente. O que geralmente fosse capturado pelo olfato 
não gozava de grande importância (BOSI, 2016, p. 318-321 [kindle]). 
 

No Brasil, por exemplo, o despejo dos materiais era realizado de maneira 

contingente e por toda as partes das cidades, os córregos, mares, mangues e rios 

desempenharam por muitos anos a função de despejo de resíduos. Com a ausência 

de esgotos sanitários nas cidades tampouco coleta de resíduos domiciliares, dejetos 

e demais materiais eram postos em barricas e vasos conduzidos a noite para terrenos 

baldios ou áreas alagadas por negros escravos conhecidos por tigres ou cabungos 

(BASTOS, 2014) 50. 

Podemos perceber então que as atividades cotidianas de higiene, da sociedade 

primitiva até a sociedade moderna, tais como a limpeza das cloacas, das ruas, 

transporte das imundícies51, remoção de cadáveres eram incumbidas aos socialmente 

inferiores: prisioneiros, apenados, ajudantes de carrascos, escravos, estrangeiros, 

mendigos, prostitutas e até crianças. Às prostitutas, atribuíam a limpeza das ruas com 

a desculpa de que “usavam mais as ruas do que os outros cidadãos” (EIGENHEER, 

2009).  

Assim, considerando que a atividade de catação é milenar, logo os (as) 

catadores (as) também. Evidentemente, assim como os resíduos, a maneira de 

desempenhar a atividade e as denominações que esses (as) trabalhadores (as) 

recebem diferem de tempos em tempos. A exemplo, no século XVI, principalmente na 

Inglaterra e França, a denominação para aqueles que atualmente seriam os (as) 

catadores (as), ou seja, os indivíduos que lidavam com a remoção de lixo e dejetos 

na rua eram denominados como “scavanger”52. 

É a partir destas percepções, como explicita Bosi “tal associação feita entre o 

lixo e aqueles que lidaram com ele esclarecia e reforçava o lugar social de homens e 

de mulheres consideradas desclassificados” (BOSI, 2016, p. 241-243). A 

representação social dos (as) catadores (as) em cada sociedade e em diferentes 

                                                
50 Segundo Bastos (2014), os escravos recebem essa denominação em referência as barricas e vasos 
equilibrados na cabeça que eram designadas como “tigres”.  
51 No livro “Lixo: a limpeza urbana através dos tempos”, Eigenheer (2009) usa o termo “imundície”, 
comum até os anos 1950 para designar dois tipos de rejeitos: lixo (resíduos sólidos) e águas servidas 
(fezes, urinas, secreções diversas).  
52 Segundo o dicionário de Oxford (1995, p. 1354), significa “um homem, animal ou pássaro que procura 
no lixo coisas que podem usar ou comer”. 
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períodos históricos é fruto de diversos processos civilizatórios (ELIAS, 1993; 1994a) 

que culminaram na estigmatização da atividade de catação como função laboral. 

O discurso sanitarista53 e o apogeu do projeto modernista incorporado, 

especialmente, pelo Estado e a elite ganha força no fim do século XIX e início do 

século XX e contribui para expansão dos ideais modernos de ordenação, higiene e 

segregação baseados no pensamento ocidental e evidenciado na transformação das 

configurações socioespaciais das cidades em diversos países no mundo, incluso no 

Brasil. A modernidade propõe uma nova ordem instituindo parâmetros de limpeza, 

beleza e civilidade ocidentais difundida pelo discurso higienista refletido na separação 

dos usos da cidade que joga à margem a população de baixa renda. Tanto o discurso 

sanitarista, como o projeto modernista modificam a interdependência entre os 

indivíduos, uma vez que, a sociedade passa a ser uma grande rede de funções 

articuladas entre si em constantes relações (ELIAS, 1994)54. 

Dessa forma, a elite política e econômica da cidade usufruiu do afastamento 
do lixo da área central aproximando-o das áreas mais carentes de 
infraestrutura e ocupada por população de baixa renda expondo essas 
pessoas a efeitos externos negativos que irão influenciar em sua renda e 
qualidade de vida. Essa dinâmica de afastar o lixo para áreas mais carentes 
permanece até os dias atuais (MACHADO, 2012, p. 36). 

 

É possível falarmos no estabelecimento de uma relação de exploração entre o 

homem e a natureza a partir do advento da modernidade e do desenvolvimento do 

capitalismo, visto que, a função da natureza passa a estar à serviço da acumulação e 

expansão do capital. A combinação da modernidade e do capitalismo é caracterizado 

por um modo de produção produtivista e elevado grau de consumo que são 

possibilitados pelo avanço tecnológico e científico, potencializado pelo fenômeno da 

industrialização e processo de urbanização (MACHADO, 2012).  Esse cenário 

provocou uma mudança na forma de como as sociedades produzem, e se relacionam, 

com os resíduos em decorrência do surgimento de novas atividades que contribuíram 

para a intensificação na produção de mercadorias que geram resíduos em maior 

quantidade, e de composições mais complexas do que aqueles produzidos nas 

                                                
53 Para saber mais sobre o “movimento higienista” ou “movimento sanitarista” sob diferentes 
perspectivas, vide História da Vida Privada no Brasil (SEVCHENKO, 1998); “A era do saneamento: as 
bases da política de Saúde Pública no Brasil” (HOCHMAN, 1998); “Raça, doença e saúde pública no 
Brasil: um debate sobre o pensamento higienista do século XIX” (MAIO, 2010). 
54 “Numa palavra, cada pessoa que passa por outra, como estranhos aparentemente desvinculados na 
rua, está ligada a outras por laços invisíveis, sejam estes laços de trabalho e propriedade, sejam de 
instintos e afetos. Os tipos mais díspares de funções tornaram-na dependentes de outrem e tornaram 
outros dependentes dela. Ela vive, e viveu numa rede de dependências (ELIAS, 1994, p. 22). 
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sociedades pré-capitalistas.  Assim, bem como exposto por Stroh, “os objetos do 

consumo doméstico de produtos industrializados descartados como inúteis se alteram 

consubstancialmente, no processo civilizador moderno-industrial organizado e 

retroalimentado pelos quatro motores: ciência, tecnologia, indústria e consumo” 

(STROH, 2007, p. 137).  

Ao considerar que a atividade de catação está intimamente relacionada ao grau 

de desenvolvimento das forças produtivas de um país, pois determinam o nível de 

produção de resíduos, bem como, quantidade e tipo de materiais descartados e 

acumulados, conseguimos demonstrar a influência direta que o capitalismo tem sobre 

a catação (SILVA, 2017). Isto porque considerando que, tanto as forças produtivas 

como as relações de produção, constituem o modo de produção de uma sociedade 

podemos compreender que a atividade de catação está sobre o poder do capitalismo 

de forma tácita55.  

É quando a atividade de catação passa a ser ressignificada no sistema 

capitalista, como uma forma alternativa de geração de renda para aqueles que não 

foram absorvidos no mercado de trabalho, que a produção sociológica sobre o 

fenômeno se torna mais expressiva. Isso porque, na sociologia, o debate sobre 

catadores (as) é muito abordado na perspectiva da sociologia do trabalho, que 

englobam categorias, tais como: trabalho formal e informal e as noções de inclusão e 

exclusão social que tornam-se relevantes para essa pesquisa, a fim de compreender 

como a organização produtiva destes (as) trabalhadores (as) passa a ser considerada 

em determinado contexto social.   

Sob essa perspectiva, percebe-se que há duas vertentes que tentam 

compreender o trabalho dos (as) catadores (as) de recicláveis no sistema capitalista: 

de um lado, há estudiosos que interpretam a atividade de catação como um “trabalho 

por conta própria”, ou seja, o (a) trabalhador detém sua independência e autonomia 

em relação ao processo de acumulação do capital. No mesmo sentido, a formação de 

cooperativas e associações, como forma de organização produtiva dos (as) catadores 

(as), são interpretadas como uma forma alternativa à lógica de produção capitalista.  

                                                
55 Conforme expressa Martins, na realidade brasileira é possível falarmos em “produção capitalista de 
relações não-capitalistas de produção”, pois observa que “o capitalismo, na sua expansão, não só 
redefine antigas relações sociais, subordinando-as à reprodução do capital, mas também engendra 
relações não capitalistas igual e contraditoriamente necessárias a essa reprodução” (MARTINS, 1996, 
p. 19-20). 
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Bosi, de forma sintetizada, expressa essa perspectiva da seguinte forma: “no 

conjunto desses raciocínios, o trabalho do catador não tende a ser apreendido e 

interpretado como trabalho explorado, que gera mais-valia e que é organizado e 

articulado, em larga medida, em função do processo de acumulação de capital” (BOSI, 

2008, p. 102). Aproximando-me da crítica de Bosi atrevo-me a acrescentar que a 

perspectiva do (a) catador (a) como um trabalhador “autônomo” desconsidera 

processos subjacentes da economia brasileira que colocam o (a) catador (a) no elo 

mais frágil da cadeia de reciclagem, sendo eles associados ou individuais.  

Por outro lado, os (as) catadores (as) como atores são tendencialmente 

indispensáveis para o capitalismo o qual, mostrando uma face do sistema econômico, 

vislumbra a inclusão subalterna destes trabalhadores benéfico para o capital uma vez 

que prescinde de encargos sociais, consequentemente, barateando o preço da força 

de trabalho em prol do beneficiamento das indústrias de reciclagem. Isto é, “a suposta 

situação de exclusão dos catadores (desempregado, baixa escolaridade, faixa etária 

elevada) o qualifica para esse tipo de ocupação” (BOSI, 2008, p. 102)56.   

É no desenvolvimento das relações capitalistas de produção explícita na 

reestruturação do trabalho, apropriação desigual dos recursos naturais e na dinâmica 

de produção, consumo e descarte – quase que simultâneos – que a relação societal 

dos indivíduos com o ambiente é modificada. Nesse ínterim, a relação da sociedade 

com a natureza, conduzida por um modelo de produção e consumo capitalistas, gera 

impactos ambientais em que a questão dos resíduos passa a integrar o centro de uma 

das problemáticas mais crescentes do século e que atinge diferentes setores da 

sociedade e do Estado.    

Se nas sociedades tradicionais a reciclagem era sinônimo de reaproveitamento 

e reutilização, que pouco tinha como incentivo à preservação ambiental, é possível 

falarmos numa mercantilização da reciclagem, em que a premissa de uma motivação 

ambiental mascara o interesse econômico que grandes indústrias vislumbram no lixo 

e no trabalho daqueles que o realizam. A indústria de reciclagem, nesse sentido, 

passa a beneficiar-se diante desse cenário. 

(...) a imbricação cada vez maior entre o formal e o informal no capitalismo 
contemporâneo demonstra que, no modelo de acumulação flexível, esses 
dois mundos não só interagem entre si como também se complementam com 
vistas à realização, em um circuito mais breve possível, do valor. A cadeia da 
reciclagem é um caso exemplar dessa articulação formal/informal que se 
espraia por outras cadeias, em uma clara demonstração da ressignificação 

                                                
56 Somente em 2018 houve aumento de 21% de pessoas que recorrem ao lixo como forma de sustento.  
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do que é formal e do que é informal em tempos de reestruturação produtiva 
e mundialização do capital (VIEIRA DE ALMEIDA, 2017, p. 218). 

 

Como demonstra Bosi (2008), algumas circunstâncias facilitadas pelo cenário 

no qual se insere podem explicar a inércia na estruturação no setor de reciclagem com 

inclusão de catadores: 

(...) três fatores tornariam a reciclagem pouco atraente para a lógica do 
capital: a produção e a assimilação de um novo comportamento diante do lixo 
(o que tem sido chamado de “consciência ecológica”), o desenvolvimento de 
uma legislação ambiental voltada para tal questão e o investimento em todo 
o país para que as empresas (públicas ou privadas) recolhessem 
seletivamente o lixo (...) Quanto à periodização acerca da consolidação do 
setor de reciclados no Brasil, os dados indicam os últimos 25 anos, em Brasil, 
desde o seu início, teve como base de sustentação os próprios catadores, 
porque não encontrou uma solução mais barata de recolhimento e seleção 
dos materiais recicláveis. Para que a reciclagem pudesse se estabelecer sem 
a presença dos catadores teria sido necessário que a separação de resíduos 
fosse realizada por meio de uma coleta seletiva de lixo em ampla escala 
(BOSI, 2008, p. 103). 

 

Exemplo disso, que será mais discutido no próximo capítulo, pode ser 

percebido a partir do momento que no Brasil a reciclagem passa a ser considerada 

institucionalmente uma das etapas57 da ordem de prioridade na gestão de resíduos, 

prevista na PNRS, a relação com os resíduos pode promover uma nova forma de 

interdependência entre sociedade (produtores de resíduos) e indivíduos (catadores 

(as)). Essa relação recíproca pode ser descrita através da síntese exposta por 

Magalhães (2012, p.17), o qual explica que “o consumo das classes mais ricas é 

garantido graças aos privilégios obtidos sobre os mais pobres, e, por outro, os 

catadores utilizam como matéria-prima o material reciclável reunido graças ao 

consumo de grupos compostos em boa parte pelos mais ricos” (MAGALHÃES, 2012, 

p.17). 

Assim, nesse item fez-se uma breve discussão sobre o conjunto de aspectos 

relacionados ao processo histórico relacionado ao contexto ambiental e econômico 

sobre a configuração da atividade de catação no esteio do capitalismo.  

 

**** 

 

No capítulo 1 foram discutidos os elementos teóricos para balizar os debates, 

a fim construir um ponto de análise em que tenha como pano de fundo a perspectiva 

                                                
57 Por ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos 
sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010).  
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processual e relacional de Norbert Elias, expressas nos conceitos de configuração, 

redes de interdependência, processos sociais, psicogênese e sociogênese. Estes 

conceitos são acionados para compreender os (as) catadores (as) de recicláveis como 

atores que subsistem historicamente a partir do trabalho com o lixo.  

A perspectiva relacional aliada à luta por reconhecimento de Nancy Fraser e de 

resistências cotidianas de James Scott, também expostas neste capítulo, servirão 

para explicar a forma de como os (as) catadores (as) configuram redes de relações. 

A partir disso, no próximo capítulo, será discutido o processo histórico e as 

transformações econômicas, sociais e políticas que configuram a atividade de 

catação, de políticas públicas, associações de catadores (as) no Brasil até o município 

de Sant’Ana do Livramento/RS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 
 

Capítulo 2 – O contexto nacional sócio-histórico da atividade de catação: 

aspectos pertinentes à configuração da Associação de Catadores Novo 

Horizonte em Sant’Ana do Livramento/RS 

 
A relação da sociedade com os resíduos sólidos no Brasil adquire diferentes 

contornos ao longo da história, sendo vinculados a questões sanitárias, ambientais, 

sociais e econômicos, respectivamente. Inicialmente, perpassaremos por todas essas 

dimensões de forma cronológica até chegarmos aos atores deste estudo, os (as) 

catadores (as) de materiais recicláveis, incorporados à dimensão social dos resíduos 

sólidos e sua organização produtiva em cooperativas e associações reconhecidas 

pelo Estado. No entanto, isto não significa desconsiderar a dimensão histórica que 

acompanha estes (as) trabalhadores (as), tampouco que tenham a sua existência 

configurada em meio a narrativa construída pelo Estado brasileiro. A escolha por essa 

forma de discussão auxiliará na construção dos argumentos que apresento no 

decorrer do texto e será apresentada nos tópicos 2.1 e 2.1.1 deste capítulo.  

Ao longo do capítulo, direciono a atenção para o contexto sócio-histórico e 

econômico de Sant’Ana do Livramento, bem como as formas que o município ministra 

as questões relacionadas aos resíduos a partir do século XX. O objetivo em discorrer 

sobre estes aspectos dialoga com a perspectiva eliasiana relacional e processual, pois 

ao tratar os percursos que remetem ao tempo presente, possibilita compreendê-las a 

partir das configurações criadas e modificadas historicamente até os dias de hoje. 

Além disso, essas configurações nos ajudam a relacionar o contexto em que a 

Associação Novo Horizonte surge como uma alternativa para a organização produtiva 

e política para os (as) catadores (as) de Sant’Ana do Livramento.  

 

 

2.1 Dinâmicas econômicas, políticas e sociais que configuram o debate sobre 

catadores (as) de materiais recicláveis no Brasil 

 

Os ciclos nos quais os resíduos perpassam historicamente despertam questões 

de níveis sanitária, ambiental, social e econômica nas mais diversas sociedades, 

inclusive no Brasil. A dinamicidade destas questões são interdependentes, uma vez 

que não deixam de existir, mas complementam-se trazendo novos contornos 

conforme aspectos socioeconômicos e políticos que são reconfigurados no interior de 
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processos históricos e sociais mais amplos que influenciam na atividade de catação 

especificamente.     

A prática de distanciar os resíduos do convívio humano para territórios menos 

valorizados (área rural, subúrbios e periferias), Acselrad (2009) denomina como 

“NIMBY” – not in my backyard – ou seja, “não no meu quintal” (ACSELRAD, 2009, p. 

27).  Assim, diante da necessidade de distanciar o lixo do convívio humano, o mesmo 

passa a ser transportado para áreas afastadas dos centros urbanos. A empresa do 

francês Aleixo Gary58, em 1876, foi a primeira a assinar um contrato de limpeza pública 

no Brasil realizando, assim, a remoção do lixo das casas e praias no Rio de Janeiro e 

deslocando-os para a Ilha de Sapucaia59, onde ficava localizado o primeiro grande 

território de destinação de resíduos distante do núcleo central da cidade (MACHADO, 

2012).  

No entanto, a existência escassa de documentos e registros que permitam o 

desenvolvimento de um histórico consistente sobre a forma de destinação dos 

resíduos em diferentes municípios do Brasil, principalmente no que concerne ao 

surgimento dos lixões60 e aterros61, torna-se um dado de pesquisa relevante, uma vez 

que indica a marginalização do tema dos resíduos nos debates públicos62. Dos poucos 

relatos históricos que há, registra-se, por exemplo, que na época do Brasil Império os 

escravos que carregavam os dejetos para longe do convívio domiciliar eram 

conhecidos como “tigres”. Ainda no século XIX, a designação para quem sobrevivia 

da catação aparece nas obras literárias de Charles Baudelaire e de João do Rio como 

                                                
58 Os profissionais da limpeza pública são conhecidos como “garis” – inclusive têm sua carteira de 
trabalho assinada como tal – em decorrência do sobrenome do empreiteiro (SANTOS, 2004; 
VELLOSO, 2008).  
59 O vazadouro empregava 400 funcionários a maioria imigrantes espanhóis e portugueses que 
residiam ali. Havia também os catadores conhecidos como “profissionais da catagem” que só podiam 
trabalhar mediante contrato com a prefeitura. Quando o limite do vazadouro foi atingido e os resíduos 
passaram a poluir o mar e com a pressão do bairro do Caju (bairro industrializado, populoso e próximo 
ao vazadouro), o vazadouro encerrou suas atividades em 1940. Hoje no local está localizada a Vila 
Universitária (MACHADO, 2012).   
60 “O lixão é a forma inadequada de dispor os resíduos sólidos urbanos sobre o solo, sem nenhuma 
impermeabilização, sem sistema de drenagem de lixo e de gases e sem cobertura diária do lixo, 
causando impactos à saúde pública e ao meio ambiente” (ELK, 2007, p.25).  
61 “O aterro sanitário é uma obra de engenharia projetada sob critérios técnicos, cuja finalidade é 
garantir a disposição dos resíduos sólidos urbanos sem causar danos à saúde pública e ao meio 
ambiente.” (ELK, 2007, p.13). 
62 Para saber mais sobre criação de territórios do lixo no Rio de Janeiro vide “Da Ilha de Sapucaia ao 
aterro metropolitano de Jardim Gramacho: a criação de territórios do lixo na cidade do Rio de Janeiro 
como expressão de segregação espacial” (MACHADO, 2012). 
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“trapeiros”63 que, no Brasil, foram vinculados ao efeito do surgimento das fábricas de 

papel e de móveis (RIO, 2011).   

No início do século XX, foram adotadas práticas sanitárias e de higiene no 

combate aos vetores e aos agentes etiológicos das doenças infecciosas, ao mesmo 

tempo que alterou a dinâmica da relação entre o homem e o espaço social que vive. 

É nesse contexto que, o então diretor geral de saúde pública do governo federal 

brasileiro64, Oswaldo Cruz (cientista, médico e higienista), que foi pioneiro nos estudos 

desenvolvidos sobre a teoria microbiana65, foi percursor de campanhas de combate e 

erradicação de doenças – peste bubônica, febre amarela e varíola – que envolviam, 

antes da vacinação, a organização de mutirões de limpeza buscando a remoção dos 

focos transmissores das doenças (insetos e ratos) nas ruas do Rio de Janeiro 

(VELLOSO, 2008)66. 

Após, na década de 1930, registra-se que a relação da sociedade com a 

natureza passou a ser mais intensa e relacionada aos princípios do capitalismo, uma 

vez que as leis e políticas ambientais existentes tinham finalidade, sobretudo, 

econômicas no sentido de garantir a produtividade e continuidade do avanço industrial 

sem que os recursos naturais fossem exauridos. Somente a partir dos anos 1940, 

sentiu-se a necessidade de políticas devido aos problemas ambientais que se 

intensificaram com a alta atividade industrial e o adensamento populacional e o 

consequente aumentos dos índices de poluição (MACHADO, 2012). Isto posto, até 

1950 a problemática dos resíduos sólidos no Brasil estava restrita às questões 

sanitárias relacionadas a saúde pública. 

No Brasil, na segunda metade do século XX, o processo de industrialização 

culmina em uma urbanização acelerada, caracterizada por um fluxo migratório notável 

e que influencia diretamente na disseminação de atividades de catação (SILVA, 2017). 

Assim, a partir da década de 1970, a igreja católica, as universidades e a mídia foram 

atores sociais que começaram a perceber um aumento significativo dos (as) catadores 

(as) nas ruas dos países latinos o que, consequentemente, chamou atenção da 

                                                
63“O vinho dos trapeiros” em “As flores do mal” (1857) e “Pequenas Profissões” (1904). 
64 Nomeado em 1903, no governo Rodrigues Alves, cargo que corresponde atualmente ao de Ministro 
da Saúde. 
65 A teoria microbiana das doenças, desenvolvida no fim do século XIX, refuta a teoria dos miasmas. 
66 O movimento de Oswaldo Cruz motivou um motim popular, em 1904 no Rio de Janeiro, conhecido 
como “Revolta da Vacina” como reação de uma lei que obrigava a vacinação contra varíola e também 
pelas campanhas de saneamento encabeçadas por Oswaldo Cruz que culminavam em reformas 
urbanas que alteravam a geografia da cidade. 
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Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL)67 e da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT).  A CEPAL e a OIT passaram a se interessar em tentar 

compreender o avanço do capitalismo na América Latina e, como isso refletia na 

caracterização de um estrato da classe trabalhadora bastante precarizada em relação 

aos setores dinâmicos da economia. A CEPAL, em suas pesquisas, localizou a 

atividade de catação – e demais ocupações semelhantes – como excluídas do mundo 

do trabalho. A OIT entendia atividades como a de catação inclusas em uma parcela 

rebaixada do mercado de trabalho. Porém, esta organização ao acreditar que haveria 

uma tendência do mercado de trabalho absorver essas atividades junto a economia 

formal, pois ocorreu ao contrário, a informalidade cristalizou-se: 

O trabalho delas [catadoras] era cada vez mais essencial à indústria da 
reciclagem que crescia nos anos 70 e 80. Não tinham contrato formal de 
trabalho e sequer conheciam as fábricas que compravam o material que elas 
vendiam para os atravessadores. A relação econômica em que estavam 
metidas era tão misteriosa e nebulosa a ponto de fazer os catadores 
parecerem trabalhadores por conta própria O lucro das empresas que 
compravam o papel recolhido nas ruas não era interpretado como mais-valia, 
e o trabalho dos catadores não parecia explorado pelo capital. Vistos como 
uma patologia do capitalismo, eram compreendidos como um sintoma ou 
efeito colateral do crescimento econômico. Por isso a denominação de 
“massa marginal” ou “informal” (BOSI, 2016, p. 896-899 [kindle]). 
 

Desse modo, a informalidade penetrou no setor considerado formal, pois o 

desmantelamento dos direitos trabalhistas torna-se consequência desta nova 

conjuntura. Além disso, a relação entre o mercado formal e informal torna-se 

interdependente, uma vez que o aumento do desemprego no setor formal promove o 

crescimento da economia informal (FERREIRA, 2007).  

Com a formação do movimento ambientalista68, no período de 

redemocratização no Brasil, ao longo dos anos 1970, o lixo passa a ser considerado 

uma questão ambiental pelo Estado. Acontecimentos de alcance mundial – 

aquecimento global, diminuição da camada de ozônio, poluição atmosférica e de rios, 

desmatamento florestal, entre outros – são temas que passam a preocupar tanto a 

sociedade civil, como o poder público que direcionam o debate dos resíduos para a 

esfera das preocupações ecológicas. Como consequência disto, muitos países e 

                                                
67 A primeira discussão a nível científico, em que os (as) catadores (as) foram indiretamente abordados, 
foi o estudo “massa marginal” desenvolvido por José Nun e divulgado na Comissão Econômica para a 
América Latina (CEPAL), em 1966, o qual buscava compreender os trabalhadores “por conta própria”, 
isto é, um extrato estático sem qualificação ou ocupação definida, ou ainda; os assalariados em setores 
pouco modernizados tanto em condições de trabalho como em remunerações inumanas. 
68 Para saber mais vide: “Identidade e estratégia na formação do movimento ambientalista brasileiro” 
(ALONSO, COSTA E MACIEL, 2007). 
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organismos internacionais, por exemplo a ONU, passaram a realizar conferências de 

abrangência internacional para discutir questões relacionadas a preservação do meio 

ambiente e ao desenvolvimento sustentável sendo a Conferência de Estocolmo, em 

1972, o primeiro grande evento internacional para discutir questões ambientais que 

foi um marco na busca por equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e diminuição 

da poluição ambiental.   

Em meio a esse contexto histórico, os (as) catadores (as) tornaram-se cada vez 

mais numerosos, dado que a atividade de catação tendencialmente tornou-se uma 

alternativa para aqueles (as) trabalhadores (as) cujas ocupações foram extintas no 

mercado de trabalho ou em decorrência da incapacidade física e por consequência 

do envelhecimento. 

Para efeito de observação, é possível visualizar no cenário econômico 

brasileiro que atualmente a informalidade é um traço caracterizante da economia 

representando 38,8 milhões da população sendo 41% do total de ocupados69, com 

12,5 milhões de pessoas desempregadas (IBGE, 2019). Segundo Duque (2019), 

responsável por compilar os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(Pnad) Contínua e pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação 

Getúlio Vargas (Ibre-FGV):  

O movimento dos catadores está em linha com essa tendência geral, em que 
pessoas desempregadas há muito tempo, ao não encontrar emprego, 
buscam outras formas de ocupação de menor rendimento, mas que são uma 
maneira de aumentar a renda da família num momento de crise (Entrevista 

cedida para a Valor Econômico em 10/05/2019)70. 

 

Diante disso, destacam-se alguns acontecimentos históricos que podem 

explicar a ascensão de catadores (as) nas ruas, dialogando intimamente com a 

dinâmica do mercado de trabalho brasileiro, ligados à estagnação do setor industrial 

e de políticas liberais voltadas para a modernização da economia brasileira apontados 

por Ferreira (2007), Gonçalves (2008) e Bueno (2016): 

a) Como resultado do período ditatorial, na década de 1980, há a crise da dívida 

que procede em acontecimentos, tais como: aumento da inflação, estabilização da 

economia interna por conta da ausência de investimentos públicos, defasagem 

                                                
69 11,838 milhões de empregados no setor privado sem carteira assinada; 4,536 milhões de 
trabalhadores domésticos sem carteira assinada; 19,504 milhões de trabalhadores por conta própria 
sem CNPJ; 801 mil empregadores sem CNPJ; 2.127 mil trabalhadores familiares (IBGE, 2019).  
70 Vide aqui: <https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/05/10/crise-multiplica-catadores-mas-reduz-o-
lixo.ghtml> 

https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/05/10/crise-multiplica-catadores-mas-reduz-o-lixo.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/05/10/crise-multiplica-catadores-mas-reduz-o-lixo.ghtml
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tecnológica culminando na desestruturação do sistema produtivo e o encerramento 

ao capital externo. Logo, o setor industrial é o mais atingido, pois delimita a demanda 

de bens duráveis que consequentemente reduz os postos de trabalho e restringe a 

integração da mão de obra da indústria que, por ser a mais dinâmica, impacta nos 

demais setores (GONÇALVES, 2008). 

b) Posteriormente, com um arcabouço legal mais estruturado na área de 

políticas ambientais marcados pela Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) – Lei 

nº 6938/1981 – o meio ambiente foi tratado, pela primeira vez, de forma sistêmica pelo 

Estado que passou a enxergá-lo como um sistema ecológico integrado com 

autonomia valorativa. Além disso, a política instituiu o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA)71 abrindo espaços para a participação popular na decisão dos 

processos ambientais (BUENO, 2016). 

c) A promulgação da Constituição de 1988 também foi um marco significativo, 

pois inaugura dispositivos ambientais que vislumbram o meio ambiente como 

patrimônio nacional através da proteção da sua sociodiversidade e instaurando 

princípios do desenvolvimento sustentável72. Entretanto, é fundamental salientar que 

o expressivo progresso no arcabouço legal brasileiro não foi por livre e espontânea 

vontade do Estado, mas fatores imprescindíveis contribuíram para que houvessem 

avanços: a) a criação de uma opinião pública motivada por atores, como a mídia e 

movimento ambientalista, no que diz respeito a inevitabilidade da regulação da 

atividade industrial e; b) a pressão externa – organismos financeiros internacionais – 

para a observância e o atendimento às condicionantes socioambientais na elaboração 

e construção de grandes projetos de infraestrutura (BUENO, 2016).  

d) Com o governo de Fernando Collor de Mello, em 1990, ocorreram políticas 

para a superação da estagnação do setor industrial a partir de políticas liberalizantes 

previstas, com base nas medidas do Consenso de Washington73 que promove as 

primeiras reformas neoliberais que ficaram conhecidas como “reestruturação 

produtiva” e “reformas de Estado”. Esse projeto visava uma suposta modernização da 

                                                
71 Mais informações e dados sobre o CONAMA disponível em: < 
http://www2.mma.gov.br/port/conama/estr.cfm> 
72 Para visualizar todas as políticas ambientais do Brasil colônia até o contemporâneo vide linha do 
tempo (BUENO, 2016, p. 117-120) “A influência do Movimento Ambientalista nas políticas públicas”. 
73 Fundado em 1989 por economistas e instituições financeiras – FMI, Banco Mundial e Departamento 
do Tesouro dos Estados Unidos – trata-se de um projeto de caráter neoliberal que prevê reforma da 
reestruturação produtiva com a finalidade de acelerar o desenvolvimento econômico dos Estados 
latino-americanos. 

http://www2.mma.gov.br/port/conama/estr.cfm
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economia brasileira através da viabilidade de importações e compras de empresas 

locais pelos estrangeiros, privatização de empresas estatais, por exemplo.  

Além disso, essas políticas neoliberais ao longo dos anos 1990 e 2000 

impactaram a política salarial e no aumento de juros para créditos como tentativa de 

estabilização da inflação, resultando em um aumento de 20% de desemprego na 

População Economicamente Ativa (PEA). Em meio a essa conjuntura ocorreu o 

processo de globalização no país, uma vez que promoveu a abertura dos capitais para 

o setor externo provocando, assim, a instalação de multinacionais no Brasil que 

preconizavam a incorporação de novas tecnologias em detrimento da mão-de-obra 

não-especializada.  

Na sociedade brasileira, as consequências dessas transformações assumem 
expressões particulares, assim como reiteram os traços históricos 
constitutivos da nossa formação social, econômica e política, marcada pela 
concentração de riquezas, propriedade e poder, que conjugadas à 
coexistência de formas de trabalho arcaico e moderno, regidas, às vezes, por 
“relações de violência”,  “relações clandestinas”, acentuam o 
desemprego, a pobreza, as desigualdades sociais e a exclusão (FERREIRA, 
2007, p.39)  
 

De acordo com Gonçalves (2008), por conta dessa conjuntura que a 

informalidade, o fenômeno da terceirização e a divisão internacional do trabalho, 

penetrou os setores econômicos do Brasil provocando a crise da sociedade salarial 

que tem como elemento central a precarização das relações de trabalho74. É nesse 

contexto que a catação de materiais recicláveis surge como uma “alternativa laboral 

para muitos trabalhadores antes empregados em setores industriais, de construção e 

serviços, bem como atividades servis; este último em razão da queda do poder de 

compra da classe média no mesmo período” (GONÇALVES, 2008, p. 23). 

De 1990 a 2001 as cooperativas – mais inclinadas às correntes sindicais de 

cunho reformista e corporativista75 – cresceram mais de 311% no Brasil em 

decorrência tanto da crise econômica e dos altos índices de desemprego, como das 

novas formas de relações sociais estabelecidas no processo de redemocratização e 

da flexibilização das leis trabalhistas aliada à reestruturação produtiva (CASTRO, 

2009). 

                                                
74 Segundo Mattoso (1999, p. 8) a precarização das relações de trabalho diz respeito ao “processo de 
deterioração das relações de trabalho, com a ampliação da desregulamentação, de contratos 
temporários, de falsas cooperativas de trabalho, de contratos por empresa, ou mesmo unilaterais”. 
75 Ou seja, “defende os sindicatos e cooperativas como bases para a realização de uma aliança entre 
o capital e o trabalho” (CASTRO, 2009, p. 14). 
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Assim, como uma das formas de defender suas posições dentro da cadeia 

produtiva da reciclagem, resistir ao sistema econômico vigente, obter reconhecimento 

profissional e melhores condições de vida e trabalho, os (as) catadores (as) passam 

a organizar-se em cooperativas e associações, a partir de 1970, as primeiras surgem 

em Porto Alegre/RS, São Paulo/SP e Belo Horizonte/MG76 – oportunizadas, em sua 

maioria, por projetos propostos pelas Comunidades Eclesiais de Base (CEB) (SOUZA; 

SILVA E BARBOZA, 2014). Assim, no tópico abaixo busco delinear os atores e 

elementos configuracionais que permeiam a organização produtiva dos (as) catadores 

no Brasil. 

  

 

2.1.1 A configuração política e socioeconômica dos (as) catadores (as) de materiais 

recicláveis a partir dos anos 2000 

 

O contexto político brasileiro, em 2003, no governo Lula, configurou o 

crescimento de programas e ações de apoio à formação de organizações produtivas 

de catadores (as) no Brasil, bem como ocorreu a inclusão do tema na agenda 

governamental dos municípios como decorrência da mobilização do governo federal 

para a implementação de um modelo de desenvolvimento que visava o crescimento 

econômico com distribuição de renda como forma de combate à pobreza. Entre as 

medidas estavam: 1) Formação de programas de distribuição de renda; 2) políticas de 

valorização do salário mínimo; 3) extensão da saúde, educação e assistência social 

com manutenção de sistema universais e; 4) Promoção de políticas públicas de 

reconhecimento e redistribuição (SANT’ANNA e METELLO, 2016). 

É o conjunto destas ações priorizadas em um plano de governo que:  

A invisibilidade [dos (as) catadores (as)] começou a ser quebrada a partir de 
2002, quando o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou o 
diálogo com o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis 
(MNCR). Se, por um lado, este diálogo significou o rompimento desta 
invisibilidade, por outro, mostrou como uma conjuntura econômica definida 
por cadeias produtivas estruturadas sobre uma base de exploração capitalista 
pode dificultar o avanço em políticas de inclusão social, educacional e 
tecnológica (CASTILHOS; SILVA e SANTOS, 2016, p.441). 

 

                                                
76 Associação de Catadores de Material de Porto Alegre, Associação dos Catadores de Papel 
posteriormente Cooperativa de Catadores Autônomos de Papel, Papelão, Aparas e Materiais 
Reaproveitáveis (COOPAMARE) e Associação dos catadores de papel, papelão e material 
reaproveitável de Belo Horizonte (ASMARE), respectivamente 
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A organização dos (as) catadores (as) em cooperativas e associações, 

influência do modelo cooperativista e do trabalho coletivo organizado da Economia 

Solidária77, elaborou e sistematizou suas reivindicações e organizaram eventos de 

alcance internacional essenciais para o surgimento do Movimento Nacional dos 

Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), estes eventos foram: 1) Fórum Nacional 

de Lixo e Cidadania , em 1998, organizado com apoio da UNICEF a qual tinha objetivo 

de erradicar o trabalho infantil no lixo, incluir os(as) catadores (as) como parceiros na 

coleta seletiva e erradicar os lixões e aprimorar a gestão de resíduos; 2) O 1º 

Congresso Nacional dos Catadores(as) de Materiais Recicláveis em Brasília, no ano 

de 1999, marco importante na luta por protagonismo popular e independência de 

classe dos (as) catadores (as), tendo em vista que visibilizou as demandas destes 

trabalhadores a nível nacional promovendo, além de articulações regionais, 

articulações na América Latina e; 3) O I Congresso Nacional de Catadores de 

Materiais Recicláveis, em 2001, que institui o MNCR.   

O movimento tem como premissa principal a organização política dos (as) 

catadores (as), através de princípios que orientam a luta da categoria: a auto-gestão, 

a ação direta, independência e solidariedade de classe oprimida, democracia direta e 

o apoio mútuo e abrange desde o (a) catador (a) que desempenha a atividade de 

forma autônoma, em lixões a céu aberto, nas ruas ou em processo de organização 

(formação de cooperativas e associações). 

O MNCR é essencial para buscar a unidade da categoria com vistas a:  

(...) garantir o protagonismo popular de nossa classe, que é oprimida pelas 
estruturas do sistema social. Temos por princípio garantir a independência de 
classe, que dispensa a fala de partidos políticos, governos e empresários em 
nosso nome. Acreditamos na prática da ação direta popular, que é a 
participação efetiva do trabalhador em tudo que envolve sua vida, algo que 
rompe com a indiferença do povo e abre caminho para a transformação da 
sociedade (MNCR, 2008)78. 

 

Assim, o cenário político brasileiro, juntamente com a rede de instituições79 que 

se constituiu objetivando fortalecer o MNCR e contribuir para a organização, 

engajamento e representação dos (as) catadores (as), foi propício para um aumento 

                                                
77 Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a economia solidária trata-se de uma forma de 
produção, consumo e distribuição de riqueza centrada na valorização do ser humano e não do capital. 
Tem base associativista e cooperativista, e é voltada para a produção, consumo e comercialização de 
bens e serviços de modo autogerido, tendo como finalidade a reprodução ampliada da vida.   
78 Disponível em: <http://www.mncr.org.br/sobre-o-mncr/o-que-e-o-movimento> 
79 Podemos citar com um maior protagonismo: sindicatos, ONGs, Oscips, Igrejas e Pastorais, 
Universidades, movimentos sociais, etc. 

http://www.mncr.org.br/sobre-o-mncr/o-que-e-o-movimento
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do número de cooperativas e associações da categoria. Atualmente, os catadores 

organizados representam 10% de um universo de 398.348 (trezentos e noventa e oito 

milhões trezentos e quarenta e oito mil) da classe no Brasil (PEREIRA E GOES, 2013), 

porém o número de organizações produtivas de catadores vem crescendo. De acordo 

com um estudo publicado pelo Compromisso Empresarial para Reciclagem - 

CEMPRE - (2016) no Brasil existem 1.028 (mil e vinte oito) cooperativas e associações 

de catadores (as) de materiais recicláveis sendo o Rio Grande do Sul, o terceiro 

Estado com maior concentração de organizações produtivas de catadores.  

Entretanto, antes mesmo da consolidação do MNCR, as cooperativas e 

associações de catadores (as) já eram uma realidade em cidades como, Porto 

Alegre/RS, São Paulo/SP, Belo Horizonte/MG e também no Distrito Federal. Todas 

elas têm pelo menos um elemento em comum, foram fundadas com o ajuda da igreja 

católica – Ordem dos Católicos Oblatas, Comunidade Eclesiais de Base – a maioria 

por meio de iniciativas voltadas para população em situação de rua. Até recentemente 

algumas pesquisas vinculam a formação de cooperativas e associações de catadores 

(as) de recicláveis também como forma de organização política e produtiva da 

população de rua já que, conforme a Política Nacional para Inclusão Social da 

População de Rua, caracteriza que este segmento é composto:  

(...) em grande parte, por trabalhadores: 70,9% exercem alguma atividade 
remunerada. Destas atividades destacam-se: catador de materiais recicláveis 
(27,5%), flanelinha (14,1%), construção civil (6,3%), limpeza (4,2%) e 
carregador/estivador (3,1%). Pedem dinheiro como principal fonte de 
sobrevivência apenas 15,7% das pessoas (BRASIL, 2008)80.  
 

Além disso, ocorreram inúmeros eventos voltados para os (as) catadores (as) 

de materiais recicláveis que foram destinados também para população em situação 

de rua, conforme exposto por Pereira e Teixeira (2011), quando discorreram sobre os 

festivais “Lixo e Cidadania” realizados em Belo Horizonte, nos anos de 2004, 2005 e 

2006 que, segundo o qual, trouxe painéis, seminários e conferências atendendo 

catadores (as) em situação de rua.  

De forma a compreender como o cooperativismo foi configurado para analisar 

a organização coletiva de catadores (as) no Estado brasileiro, Stroh (2016) apresenta 

o mesmo como uma rede institucional voltada para a implementação de 

microempreendimentos de coleta e triagem de materiais recicláveis:  

                                                
80 Vide em: < http://www.justica.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2019-
08/pol.nacional-morad.rua_.pdf> 

http://www.justica.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2019-08/pol.nacional-morad.rua_.pdf
http://www.justica.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2019-08/pol.nacional-morad.rua_.pdf
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A indução ao cooperativismo apresenta-se como parte do corpo de políticas 
públicas de inclusão social do governo federal, com estrutura institucional 
encabeçada pelo Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica 
dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis (Ciisc), integrado por 
um conjunto de ministérios e secretarias executivas, como a Secretaria 
Nacional de Economia Solidária (Senaes). Definido por decreto, o Ciisc se 
interliga com amplo leque de parcerias de empresas públicas e de agências 
financeiras. O MNCR e a organização não governamental (ONG) 
representante do setor industrial, Compromisso Empresarial para Reciclagem 
(Cempre), têm lugar no Ciisc como convidados. A secretaria executiva do 
comitê integra os programas de governo Brasil sem Miséria, o Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) e, mais recentemente, o Programa 
Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho (Pronacoop). Em síntese, 
o Ciisc aparenta afigurar um grande fórum de indução ao cooperativismo e 
de mediação dos conflitos de interesses sociais envolvidos no tema [...] 
acrescenta-se, ainda no campo governamental, o papel do Ipea na 
elaboração de estudos e diagnósticos sobre a temática (Ipea, 2013) (STROH, 
2016, p. 251). 
 

Além disso, o autor destacou a presença das Incubadoras Tecnológicas de 

Cooperativas Populares (ITCPs), a partir do ano 1996, como apoios técnicos-

científicos, iniciativa das universidades na construção da economia solidária a partir 

de projetos de extensão, que visam auxiliar na combinação de práticas técnicas e 

operacionais81. Estes projetos, ainda, promovem a promoção da reflexividade 

subjetiva e simbólica que faz com que o pertencimento coletivo dos (as) trabalhadores 

(as) resulte em transformações, tais como: a ressignificação da identidade dos 

participantes que se desloca de uma identidade pautada na exclusão social para uma 

portadora de direitos de inclusão produtiva.   

No último levantamento realizado pela Secretária Nacional de Economia 

Solidária (Senaes), entre os anos 2009 e 2013, o número de EES chegou a 19.708 

considerando empreendimentos informais, associações, cooperativas ou sociedades 

mercantis. Em relação aos dados voltados para o número de incubadoras com foco 

na organização produtiva de catadores (as), não foi possível encontrar esta 

informação. No entanto, podemos perceber, com o elevado número de produções 

acadêmicas – algumas citadas no estado da arte – que o quantitativo é expressivo. 

Com base nisso, devo salientar que as ITCPs abrangem diversos ramos ou setores 

de atividade econômica relacionados ao mercado, porém uma das áreas centrais é a 

atuação das ITCPs na organização produtiva de catadores (as). Silva (2017) explica 

que esse engajamento de catadores (as) e o interesse da atuação das ITCPs para 

                                                
81 A primeira ITCP que motivou o surgimento das demais foi originada na Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) liderada pelo professor Gonçalo Guimarães. Mais informações vide aqui: 
<https://journals.openedition.org/eces/1354> 

https://journals.openedition.org/eces/1354
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esse setor de atividade específico, vai ao encontro de um objetivo comum, pois “nos 

últimos anos, os catadores de material reciclável vêm buscando se articular 

coletivamente com base em diferentes formatos organizacionais para superarem os 

gargalos estruturais que lhes impedem se apropriar de um maior valor por seu 

trabalho” (SILVA, 2017, p.23).   

O rompimento da ideia de catação sendo uma atividade isolada, ou seja, com 

autonomia individual, é desmistificada quando é viável o engajamento coletivo através 

da organização produtiva desta categoria profissional. Além do mais, a atuação das 

ITCPs neste ramo propiciou maior capacidade de mobilização de redes, abertura para 

negociação com o poder público municipal e demais setores da sociedade angariando 

parceiros governamentais e não-governamentais para o reconhecimento social da 

categoria.  

Isto posto, as ITCPs são geralmente encabeçadas por instituições de ensino 

técnico e superior designadas, dentro do movimento de economia solidária, como 

entidades de apoio e fomento (EAF), através de projetos com eixos de extensão 

universitária. A função de uma ITCP é, portanto, realizar pesquisas, capacitações e 

prestação de assessoria técnica e tecnológica, assim como em contribuir na 

constituição e formalização de empreendimentos coletivos, dando-lhes condições 

para atuar emancipada e autônoma em relação às EAFs. 

Além das ITCPs, cabe salientar a atuação da Fundação Luterana de Diaconia 

(FLD)82, tanto por conta da dimensão que a assume como uma entidade que atua em 

prol de projetos sociais, como pela importância que ela tem no contexto investigativo 

pesquisado, ou seja, a ACNH. Desta forma, a FLD, por meio do Programa de 

Pequenos Projetos (PPP) busca:  

(...) o fortalecimento de movimentos sociais, organizações de defesa de 
direitos (tais como organizações feministas, juventudes, grupos LGBT), 
instituições diaconais e ecumênicas, redes, empreendimentos de economia 
solidária, cooperativas e associações de catadoras e catadores de materiais 
recicláveis, grupos da agricultura familiar, assentamentos da reforma agrária 
e organizações de povos e comunidades tradicionais, em âmbito nacional 
(FLD, s/a)83.  

 

                                                
82 “Criada no dia 17 de julho de 2000 por decisão do Conselho da Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil (IECLB). Seu trabalho se dá com grupos socialmente vulneráveis e comunidades 
empobrecidas, sem discriminação de etnia, gênero, convicção política ou credo religioso. A FLD é uma 
entidade com personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos” (FLD. s/a). 
83 Os projetos destinados para catadores (as) na FLD são “Catadoras e catadores em rede” e o “Mulher 
catadora é mulher que luta”.  
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Assim, a atuação da FLD nessas comunidades são realizadas via participação 

em editais que favorecem a atuação diante das áreas temáticas priorizadas pela 

entidade – Justiça Econômica, Justiça Socioambiental, Diaconia e Direito e Ajuda 

Humanitária – a partir da aprovação nos editais, a entidade destina recursos, bem 

como, promove capacitações, qualificações para o fortalecimento do trabalho coletivo.  

A atuação destes atores na implementação de modelos organizativos 

impulsionados, principalmente, pela consolidação do MNCR resultaram na formulação 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – Lei nº 12.305/2010 – que dispõe 

sobre princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes relacionadas à gestão integrada 

e ao gerenciamento de resíduos sólidos e que, para os (as) catadores (as), simboliza 

um marco importante de reconhecimento profissional.  

Nesta lei está disposto que o resíduo sólido pode ser reutilizado e reaproveitado 

a partir do trabalho de um grupo social explorado; inovando com a proposta de 

responsabilidade compartilhada, logística reversa e acordos setoriais. A inclusão 

socioeconômica dos (as) catadores (as) na cadeia produtiva da reciclagem, a partir 

da PNRS, ocorre por intermédio de micro empreendimentos organizados em 

cooperativas e associações que passam a ter prioridade sobre o sistema de coleta 

seletiva de resíduos sólidos e limpeza pública dos municípios, trazendo, dessa forma, 

ganhos tanto na esfera do reconhecimento como da redistribuição para os (as) 

catadores (as). 

Os desdobramentos da PNRS incluem o planejamento nos níveis nacional, 

estadual, microrregional, intermunicipal, metropolitano e municipal, por meio dos 

Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos que devem contemplar desde: a 

geração do resíduo, a identificação do ente gerador até a destinação final 

ambientalmente adequada abrangendo a responsabilização do setor público, pessoa 

física ou jurídica. A elaboração desses planos permitiram aos Estados, municípios e 

Distrito Federal o acesso a recursos da União (ou por ela controlados) designados aos 

empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos, à limpeza 

pública e ao manejo destes materiais ou para serem beneficiados por incentivos ou 

financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade 

(BRASIL, 2010). 

Com isto exposto, podemos elencar os principais atores e elementos que 

integram também o contexto investigativo desta pesquisa, são eles: o MNCR como 



 

73 
 

ator principal na organização política dos (as) catadores (as); o movimento de 

economia solidária – expresso na presença de uma ITCP – como ator mobilizador de 

redes e a FLD como ator que configura discursos públicos84. Além, disso a PNRS 

surge, no campo investigado, como um elemento configuracional mobilizado a partir 

da atuação das redes. A identificação destes atores (MNCR, Ecosol e FLD) e 

instrumentos (PNRS), é imprescindível para a compreensão da constituição das redes 

e as dinâmicas por elas configuradas.   

Considerando que os dois últimos são essenciais na constituição de redes da 

ACNH, o tópico a seguir busca problematizar antagonismos que os cercam na 

inclusão socioeconômica dos (as) catadores (as), apoiando-me nas dimensões de 

reconhecimento e redistribuição de Nancy Fraser.   

 

 

2.1.2 O Movimento de Economia Solidária e o contexto da construção da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos   

 

O objetivo deste tópico ao problematizar o movimento de Ecosol e a PNRS tem 

por finalidade situar o leitor nos debates que permeiam a organização produtiva de 

catadores (as) envolvendo, tanto o cooperativismo solidário do movimento Ecosol, 

como a implementação da PNRS em diferentes realidades. Ao tensioná-los em 

contextos diferentes, podemos compreender que suas configurações dependem dos 

atores e interesses envolvidos. Esse esforço nos ajuda a compreender a forma como 

a Ecosol e a PNRS podem integrar as redes da ACNH. 

Stroh (2016) quando discorre sobre a organização produtiva de catadores (as) e a 

PNRS elenca questões importantes que influencia o resultado das implementação de 

ambos como, por exemplo: fatores da territorialidade local e particulares da realidade 

social, ou seja, a fundação de cooperativas e associações de catadores (as) deterão êxito 

– ou não – considerando o contexto em que se insere, as redes que articula e os atores 

envolvidos assim como suas formas de atuação. A PNRS, se revela como um elemento 

configuracional, quando mobilizada de acordo com as capacidades de aplicabilidade 

políticas e sociais de diferentes lugares e a disposição de distintos interesses e atores. 

                                                
84 Tanto a noção da ITCP como mobilizadora de redes como a FLD como principal configuradora de 
discursos públicos, no contexto da ACNH, será mais aprofundado no capítulo 3 da dissertação. 
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A consolidação de uma associação e cooperativa de catadores (as) depende 

do envolvimento de determinações multifatoriais85, Stroh aponta que o entrelaçamento 

entre “a positivação da identidade dos sujeitos e da noção de pertencimento ao 

coletivo com a capacitação técnica voltada para a economia de mercado e a cultura 

empreendedora”  (STROH, 2016, p. 252), são práticas sociais que podem resultar em 

uma organização do trabalho auto gestionário, a exemplo da ACNH.  

Poderia, nesta pesquisa, elencar a organização produtiva em cooperativas e 

associações formadas a partir do movimento de economia solidária e, principalmente, 

como iniciativa das ITCPs, como uma alternativa ao sistema capitalista e forma de 

resistência cotidiana (SCOTT, 2013). No entanto, após experienciar o contexto 

investigativo, ou seja, a Associação de Catadores Novo Horizonte, formada a partir da 

combinação destes atores e instituições, me deparei com as mesmas inquietações de 

Castro (2009, p. 03) ao indagar-se se o modelo cooperativista no Brasil, a partir da 

nova concepção de cooperativismo solidário proposta pelo projeto de Economia 

Solidária proposto de Paul Singer86. O que Castro quer demonstrar em seu estudo 

sobre a economia solidária de Singer é que, não é possível, na prática, a 

transformação de outro modo de produção – que não o capitalista – visto que “as 

cooperativas funcionam dentro da ordem social, política, jurídica e econômica 

existente, não subvertendo ou contestando nenhuma delas e buscando, inclusive, 

serem competitivas para conseguir ter sobrevida dentro desse ordenamento” 

(CASTRO, 2009, p. 18). 

O que vai ao encontro da PNRS como uma política que atende, mesmo que 

parcialmente, as dimensões de reconhecimento e redistribuição dos (as) catadores 

(as) podendo ser entendida como um remédio contra as injustiças sociais. A 

implementação da PNRS, objetivando a inclusão socioeconômica de catadores (as), 

depende dos atores e dos interesses que mobilizam seus instrumentos. No entanto, é 

                                                
85 “Isto é, não apenas comportam múltiplas interações e retroações de fatores políticos, econômicos e 
socioculturais, mas também comportam antagonismos e concorrências entre os fatores.” (STROH, 
2016, p. 249). 
86 Paul Singer foi um economista e professor brasileiro que impulsionou o modelo cooperativista a partir 
do projeto de Economia Solidária no Brasil. Esse projeto se transformou em política pública de geração 
de trabalho e renda em 1999-2003, no Estado do Rio Grande do Sul que e alastrou pelo resto do país 
a partir das eleições presidenciais de 2002, com a vitória do Partido dos Trabalhadores sobre as urnas. 
O projeto ganhou estatuto nacional e Paul Singer tornou-se, então, secretário da Secretaria Nacional 
de Economia Solidária criada em 2003 (CASTRO, 2009). 
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possível visualizarmos também o uso dos instrumentos previstos na Lei nº 

12.305/2010 para interesses que não sejam o de inclusão dos (as) catadores (as).  

A fim de exemplificação de como a PNRS pode ter seus instrumentos 

mobilizados para interesses corporativos, trago o estudo realizado por Lima (2018) 

que retrata, através de uma perspectiva antropológica, a repercussão da 

implementação da PNRS no bairro de Jardim Gramacho, na Baixada Fluminense, 

considerado o maior aterro da América Latina. Esta pesquisa relacionada a uma 

Cooperativa com catadores (as) nos faz refletir sobre a importância de pensar a 

questão dos resíduos não somente como uma questão ambiental, mas também social 

e econômica uma vez que problematiza o encerramento dos lixões87 como premissa 

da PNRS e como essa diretriz se relaciona com a atividade dos (as) catadores (as) 

que não estão organizados em cooperativas.  

Nesse estudo o “lixão” apresentava-se como a principal fonte de sobrevivência 

dos (as) catadores (as) não só relacionado à questão econômica, mas também pelas 

redes de influência que ali se consolidavam, bem como depósito onde havia o 

descarte de muitos artigos para venda ou reutilização, “o aterro de Jardim Gramacho 

se apresentava para os catadores como um local caracterizado menos pela escassez 

e mais pela fartura” (LIMA, 2018, p. 156). O encerramento deste aterro, por exemplo, 

culminou na obstrução da atividade de catação com a promessa de estabelecimento 

de um Pólo de Reciclagem com modernas instalações tecnológicas que, no entanto, 

não incluiu os (as) catadores (as). Estes (as) acabaram não sendo realocados (as) no 

mercado de trabalho causando aumento da pobreza e desemprego entre eles. 

Àqueles (as) catadores (as) que não foram absorvidos pelas associações e 

cooperativas foram prejudicados (as) pelo desemprego e pela situação de extrema 

vulnerabilidade socioeconômica. 

A tendência de reconfiguração da gestão de resíduos pela via da 
modernização tecnológica parece pôr em risco e ocorrer em detrimento da 
coleta seletiva solidária e da reciclagem popular, pois mesmo com a criação 
do polo de reciclagem em Jardim Gramacho, as políticas de coleta seletiva 
no município não foram realizadas, assim como na capital, cuja porcentagem 
do serviço de coleta seletiva é irrisória – em torno de 2% em 2017 – além de 

                                                
87 Cabe lembrar também que a PNRS instituiu um prazo de quatro anos, contados a partir da 
promulgação da lei, para o encerramento de lixões e a construção de aterros sanitários. Em agosto de 
2014, segundo dados do G1, 60% dos municípios brasileiros não se adequaram às exigências previstas 
na PNRS87. Em 2015, o senado aprovou a prorrogação do prazo para extinção de “lixões”, acordando 
que: capitais e regiões metropolitanas teriam até 2018 para o fim dos lixões, os municípios de fronteira 
e os com mais de 10 mil habitantes até 2019, municípios com menos de 50 mil habitantes até 2021 e 
as cidades com entre 50 e 100 mil habitantes até o ano de 2020.  
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não ser feita majoritariamente por organizações de catadores (LIMA, 2018, p. 
174). 

 

Além disso, demonstra que, mesmo a PNRS sendo um marco importante para 

uma mudança conjuntural na sociedade brasileira e de inclusão produtiva dos (as) 

catadores (as), atende, especificadamente, àqueles que estão alocados em 

associações e cooperativas e acaba marginalizando o (a) catador (a) que não tem 

interesse na organização coletiva produtiva.  

Na pesquisa desenvolvida por Cunha (2011) com catadores (as) associados 

em Goiânia, a autora aponta como essa diferenciação reflete na dimensão do 

reconhecimento social: 

Além de ser uma tentativa emancipatória, em termos de formação de 
identidade, as cooperativas e associações, mais do que um mero 
agrupamento de pessoas, codificam a possibilidade de distinção entre o 
catador associado e o de rua. Ao passo que os primeiros são considerados 
organizados, limpos e trabalhadores, os segundos são vistos como 
desorganizados, sujos e, em sua maioria, marginais. E isso se dá tanto na 
percepção dos catadores quanto da própria sociedade. Pertencer a uma 
cooperativa/associação é elemento capaz de promover a distinção entre o 
grupo de catadores de materiais recicláveis: enquanto o associado se vê 
como trabalhador, o catador de rua passa a percepção de ser uma pessoa 
tentando justificar um pedido de esmola (CUNHA, 2011, p. 55-56). 

 

Assim, podemos perceber que considerar a organização produtiva de 

catadores (as) como uma resistência cotidiana e a PNRS como um remédio 

transformativo, seria ignorar as complexidades estruturais que esse tipo de 

organização se insere, isto é, as estruturas que o capital determina como a mais 

aceitável no interior de um modo de produção específico. Ao invés disto, pode-se 

entender que a formação de cooperativas e associações são os espaços sociais, onde 

as resistências cotidianas e os discursos ocultos são construídos bem “embaixo do 

nariz” do sistema capitalista, cumprindo a mesma função dos quilombos ou os hush 

arbors nos tempos de escravidão88. Ou, como explicita Scott, um lugar onde “o 

discurso seja expresso num espaço social reservado, onde o controle, a vigilância e a 

repressão dos dominadores sejam mais difíceis de exercer e, segundo, que este 

espaço social exclusivo seja inteiramente composto por confidentes que compartilhem 

experiências de dominação” (SCOTT, 2013, p. 174).  

                                                
88 Explica Scott “o termo espaço social pode transmitir uma ideia errada se o tomarmos na acepção 
exclusiva de local físico isolado. Claro que pode ser isso (...) no entanto, a criação de um espaço seguro 
para o discurso oculto não implicava necessariamente uma distância física dos dominadores, desde 
que fossem empregados códigos linguísticos, dialectos ou gestos incompreensíveis para os seus 
senhores” (SCOTT, 2013, p.174-175). 
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Além disso, o atual governo brasileiro tem como característica o desmonte de 

setores importantes, principalmente, do meio ambiente. De janeiro de 2019 até o 

presente momento, o presidente da república, Jair Bolsonaro, limitou e deslegitimou 

políticas de preservação ambiental89. A PNRS também foi alterada por parte do atual 

ministro do Meio Ambiente do Brasil. Em abril de 2019, o ministro assinou uma portaria 

que acaba com a ordem de prioridade na gestão de resíduos (não geração, redução, 

reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos) ao autorizar a recuperação 

energética dos resíduos sólidos urbanos. As usinas de recuperação energética são, 

na realidade, incineradoras de lixo e produtoras de energia térmica e elétrica, a partir 

do processo de queima. Essa atitude impacta diretamente na inclusão 

socioeconômica dos (as) catadores (as) de materiais recicláveis, uma vez que os 

elimina da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, conforme 

divulgado na Rede Brasil Atual (2019)90: 

Segundo a Aliança Resíduo Zero Brasil, a instalação de incineradores e o 
envio de resíduos sólidos urbanos para os fornos de fábricas de cimento 
representam violação à ordem preferencial fixadas pela PNRS. “Com a 
queima os resíduos não retornam para o processo produtivo, desrespeitando 
premissa básica do processo de reciclagem, o que implica na maior extração 
de recursos naturais, para serem utilizados como matéria-prima”, destacaram 
integrantes da coalizão em setembro, durante encontro latino-
americano contra a destruição de resíduos sólidos urbanos. 

 

Cabe ressaltar que uma das principais pautas do MNCR, movimento que veio 

à tona na pesquisa, é contrária a incineração dos resíduos sólidos, pois além de 

impossibilitar a inclusão socioeconômica e a emancipação social dos (as) catadores 

(as) com a extinção do ciclo de vida do material, esse processo produz dioxinas, uma 

classe de substâncias cancerígenas, que provoca diversos tipos de câncer e 

problemas no sistema imunológico91. Caso a incineração passe a ser considerada 

pelas indústrias de reciclagem, a organização coletiva e produtiva dos (as) catadores 

(as) recebe novas configurações, visto que tal decisão influência diretamente nas suas 

formas de trabalhar e subsistir.  

No que concerne a PNRS, podemos compreendê-la como um instrumento à 

disposição de diversos interesses, que serão atendidos a partir da mobilização de 

                                                
89 Para ver ações concretas do atual governo no que cerne ao desmanche das políticas ambientais, 
vide reportagem: < https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2019/09/veja-10-acoes-do-governo-
bolsonaro-no-desmonte-da-politica-ambiental.shtml> 
90 Disponível em: < https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2019/12/ricardo-salles-sepulta-
politica-nacional-de-residuos-solidos-ao-incentivar-incineradores/> 
91 Sobre o protesto contra a incineração do MNCR: < http://www.mncr.org.br/noticias/blog-
sudeste/mncr-evoca-o-dialogo-protesta-contra-incineracao> 

http://residuozero.org.br/
http://mncr.org.br/noticias/noticias-regionais/encontro-latino-americano-aborda-destruicao-de-reciclaveis-em-cimenteiras-e-incineradores
http://mncr.org.br/noticias/noticias-regionais/encontro-latino-americano-aborda-destruicao-de-reciclaveis-em-cimenteiras-e-incineradores
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2019/09/veja-10-acoes-do-governo-bolsonaro-no-desmonte-da-politica-ambiental.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2019/09/veja-10-acoes-do-governo-bolsonaro-no-desmonte-da-politica-ambiental.shtml
https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2019/12/ricardo-salles-sepulta-politica-nacional-de-residuos-solidos-ao-incentivar-incineradores/
https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2019/12/ricardo-salles-sepulta-politica-nacional-de-residuos-solidos-ao-incentivar-incineradores/
http://www.mncr.org.br/noticias/blog-sudeste/mncr-evoca-o-dialogo-protesta-contra-incineracao
http://www.mncr.org.br/noticias/blog-sudeste/mncr-evoca-o-dialogo-protesta-contra-incineracao
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atores e do contexto em que se configuram sua aplicabilidade. A existência dessa lei, 

no contexto investigativo da pesquisa, permite e direciona a atuação dos atores, no 

sentido de configurar redes e dinâmicas, de entidades envolvidas para a 

implementação da CSS, via associação de catadores (as) utilizando a PNRS como 

instrumento legitimador e de pressão para atender os (as) catadores (as) da ACNH. 

A apresentação destes argumentos foi realizada, pois dialogam com o contexto 

investigativo desta pesquisa no município de Sant’Ana do Livramento – RS, uma vez 

que ambos componentes – Ecosol e PNRS – são configurados e configuram redes na 

ACNH. Entretanto, antes de aprofundar sobre a ACNH em específico, apoio-me na 

noção de processos históricos de Norbert Elias para buscar compreender como as 

configurações do município e as formas como ministra a questão dos resíduos sólidos, 

e como o surgimento da ACNH, foram resultados de alguns processos graduais de 

transformações estruturais e nas relações sociais no percurso da história. 

 

 

2.2 Aspectos históricos e socioeconômicos sobre o município de Sant’Ana do 

Livramento  

 

Considero relevante situar o município dentro de processos históricos, 

econômicos e sociais, posto que atuam sobre o universo empírico no qual desenvolvo 

a pesquisa, para tal apoio-me em dados estatísticos e históricos, pois auxiliam na 

tentativa de compreender como a desigualdade social atual relaciona-se com o 

passado, se reproduz e se transforma no cotidiano. A necessidade em situar o 

município historicamente, dialoga com a noção de que as configurações dispõem de 

dinâmicas inerentes, englobando pressões e lutas que resultam num processo que é 

simultaneamente orientado tanto pelas estruturas da configuração como transformado 

por elas. Assim, Elias (1993) explica que os processos sociais e históricos do 

município são importantes para compreender as configurações atuais, essa afirmação 

de elisiana reflete nos contextos que envolvem a ACNH.   

A fim de entender estruturas e processos sociais, nunca é suficiente estudar 
um único estrato funcional no campo social. Para serem realmente 
entendidas, essas estruturas e processos exigem um estudo das relações 
entre os diferentes estratos funcionais que convivem juntos no campo social 
e que, com a mais rápida ou mais lenta mudança nas relações de poder 
provocadas por uma estrutura específica desse campo, são no curso do 
tempo reproduzidas sucessivas vezes (ELIAS, 1993, p. 239). 
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O município de Sant’Ana do Livramento apresenta particularidades que 

envolvem seu tecido urbano, e consequentemente influenciam em aspectos 

socioeconômicos da população santanense. Por tratar-se de “cidades conturbadas” 

(STRUMINSKI, 2015, p. 9), isto é, compartilham um tecido urbano comum, a coalizão 

entre os países – Brasil e Uruguai – é simbolicamente designada por Fronteira da Paz. 

Em decorrência deste tecido urbano compartilhada, apresenta-se também uma 

configuração única que influencia elementos como a linguagem, a atividade 

econômica, a cultura, mas também o cotidiano que propicia o surgimento de relações 

binacionais econômicas e sociais específicas.  

Esta foi resultado de muitas disputas no século XIX, antes habitado por tribos 

indígenas de Minuanos e Charruas92 que, ao aliarem-se, lutaram com os portugueses 

contra os espanhóis. Os conflitos desencadeados na região Platina e no território rio-

grandense, ora foram remediados, ora potencializados pelos acordos e tratados 

firmados que disputavam, entre os territórios, a Colônia de Sacramento93 e o território 

dos Sete Povos das Missões, situado ao norte do Ibicuí (POTOKO, 2011). O Sete 

Povo das Missões se tratou de aldeamentos indígenas originados pelos jesuítas 

espanhóis que foi responsável por parte da economia caracterizante da região, visto 

que sua atividade econômica era predominantemente a  pecuária, a produção agrícola 

e a vinicultura. Isto porque nas Missões, houve a inserção do gado bovino, suíno e 

ovino, além de lavouras coletivas de algodão, mandioca e milho e também a produção 

de lã, farinhas, vinho, fiação de algodão, queijos e a colheita de erva-mate, planta 

nativa do sul do Brasil e cotidiano indígena (STRUMINSKI, 2015). 

Após a destruição das reduções jesuíticas, o gado espalhou-se solto pelos 
campos e, sem predadores, aumentou prodigiosamente, sendo caçado ou 
capturado por aventureiros portugueses ou espanhóis, indiferentes às leis e 
limites, então mutáveis, e pelos indígenas remanescentes, que se tornaram 
exímios cavaleiros. Esta atividade formou uma base cultural comum para o 
que depois seria chamado de “gaúcho dos Pampas”. Assim, foi a paisagem 
natural dos Pampas associada à história que forneceu a base para a cultura 
e a identidade locais e para a constituição e um sentimento de “patria gaucha” 
que ultrapassa os limites políticos convencionais, ligando os povos que 
habitam esta paisagem do sul brasileiro aos hermanos pampeanos do 
Uruguai e da Argentina (STRUMINSKI, 2015, p. 39) 
 

                                                
92 Apesar de existir controvérsias sobre a existência de Minuanos e Charruas em terras gaúchas, é 
incontestável os inúmeros instrumentos e hábitos em comum com o que veio a tornar-se a figura do 
gaúcho, dentre as quais cito: as boleadeiras, o poncho, o consumo da erva-mate, algumas expressões 
tupi-guarani - língua dominante entre eles – e a origem do vento minuano (POTOKO, 2011). 
93 Fundada pelos portugueses, na margem direita da foz do Rio da Prata com a intenção de evitar 
supremacia Espanhola na região Platina 
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Estas lutas são responsáveis pela configuração espacial e econômica que 

Sant’Ana do Livramento/RS, que encontra-se atualmente na sua condição de fronteira 

com Rivera/UY, apresentando 320 km de fronteira seca (considerado o maior 

aglomerado urbano bilíngue de fronteira seca), 749 km de canais, rios e lagoas, uma 

divisa de 1069 km de extensão e somando-se mais de 150.000 habitantes (77 mil 

brasileiros mais 78 mil uruguaios)94. 

Sant’Ana do Livramento teve sua economia, historicamente, baseada no setor 

pecuário e corte extensivo, dividindo com o país vizinho, métodos e logística da 

exportação de carne. O setor industrial vislumbrou na fronteira, um grande mercado e 

instalou o frigorífico Swift Armour de capital norte-americano. O Armour foi 

responsável pelo o que os santanenses chamam de “anos de ouro”, pois além de 

trazer novos padrões industriais, impactou social e economicamente o município, uma 

vez que, segundo Albornoz (2000), concentrava 85% do capital industrial do município 

atraindo muitos pecuaristas que vislumbravam no Armour a possibilidade de dar vazão 

ao seu produto principal.  

O empreendimento chegou a empregar 2.360 (dois mil trezentos e sessenta) 

trabalhadores apenas no departamento industrial. Transformando o Armour, não só 

uma grande potência econômica, mas também em uma multinacional que detinha 

poder econômico excedente ao poder local, inclusive fornecendo empréstimos para a 

Prefeitura Municipal95, e em troca impondo como condição a não criação ou aumento 

de impostos (ALBORNOZ, 2000).  

É indubitável que diversas foram as benesses que a instalação do Frigorífico 
Armour trouxe para a região. Essa indústria assumiu um papel tão importante 
que inúmeros problemas atuais são reflexos da sua saída, pelo desemprego 
e a pobreza que são evidentes, na região e, como num efeito cascata, “pelos 
impostos que os poderes públicos deixam de arrecadar, pelas vendas que o 
comércio deixa de fazer”. (ALBORNOZ, 2000, p.148). 
 

                                                
94 A Região da Cisplatina – hoje o Uruguai – também foi cenário de disputas contra a dominação 
espanhola primeiro aliando-se aos brasileiros – que aproveitaram a oportunidade para ocupar 
sutilmente territórios, através da ampliação de estâncias de brasileiros e expedições militares e anexar 
a Banda Oriental ao Brasil – e, posteriormente, aos Argentinos para livrar-se da dominação brasileira. 
Após, três anos de disputas, a Inglaterra que sempre teve interesses comerciais na independência dos 
países latino-americanos, intermedia a disputa e estabelece a Convenção Preliminar de Paz entre os 
dois países – Brasil e Argentina – e reconhece a independência da República Oriental do Uruguai 
(GUIMARÃES, SEBBEN E DUARTE, 2011). É somente em 1909 que o Brasil, na figura do Barão do 
Rio Branco, retifica os limites territoriais através de um novo tratado que autoriza, estrategicamente, a 
navegação uruguaia na lagoa e no rio para que, assim, possa navegar livremente pelo Rio da Prata.  
95 Empréstimo realizado em setembro de 1930, na gestão do Prefeito Hugolino Andrade Faria e utilizado 
para o financiamento dos custos com o calçamento das ruas com cobrança de juros anuais de 8%. 
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O impacto do fechamento da multinacional no território santanense foi notável 

e até a atualidade não totalmente dirimido, visto que empregava 82% dos 

trabalhadores do município, dados do IBGE chegaram a apontar uma evasão de 8% 

da população em oito anos, pois muitos moradores acabaram partindo em busca de 

emprego em outras cidades.   

Outros empreendimentos industriais96 também trouxeram o apogeu econômico 

do município que chegou a ser eleito, na década de 1930, o terceiro maior Parque 

Industrial do Estado do Rio Grande do Sul. No entanto, o falecimento industrial 

somado à hiperinflação na década de 1980, seguida pela maxivalorização da moeda 

nacional na década de 1990, os setores econômicos foram impactados e, 

consequentemente, grande parte da força de trabalho ficou desatendida. O 

encerramento das atividades industriais no município reflete em oscilações nas taxas 

de emprego e desemprego, isso é relato por Marquetto (2012, p. 131-132):  

O conjunto de fatos socioeconômicos impactantes e sucessivos que 
ocorreram da Fronteira da Paz - falências industriais (décadas de 70 e 80), 
criação da Zona de Livre Comércio, a abertura dos free shops (década de 
80), a hiperinflação (enriquecimento do comércio santanense – décadas de 
80 e 90), o Plano Real (1994) – marcaram época. O resultado foi de 
momentos de euforia e de frustração, esperança e desesperança, segurança 
e vulnerabilidade, certeza e incerteza, medo, risco e ameaça. Tais 
acontecimentos culminaram em uma população que convive entre empregos 
e desempregos, de classes distintas, perfis diferentes de trabalhadores, 
renda disparadamente segregadora, visivelmente configurada pela 
desestruturação do tecido social (MARQUETTO, 2012, p. 131-132). 
 

A crise passa a ser minimizada com a abertura dos free shops em Rivera que 

impacta na economia santanense, tendo em vista que surge a demanda por novos 

serviços – bares, restaurantes, hotéis, estacionamento, postos de gasolina, etc – em 

consequência do grande fluxo de consumidores turistas. Com uma população urbana 

emergente, a partir de 1995, o setor terciário passou a empregar mais do que o setor 

industrial, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, porém com  certa 

instabilidade, conforme explica Marquetto:  

O antagonismo entre privações e bonança do comércio, em Sant’Ana do 
Livramento, justifica-se por uma questão tradicional, em que o protagonista 
desta situação é a (des)valorização da moeda (o efeito gangorra – tradição 
provocada por aspectos da modernidade): os uruguaios lotavam as casas de 
comércio santanense durante a década de 80, conhecida por “década 
perdida”, seguida da hiperinflação– forte desvalorização da moeda brasileira 
[...] Esse quadro mudou com a forte valorização da moeda brasileira, por 

                                                
96 Podemos citar aqui a Cervejaria Irmãos Gazapina e o Lanificio do Rio Grande do Sul Thomaz Albonoz 
S/A ambas fundadas em 1908. A última, após falência, em 1996, transformou-se na na Cooperativa de 
Trabalho dos Profissionais de Fiação e Tecelagem de Santana do Livramento Ltda (COOFITEC) – 
representando um pólo de produção de lã. 
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conta do Plano Real em 1994, vindo a favorecer, sobretudo, o comércio dos 
free shops em Rivera pela maciça presença de compradores brasileiros em 
busca de produtos importados, principalmente bebidas e laticínios. Paralelo 
a isso, a dinâmica econômica também refletiu, negativamente, no comércio 
santanense, que apostava na oferta exclusiva aos compradores uruguaios 
(MARQUETTO, 2012, p. 131-132).  

 

Outros aspectos, tais como as transações cambiais e de contrabando, os fluxos 

migratórios, acordos comerciais e acontecimentos econômicos a níveis globais 

interferem no (des) equilíbrio econômico, que ora tem seus riscos acentuados, ora 

estabilizados em relação a cidade-gêmea, Rivera/UY, designando o que chamam de 

“efeito gangorra”. 

O número de trabalhadores informais em Sant’Ana do Livramento, segundo 

mapeamento realizado com base nos dados do Ministério do Trabalho e Emprego, 

analisado por Marquetto (2012), pode-se inferir que em 2010, 73% da população 

economicamente ativa é a inferência que constitui o quadro da informalidade, 

representando um aumento de 20% entre os anos de 1985 à 2010. Além disso, a 

autora ressalta que “empiricamente, é sabido que, tradicionalmente, o contrabando e 

o comércio informal, na fronteira santanense, são expressivos e importantes para o 

sustento de muitas famílias” (MARQUETTO, 2012, p. 129), muito da informalidade é 

resultante da falência industrial de trabalhadores que não foram incorporados ao 

mercado de trabalho formal. 

Segundo dados do IBGE, o ano de 2017, o salário médio mensal do município 

encontrava-se em 2.1 salários mínimos97. A proporção de pessoas ocupadas em 

relação à população total era de 19.1%, com maior concentração da classe E98, visto 

que o percentual da população cujo rendimento nominal mensal per capita é de até 

1/2 salário mínimo, é de 33,9%.  Com base nas informações socioeconômicas que 

transformam constantemente o município de Sant’Ana do Livramento, podemos 

elencar alguns apontamentos pertinentes em uma tentativa de compreender a 

complexidade do tecido urbano, que configuram os santanenses em direção à uma 

gangorra entre a estabilidade e a crise, bem como onde se situam os trabalhadores 

que atuam na catação e reciclagem de resíduos.  

Este conjunto de aspectos conjunturais configuraram o cenário no qual ocorre 

a catação em Sant’Ana do Livramento, uma vez que o contexto do município é 

                                                
97 Salário mínimo correspondente a R$ 998. 
98 Renda mensal: de até 01 salário mínimo. 
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marcado pela historicidade das relações econômicas imperialistas e servilismo, 

percebidos na persistência desses vieses na rede de relações sociais na atualidade. 

Estes fatores são fonte da desigualdade na distribuição social de renda, do território – 

concentrado nas de latifundiários99 – e das oportunidades evidenciadas no expressivo 

aumento da classe E que, consequentemente, elevam a taxa de informalidade e 

desemprego100. Podemos relacionar estes aspectos com a presença da atividade de 

catação no municio.  

Podemos perceber que a localização espacial do município, fronteira com o 

Uruguai, é fator decisivo para o setor econômico visto a instalação de grandes 

indústrias e empreendimentos, principalmente as de capital estrangeiro que, em 

decorrência do seu poder econômico, detém influência significativa nas decisões que 

interferem na agenda governamental do município.  

O poder financeiro advindo do investimento de capital estrangeiro (estranho, 
idealizado como herói) pode estar relacionado com o poder daquele que 
provê empregos, salários e férias. Além disso, existem questões de ordem 
subjetiva vinculadas à obediência, à disciplina e aos horários a serem 
cumpridos. Percebeu-se que a sociedade santanense fornece a combinação 
dos elementos da tradição e da modernidade, favorecendo a expansão das 
instituições da modernidade. Seja pelo capitalismo: pelo sistema de produção 
os quais encontram um perfil ideal no sujeito local, imbuído de valores 
tradicionais, reconhece-se a subalternidade e o respeito à hierarquia, 
principalmente no que remete às relações de trabalho (MARQUETTO, p. 
248). 
 

À exemplo disso, na atualidade, Trindade (2018) identificou a possibilidade de 

uma indústria de madeira biossintética se instalar na cidade, articulando grupos de 

interesse – inclusive representantes públicos – a votarem a seu favor na prioridade da 

limpeza urbana em detrimento da implementação da coleta seletiva solidária pela 

ACNH. Mobilizando, dessa forma, a PNRS a favor de interesses corporativistas em 

prol da indústria de madeira biossintética em detrimento da implementar a coleta 

seletiva solidária com inclusão de catadores (as)101.  

                                                
99 Historicamente, o latifúndio contribuiu para a construção de uma região de baixo desenvolvimento, 
que aparece como uma oposição à região colonial, onde se concentrou o desenvolvimento industrial 
do Estado, ficando este atribuído ao "espírito empreendedor" do imigrante, que se contrapõe à herança 
luso-brasileira dos habitantes do sul (OLIVEIRA; BARCELLOS, 1998, p. 237-8). 
100 Em 25 anos (de 1985 a 2010), o estoque de empregos formais reduziu quase 50%, passando, em 
1985, de 25.593 empregados com carteira assinada, para 16.467 empregados em 2010 
(MARQUETTO, p. 129) 
101 A instalação de uma indústria de madeira biossintética no município utilizará o plástico – material 
que representa 14% dos resíduos sólidos domésticos na cidade – que culminará na destinação dos 
resíduos para uma empresa privada sem dar prioridade aos catadores (as) (TRINDADE, 2018).  
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Não raro, os santanenses acreditam que, por conta do passado econômico ter 

sido, relativamente, exitoso em decorrência da instalação de indústrias que vinham de 

fora, a única possibilidade de salvar o município do vai-e-vem da crise é a instalação 

de grandes novas indústrias no município (MARQUETTO, 2012). Isso pode ocorrer, 

pois o poder público municipal, até a atualidade, as formas alternativas não são 

consideradas suficientes para a geração de empregos, optando pela propaganda da 

necessidade de uma grande indústria ou empreendimento que chegará a qualquer 

momento e que irá retomar os anos dourados que o município teve quando 

considerado um grande polo industrial na região da campanha102.  Resta, muitas 

vezes, como alternativa aos (as) moradores (as) criar formas para seu auto sustento, 

isso justifica o alto índice de trabalhadores informais e contrabando no município 

(MARQUETTO, 2012).  

No que tange os (as) catadores (as), a quantidade destes trabalhadores no 

município não apresenta mapeamento e recenseamento de dados.  No Plano 

Regional de Gestão Associada e Integrada de Resíduos Sólidos (PRGAIRS), em 

2012, consta a seguinte informação: “Não existe associação de catadores no 

município, somente uma recicladora privada; cabe ressaltar que existem muitos 

catadores autônomos na cidade”103.  

Porém, reconhece-se ser um dado de difícil levantamento visto que catadores 

(as) do lado uruguaio convivem e trabalham simultaneamente com os brasileiros. 

Entretanto, há uma presença significativa desses (as) trabalhadores (as) na cidade, 

principalmente após o horário comercial, seja desempenhando a atividade com 

carroça, carrinho e até caminhões.   

Essa breve contextualização sócio-histórica e econômica do surgimento do 

município de Sant’Ana do Livramento torna-se relevante para a configuração de 

equilíbrio de poder que refletem nas configurações tanto das relações sociais 

interdependentes como espaciais que constituem o município atualmente. 

A forma de como o poder público municipal tem lidado com as questões 

relativas à limpeza urbana, a partir do ano 2000 é discutido no tópico a seguir, porém 

                                                
102 A exemplo disto, Marquetto discorre “... em parte, a construção do Parque Eólico (Século XXI) gerou 
expectativa na população com relação ao anúncio de novos postos de trabalho diretos e indiretos” 
(MARQUETTO, 2012, p. 247).  
103 Plano elaborado pela empresa consultora Agrosig que integra as cidades de Aceguá, Bagé, 
Caçapava do Sul, Candiota, Dom Pedrito, Hulha Negra, Lavras do Sul, Pedras Altas, Pinheiro Machado 
e Sant’Ana do Livramento.  
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longe de desassociar estas questões aos catadores de materiais recicláveis. Ou seja, 

os tópicos subsequentes são assim apresentados, a fim de promover uma reflexão de 

como os (as) catadores (as) se configuram como agentes considerados pelo poder 

público municipal apenas a partir da organização produtiva oportunizada, expressa na 

ACNH, em 2016 através da articulação de diferentes instituições. 

     

 

2.2.1 Processo histórico de como o município de Sant’Ana do Livramento lida com as 

questões relativas à limpeza urbana a partir do século XXI  

 
A organização produtiva dos (as) catadores (as) de materiais recicláveis e a 

implementação da coleta seletiva receberam atenção relevante na estrutura política, 

econômica e social na configuração atual do munícipio de Sant’Ana do Livramento, a 

partir do ano de 2010, após a intervenção de instituições de ensino superior e técnico, 

através do desenvolvimento de pesquisas e projetos104. Inclusive, a partir disto, foi 

possível visualizar que houve uma ampliação quantitativa de pesquisas e produções 

acadêmicas e científicas, sobre questões relativas aos resíduos em Livramento, 

principalmente, após a promulgação da Lei nº 12.305/2010.  

Com a inexistência de estudos de como o município de Sant’Ana do Livramento 

administra a problemática dos resíduos, especialmente sobre a atuação dos (as) 

catadores (as) antes da PNRS e da organização produtiva destes no modelo 

associativo, muitas das informações que apresento nesse tópico foram adquiridas 

através de entrevistas realizadas com representantes do poder público municipal105 

em estudo realizado por Trindade (2018).   

Isto posto, com uma operação coordenada pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) para a recuperação do lixão 

do Rincão da Bolsa106, em 2001, a fim de cumprir o art. 4º da resolução CONAMA nº 

                                                
104 “Gestão integrada de resíduos sólidos no município de Sant’Ana do Livramento: uma Análise à Luz 
da Lei 12.305/2010” (2014); “A relação entre instituições governamentais e não-governamentais e os 
catadores da Associação de Catadores Novo Horizonte na implementação da coleta seletiva solidária 
em Sant’Ana do Livramento” (CLIPES, 2017); “Gestão de resíduos Sólidos em Sant’Ana do Livramento: 
uma análise das fases de mudanças” (COELHO, 2019); 
105 Entre eles, o Secretário de Planejamento e Meio Ambiente do Município e o Engenheiro agrônomo 
do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura, cedidos em 14/10/2018 para um 
artigo final de uma pós-graduação, porém essa parte do material não foi utilizada por conta de o escopo 
da pesquisa ser outro. 
106 À princípio a área do Rincão da Bolsa foi cedida à Prefeitura Municipal de Sant’Ana do Livramento 
para a criação de porcos e, por consequência da atividade, acabou se tornando também um depósito 
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237/97107, foi aprovado um projeto dentro das leis para normas técnicas da construção 

de aterros que contou com um investimento em torno de R$ 1.500.000,00 (um milhão 

e meio de reais), além do investimento com mão de obra e maquinários.  

No dia 13 de junho de 2003 foi o dia que se encerrou a prática de depositar os 

resíduos no lixão do Rincão da Bolsa e, por meio de processo licitatório, passou-se a 

levar o lixo para Minas do Leão108. Entretanto, havia a necessidade da construção de 

uma estação de transbordo que seria situada próximo a localidade Santa Rita, com 

um investimento público de, em torno, de duzentos mil começou-se a construção de 

um galpão. No entanto, a Prefeitura Municipal acabou desistindo da construção em 

decorrência de problemas estruturais da obra e das reclamações seguidas de 

mobilizações em forma de manifestações públicas da população do entorno da 

comunidade Santa Rita. 

Antes do encerramento do lixão do Rincão da Bolsa, já existia um planejamento 

de construção de um aterro sanitário no município a partir do mapeamento das áreas 

escolhidas dentro das normas do IBAMA e conforme previa a resolução CONAMA nº 

308/02109. Na época foram contempladas dez áreas respeitando as exigências do 

referido órgão. Algumas descartadas posteriormente por ultrapassar a divisória Brasil-

Uruguai; outras, por pressão da comunidade do entorno do local e além disso havia a 

questão de o município situar-se em uma zona de recarga e descarga do Aquífero 

Guarani o que dificulta o estabelecimento de um aterro próprio110. O projeto da 

construção do aterro previa de quatro a cinco milhões de investimento, porém a 

questão do manejo de resíduos sólidos, em Sant’Ana do Livramento, não foi 

totalmente dirimida pelo poder público municipal dado que as negociações para a 

                                                
de lixo orgânico, dado que serviam de alimentação para os suínos. Com o encerramento da atividade, 
o local serviu como depósito de lixo. Atualmente, após a recuperação da área, a população residente 
da localidade instituiu a “Associação de Moradores do Rincão da Bolsa e Estrada das Tropas” cuja 
finalidade é articular as demandas da comunidade publicizando suas ações em mídias sociais – 
facebook – além de denunciar, por meio de fotografias, pessoas que ainda depositam lixo (o mais 
frequente são móveis velhos) na estrada.  
107 O lixão do Rincão da Bolsa estava situada em uma faixa de fronteira, que caracteriza-se 
geograficamente por ser uma faixa de 150 km de largura ao longo de 15.719 km da fronteira brasileira, 
fato que justifica o envolvimento do IBAMA para o processos de licenciamento do lixão.   
108 O esforço em tratar um passivo de vinte e dois anos de depósito inadequado de resíduos levou em 
torno de dez anos para a recuperação do local em razão dos numerosos procedimentos realizados, 
tais como a construção de drenagens pluviais, de chorume e de gases e de três lagoas facultativas, 
com exceção do processo de impermeabilização com a geomembrana em decorrência do alto volume 
de lixo já depositado na área. Segundo relatos, o local tinha em torno de três hectares com paredes de 
até quarenta metros de lixo. 
109 Posteriormente revogada pela resolução CONAME nº 404/08). 
110 Saiba mais sobre aqui: < http://www.folhadomeio.com.br/fma_nova/noticia.php?id=540>  

http://www.folhadomeio.com.br/fma_nova/noticia.php?id=540
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construção de um aterro no interior da cidade não foi exitoso devido aos empecilhos 

mencionados.  

Concomitante aos acontecimentos supracitados, em 2004, o município de 

Sant’Ana do Livramento passou a organizar um órgão para tratar de assuntos 

referentes ao meio ambiente. Em 2005, já consolidado este órgão, é designado como 

Departamento de Meio Ambiente (DEMA), o mesmo surge vinculado a Secretária 

Municipal de Agricultura do município e que, juntamente, com a Fundação Estadual 

de Proteção Ambiental Henrique Luiz Roessler – RS (FEPAM)111 passa a formular 

suas atribuições:  

1) Definir e implementar programas e projetos de desenvolvimento do 
município, abrangendo as áreas de meio ambiente, desenvolvimento físico 
territorial e urbanístico; 2) Promover a integração e o fomento ao 
desenvolvimento econômico; 3) Estudar e propor áreas de proteção 
ambiental e de recomposição de vegetação ciliar no âmbito do Município 4) 
Avaliar as políticas públicas com influência no Município, em especial quanto 
ao impacto ambiental; 5) Formular e propor um Código Ambiental Municipal; 
6) Sugerir, no planejamento do uso do solo municipal, instrumentos de 
melhoria da qualidade ambiental; 7) Promover a articulação e a integração 
dos diversos órgãos da administração nos três níveis de governo, no que 
concerne às ações de defesa do meio ambiente; 8) Promover estudos, 
normas e padrões de planejamento ambiental e urbano; 9) Sistematizar as 
informações da Prefeitura Municipal na área de sua atuação; 10) Formular e 
propor alterações e normas quanto a Estudos de Impacto Ambiental - EIA, 
Relatórios de Impactos Ambientais - RIMA e Estudos de Impacto de 
Vizinhança – RIVE; 11) Estabelecer os termos de referência dos aspectos 
ambientais para os planos, programas e projetos de outras áreas da 
administração municipal (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO 
LIVRAMENTO, s/a) 

 

A partir da atuação do DEMA, em meados de 2007 e 2008, realizou-se uma 

licitação para a terceirização do serviço de coleta regular do lixo no município, em que 

a empresa PRT Prestação De Serviços Ltda, de Santa Maria/RS foi contemplada, 

além disso, firmou-se um convênio112 com as cidades de Dom Pedrito/RS e São 

Gabriel/RS para o ponto de transbordo temporário e a destinação em um aterro final, 

respectivamente. Em 2010, esse convênio é suspenso por intervenção da FEPAM e 

do Ministério Público Federal ao notificarem que o aterro não estava em condições de 

despejo adequado, uma vez que os valores destinados eram insuficientes para sua 

manutenção.  

                                                
111 Órgão responsável pelo licenciamento ambiental do estado do Rio Grande do Sul. É vinculada à 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente e foi instituída pela Lei 9.077 de 4 de junho de 1990 e implantada 
em 4 de dezembro de 1991. 
112 Valor do convênio: R$ 40.000,00 por mês. 
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Com o fim do contrato com a PRT, em 2011, o município passou a concessão 

de serviço de coleta, também por meio de licitação, para uma empresa terceirizada – 

a Ansus Serviços Ltda – tratando-se de uma empresa privada que atua até então no 

município, responsável pela coleta, encaminhamento dos resíduos sólidos até um 

posto de transbordo onde são armazenados por 24h e, por último, a disposição final 

no aterro sanitário de Candiota/RS, licenciado pela FEPAM. 

As cidades brasileiras geralmente recorrem a terceirização em detrimento do 

planejamento de uma coleta seletiva113, pois segundo Silva (2017) as dificuldades dos 

municípios em não ceder a implementação de programas com este fim: 

Apesar de representar um mecanismo mais simples e, por que não dizer, 
mais cômodo para o poder público, a terceirização dos serviços de limpeza 
urbana resulta em um entrave relevante à implementação de programas de 
coleta seletiva e gestão compartilhada dos resíduos sólidos. Em geral, as 
empresas terceirizadas são remuneradas de acordo com o peso e o volume 
dos resíduos urbanos coletados, de modo que essa forma de contratação 
estabelece para as empresas contratadas um regime de incentivos contrários 
à redução de resíduos na fonte geradora. Ademais, a triagem dos recicláveis 
requer a preservação dos materiais coletados, o que implica custos de 
transporte mais elevados para as empresas, pois a utilização de caminhões 
compactadores não é recomendada para essa finalidade (SILVA, 2017, p.12). 

 

Concomitante a isso, com a PNRS – Lei nº 12.305/2010 – entrando em vigor, 

a Prefeitura Municipal começou a mobilização para o desenvolvimento do Plano 

Regional de Resíduos Sólidos (PRRS), elaborado pelo pela Consultoria Agrosig, 

selecionada por meio de processo licitatório, o plano envolvia 10 cidades. A criação 

da Lei Municipal – Nº 6.731 – que institui o PRRS bem como seu estabelecimento, 

conforme as diretrizes previstas serviram para cumprir a formalidade de poder ter 

acesso aos recursos federais e poder receber turistas114; pois, além de ser mais um 

diagnóstico do que um plano, não prevê a coleta seletiva com a inclusão 

socioeconômica de catadores (as) em suas normativas (objetivo principal da PNRS). 

Enquanto em no cenário nacional, nos anos 2000, com o aumento da 

visibilidade sobre os debates de economia solidária proporcionados, principalmente, 

pelo meio acadêmico com iniciativas, tais como Incubadoras de Empreendimentos 

Econômicos Solidários, a organização dos catadores passou a ser uma possibilidade 

em potencial a ser desenvolvida por essas incubadoras. É nesse contexto que o 

funcionamento da Associação de Catadores Novo Horizonte é retomado, 

                                                
113 78% das cidades brasileiras não tem coleta seletiva. Vide: < 
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/12/pesquisa-aponta-crescimento-de-cidades-com-
coleta-seletiva.shtml> 
114 Artigo 18º; Artigo 15º, inciso IX. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/12/pesquisa-aponta-crescimento-de-cidades-com-coleta-seletiva.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/12/pesquisa-aponta-crescimento-de-cidades-com-coleta-seletiva.shtml
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oportunizada pelo trabalho das instituições UNIPAMPA, IFSul e UERGS por meio de 

um projeto de extensão financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq)115.  

A ACNH foi fundada e formalizada116 em Sant’Ana do Livramento/RS, em 2014, 

a partir de uma iniciativa do Projeto Minuano que tinha por finalidade promover 

capacitações profissionais e inclusão socioeconômica dos (as) catadores (as) por 

meio de treinamentos, além de equipar e fornecer suporte na comercialização dos 

produtos. Porém, muito pouco se fez pela formação técnica dos (as) catadores (as) 

resultando na desarticulação dos (as) integrantes. No ano de 2016 a ACNH foi 

reativada com o auxílio da ITCP, pois teve um edital aprovado no Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)117 para o projeto “Incubação de 

Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) de Sant’Ana do Livramento”118. 

Com a interdependência das instituições parceiras através de pesquisas 

científicas, assessoria técnica e tecnológica foram configuradas as condições que 

resultam na configuração atual da Associação de catadores (as), bem como a 

inserção de atores chaves em órgãos de representação do município em que a 

discussão sobre a coleta seletiva, nos padrões do MNCR e conforme previsto na 

PNRS, passou a ser discutida na arena política municipal. Essa discussão foi 

potencializada em 2017 pelo projeto “Coleta seletiva solidária de Sant'Ana do 

Livramento” em que a Associação é proponente. O projeto trata da importância e 

viabilidade econômica, social e ambiental da Coleta Seletiva Solidária em Sant'Ana 

do Livramento, contando com detalhes orçamentários e equipamentos necessários 

para o fomento da coleta, o projeto partiu das necessidades dos catadores, a partir de 

um trabalho conjunto119. 

                                                
115 Incubação de Empreendimentos Econômicos Solidários de Sant’Ana do Livramento/RS. 
116 Por “formalizada” entende-se que a Associação foi legalizada a partir da Escritura Pública. Para tal, 
é necessário a criação e o registro de um Estatuto Social (criado dia 08/12/2014), eleger uma diretoria 
e posteriormente obter inscrição na Receita Federal (CNPJ) e o registro na Prefeitura Municipal do 
Alvará de Licença e Funcionamento. 
117 Edital CNPq MCTI-SECIS/MTE-SENAES/CNPq Nº 21/2015.O valor do projeto foi de R$ 
99.696,10. 
118 Sobre o projeto, disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=dbVizPbhXDM> 
119 Ressalta-se, em relação a isso, que o convênio entre a ACNH e a Prefeitura Municipal de Livramento 
até o fim deste pesquisa encontrava-se em negociação visto que o poder público municipal demandava 
que a Associação tivesse um número mínimo de integrantes ativos para passar a prioridade da coleta 
seletiva bem como recursos para um motorista, diesel e uma bolsa para os (as) catadores (as) que 
possibilitará o funcionamento e atuação da Associação em nove bairros do município. De acordo com 
o “Pré-projeto Coleta Seletiva Solidária de Sant’Ana do Livramento” – documental no qual tive acesso 
através da incubadora – os nove bairros são: Centro (ponte seca), Divisa (Passinho), Centro 

https://www.youtube.com/watch?v=dbVizPbhXDM
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Assim, a ACNH configurar-se como um grupo de pressão formado pelos (as) 

catadores (as) que passa a exigir do poder público municipal seu espaço de direto na 

coleta seletiva, através dos seus objetivos elencados no documento do projeto cujo 

qual foi entregue a Prefeitura Municipal de Sant’Ana do Livramento/RS em agosto de 

2017:  

a) Resgate da cidadania de catadoras/es; 
b) Organização de catadoras/es conforme princípios da autogestão e da 
economia solidária; 
c) Constante qualificação social, técnica e operacional de catadoras/es; 
d) Defesa dos direitos básicos das famílias de catadores; 
e) Formação de parcerias com entidades governamentais e instituições 
da sociedade civil que atentem para o bem comum da cidade. 

 

Dentre as pesquisas realizadas, Machado et al. (2018), avaliou que o município 

investe em média de R$ 4.625.418,03 anuais (valor obtidos do levantamento do ano 

de 2010 a 2017) na contratação da empresa que gerencia os resíduos e os conduz 

até Candiota/RS, onde há um aterro onde os resíduos são depositados. Os autores 

ainda contabilizaram que:  

Em termos de economia, o município deixou de economizar R$1.7 milhão, 
somente no ano de 2016, por não possuir a CSS. Além disso, deixou de gerar 
uma receita de R$2,6 milhões com a comercialização de matérias reciclados, 
que poderiam ter sido comercializados. Desse modo, para melhor eficiência 
no gerenciamento de resíduos sólidos urbanos do município de Santana do 
Livramento, faz-se necessária a implantação urgente da CSS para, além de 
gerar economia para os cofres públicos, gerar renda para catadoras e 
catadores, bem como ganhos incalculáveis em termos ambientais. 
(MACHADO et al., 2018, s/p) 
 

O debate relacionado a implementação de uma Coleta Seletiva Solidária no 

município se dava, até o fim da pesquisa, de forma bastante prolongado, o que pode 

ser ocasionado por alguns empecilhos destacados em Trindade (2018) em pesquisa 

sobre a implementação da PNRS no município no qual não prevê a inclusão 

socioeconômica dos (as) catadores (as) da ACNH. Assim, a autora observa que a 

PNRS foi implementada, de forma parcial120, a partir de 2012 e não acompanhou 

transformações que ocorreram nos anos subsequentes como, por exemplo, o 

surgimento da Associação em 2014. Algumas movimentações, no sentido de abranger 

mais diretrizes da PNRS, foram realizadas pelo poder público municipal como, por 

exemplo, a elaboração de um Plano Municipal de Resíduos Sólidos com inclusão 

                                                
(Sobradinho), Ponte Seca, Fortim (Vila Municipários), Divisa (14 de Julho), Hidráulica (Vila Janete), 
Parque da Hidráulica e Fluminense.   
120 Quando digo parcialmente, quero dizer que apenas algumas diretrizes previstas na PNRS foram 
implementadas como, por exemplo, o projeto de encerramento e recuperação do lixão e a elaboração 
de um Plano Regional de Gestão Associada e Integrada de Resíduos Sólidos. 
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socioeconômica de catadores (as) associados que, no entanto, encontra-se 

estagnado121. 

A elaboração do Plano Municipal de Resíduos Sólidos com inclusão dos (as) 

catadores (as) associados (as), e da contratação da Associação para realização da 

limpeza urbana no modelo de coleta seletiva passou a ser considerada somente após 

a atuação da ACNH com a rede de atores mobilizadas para tal. Além disso, uma das 

ações em curso do poder público municipal visando contribuir para a implementação 

da coleta seletiva solidária é o projeto “Cidade Linda”, coordenado pelo DEMA que, 

sendo apontado pelos membros da incubadora como um projeto com alto custo de 

investimento122, e com pouco alcance, visto que é realizado em apenas um bairro, 

também não inclui economicamente os (as) catadores (as), pois apenas os estagiários 

são remunerados na sua função de conscientização de porta em porta (TRINDADE, 

2018). 

Além disso, a autora identificou um conflito de interesses na área pública uma 

vez que de um lado há um grupo de trabalho configurando suas ações e a PNRS em 

direção a interesses corporativos (no caso, a instalação de uma indústria de madeira 

biossintética no município conforme já apontado no tópico 2.2). Por outro lado, há as 

redes for 

madas a partir da ACNH que estão configurando o debate acerca da 

implementação da CSS com a inclusão dos (as) catadores (as) associados (as) 

No mês de maio de 2019, aprovou-se a Frente Parlamentar em Defesa da 

Coleta Seletiva na Câmara de Vereadores do munícipio que, ainda hoje, segue na luta 

pela implementação e contratação da Associação para o serviço de Coleta Seletiva 

Solidária em Sant’Ana do Livramento. Ainda, em 27 de dezembro de 2019, foi 

promulgada a lei ordinário municipal nº 7.567, que dispõe sobre a isenção da taxa de 

licenciamento ambiental para as associações de catadores de materiais recicláveis ou 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis sediadas e atuantes no Município 

de Sant`Ana do Livramento/RS e dá outras providências123. 

                                                
121 A estagnação na legitimação do Plano Municipal de Resíduos Sólidos que, embora elaborado, por 
dois grupos de trabalho diferentes em decorrência de conflitos internos, ainda não foi levado a 
apreciação popular resultado de um desinteresse político no assunto (TRINDADE, 2018). 
122 R$ 40 mil para recursos físicos (materiais e equipamentos) e recursos humanos (estagiários, alunos 
que estejam matriculados em alguma das universidades da cidade ou cursos técnicos), além de contar 
com catadores e profissionais da Secretária de Planejamento e Meio Ambiente para auxílio técnico.  
123 Disponível em: < https://leismunicipais.com.br/a/rs/s/santana-do-livramento/lei-
ordinaria/2019/757/7567/lei-ordinaria-n-7567-2019-dispoe-sobre-isencao-da-taxa-de-licenciamento-

https://leismunicipais.com.br/a/rs/s/santana-do-livramento/lei-ordinaria/2019/757/7567/lei-ordinaria-n-7567-2019-dispoe-sobre-isencao-da-taxa-de-licenciamento-ambiental-para-as-associacoes-de-catadores-de-materiais-reciclaveis-ou-cooperativas-de-catadores-de-materiais-reciclaveis-sediadas-e-atuantes-no-municipio-de-sant-ana-do-livramento-rs-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/rs/s/santana-do-livramento/lei-ordinaria/2019/757/7567/lei-ordinaria-n-7567-2019-dispoe-sobre-isencao-da-taxa-de-licenciamento-ambiental-para-as-associacoes-de-catadores-de-materiais-reciclaveis-ou-cooperativas-de-catadores-de-materiais-reciclaveis-sediadas-e-atuantes-no-municipio-de-sant-ana-do-livramento-rs-e-da-outras-providencias
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Atualmente, essas são as questões que englobam a forma de como o município 

tem lidado com as questões referente à limpeza urbana, porém o ano de 2020 é ano 

eleitoral o que, dependendo da gestão eleita, pode reconfigurar as ações do poder 

público municipal em direção ao favorecimento da implementação da coleta seletiva 

com inclusão de catadores (as) ou não. Contudo, é necessário apresentar alguns 

apontamentos que caracterizam a ACNH e os (as) catadores (as) a ela associados 

que serão essenciais para o capítulo 3 desta dissertação.  

 

 

2.2.2 A configuração da Associação de Catadores Novo Horizonte: quem são os 

membros?  

 

Os membros que compunham a ACNH, no ano de 2016 eram, 

majoritariamente, aqueles que participaram da sua formalização em 2014. O 

mapeamento destes membros foi realizado durante a atuação da Incubadora, a qual 

foi notificada da existência da ACNH pela assistente social que acompanhava a 

Associação desde 2014 que, por questões já expostas, encontrava-se politicamente 

e operacionalmente desmobilizada embora burocraticamente organizada. Dessa 

forma, a ITCP resolveu investigar o interesse da retomada das atividades pelos (as) 

catadores (as) associados (as) e promoveu um encontro realizado na Paróquia Santa 

Teresinha. 

Foi a partir deste encontro em 2016, com a participação de em torno de dez 

membros, majoritariamente mulheres, que a Associação passou a organizar-se não 

só em termos operacionais e políticos; mas também, em termos de atender as 

demandas socioeconômicas dos (as) associados (as), tais como, cadastro em 

programas sociais governamentais – Cadastro Único, por exemplo – e inclusão das 

crianças em escolas e creches.   

Como pudemos perceber acima, a atuação da ACNH com o auxílio das EAFs, 

através da ITCP, desenvolve a função, não apenas de financiadora, mas também de 

formação técnica através de capacitações e qualificações como, por exemplo, visitas 

                                                
ambiental-para-as-associacoes-de-catadores-de-materiais-reciclaveis-ou-cooperativas-de-catadores-
de-materiais-reciclaveis-sediadas-e-atuantes-no-municipio-de-sant-ana-do-livramento-rs-e-da-outras-
providencias> 

https://leismunicipais.com.br/a/rs/s/santana-do-livramento/lei-ordinaria/2019/757/7567/lei-ordinaria-n-7567-2019-dispoe-sobre-isencao-da-taxa-de-licenciamento-ambiental-para-as-associacoes-de-catadores-de-materiais-reciclaveis-ou-cooperativas-de-catadores-de-materiais-reciclaveis-sediadas-e-atuantes-no-municipio-de-sant-ana-do-livramento-rs-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/rs/s/santana-do-livramento/lei-ordinaria/2019/757/7567/lei-ordinaria-n-7567-2019-dispoe-sobre-isencao-da-taxa-de-licenciamento-ambiental-para-as-associacoes-de-catadores-de-materiais-reciclaveis-ou-cooperativas-de-catadores-de-materiais-reciclaveis-sediadas-e-atuantes-no-municipio-de-sant-ana-do-livramento-rs-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/rs/s/santana-do-livramento/lei-ordinaria/2019/757/7567/lei-ordinaria-n-7567-2019-dispoe-sobre-isencao-da-taxa-de-licenciamento-ambiental-para-as-associacoes-de-catadores-de-materiais-reciclaveis-ou-cooperativas-de-catadores-de-materiais-reciclaveis-sediadas-e-atuantes-no-municipio-de-sant-ana-do-livramento-rs-e-da-outras-providencias
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técnicas em outras cooperativas e oficinas temáticas é, além de tudo, importante como 

uma mobilizadora de redes – essa noção será aprofundada no capítulo 3.   

Assim, com a finalização da atuação da ICTP – retomada no ano de 2018 com 

aprovação de outro edital do CNPq –, as EAFs deram continuidade às ações voltadas 

para a ACHN através do projeto “Catadoras e catadores em movimento: fortalecendo 

a economia solidária em Sant’Ana do Livramento (RS)” comtemplado por um edital da 

Fundação Luterana de Diaconia124. A partir da aprovação deste edital, o valor foi 

utilizado para capacitações como também para aquisição de uniformes e 

equipamentos individuais de proteção (EPI).  

No período abrangido pela pesquisa, parcerias com instituições - como o 

Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), Fundação 

Luterana de Diaconia (FLD), Associação de Catadoras e Catadores Amigos da 

Natureza (ACLAN) e, principalmente, a Prefeitura Municipal de Sant’Ana do 

Livramento - ficaram mais estreitadas. Ainda em 2016, com um local provisório cedido 

por um dos membros da Associação para o armazenamento dos materiais 

provenientes da catação, os (as) catadores (as) conseguiram iniciar as atividades de 

forma mais organizada, isto é, dividindo grupos, dias da semana, horários e rotas na 

realização da coleta. 

Com uma ação mediada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT) via Prefeitura Municipal, em 2016, iniciou-se, no fim da gestão 

municipal administrada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), as tratativas para a 

doação de um local de armazenamento de materiais – um galpão. Porém, em função 

da não reeleição do PT essa demanda foi direcionada para a gestão municipal atual 

– Partido Democrático Trabalhista (PDT). No entanto, houve uma estagnação relativa 

às tratativas do andamento no processo de concessão do galpão (TRINDADE, 2018).  

Por consequência disto, a ACNH acionou o Ministério Público Federal o qual 

intermediou, por meio da Procuradora da República, no município de Sant’Ana do 

Livramento, a concessão do galpão diretamente para a Associação que obteve êxito 

no mês de junho de 2018. A posse do galpão que foi comemorada com uma cerimônia 

de inauguração no mês de março de 2019125, no mesmo evento, a Associação 

                                                
124 Vide aqui: <https://fld.com.br/todas/2016/fld-divulga-lista-de-projetos-aprovados-nos-editais-2016/> 
125 Vide vídeo de inauguração: 
<https://www.facebook.com/catadoresnovohorizonte/videos/296717294606719/> 

https://fld.com.br/todas/2016/fld-divulga-lista-de-projetos-aprovados-nos-editais-2016/
https://www.facebook.com/catadoresnovohorizonte/videos/296717294606719/
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recebeu a doação da Receita Federal de um caminhão para a coleta, bem como o 

valor de R$ 19.904,00 iniciativa do Projeto Valor S da Sicredi126.   

Devido à alta rotatividade de catadores (as) na ACNH ocasionada, 

principalmente, pelos conflitos internos entre os (as) integrantes, alguma das 

exigências realizadas pela Prefeitura Municipal como, por exemplo, ter um número 

mínimo de catadores (as) associado (as) para a formalização de um convênio, acaba 

sendo impossibilitado. Além disso, não há disponível um perfil socioeconômico dos 

(as) catadores (as) da Associação Novo Horizonte. Porém, o que se observa 

predominantemente, desde o começo da Associação em 2016, é a presença de 

mulheres, negras, com faixa etária que variam entre 25 até 60 anos, a maioria com 

ensino fundamental incompleto e todas tendo, em média, seis filhos. 

Pensando a constituição da Associação atualmente, as quatro mulheres que 

hoje a integram a gestão, estão desde a constituição inicial – de 2016 adiante – e 

resistiram a diversas fases e configurações. Assim, no capítulo 3 pretendo tratar sobre 

os processos que (re)configuram a organização coletiva e a dinâmica de trabalho dos 

(as) catadores (as) associados (as), pretendo explicar não só a “rotatividade” de 

membros, mas elementos que influenciam o pertencimento associativo dos (as) 

integrantes considerando a sociologia relacional e processual. Em outras palavras, 

como o fluxo das relações sociais configuram interações, redes e estruturas que 

podem ser exploradas através de uma perspectiva de longo prazo em que, ao mesmo 

tempo, se identifique modificações nas estruturas sociais, para assim, assimilar a 

direção de seu curso.  

 

*** 

 

Neste capítulo foi possível compreender como se dá as dinâmicas que 

configuram a atividade de catação no Brasil, e como a organização produtiva dos (as) 

catadores (as) se torna uma alternativa com a atuação de atores como o MNCR que, 

além de organizar a categoria politicamente, ainda mobiliza a arena pública 

configurando políticas voltadas para a inclusão socioeconômica dos (as) catadores 

(as) como, por exemplo, a PNRS. O movimento Ecosol também como um ator 

                                                
126 O Valor “S” é um recurso financeiro que tem como objetivo alavancar e apoiar entidades em prol do 
desenvolvimento da nossa região. 
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importante, que auxilia na organização produtiva dos (as) catadores (as) através das 

ITCPs configurados em microempreendimentos – cooperativas e associações. A 

perspectiva processual de Elias nos permitiu o entendimento de como esse cenário 

configura o contexto investigativo desta pesquisa, a ACNH, localizada em Sant’Ana 

do Livramento/RS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Capítulo 3 – Configuração das redes da Associação de Catadores Novo 

Horizonte 

 

Nesse capítulo abordarei no tópico 3.1 as questões que envolvem a rotatividade 

dos membros, isto é, o pertencimento associativo que configuram a ACNH, bem como 

a dinâmica de trabalho e as funções de cada associado (a). No item 3.2 realizarei uma 

análise sobre as relações de interdependência entre membros associados e como se 

configuram possíveis ações de resistências cotidianas da Associação. No tópico 3.3 

buscarei identificar e compreender como atores externos relacionam-se com a ACNH 

e constituem redes que auxiliam tanto na consolidação da ACNH como na 

configuração da PNRS para a inclusão socioeconômica dos (as) catadores (as) 

associados. Por fim, no tópico 3.4 farei um esforço analítico de inter-relação entre a 

ACNH – considerando as particularidades do município de Sant’Ana do Livramento – 

com o contexto da atividade de catação em nível nacional e como a PNRS é 

configurada pelas as redes de interdependência da ACNH.  

 

  

3.1 Configurações do pertencimento associativo e a dinâmica de trabalho na ACNH 

 

A partir deste tópico busco compreender, pela perspectiva relacional de Norbert 

Elias, como se configuram o pertencimento associativo da ACNH, assim como procuro 

entender funcionamento ACNH e como são configurados os elementos que auxiliam 

na consolidação de uma dinâmica de trabalho dando suporte à discussão. No entanto, 

ao discutir a influência que a estrutura física – neste caso, o galpão – tem sobre a 

dinâmica do trabalho apoio-me nos conceitos de estruturação, ação recursiva e 

consciência prática de Anthony Giddens, visto que a presença de uma estrutura física 

é ora mobilizadora, ora desmobilizadora do pertencimento associativo.   

Isto posto, a fim de mobilizar o conceito de “configurações” de Elias que se 

refere a uma pluralidade de indivíduos interdependentes possibilitada por meio de um 

contexto, podemos compreender que a ACNH surge como uma resposta às 

configurações históricas, econômicas e sociais que configuram sua existência. Em 

outras palavras, os processos de transformações das variações sociais e históricas, 

nos quais os grupos sociais passam também, promovem alterações no comportamento
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humano: a organização produtiva coletiva de catadores (as) em forma de associações 

e cooperativas faz parte de um  processo de transformações estruturais da sociedade 

– sociogênese – mas também alterações no padrão de conduta individual – 

psicogênese – que permitem, por exemplo, processos de socialização na esfera do 

trabalho, isto é, o pertencimento associativo.  

Estas configurações não são estáticas e imutáveis, elas encontram-se em 

constante movimento como, por exemplo, a rotatividade de membros que ora 

integram, ora deixam de pertencer a Associação. Em relação a esse tipo de 

sociabilidade, Elias interpreta esse movimento como sendo “equilíbrio flutuante e 

elástico” e “equilíbrio de poder”, ou seja, características estruturais dos fluxos das 

relações humanas. Outra questão que deve ser considerada é que um indivíduo pode 

ser integrante de diversas configurações, pois o convívio com diferentes grupos é 

singular e co-determinado pela comunicação do conhecimento o qual consiste na 

incorporação da dimensão simbólica às quatro dimensões espaço-temporais. É a 

interação com outros indivíduos que oportuniza o acesso à cognição de determinado 

grupo e a internalização do esquema de auto regulação (ELIAS, 2006 [1994b]).   

Ao me referir sobre o pertencimento associativo, neste contexto e período de 

pesquisa específico, é importante salientar que a configuração da ACNH se relaciona 

com processos socializadores de atores institucionais – o MNCR e o movimento 

Ecosol através da Incubadora – que configuram tanto um habitus social127, como a 

forma de interdependência entre os (as) catadores (as). Isto é, ambos atores 

institucionais, MNCR e a Incubadora, compreendem que a organização coletiva e 

produtiva é configurada a partir de princípios e objetivos por eles propagados. No 

caso, o MNCR que, além de motivar a organização produtiva coletiva, também 

organiza politicamente a categoria, entende que os princípios de auto-gestão, 

democracia e ação direta, independência, solidariedade de classe e apoio mútuo 

devem prevalecer nas relações entre catadores (as), sendo eles (as) associados (as) 

ou individuais. Por outro lado, a Incubadora da universidade – que surge a partir do 

movimento Ecosol – estimula que a cooperação, autogestão, democracia, 

solidariedade, cooperação, respeito à natureza, comércio justo e consumo solidário 

configurem a forma de socialização entre os membros associados.  

                                                
127 “Neste sentido, podemos compreender o habitus como um operador analítico que constrói a ordem 
e as instâncias de ajustamento” (SETTON, 2018, p.16) 
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No entanto, a incorporação destes princípios – ou habitus – são frutos de 

processos psicogenéticos e sociogenéticos, por essas razões, podemos compreender 

que a organização política e produtiva dos (as) catadores (as) podem ter resultados 

positivos ou negativos em diferentes contextos conjunturais. Ou seja, não é em todas 

as realidades que a formação de cooperativas e associações de catadores (as) é 

considerada exitosa, pois além de depender das particularidades e especificidades do 

conjunto de circunstâncias sócio-históricas, também é necessário levar em 

consideração como os (as) catadores (as) configuram seu pertencimento associativo 

de acordo com a incorporação da auto-regulação e controle de pulsões e afetos 

(ELIAS, 1994). 

Embora a rotatividade de membros na Associação seja alta, muitos (as) 

integrantes que se retiram da ACNH acabam sendo reintegrados após um período, 

especialmente aqueles (as) que desistem por conta de desentendimentos 

considerados menos graves entre os (as) integrantes da ACNH128. O mesmo acontece 

com aqueles (as) que acabam se afastando por conta de problemas familiares, 

frequentemente mulheres, que vão desde a violência doméstica até a dependência 

química de filhos (as) ou parceiros (as), no entanto a maioria consegue se 

reestabelecer e voltar para Associação.  

Há também os (as) catadores (as) que se ausentam da Associação quando 

julgam estagnadas, as negociações para obter benefícios – tanto com o poder público 

municipal, como com os projetos em curso –, e voltam assim que avistam 

movimentações favoráveis à ACNH. Enquanto isso, trabalham fazendo bicos 

temporários na zona rural (geralmente colheita de maças ou peão campeiro), serviços 

domésticos, catando individualmente ou para outras recicladoras como, por exemplo, 

a Alama129. Os (as) catadores (as) que não retornam à organização coletiva são 

aqueles poucos que conseguem melhorar seu sustento com sua inserção no mercado 

de trabalho, seja formal ou informal, ou aqueles que acabam entrando para o sistema 

prisional ou os que são responsáveis por conflitos graves envolvendo membros e 

recursos da Associação.  

De um lado, podemos analisar que são os fluxos das relações que constituem 

e transformam as estruturas sociais as quais são formadas a partir de convergências 

                                                
128 Por desentendimentos menos graves entende-se fofocas e ciúmes em que não há violência física 
ou moral. 
129 Principal compradora dos materiais recicláveis dos (as) catadores (as) do município 
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e coesão, mas também de divergências e conflitos como fatores estruturantes dentro 

de uma ordem130, isto é, inclusive em circunstâncias de desordem, caos, rupturas ou 

desintegrações sociais, os indivíduos se agrupam em configurações específicas como 

é o caso da ACNH. 

Podemos compreender que os indivíduos estão submetidos às forças 

empreendidas por outros indivíduos, assim como também exercem sua força sobre 

eles. Portanto, esse “equilíbrio flutuante” do qual Elias expõe, é conflitiva e está 

relacionada a disputa interna na incorporação de um autocontrole que possibilite a 

assimilação de condutas – por exemplo, solidariedade, cooperação, 

comprometimento, etc – que oportunizem, neste contexto, o pertencimento 

associativo.  

Assim, compreende-se que o pertencimento associativo (as) na ACNH está 

contido nos processos configuracionais que envolvem não somente questões internas 

à Associação como, por exemplo, a incorporação dos princípios supracitados (regras), 

mas também, configurações externas a ela que possam impedir a participação do (as) 

catador (a) como membro associado (como é o caso dos catadores que acabam 

entrando para o sistema prisional).  

Para entender a estrutura do agrupamento humano que configura a dinâmica 

de trabalho da ACNH no período investigativo; primeiro, busco reconstituir, a partir de 

alguns apontamentos relacionados ao cotidiano laboral dos (as) catadores (as) 

associados (as) e o funcionamento da Associação. Este esforço me auxilia a pensar 

como e por que eles formam entre si uma dada configuração, bem como por que as 

configurações assim formadas se modificam e, em alguns casos, se desenvolvem 

com determinadas especificidades, aspectos estes mais aprofundados no tópico 

subsequente.  

Logo, abaixo descrevo aspectos relevantes na rotina de trabalho dos (as) 

catadores (as) associados (as) com o objetivo de compreender como se constitui a 

dinâmica de trabalho a partir da organização produtiva e coletiva dos membros da 

ACNH:  

a) A ACNH tem um estatuto que prevê seus objetivos, admissão, demissão e 

exclusão, atribuições, direitos e deveres do (a) associado (a) e da diretoria, 

convocações de assembleias, eleições, patrimônio social, prestação de contas, etc. 

                                                
130 Elias (2001) 
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Entende-se o estatuto como um documento formal para solucionar questões mais 

gerais em relação à associação e a composição da diretoria, a qual tem mais a função 

de representação do que propriamente de hierarquização e autoridade, porém com 

poder decisão quando necessário. As questões referentes à organização do trabalho 

na Associação esperam-se que sejam tratadas entre os (as) associados (as) e dentro 

dos princípios já supracitados (MNCR e movimento Ecosol).  

b) A atividade de catação é desempenhada majoritariamente nas ruas, ou seja, 

os (as) catadores (as) vão até o galpão – cada um estabelece seus turnos131 - 

preparam seus equipamentos, no caso, disponibilizando as bags nas armações do 

carrinho. Habitualmente cada um (uma) já tem seu itinerário conforme os horários e 

dias da semana, mas não há impedimento para modificações em casos de 

circunstâncias fortuitas, e retornam à associação assim que cumprem o percurso 

cotidiano ou julgam ter atingido o carregamento necessário.  

c) Dos (as) seis catadores (as), apenas uma é responsável pela triagem; assim, 

Lúcia exerce uma função essencial na configuração das relações e na dinâmica do 

trabalho, visto que é a única que permanece no galpão, o que a possibilita a 

convivência com todos (as) os (as) integrantes cotidianamente. Além da triagem, Lúcia 

se encarrega de manter as dependências do galpão limpas e organizadas, assim 

como em manter o galpão aberto das 8h até às 20h ou 21h, sem fechar para o almoço, 

sendo, portanto a primeira a chegar e a última a sair do local, já que a mesma espera 

o último chegar da rua para pesar a carga e triar o material. Entretanto, quem abre e 

fecha a associação é o Roberto, pois ele dorme nas dependências do galpão para 

evitar furtos e vandalismos132. 

d) Não é cotidiano que todos (as) se reúnam simultaneamente no galpão em 

dia de semana, exceto aos sábados, que é dia de pagamento133. Geralmente a 

convivência é segmentada, pois há desencontro de horários e, os únicos que 

                                                
131 Todos (as) exercem dois turnos, geralmente são os mesmos (manhã e tarde, manhã e noite ou tarde 
e noite), não há muita oscilação, mas quando há mudança espera-se que seja compartilhada com os 
demais. Ocasionalmente acontece de alguns sair para catar todos os turnos, porém isso só acontece 
quando acreditam que sua carga não atingiu a sua média semanal ou quando acontece algum 
imprevisto em que se perde dias de trabalho na semana. Não há uma obrigatoriedade, no sentido de 
haver penalizações, caso não se cumpra os dois turnos, porém há uma exigência para que se 
mantenha a média semanal e que não se ausente por mais de dois dias na associação. 
132 Considerando que o galpão ficou abandonado por muitos anos, visto que servia como depósito 
carga e descarga da antiga Estação Férrea, foi alvo de diversas ocupações e atos de vandalismo no 
seu interior. 
133 Quando comecei a frequentar a ACNH e, como minha presença era um tipo de “novidade duvidosa”, 
a permanência dos (as) associados (as) nas dependências do galpão era mais frequente. 



 

101 
 

permanecem no galpão no intervalo entre turnos são Volmir e Roberto. Poucas vezes 

as mulheres acabavam ficando por um tempo nas dependências do galpão e suas 

permanências dependiam da disponibilidade de dois elementos que desempenhavam 

a função de integração nas relações da associação: o chimarrão e o cigarro.   

A partir dessas observações busquei compreender a dinâmica de trabalho dos 

(as) associados (as) a partir da observação do funcionamento da ACNH e pude 

perceber que a estrutura física, o galpão134, exerce duas funções importantes para o 

trabalho coletivo, pois além de ser o espaço destinado para o armazenamento de 

materiais, ele é visto pelos (as) catadores (as) como um espaço social importante para 

o reconhecimento da atividade de catação como um trabalho que pode transformar os 

“padrões institucionalizados de valoração cultural” (FRASER, 2007, p.108) que 

historicamente pairam sobre aqueles (as) que trabalham com a catação. 

Assim, podemos perceber no excerto abaixo, que tanto o galpão como o uso 

de uniformes pelos (as) catadores (as) associados (as) promoveu-os a “atores 

parceiros, capazes de participar como iguais, com os outros membros, na vida social, 

aí nós podemos falar de reconhecimento recíproco e igualdade de status” (FRASER, 

2007, p.108): 

Depois que nós ganhamos o galpão, que viram o nosso trabalho e esforço 
que nós estamos fazendo, eu acho que todo mundo caiu na real. Aí se deram 
conta que isso é um trabalho, mas de primeiro não era assim, mas não era 
mesmo. De primeiro capaz que uma pessoa vai chegar e conversar contigo, 
agora não, eles chegam, conversam, a gente tá trabalhando eles vêm, 
conversam, se vê que abriu a cabeça das pessoas né. Porque quando foi que 
nós, que catamos pela rua aí, nunca ninguém chegou, agora até em loja se 
tu vai comprar se tu tá uniformizada te atendem bem, eu sei por experiência 
minha. Tu chega e perguntam: “em que tu trabalha?” e digo “eu sou catadora”, 
na hora guria, nunca aconteceu isso, antes tu dizia “ai eu sou catadora, eu 
cato” nunca ninguém, nunca, “vai, vai que os outros já foram.” Agora não, 
agora eles te tratam bem e isso nunca aconteceu com nós, às vezes até 
fecharam as portas pra não te atender e agora é tudo diferente (MARIA, 
2019). 

 

Evidentemente que não apenas o galpão e o uso de uniformes são capazes de 

promover o reconhecimento da categoria junto a uma comunidade, porém neste 

contexto específico pude perceber que simbolizam uma mudança na formação da 

“auto-imagem”135 social dos (as) catadores (as) associados (as). No entanto, conforme 

                                                
134 O galpão, até o encerramento da pesquisa, não estava equipado com máquinas de reciclagem o 
que possibilitou uma distribuição de espaço que por ora atende a dinâmica de trabalho, entretanto, 
apresenta alguns problemas, sendo os mais urgentes, infestação de pombas, telhas quebradas 
fazendo com que chova no seu interior e a ausência de um bebedouro. 
135 Sobre a auto-imagem, Elias “A imagem do nós e o ideal do nós de uma pessoa fazem parte de sua 
auto-imagem e seu ideal do eu tanto quanto a imagem e o ideal do eu da pessoa singular a quem ela 
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discutido no segundo capítulo, Cunha (2011) já havia identificado esses elementos 

como importantes para o reconhecimento dos (as) associados (as), mas também 

como uma forma de diferenciação/distinção entre a categoria laboral. Essa questão 

também é refletida nas declarações dos (as) entrevistados (as) quando questionados 

(as) sobre as mudanças ocorridas após tornaram-se catadores (as) associados (as):  

Eu acho que me tornar uma catadora associada melhor porque nós 
aprendemos, todos os catadores que catavam individualmente, não tinha... tu 
saia, catava e voltava pra casa, hoje não, hoje tu tem os colegas, tu cata, 
vocês têm que dividir o material, têm que ser pesado. Antigamente a gente 
não tinha como pesar o material, hoje a gente tem, tem o espaço que não é 
individual, é coletivo. O uso do uniforme influenciou bem mais porque hoje 
em dia a gente ganha material das farmácias, ganha de todos os comércios 
do centro antigamente a gente catava nas vilas coisa que quando a gente 
trabalhava sozinha não acontecia (PRISCILA, 2019).  
 

O que pode ser considerado como ganhos coletivos, isto é, as conquistas 

simbólicas – (reconhecimento) e materiais (galpão, uniformes e caminhão), para a 

ACNH de forma geral mais que os ganhos de forma individual – por exemplo, ganhos 

financeiros por material coletado – assumem uma importância significativa para os 

(as) catadores (as) que configuram no pertencimento associativo, isso é identificável 

na declaração de Maria abaixo:  

Trabalhando autônoma eu ganharia mais também né, em primeiro lugar, 
ganharia mais. Eu acho que no começo (como associada) foi para 
experimentar uma experiência nova. Porque eu trabalhava sozinha, então pra 
mim foi algo que foi novo e agora é porque já to acostumada e não quero sair. 
Mas no começo foi porque o professor (coordenador da Incubadora) me 
convidou e eu fiquei assim ‘ai quem sabe né’. E agora é porque to 
acostumada e gosto, ganho uma miséria, mas to acostumada. De primeiro o 
que eu ganhava não dava e agora o que eu ganho aqui, é pouquinho, mas 
eu faço dar. E primeiro eu trabalhava o dia inteiro, toda a semana e às vezes 
não dava e agora com o pouquinho que eu ganho por semana, dá. Às vezes 
eu me aperto, mas dá, eu faço dar. (MARIA, 2019) 

 

Além disso, é possível perceber que conflitos também são motivados pela falta 

de transparência com os recursos coletivos, geralmente aqueles (as) que colocam os 

interesses pessoais acima dos coletivos, e tentam beneficiar-se do trabalho coletivo 

são afastados da ACNH. A partir disto é possível perceber que a escolha em integrar 

formas particulares de organização produtiva coletiva – neste caso, uma associação 

pautada nos princípios da Ecosol – vai além dos benefícios econômicos e do auto 

                                                
se refere como "eu". Não é difícil perceber que afirmações como "eu, Pat O'Brien, sou irlandesa" 
implicam uma imagem do eu e uma imagem do nós. O mesmo acontece com afirmações como "sou 
mexicano", "sou budista", "sou da classe trabalhadora" ou "somos de uma antiga família escocesa". 
Esses e outros aspectos da identidade grupal da pessoa não são menos integrantes de sua identidade 
pessoal do que outros aspectos que a distinguem de outros membros de seu "nós" (ELIAS, 2000, p. 
42). 
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interesse de cada associado (a) e pode estar atribuído ao vínculo social estabelecido 

quando o indivíduo reconhece o outro. Isto é, uma mobilização subjetiva que 

possibilita o trabalho coletivo a partir das relações de interdependência.  

Durante a realização da pesquisa de campo, pude observar uma mudança 

significativa na dinâmica de trabalho dos (as) associados (as) a partir da aquisição de 

uma estrutura física para a ACNH136.  Isto posto, enquanto Elias nos ajuda a 

compreender o pertencimento associativo, aciono Giddens (1993) para discutir a 

mudança na dinâmica de trabalho, pois é a partir de alguns conceitos da teoria da 

estruturação por ele formulado que possibilita analisar sobre alguns aspectos 

relevantes para pensar a consolidação de uma dinâmica de trabalho (antes e após o 

galpão).  

Na perspectiva de Giddens o agir de forma prática do sujeito, se repete gerando 

a dimensão estrutural137.  Logo, podemos atribuir que a prática cotidiana dos (as) 

associados (as) quando do desenvolvimento de suas atividades na rua – antes da 

existência do galpão –, foi o que gerou a dimensão estrutural da Associação. Essa 

que, mesmo na ausência de uma estrutura física, encontra estrutura na ação, uma 

vez que há uma consciência prática sobre a ação desempenhada (a catação), ou seja, 

“o que os agentes sabem acerca do que fazem e de por que o fazem - sua 

cognoscitividade como agentes - está largamente contido na consciência prática” 

(GIDDENS, 2003, XXV). 

Nesse contexto, é o conhecimento comum – a atividade de catação – que 

sustenta a interação138 (ou o pertencimento associativo) – as configurações –, fazendo 

com que a rotina tenha uma dimensão central na reprodução das práticas e mantém 

a Associação em funcionamento independente de um local físico. Logo, tanto a ação 

dos (as) associados (as) como a estrutura (regras e recursos) são condições de 

existência um para o outro. 

Para Giddens (2003), estruturas são regras e recursos, podendo estas serem 

restritivas e facilitadoras. As regras têm aspectos normativos (direitos, obrigações e 

                                                
136 Até 2018, os (as) associados (as) armazenavam os materiais coletados em suas residências ou 
acabavam vendendo no mesmo dia para algum atravessador. A partir de 2018, houve a cedência do 
espaço temporário para o armazenamento do material e posteriormente a doação do galpão pelo 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – vide tópico 2.2.1. 
137 “Agentes, a ação e a interação são coagidos pela dimensão estrutural da realidade social, embora 
também a engendrem” (GIDDENS  e TURNER, 1999, p. 18). 
138 Elementos que compõe a interação para Giddens (1993): a construção de sentido, a construção de 
poder e as relações de poder. 
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modos pelos quais as práticas podem ser executadas) e semânticos (significado 

qualitativo e processual das práticas, associadas com o seu desempenho); já os 

recursos são autoritativos (capacidades que geram o comando sobre as pessoas) e 

alocativos (capacidade sobre objetos materiais). Nesse sentido, quando o (a) catador 

(a) torna-se associado (a), ele (a) passa a integrar socialmente a Associação, ou seja, 

fazer parte de uma rede de interdependência em que há reciprocidade entre agentes 

em cenários de co-presença física. Assim, partilhando de regras e recursos que 

permeiam o trabalho coletivo. Porém, o que se observou no campo foi que essas 

normas eram admitidas parcialmente139 pelos (as) catadores (as) associados (as), 

visto que a dimensão estrutural era composta apenas pelas regras, sem os recursos 

(autoritativos e alocativos).  

No entanto, a dinâmica de trabalho foi modificada quando os (as) associados 

(as) passaram a ter a estrutura física do galpão, que auxiliou em manter uma dinâmica 

relativamente organizada (ou seja, com distribuição de tarefas, cumprimento de 

horários, etc) pois, nesse contexto, a materialidade de uma estrutura, em termos de 

recursos, evoca e legitima uma presença contínua no tempo-espaço, envolvendo as 

regras que potencializa determinada interdependência e configuração e desmobiliza 

outras. Além de cumprir a função de um recurso alocativo, a estrutura física, também 

como espaço social onde ocorrem as relações, pode ser entendido, na configuração 

das relações internas, como um operacionalizador do poder, de forma que alguns 

associados (as) exercem influência sobre outros (recurso autoritativo)140. 

Entretanto, observou-se que a dinâmica de trabalho é crescente em relação à 

catação, tratamento e reciclagem de resíduos, conforme observado na pesquisa de 

campo141, e não reduziu a rotatividade de membros da Associação, até a intensificou. 

Isso pode acontecer pelos motivos elencados, mas principalmente porque alguns 

catadores (as) ao vivenciarem a dinâmica da Associação – que exige o cumprimento 

de regras e a socialização de recursos –, tendem a buscar outra experiência em 

relação ao seu tempo e trabalho, atuando sozinhos ou entrando em conflito com as 

regras e, algumas vezes, com outros integrantes. 

                                                
139 Pouco cumprimento de horário e das rotas especificadas, comparecimento em reuniões, por 
exemplo. 
140 Essa noção será aprofundada no tópico 3.2. 
141 Idem. 
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Importa destacar que tanto a noção de estrutura como a de ação, estão 

vinculadas à de “poder” que, na concepção de Giddens, é a capacidade de “fazer 

acontecer”, ou seja, é a capacidade transformadora da ação e um recurso da ação, 

mas também o poder refere-se a dominação. Nesse contexto, é possível analisar que, 

não só as regras, mas os recursos de alocação e os recursos de autoridade, são meios 

de tornar a ação possível em uma determinada conjuntura de relações e práticas 

sociais. Por fim, compreendo que ao mesmo tempo que a doação de um espaço físico 

tem, nessa conjuntura, tende a configurar uma dinâmica de trabalho, como também 

exerce a função de potencializar ou desmobilizar configurações e atores internos, visto 

que aumenta o controle e a auto-regulação em relação ao outro.  

A fim de aprofundar a compreensão de como se configuram as relações entre 

os (as) catadores (as) associados (as), no tópico subsequente busco compreender as 

relações de interdependência que configuram a organização coletiva e produtiva da 

ACNH. 

 

 

3.2 As relações de interdependência dos (as) catadores (as) da ACNH e a 

configuração de resistências cotidianas 

 

Por meio da perspectiva eliasiana, podemos analisar a Associação como uma 

rede em que fios – catadores (as) – ligam-se uns aos outros de forma a estabelecer 

relações sociais. Cada fio tem uma função que só é constituída e preservada em 

relação a outras funções – por exemplo, as funções de catador e triador – e cuja as 

quais só podem ser compreendidas em termos da estrutura e das tensões específicas 

de um contexto total. Assim, a atuação de cada membro é orientada e em relação ao 

outro.  

A própria individualidade é formada por combinações configuracionais que 

configuram redes de relações especificas. Assim, a individualidade de cada ator é 

considerada singular e típica em relação a individualidade do outro. Cada ator 

associado está, ao mesmo tempo, auto regulando sua individualidade e a exercendo 

a partir das funções que desempenha no interior da configuração. 

Após isto exposto, e diante do observado durante a imersão em campo, percebi 

três elementos configuracionais relativos ao tipo de relação entre os membros da 
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ACNH e que, além disso, em todas há um ator-chave em comum. Para fins de uma 

melhor compreensão, escolhi por classificar as formas de relação encontradas na 

ACNH como: a) relação profissional: baseada no coletivo, compartilhada entre todos 

os (as) integrantes da associação uma vez que é a base do funcionamento da ACNH; 

b) relação afetiva: relações de proximidade e solidariedade oportunizadas pelo 

convívio diário na associação que acabam transcendendo para outras esferas da 

vida142 e; c) relação de influência: relação em que um membro tem o poder de 

influência em relação aos demais membros, a partir da sua ação ou na 

disponibilização de recursos e atributos.  

Na figura abaixo é possível visualizar que um dos membros da associação – 

catadora L – transita nos três tipos de relações e estabelece relações profissionais, 

afetivas e de influência com a maioria dos (as) associados (as), desta forma, atuando 

como um ator importante para o equilíbrio de poder na Associação (Figura 1): 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Tipos de relações entre os (as) catadores (as) da ACNH 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Dessa forma, pode-se perceber a catadora L – Lúcia – como quem regula a 

balança “nós-eu” da Associação, isso porque consegue equilibrar de forma relativa no 

                                                
142 As relações afetivas se estendem para além da convivência no galpão como, por exemplo, quando 
combinam de frequentar bailes juntos aos fins de semana ou tomar uma cerveja no centro da cidade 
após o período do trabalho. A maioria das relações afetivas são construídas no interior da ACNH, porém 
algumas são potencializadas pela convivência diária como, por exemplo, a de Lúcia e Volmir que são 
vizinhos e Carol e Priscila que são irmãs. 
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interior as tensões configuracionais das redes de interdependência (ELIAS, 1994c). 

Assim, ao estar presente em todas as relações da ACNH, Lúcia usa-as ora para 

afirmar seu “eu”, ora para reforçar a identidade de grupo por meio da mobilização de 

atributos e capitais específicos acumulados em suas configurações singulares. 

Considerando que Lúcia, dentre todos (as) os (as) associados (as), é a mais velha – 

57 anos e 30 anos de catação – viúva, com a maior escolaridade – até 2º ano do 

ensino médio –, trabalhou em outras áreas do mercado e mãe de seis filhos (as) 

empregados (as) que a ajudam no sustento diário sendo a ACNH um complemento 

de renda. Na ACNH, se observou que ela detém vivências que fazem com que se 

consiga mobilizar as ações e discursos que tenham poder de influência sobre os 

demais membros: 

Fui vendedora, vendia fruta: melancia, melão, laranja bergamota na carroça, 
pesando por quilo. Não, eu comecei assim, eu trabalhei de vendedora, 
trabalhei na Swift Armour, eu era da balança, pesava, trabalhei no cozimento, 
na rotulagem, trabalhei na baixada, trabalhei na praia, que mais posso te 
dizer? Ah, foi uma aprendizagem legal porque tu aprende bastante lá dentro, 
era uma firma grandíssima. Foi na base de uns quase 15 anos. Tá e depois 
peguei, sai, por conta própria, não tava mais a fim, trabalhei, ganhei bastante, 
ganhei porque se cobrava muito ali. Depois eu tinha esse negócio que eu 
gostava de viajar, então, claro, eu jogava futebol, tinha que viajar, essa coisa 
toda. Às vezes eu ia na intendência de Rivera, então passava por passo de 
Los Toros, Tacuarembó, Tranqueras e assim se ia por adiante jogando. 
(LÚCIA, 2019) 

 

Lúcia exerce sua influência social sobre os demais, porém, na maior parte do 

tempo, essa influência é direcionada para o cumprimento de regras que ela julga 

serem necessárias para o funcionamento da dinâmica de trabalho, tais como: 

cumprimento de horário e compromissos, preservação da limpeza do galpão, boa 

comunicação e convivência com os colegas de trabalho, cuidados com a aparência, 

organização no desempenho da atividade. Ainda, delega tarefas, geralmente somente 

aos catadores homens, tanto relativas à Associação – por exemplo, pegar bags no 

Alama, fazer o chimarrão, etc.  

Outra questão latente nas relações entre associados (as) que pude observar, 

foi que os membros que compunham o quadro associativo haviam passado por 

constantes desgastes no processo de interação, desde que a Associação passou a 

funcionar no galpão. Considera-se que esses desentendimentos culminaram na 

exclusão e afastamento de alguns associados, provocado por conflitos que envolviam, 

de forma geral, disputa de poder. De acordo com Elias, o conflito compõe o social e 

se manifesta “na transição para um novo nível de integração, portanto, há conflitos de 
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lealdade e consciência que são, ao mesmo tempo, conflitos de identidade pessoal” 

(ELIAS, 1994c, p. 121). Assim, podemos compreender que a ACNH apresenta, para 

os (as) catadores (as) associados (as), uma forma de integração, expressa no 

pertencimento associativo, que difere da forma pela qual eles (as) desempenhavam a 

catação antes de organizarem-se produtivamente.    

Percebi durante a investigação que a maioria dos conflitos entre associados 

(as) apresentam configurações semelhantes e que são relacionadas às disputas de 

poder expressas a partir de cinco enredos: 1) competição pela predileção da 

incubadora; 2) concorrência na execução do trabalho (Quem fez a maior carga? Quem 

chega primeiro nos melhores pontos?); 3) formas de tratamento (atribuição de 

apelidos pejorativos, elevação do tom de voz com colegas, desrespeitos de gênero e 

raça); 4) autoritarismo na imposição de regras; 5) fofocas depreciativas entre atores 

do grupo. Estes enredos serão expressos na fala de duas integrantes que ao serem 

questionadas se já haviam vivenciado algum conflito na ACNH, responderam:  

Conflito que teve foi o... Falo o nome? Foi o X que queria mandar mais que 
todo mundo aqui, me pegou de ponta, qualquer motivo, era motivo de uma 
guerra aqui dentro da Associação. Eu já nem parava mais aqui dentro da 
Associação, chegava largava meu material e mesmo assim ele me enxergava 
né, guria? Aí eu nem parava no galpão, chegava aqui largava meu material e 
saia pra rua e chegava de tarde, pegava meu material e saia. E nunca, eu 
nunca enfrentei ele porque tem uma que eu não gosto é de enfrentar né, 
guria? Melhor tu sair pra fora que enfrentar as pessoas. A fofoca, o enredo, 
foi só o que houve. E o ciúmes também né, ele tinha ciúmes porque o 
professor (coordenador da incubadora), quando eu fazia mais, o professor 
me elogiava. Então, o ciúmes começou a bater, tudo que eu fazia pra ele era 
errado, só isso. (MARIA, 2019) 

 

No depoimento acima podemos perceber, por ordem do destaque em negrito, 

que o conflito ocorreu por questões consideradas como de autoritarismo, fofocas, 

competição pela predileção da Incubadora e concorrência na execução do trabalho. 

Em outro excerto também é possível identificar os motivos do conflito que convergem 

com os apontados acima:  

Tive um desentendimento com Y, outra integrante que tava aqui, mas foi uma 
coisa banal, nem era de muita importância, mas como eu digo, nesse tempo 
eu era tesoureira e eu acho que se tu tem algum cargo, não importa no que 
seja, tu não vai te basear porque tu tá com um cargo e pisotear os demais. 
E eu acho que tudo tem um limite, eu era tesoureira e era parceria, agora 
como eu sou aqui e eu acho que isso aqui é uma Associação, tu tem horário 
pra entrar, tu tem que ter um horário pra sair. Por exemplo aqui, eu sempre 
chego antes das 8h, eu digo pra todos: o horário é 8h tem que tá aqui 8h, não 
importa. Aí muitas coisas não concordava como, às vezes, Y chegava as 10-
11h da manhã, e aí? Foi onde houve um desentendimento entre eu e ela que 
eu não aceitei muitas coisas e aí eu acho que não era justo. Eu não gostava 
que, vamos supor, eu brincava com todos aqui dentro, mas eu respeito todos, 
como eles me respeitam e eu não acho justo uma pessoa se prevalecer 
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porque tem um carguinho e dar um grito com fulano e sem respeito, sem nada 
até porque num trabalho tu tem que ter uma educação. E ela gritava muito 
com os que trabalhavam, mandava e não é assim que a coisa funciona. Eu 
não sei se ela não pegou o meu posto depois porque eu fiquei braba e sai. 
Mas foi por isso, não foi coisas assim, eu só achei falta de respeito tá gritando 
com os colegas, não tem de gritar. Se aqui não tem patrão nem patroa, cada 
um sabe sua obrigação, então eu não aceito que gritem. Se eu quero falar 
com eles eu chego e digo: “ô fulano tu poderia fazer isso pra mim? tá no teu 
alcance?” Porque é assim que funciona. Tá, eu brinco assim, mas eu respeito 
eles pra ser respeitada (LÚCIA, 2019). 
 

Nessa entrevista podemos identificar conflitos pelas formas de tratamento, 

imposição de regras e autoritarismo, respectivamente conforme o destacado. Se 

analisarmos o poder na concepção de Elias, podemos compreender que o propósito 

dos conflitos supracitados apontam para a imposição de mecanismos de controle 

sobre o outro e também sob a dinâmica das relações dentro da associação que, 

mesmo em número reduzido de integrantes, se reproduzem, porém em menor 

intensidade na dinâmica do trabalho organizado a fim de manter o equilíbrio de poder.  

Embora possamos denominar a integração entre os (as) associados (as) como 

“integração por conflito”, há também solidariedade compartilhada entre eles (as) e a 

reinvindicação por um “consenso” no grupo. Scott explica a relação entre 

solidariedade e o conflito na defesa de um discurso oculto “a solidariedade entre 

subordinados, quando existe, pressupõe, paradoxalmente, um certo grau de conflito 

(...) longe de constituírem sintomas de desunião e de fraqueza, podem muito bem ser 

sinais de vigilância activa e agressiva, essenciais para preservar a unidade” (SCOTT, 

2013, p.187).  

Considerando que, conforme exposto no tópico, Scott (2013) explica que 

aqueles que destoam da “subcultura” dos subordinados como, por exemplo, 

praticando um conjunto de ações que, para os subordinados, prejudicam o interesse 

coletivo, passam a ser alvos da vigilância do grupo subordinado. Aqueles (as) 

catadores (as) da ACNH que detinham da predileção da Incubadora eram vistos pelos 

(as) outros (as) como informantes, visto que promovia uma diferenciação interna que 

rompia com a ideia de independência de classe e autogestão da categoria (princípios 

do MNCR apontados no tópico 2.1.1)143. 

                                                
143 No início da pesquisa de campo os (as) associados (as) me visualizavam como uma “informante”, 
pois achavam que minha presença estava vinculada a incubadora, visto que nos anos de 2016 e 2017 
fui bolsista da mesma. Ao elucidar minhas intenções, minha função e minha permanência do galpão 
houve uma mudança de comportamento com minha gradativa aceitação no campo.  
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Isto posto, no tópico 2.1.2 desenvolvi a noção que associações e cooperativas 

podem operar como um espaço social onde as resistências cotidianas são 

construídas, essa percepção dialoga muito com o contexto da Associação visto que 

foi possível visualizar a configuração de discursos ocultos entre os membros.  

Segundo Scott, o espaço social – neste caso o galpão – também pode ser considerado 

“espaços de poder, [pois] servem também para disciplinar e formular mecanismos de 

resistência” (SCOTT, 2013, p. 172).  

Podemos compreender que na cadeia produtiva de valor da reciclagem, os (as) 

catadores (as) são os (as) subordinados (as), visto que, mesmo estando presentes na 

base da cadeia, exercem sua atividade sem nenhuma garantia trabalhista, tampouco 

respaldo jurídico ou assistencial, podendo ser comparados (as) aos operários 

terceirizados de uma indústria de reciclagem, porém sem serem submissos a nenhum 

ator diretamente144.  

Dessa forma, pude observar, durante a investigação no campo, que há 

dissonância e simulação do que é compartilhado entre os membros no interior do 

galpão e aquilo que é externalizado em público como, por exemplo, a mudança de 

tom e de discurso na presença de equipamentos de som e vídeo. Nas entrevistas, 

quando questionados (as) sobre temas específicos, acabavam expondo uma opinião 

no sentido de reforçar valores compartilhados no processo de incubação e 

convivência com as demais instituições envolvidas. 

É possível perceber certa uniformidade nas declarações quando questionados 

(as) sobre a importância das instituições – Incubadora, FLD, MNCR, Prefeitura 

Municipal – envolvidas tanto na consolidação e funcionamento da ACNH, como para 

a implementação da coleta seletiva solidária, conforme podemos verificar: “Eu acho 

que todos esses que tão nos apoiando e os que vão vir apoiar é necessário porque 

sem eles nós não seria nada” (CAROL, 2019).   

(...) mais os bolsistas (da incubadora) que já passaram por aqui, essa coisa 
toda, impecável. Não tenho do que falar deles, nos apoiaram bastante, nos 
ajudaram, como FLD e os demais que tiveram uma paciência, um troço que 
não tem explicação, entende? E se hoje a gente tá aqui dentro, agradeça a 
eles porque se não fosse por eles a gente não teria esse espaço, não teria 
nem caminhão, nem nada. Tudo agradecimento a eles. (MARIA, 2019)  
 
Todos os que nos ajudaram aqui, todo tiveram uma participação bem especial 
aqui dentro porque se não fosse por eles, é bem como eu digo, quer dizer 
que essa união, a união faz a força, então eles se uniram (UNIPAMPA, Uergs 

                                                
144 No tópico 1.2.3 desta dissertação, discorri sobre as formas de exploração nas quais os (as) 
catadores (as) de recicláveis estão submetidos. 
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e IFSul) e hoje a gente tá aqui como eu digo. É um pouco de cada um, eu 
não posso te dizer assim “quem fez mais, quem fez menos” porque todos 
fizeram. (LÚCIA, 2019)  
 

No entanto, nos bastidores, isto é, na convivência entre os membros pude 

perceber, através da observação participante, que há também um entendimento que 

as instituições exercem um tipo de controle social e vigilância que contradiz os 

princípios de emancipação de classe e  auto-gestão, compartilhados pelo MNCR – na 

figura de Maria Tugira145 – e incorporados pelos membros da ACNH. Essa noção de 

controle social e vigilância, especialmente em relação à incubadora, foi desenvolvida 

em decorrência desta demandar uma participação ativa e regular dos (as) associados 

(as) nas atividades por ela realizada – reuniões, oficinas, capacitações. eventos, etc 

– com a intenção de promover a aprendizagem sobre temas que envolvem a 

organização produtiva. Contudo, para os (as) catadores (as) o comparecimento 

nessas atividades, por vezes, lhes era caro, pois quando não estavam trabalhando, 

estavam envolvidos (as) com situações familiares.   

Além disso, a noção de controle social e vigilância também é fruto da 

desconfiança e descrença que os (as) catadores (as) nutrem por diversos setores da 

sociedade, conforme explicitei no tópico 1.2.3 da pesquisa, esses sentimentos fazem 

parte do processo de “embrutecimento” – termo utilizado por Maria Tugira no 

documentário “Catadora de Gente” – que é operacionalizado como uma forma de 

resistência cotidiana. Como podemos visualizar no trecho abaixo, em que Maria expõe 

sua suspeita em relação ao convite para participar da ACNH:  

Eu entrei através do professor (coordenador da incubadora). Eu tava na rua 
catando, ele me achou e conversou comigo. Aí ele me convidou pra entrar na 
associação e eu fiquei meia assim.... Porque nunca vem de graça uma coisa, 
né? Sempre tão nos prometendo coisa e não cumprem, então quando 
aparece coisa boa assim a gente não acredita. (MARIA, 2019) 

 

Lúcia também expôs sua descrença e desconfiança em relação às instituições:  

(...) Eu vou te dar um exemplo: eu trabalhava lá na chácara da prefeitura, o 
prefeito lá de boa, eu tava catando e ele chegou ali e me cumprimentou de 
boas e aquela coisa toda e eu até mexi com minhas colegas “olha ai, eu aqui 
catando e ele veio aqui me deu um beijo, me beijou na mão”, mas tavámos 
em época de eleição, tudo é válido, depois é “se te vejo no me acuerdo” (...) 
a gente tá contando com as gurias que tão nos apoiando a Tugira (ACLAN e 
MNCR), a Adriana (FLD) , esse pessoal todo, o Altacir (Incubadora). Às vezes 
eu chego pensar pra mim, aqui na minha casa “porque eles fazem tudo isso 

                                                
145 Maria Tugira é representante do MNCR, coordenadora da Associação de Catadores Amigos da 
Natureza (ACLAN) em Uruguaiana/RS e ganhadora do troféu Kikito por ser eleita melhor atriz em curta 
metragem “Catadora de gente”. A liderança realizou diversos encontros, oficinas e palestras com os 
(as) catadores da ACNH desde sua reativação além de estar presentes nas negociações políticas com 
a Prefeitura Municipal. 
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se a obrigação seria da prefeitura?” Em apoiar né porque a gente não tá 
roubando, a gente não tá fazendo nada a gente quer apenas construir, seguir 
em frente. 
 

Observa-se a expressão de sentimentos de descrença e desconfiança 

projetado na maioria dos atores externos que constituem as redes de 

interdependência da Associação podemos compreender que são resultados de 

processos sociogenéticos e psicogenéticos pelos quais os (as) catadores (as) 

historicamente passaram – vide tópico 1.3 – e que são reforçados e reproduzidos tanto 

por alguns atores como pelos (as) associados (as).  

Por fim, antes de identificarmos os atores e a constituição de redes que 

permeiam a ACNH, vale ressaltar que a maioria das relações são marcadas por 

tensões que acabam configurando resistências cotidianas, visto que “há um 

comportamento público exigido àqueles que estão sujeitos a formas de subordinação 

social sistemáticas e complexas” (SCOTT, 2013, p. 28). Assim, no tópico seguinte 

busco compreender como se constituem as redes que mobilizam as dimensões de 

reconhecimento e redistribuição que serão abordados no tópico 3.4 deste capítulo.   

 

 

3.3 Atores externos e a configuração das redes de interdependência na ACNH   

 

Este tópico dedica-se em discutir as relações de interdependência com os 

atores externos, e a sistematização de redes formadas entre eles que tem por objetivo, 

tanto auxiliar na consolidação da ACNH, como implementar a coleta seletiva com 

inclusão socioeconômica dos (as) catadores (as) associados (as) por meio da PNRS. 

Utilizando o conceito de redes de Elias em que “o indivíduo está ligado aos outros por 

um fenómeno de dependência recíproca” (ELIAS, 2001, p. 56), busco demonstrar que 

compreender a relação entre sociedade (atores externos) e indivíduos (catadores (as) 

da ACNH).   

Conforme descrito anteriormente, a ACNH surgiu em 2014 por meio do Projeto 

Minuano146, porém desarticulou-se com a descontinuidade do projeto que não 

suprimiu a necessidade de capacidade técnica dos (as) catadores (as), tampouco 

articulou redes com entidades da sociedade civil e instituições governamentais que 

                                                
146 Vide tópico 2.2.1 da dissertação. 
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pudessem contribuir para a consolidação e atuação da associação no município 

através da prestação de assessoria técnica e disponibilização de recursos.  

A mobilização atores-chaves e de redes mostra-se fundamental para o 

funcionamento e atividade da Associação, não só no que diz respeito a 

assessoramento da sua organização socioprodutiva e demais demandas 

organizacionais que requerem, mas, especialmente, como grupos de pressão que 

influenciem decisões do poder público no que tange ao cumprimento de leis e decretos 

que favorecem a organização coletiva de catadores (as) como principais atores da 

limpeza urbana do município.  

Com isto, a ACNH se reorganizou através do projeto “Incubação de 

Empreendimentos Econômicos Solidários em Sant’Ana do Livramento”, encabeçado 

pelas três instituições públicas de ensino técnico e superior existentes no município147, 

essas instituições são conhecidas, dentro do movimento de economia solidária, como 

EAFs sendo a iniciativa de implementar uma Incubadora Tecnológica de Cooperativas 

Populares (ITCPs) um eixo de extensão universitária. Seu papel, portanto, é realizar 

pesquisas, capacitações e prestação de assessoria técnica e tecnológica além de 

contribuir na constituição e formalização de empreendimentos coletivos dando-lhes 

condições para atuar emancipada e autônoma em relação às EAF, conforme 

abordado neste tópico.  

Assim, a incubadora vislumbra, através da reativação da Associação, a 

resolução de um dos problemas centrais presente na maioria das cidades do país no 

que se refere ao planejamento urbano e gestão pública: a destinação dos resíduos 

sólidos. Ao mesmo tempo em que busca solucionar esse problema específico, 

também intenta a inclusão socioeconômica de catadores (as) por meio da organização 

coletiva da categoria em forma de empreendimento econômico solidário para, dessa 

maneira, conseguir integrá-los na dinâmica da máquina pública via PNRS. 

Como a incubadora tinha prazo de apenas quatro meses de trabalho, as 

instituições buscaram estreitar parcerias para dar continuidade ao processo de 

reativação da ACNH. Para tal, começaram a constituir redes com o objetivo de não 

haver mais interrupção na dinâmica de trabalho já que a difícil tarefa de reunir os (as) 

catadores (as) já havia sido realizada.  

                                                
147 UNIPAMPA, UERGS, IFSul.  
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À vista disso, as primeiras articulações foram feitas com a Prefeitura Municipal 

de Sant’Ana do Livramento, o MNCR e a ACLAN (ambos na figura da catadora Maria 

Tugira), de forma que ao término da incubadora, o projeto de extensão “Catadores e 

catadoras em movimento: fortalecendo a economia solidária em Santana do 

Livramento (RS)” permaneceu atuando junto a associação pelo menos até um novo 

financiamento para a incubadora que foi retomada em 2018.  

Conforme Elias exprime, “existem órgãos e funções que servem para manter e 

reproduzir constantemente o próprio organismo, e há órgãos e funções que servem 

às relações do organismo com outras partes do mundo e a sua auto-regulação nessas 

relações” (ELIAS, 1994, p.31). Dessa forma, podemos compreender os atores e redes 

expressos no organograma abaixo (Figura 2) como órgãos que têm a função tanto de 

manter, como de reproduzir o próprio organismo, no caso a ACNH. A relação de 

interdependência ocorre no momento em que os atores destas redes auxiliam na 

consolidação da ACNH e esta realiza um serviço que traz benefícios tanto em termos 

econômicos para os cofres públicos do município148 como ambientais por se tratar de 

uma alternativa sustentável.  

Além disso, podemos compreender que a Incubadora e o projeto de extensão 

“Catadoras e catadores em movimento”, configuram-se como agentes mobilizadores 

de redes, pois desempenham a função de colocar a Associação em relação com 

outros atores a fim de construir relações funcionais contínuas, assim como atuar em 

direção à inclusão socioeconômica dos (as) catadores (as) associados (as) via PNRS. 

Dessa forma, foi possível visualizar a formação de seis redes formadas por 

atores-chaves significantes para a consolidação, permanência e atuação da 

associação, bem como fundamentais para a implementação da coleta seletiva 

solidária com inclusão de catadores (as), as quais são possíveis visualizar na figura 

abaixo (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

                                                
148 Vide estudo realizado: <https://periodicos.unipampa.edu.br/index.php/SIEPE/article/view/100548> 

https://periodicos.unipampa.edu.br/index.php/SIEPE/article/view/100548
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Figura 2 – Rede de atores externos envolvidos na ACNH 
Fonte: Elaborado pela autora
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Com base no que foi ilustrado no organograma acima, podemos entender as redes 

representadas a partir das suas relações na ACNH da seguinte forma:  

1) Rede de regulamentação: configurada por órgãos do poder público municipal, 

cujo objetivo é negociar a implementação da Coleta Seletiva Solidária sob diretrizes da 

PNRS no município de Sant’Ana do Livramento/RS. Atualmente a responsável formal 

pela limpeza urbana do município é a Secretaria de Serviços Urbanos, entretanto o 

objetivo é vincular essa responsabilidade à Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, 

por meio da elaboração de um novo Plano Municipal de Resíduos Sólidos, para que a 

questão dos resíduos sólidos seja associada à elaboração de projetos de cunho 

ambiental. Quanto ao Conselho Municipal do Meio Ambiente (CMMA), trata-se de uma 

instância política de participação popular (sociedade civil + entidades públicas) que tem 

poder consultivo, não deliberativo. A partir da sua atuação, a compra de equipamentos 

para a associação, o financiamento de doze meses para a ACNH prestar serviço de 

educação ambiental, assim como, para a implementação do Plano Piloto de Coleta 

Seletiva Solidária está em trâmite. A Secretaria de Assistência Social passou a integrar 

a rede, a partir do momento que se movimentou no sentido de apoiar a Coleta Seletiva 

Solidária feita pela associação, por meio da disponibilização de recursos para que se 

possa contratar um motorista com o objetivo de colocar o caminhão nas ruas. A 

Prefeitura Municipal, mais especificadamente o núcleo de governo, é que tem o poder 

executivo, portanto, todas as demandas passam pela sua apreciação.  

2) Rede de fiscalização: instituições cuja função é garantir o acesso à justiça, 

tanto dos (as) catadores (as) como da Associação, sendo recorrido quando não há 

cumprimento de leis como, por exemplo, aconteceu na doação do galpão em que a 

Procuradora da República acabou intervindo. Além disso, tem a função de mediar ações 

entre os órgãos públicos federais principalmente no que concerne a separação de 

materiais recicláveis para a ACNH.  

3) Rede de colaboração/parceria: composta por organizações que prestam 

assessoria técnica, empréstimo de recursos materiais e ações coletivas visando a 

difusão de valores e princípios do modelo cooperativista, bem como que compartilhem o 

ideário de uma sociedade justa e sustentável. Sendo o movimento de Economia 

Solidária, representado pelos demais Empreendimentos Econômicos Solidários do 

município e a Casa de Economia Solidária, como atores importantes na promoção e 
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participação em eventos comunitários, que visam a conscientização ambiental e o 

consumo consciente realizados conjuntamente a ACNH. O MNCR, por sua vez, atua 

como entidade capaz de mobilizar pautas e mecanismos de resistência frente a 

exploração e desvalorização da categoria de catadores (as), mantendo a luta política por 

protagonismo popular. A ACLAN, associação uruguaianense de catadores (as), cuja 

parceria com a ACNH foi, e ainda é, fundamental para a consolidação desta última, uma 

vez que mantém uma relação de solidariedade por meio de empréstimo de pessoal e 

carrinhos, visitas técnicas, entre outras ações. Tanto o MNCR como a ACLAN são 

representados pela catadora Maria Tugira – representante do MNCR e coordenadora da 

ACLAN –, a qual tem grande poder de influência e mediação de conflitos dentro da 

ACNH.  

4) Rede de troca: composta por atores que fornecem o material (sociedade: 

pessoas físicas mais organizações públicas e privadas) e que compram o material 

(Alama Reciclagem do Brasil). Mesmo a maioria da sociedade ainda não separando os 

resíduos, observei durante minha observação uma maior abertura a novos hábitos, 

principalmente quando os (as) catadores (as) da associação, ao estar uniformizados 

desempenhando sua atividade nas ruas, são abordados pelos transeuntes perguntando 

sobre a associação, também muitas pessoas vão até a sede da ACNH deixar seu 

material. 

Além do mais, há um número significativo de empresas (especialmente farmácias 

e loja de móveis), instituições de ensino e órgãos federais separando seus resíduos e 

destinando a associação, bem como está em processo uma parceria com a Associação 

Comercial e Industrial (ACIL), visando a articulação com a rede de comércio santanense 

a fim de estabelecer a gestão participativa dos resíduos. A relação dos (as) catadores 

(as) com a empresa compradora do material – a Alama - não é estritamente relacionada 

a recepção de resíduos, pois o proprietário, além de comprar os materiais e fornecer as 

bags, também realiza empréstimos aos catadores e faz doações de cestas básicas e 

cigarros.  

5) Rede de recursos: formada por entidades responsáveis por disponibilizar e 

fornecer, de forma temporária e/ou permanente, recursos financeiros e capacitações 

técnicas (FLD, Sicredi e a Incubadora de EES) e recursos materiais e de pessoal (DNIT, 

Receita Federal e Prefeitura Municipal) para a ACNH. A rede de recursos fornece 
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condições materiais de existência e de trabalho para a associação por meio de doações 

ou editais.  

6) Rede de pressão: a rede de pressão é formada pelas instituições UNIPAMPA, 

UERGS e IFSul, vereadores e o MNCR – na figura de Maria Tugira – que, alocados em 

órgãos representativos como, por exemplo, o CMMA, conseguem mobilizar ações e 

influenciar decisões no que se refere a implementação da Coleta Seletiva Solidária e o 

firmamento de convênio com a ACNH.  

Vale salientar que essas redes são dinâmicas, pois a cada movimentação em 

direção à implementação da CSS no município, via associação, novos atores somam-se 

às redes existentes ou podem gerar a criação de novas redes, assim como, extinguí-las. 

Entretanto, a configuração dos atores externos e a formação de redes que se encontrava 

durante a realização da pesquisa foi expressa no organograma acima, que representa a 

dinâmica interativa que envolvem a consolidação, permanência e atuação de uma 

organização coletiva, produtiva e social de catadores (as) de materiais recicláveis. 

Considerando que a constituição de redes de interdependência que permeia a 

Associação visa, não somente a consolidação e o funcionamento da ACNH, mas também 

auxiliar na luta por reconhecimento a partir da inclusão socioeconômica dos (as) 

catadores (as) associados (as), torna-se importante compreender como as dimensões 

de reconhecimento e redistribuição são configuradas, neste contexto específico, através 

da PNRS.    

 

 

3.4 A luta por reconhecimento configurada pelos catadores da ACNH a partir da PNRS 

 

A dinâmica que desloca a inclusão socioeconômica dos (as) catadores (as) para 

o centro da discussão, englobando os resíduos sólidos na esfera estatal brasileira, foi 

descrita de forma detalhada no tópico 2.1 e 2.1.1 desta dissertação. No entanto, cabe 

destacar a relação deste fenômeno com a formação de redes entre o governo federal – 

com maior ênfase no ano de 2003 – e o MNCR, movimentação esta que oportunizou, de 

certa forma, a participação dos (as) catadores (as) na formulação de diversas ações 

voltadas para o reconhecimento da categoria, conforme explicita o MNCR (2018, s/p). 

(...) A partir de 2003, com a posse do Presidente Lula, os catadores foram 
recebidos no Palácio do Planalto e uma série de ações começaram a ser 
desenvolvidas com o apoio do Governo Federal para o reconhecimento e 
fortalecimento da categoria. Pela primeira vez os catadores tiveram acesso a 
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uma reunião do CONAMA para discussão do papel que desempenham para o 
meio ambiente e outras tantas ações foram desenvolvidas, entre elas: ações de 
capacitação de catadores em todo o país, criação do Comitê Interministerial de 
Inclusão dos Catadores, construção de galpões e aquisição de equipamentos 
para os galpões e algumas políticas públicas visando a inclusão dos catadores 
começaram a ser instituídas, como o primeiro mapeamento oficial de catadores 
no Brasil, projetos do Ministério de Desenvolvimento Social que ajudaram a 
organização dos catadores, a obrigação de doação dos materiais recicláveis dos 
órgãos públicos federais para as organizações de catadores (Decreto federal 
5.940/2006), a dispensa de licitação para a contratação dos catadores como 
prestadores de serviço de coleta seletiva, aprovada junto a Política Nacional de 
Saneamento que foi promulgada no ano de 2007 (Lei Federal 11.445/2007), a 
promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em 2010, que indica a 
prioridade dos catadores como atores da gestão de resíduos e reciclagem, a 
criação das redes de organizações de catadores que foi fomentada por 
programas de apoio do Governo. 

 

Como pudemos visualizar, a Lei nº 12.305/2010 faz parte de um conjunto de ações 

realizadas em direção às dimensões de reconhecimento e redistribuição da categoria. A 

partir deste conhecimento, me debruçarei aqui sobre a PNRS, buscando compreendê-la 

à luz da teoria do reconhecimento de Nancy Fraser, isto é, como um tipo de remédio 

para as injustiças sociais, pois trata-se de um marco significativo, mesmo sendo 

implementada com um atraso de vinte anos149, para uma mudança conjuntural na 

sociedade brasileira.  

De acordo com a legislação vigente incluindo a Lei de Diretrizes Nacionais de 

Saneamento Básico – Lei 11.445/ 2007150 – o manejo dos resíduos sólidos e limpeza 

urbana são de responsabilidade dos municípios, isto porque a PNRS prevê, em suas 

diretrizes, que a elaboração de um plano municipal de gestão integrada de resíduos 

sólidos – podendo ser também plano intermunicipal, através da criação de consórcios 

entre municípios – dará acesso a recursos da União. Esses recursos serão destinados 

para “empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de 

resíduos sólidos ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de 

entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade" (BRASIL, 2010).  

Como analisamos no tópico 2.1.2, a PNRS pode ser mobilizada de acordo com as 

particularidades de cada localidade (STROH, 2016) e também para interesses difusos, 

ou seja, dependendo das redes que a acionam, pode não ocorrer a inclusão 

socioeconômica dos (as) catadores (as). Isso pode acontecer, pois a redação da Lei não 

impõe a obrigatoriedade, mas a priorização, a ser determinada pelo poder público 

                                                
149 A PNRS passou vinte anos tramitando nos meandros dos poderes Legislativo e Executivo. 
150 Esta lei estabelece a possibilidade de contratação direta pelos municípios, com dispensa de licitação 
de associações de catadoras e catadores para execução dos serviços de coleta seletiva. 
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municipal, da contratação de associações ou cooperativas de catadores (as) para a 

realização da limpeza urbana, conforme podemos visualizar:  

Para o cumprimento do disposto nos incisos I a IV do caput, o titular dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizará151 a 
organização e o funcionamento de cooperativas ou de outras formas de 
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por 
pessoas físicas de baixa renda, bem como sua contratação (BRASIL, 2010)  
 

Como já mencionado, são diversos estudos – em diferentes áreas do 

conhecimento – que visam analisar a implementação da PNRS em diferentes municípios 

no Brasil e, de acordo com um levantamento divulgado pelo Sistema Nacional de 

Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir), é possível visualizar que 

54,8% dos municípios brasileiros possuem um Plano Integrado de Resíduos Sólidos152. 

No entanto, alguns estudos apontam que a inclusão socioeconômica de catadores (as) 

por meio da PNRS não é uma realidade (CUNHA, 2011; LIMA, 2018).  

No Brasil, o CEMPRE divulgou um estudo, em 2018, apontando que apenas 22% 

(ou seja, 1227) municípios têm programas de coleta seletiva no Brasil, onde em 50% das 

cidades que possuem tais programas, o serviço é realizado por cooperativas e 

associações de catadores (as). Ainda segundo CEMPRE, o aumento do número de 

munícipios que realizam a coleta seletiva é atribuído a aprovação da PNRS153. Em 

estudo desenvolvido por Wirth (2016), já mencionado nesta pesquisa, o autor apontou 

que apenas 20 municípios gaúchos realizam coleta seletiva realizados por cooperativas 

e associações, que detém de contrato formal com as prefeituras municipais.  

Assim, a ACNH, ao atuar nas diretrizes previstas da legislação federal, terá maior 

sustentação e sua existência respaldada tanto em termos de reconhecimento quanto de 

redistribuição além de continuar operando, porém espera-se que de forma emancipada, 

dentro das redes de interdependência que estabeleceu durante o percurso de sua 

consolidação e implementação da coleta seletiva solidária. A compreensão das relações 

de interdependência, ajuda-nos a entender como a PNRS pode ser configurada pelos 

atores – interno e externos a ACNH – que dinamizam a configuração das redes, 

objetivando a luta por reconhecimento.  Assim, as entidades envolvidas na organização 

                                                
151 Grifo meu. 
152 Disponível em: <https://sinir.gov.br/levantamento-de-informacoes-das-unidades-da-
federacao/levantamentos-anteriores> 
153 Disponível em: < http://cempre.org.br/artigo-publicacao/imprensa/id/4/cresce-o-numero-de-cidades-
do-brasil-que-realizam-a-coleta-seletiva> e aqui: <http://cempre.org.br/ciclosoft/id/9> 

https://sinir.gov.br/levantamento-de-informacoes-das-unidades-da-federacao/levantamentos-anteriores
https://sinir.gov.br/levantamento-de-informacoes-das-unidades-da-federacao/levantamentos-anteriores
http://cempre.org.br/artigo-publicacao/imprensa/id/4/cresce-o-numero-de-cidades-do-brasil-que-realizam-a-coleta-seletiva
http://cempre.org.br/artigo-publicacao/imprensa/id/4/cresce-o-numero-de-cidades-do-brasil-que-realizam-a-coleta-seletiva
http://cempre.org.br/ciclosoft/id/9
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produtiva e coletiva dos (as) catadores (as) mobilizam o poder público – que constitui 

outras redes – por meio da PNRS.  

É possível visualizar que as diretrizes da lei, antes do atual governo federal, 

tinham em seu objetivo grandes pretensões de se tornar transformativa em alguns 

aspectos. Digo isto, pois a política em seu escopo anunciava ações como a logística 

reversa, a gestão integrada de resíduos sólidos, hábitos de consumo sustentável e a 

responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos. Contudo, mesmo que essas 

mudanças sejam praticadas pela sociedade, a PNRS só pode ser considerada um 

remédio transformativo desde que haja uma transformação da economia e dos padrões 

culturais da sociedade, capaz de modificar a situação dos (as) catadores (as) de 

coletividade ambivalente para a de parceiros integrais de interação.  

Se formos analisar as estruturas que reproduzem as injustiças sociais que 

configuram os (as) catadores (as) de materiais recicláveis como uma coletividade 

ambivalente, podemos compreender que a modernidade e o sistema capitalista 

engendram modos de produção, e de consumo, que perpetuam a catação como uma 

atividade alternativa para aqueles considerados desqualificados para o mercado de 

trabalho. A psicogênese da atividade de catação foi aprofundada no tópico 1.3 desta 

dissertação, assim como as dinâmicas econômicas, políticas e sociais no contexto 

brasileiro – apresentadas no tópico 2.1 – que configuram a catação como uma mão-de-

obra benéfica para o capital, uma vez que prescinde de encargos sociais em prol 

indústrias de reciclagem promovendo assim a exploração da categoria (BOSI, 2008). 

Assim, um remédio transformativo contra as injustiças sociais direcionadas aos 

catadores, só seria possível a partir de uma mudança no sistema econômico e nas 

relações por ele criadas, dado que influenciaria também na forma como a sociedade 

passa a se relacionar com a natureza (resíduos) e com os (as) trabalhadores (as) 

(catadores (as)).  

Por outro lado, a PNRS promoveu, em certa medida, o reconhecimento da 

categoria catadores (as), porém no modelo de política de identidade e não de status 

social (FRASER, 2002; 2006; 2007), uma vez que reproduz e mantém cotidianamente a 

estrutura subjacente aos conteúdos das diferentes identidades e diferenciações grupais 

entre os (as) catadores (as). O que faz com que haja uma sobreposição entre catadores 

(as) associados (as) e catadores autônomos, sem trazer a redistribuição e o 

reconhecimento para os (as) trabalhadores (as) em geral, de modo que a relação entre 
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os catadores (as) autônomos (as) e associados (as) seja assimétrica, juntamente com a 

presença de intermediários capitalizados, e de médias e até grandes indústrias de 

reciclagem perpetuando formas de convivência de princípio capitalista.  

Os autores Silva e Michelotti sustentam a hipótese de que a luta por 

reconhecimento da categoria de catadores (as) é uma “luta para marcar uma distinção 

que possibilite usufruir os ganhos materiais e simbólicos associados a uma posição 

diferenciada” (SILVA; MICHELOTTI, 2009, p. 452), o que vai ao encontro da PNRS como 

uma espécie de remédio afirmativo (Fraser, 2002) visto que ao organizarem-se 

coletivamente conseguem mobilizar atores e redes em prol da busca de inclusão 

socioeconômica.  

Com base nisto, a PNRS assume uma centralidade na formação de redes da 

ACNH, a partir do momento em que seus instrumentos são operacionalizados pela 

Associação e pelas redes envolvidas na organização produtiva dos (as) catadores (as) 

para sua regulamentação, de forma a priorizar o modelo de coleta seletiva solidária com 

inclusão socioeconômica dos (as) catadores (as) associados (as).   

Assim, conforme o exposto nos tópicos 2.2.1 e 2.2.2, percebemos que o debate 

sobre como o município ministra a questão dos resíduos sólidos, foi retomado após a 

atuação da Incubadora e a reativação da ACNH em 2016, pois até o momento, a PNRS 

estava sendo operacionalizada pelo poder público a partir de um Plano Regional de 

Gestão Associada e Integrada de Resíduos Sólidos (P RGAIRS), ou seja, um 

consórcio intermunicipal que reúne dez municípios. Esse plano elaborado no ano de 

2012 encontrava-se desatualizado e não continha informações técnicas sobre os 

resíduos municipais, tampouco indicava formas ambientalmente corretas para o manejo 

destes, de maneira que era evidente a sua formulação apenas para o município garantir 

o acesso aos recursos da União. Isto, por exemplo, pode ser envidenciado em entrevista 

cedida em agosto de 2012 para o jornal A Plateia, no qual o engenheiro agrônomo do 

DEMA, respondeu ao ser questionado sobre qual a importância do plano para o 

município154:  

Para que se tenha uma ideia aquele município que não tiver o plano, não se 
habilita para receber recursos federais. Por exemplo, se há disponibilidade de 
recursos sem contrapartida para instalar uma usina de compostagem. Esta só 
pode ser implementada se já tiver sido implantada a coleta seletiva e estiver 
funcionando com determinado grau de eficiência. O plano é extremamente 
relevante para o município nos vários aspectos (LUFT, 2012). 
 

                                                
154 Disponível aqui: <http://www.sdolivramento.com.br/prefeitura/noticias/&id=1009> 

http://www.sdolivramento.com.br/prefeitura/noticias/&id=1009
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No entanto, com os recursos cedidos pela União, o poder público municipal não 

realizou na época a implementação da coleta seletiva ou fomentou a criação de 

cooperativas e associações de catadores (as). Somente após o surgimento da ACNH e 

com a sua atuação juntamente com redes por ela configuradas é que o debate sobre a 

PNRS com a implementação da coleta seletiva foi retomada na área pública através do 

Pré-projeto Coleta Seletiva Solidária de Sant’Ana, cujo objetivo é:  

O presente projeto visa contribuir com a conservação ambiental e promover a 
inclusão socioeconômica de catadoras/es, conforme previsto pela Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, através da Coleta Seletiva Solidária (CSS) e da 
reciclagem de resíduos sólidos, com base na conjunção de esforços entre o 
poder público e a sociedade civil representado pela Associação de Catadores 
Novos Horizontes (ACNH, 2017).  

 

Este projeto elaborado pelos (as) catadores (as) da ACNH em parceria com a 

Incubadora, MNCR e FLD e entregue para a Prefeitura Municipal, reúne informações 

sobre a viabilidade e a dinâmica da implementação da coleta seletiva solidária a partir 

da contratação da Associação, além de apresentar os ganhos econômicos, 

estabelecendo um processo de reciclagem no município. Assim, a partir das redes que 

foram configuradas, foi possível retomar e pautar, na agenda pública do município de 

Sant'Ana do Livramento, os debates em torno dos resíduos, resultando em ações de 

benefícios para a ACNH – doação do galpão, caminhão, etc – e na elaboração de um 

Plano Municipal com inclusão socioeconômica dos (as) catadores (as) associados (as) 

– que, mesmo ainda não aprovado, se encontra formulado.  
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Figura 3 – Entrega do Projeto Coleta Seletiva Solidária de Sant’Ana dia 30/08/2017 para a Prefeitura 
Municipal  
Fonte: Altacir Bunde 

 

A atuação dos atores e a consolidação das redes que auxiliaram a consolidação 

da ACNH, permitiram compreender como a PNRS está sendo realizada em um município 

de médio a pequeno porte, como Sant’Anna do Livramento, de forma a priorizar a 

contratação da Associação para a realizar a limpeza urbana, por meio da implementação 

da coleta seletiva solidária como novo modelo de gestão de resíduos no município. 

Podemos entender, entretanto, que os (as) catadores (as) associados (as) 

configuram redes com o objetivo de realizar e ampliar o reconhecimento social e a 

redistribuição, bem como tem o entendimento de que somente pertencendo a uma 

Associação, é possível ter acesso a estas dimensões da justiça social, pois reconhecem 

a diferença entre ser um (a) catador (a) autônomo (a) e um (a) associado (a), conforme 

já expresso em alguns excertos anteriores. Desse modo, também é possível 

interpretarmos a constituição de redes e a mobilização de atores como uma forma de 

resistência cotidiana, na busca pela emancipação social e financeira, a partir da 

incorporação do pertencimento associativo e da dinâmica de trabalho coletivo na catação 

de resíduos de forma associativa.  
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*** 

O desenvolvimento do capítulo 3 nos permitiu compreender a dinâmica de 

consolidação da organização produtiva e coletiva de catadores (as), bem como a forma 

com que ocorreu a configuração do debate envolvendo os resíduos sólidos a partir da 

atuação de uma associação de catadores (as) no contexto investigativo, ou seja, em 

Sant’Ana do Livramento. A partir desta análise foi possível não apenas identificar, mas 

também analisar a função e a formação de redes entre atores, visando a inclusão 

socioeconômica dos (as) catadores (as) e as formas de associações/relações entre os 

membros associados (as), de forma que mobilizem o pertencimento associativo e a 

dinâmica de trabalho. Portanto, neste capítulo de caráter mais analítico, foi possível 

operacionalizar no universo empírico os conceitos discutidos no primeiro capítulo desta 

dissertação, principalmente, a perspectiva relacional e processual de Norbert Elias, 

assim como as resistências cotidianas de James Scott e a luta por reconhecimento de 

Nancy Fraser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

4 Considerações Finais  

 

Diante do esforço analítico realizado, atenho-me nesta seção a sistematizar o que 

entendo como as principais considerações elaboradas pela pesquisa desenvolvida, com 

base no objetivo geral proposto, que consistiu na análise da configuração das redes de 

interdependência dos (as) catadores (as) de materiais recicláveis a partir da atividade de 

catação que configuram a Associação Novo Horizonte, situada em Sant’Ana do 

Livramento/RS.  

Para atingir o objetivo proposto, acredito ter conseguido organizar, principalmente 

nos capítulos 1 e 2, através da utilização das perspectivas sociológicas de Norbert Elias, 

uma síntese processual e relacional, circunscrita a esse estudo, sobre a atividade de 

catação da ACNH. Ou seja, busquei elaborar elementos e aspectos para discutir uma 

ampla rede de relações em processos variados – sanitários, ambientais, econômicos e 

sociais – que configuram a existência dos (as) catadores até a atualidade.  

Assim, no primeiro capítulo, realizei uma pesquisa e revisão bibliográfica 

buscando mapear e discutir o que tem sido produzido cientificamente a respeito dos (as) 

catadores (as) de recicláveis. Esse esforço auxiliou na delimitação do tema de pesquisa, 

a fim de contribuir para o debate que tem sido realizado em torno destes atores sociais. 

Pude identificar que as mais diversas áreas do conhecimento – saúde, ciências sociais 

e humanas, engenharias, etc – têm se debruçado sobre os mais diversos prismas que 

envolvem direta e indiretamente os (as) catadores (as) questões, que vão desde 

exclusão e inclusão social, formação de identidade pelo trabalho e formas alternativas 

de associação. 

Ainda no primeiro capítulo, dediquei-me a apresentar os aportes teóricos que 

sustentam o estudo os quais foram acionados na pesquisa de campo realizada, neste 

caso, também, a noção de resistências cotidianas de James Scott que se mostrou, no 

decorrer da investigação, como um elemento configuracional operacionalizado pelos (as) 

catadores (as), como forma de buscar sua emancipação social e financeira em relação 

à sociedade (instituições, Estado, etc). Do mesmo modo, estas resistências cotidianas 

fazem parte da luta por reconhecimento reivindicada pelos (as) catadores (as) que 

buscam, por meio da constituição de redes com atores externos, conquistar as 

dimensões da justiça social, ou seja, na perspectiva de Nancy Fraser, o reconhecimento 

e a redistribuição. 



 

127 
 

 

Ao fim deste capítulo, discuti o processo sociogenético no qual a atividade de 

catação historicamente transitou, de maneira a influenciar na configuração do (a) 

“catador (a) de material reciclável” como uma coletividade ambivalente, ou seja, que 

sofre injustiças, tanto de reconhecimento como de distribuição de renda. A partir deste 

tópico pude compreender, por meio de uma perspectiva processual, as transformações 

do homem em relação com os resíduos – ou seja, com a natureza – e perceber que o 

advento da modernidade e o sistema capitalista trouxeram novas formas de 

interdependência entre produção, consumo e descarte na relação entre sociedade, 

ambiente e indivíduos catadores (as).  

No capítulo 2 analisei os processos sociais da atividade de catação em de 

Sant’Ana do Livramento, em interface com o contexto nacional, com o objetivo de 

compreender como as dinâmicas políticas, econômicas e sociais configuram e são 

configurados, pelos temas de interesse público até que estes passem a integrar a agenda 

governamental do Estado. No caso da atividade de catação, observa-se não apenas a 

conjuntura, mas também os atores e suas relações que passam a configurar conjunto de 

ações e redes em direção às dimensões de reconhecimento e redistribuição para a 

categoria de catadores (as). Assim, procurei compreender, principalmente, as ações de 

Estado em meio à atuação de atores como o MNCR, o Movimento Ecosol e a FLD, bem 

como a relação destas com os (as) catadores (as). A partir disto foi possível perceber as 

funções que desempenham, e as formas como as redes são configuradas também a 

partir da luta por reconhecimento considerando a organização produtiva e coletiva dos 

(as) catadores (as) de recicláveis, como uma forma de reivindicar reconhecimento e 

redistribuição para a categoria.  

Em meio as análises, a PNRS surge como um dos resultados da luta do MNCR – 

representando os (as) catadores (as) do Brasil – em um momento político oportuno, visto 

que a lei atende diversas reinvindicações da categoria. No entanto, ao problematizá-la, 

foi possível encontrar estudos (LIMA, 2018; CUNHA, 2011) que apontassem suas 

inconsistências e utilização para interesses corporativos, ou seja, que não houvesse a 

inclusão socioeconômica de catadores (as). Um exemplo de possibilidade de 

mobilização da PNRS para interesses corporativos, que pude presenciar, foi quando um 

grupo de atores políticos direcionaram o debate de configuração da PNRS para a instalar 
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uma indústria de madeira biossintética, em detrimento da contratação da ACNH no 

município em que ocorreu essa pesquisa. 

Além disto, à luz da teoria de Fraser, é possível compreender que a PNRS tende 

a reificar a questão do reconhecimento e redistribuição dos (as) catadores, pois além de 

propor soluções que são consideradas simplistas, pelos (as) pesquisadores (as) da área, 

para problemas complexos, não considera a heterogeneidade da categoria trabalhadora 

dos (as) catadores (as). Isto é, ao propor uma política pautada em um modelo de 

identidade e não pelo modelo de status, como analisado no capítulo 2 e 3, 

tendencialmente criou um tipo de diferenciação entre a categoria, no caso, os (as) 

catadores (as) autônomos (as) e os (as) associados (as).  

Ainda no segundo capítulo, foram discutidas  as configurações históricas, 

econômicas e sociais do município de Sant’Ana do Livramento,  buscando compreender 

aspectos a atividade de catação e o surgimento da Associação como alternativas laboral 

e organizativa. A partir disto, foi possível fazer um breve resgate histórico de como o 

município ministra questões relacionadas aos resíduos até a atualidade, o que 

possibilitou uma aproximação com o contexto da pesquisa, a fim de evidenciar as 

particularidades que entremeiam o campo e as configurações sociais que formaram a 

ACNH. 

No capítulo 3 foi realizada a discussão sobre a configuração de atores e redes 

que constituem a ACNH. Nesse sentido, foi possível compreender como os (as) 

catadores (as) associados (as) configuram suas relações, tanto entre eles (as), como 

com os atores externos (MNCR, EcoSol, Prefeitura Municipal, ACLAN, FLD, DNIT, 

Receita Federal, etc). Foi possível perceber que a configuração das relações entre os 

membros da ACNH promovem o pertencimento associativo, a dinâmica do trabalho 

coletivo – cumprimento de horário, rotas, compromissos, etc – e a construção de formas 

de resistências cotidianas, percebida através da uniformidade nos depoimentos e ações 

públicos e simulação de obediência. Além destas, foi possível visualizar como alguns 

elementos configuracionais atuaram como potencializadoras ou desmobilizadoras das 

formas de socialização entre os membros, são elas: a presença de uma estrutura física 

– o galpão – e os ganhos simbólicos em direção ao reconhecimento da atividade.  

As relações que se configuraram no interior da Associação geram uma integração 

por conflito que influencia as formas de associações – relação profissional, afetiva e de 

influência – entre os atores sociais, através do equilíbrio de poder exercido entre eles 
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(as) – catadora Lúcia, por exemplo – e pela dinâmica do trabalho organizado. A questão 

que busco explicitar com o questionamento: “Associação ou conveniência?”, vai ao 

encontro do que constantemente presenciei no campo, uma vez que rotineiramente os 

(as) catadores (as) são confrontados com formas associativas diferentes daquelas as 

quais estavam familiarizados (as) antes de pertencer à organização coletiva, 

exercitando, dessa forma, sua reflexividade e auto regulação. Em outras palavras, se 

antes a atividade era desempenhada de forma individual e competitiva, após a ACNH 

estas formas são substituídas, mesmo que de forma relativa, pela coletividade e 

solidariedade as quais são incorporadas a partir do pertencimento associativo e 

incorporação dos princípios da Ecosol e MNCR. 

As relações pendem para um estado de vigilância do outro, buscando corrigir e 

reprimir atos individuais que são considerados de uma forma que não beneficia o 

coletivo, mas também redes de solidariedade em que atos individuais possam ser aceitos 

dependendo das razões pelas quais são motivados como, por exemplo, a venda direta 

e individual do material coletado pelo (a) catador (a) com a finalidade de solucionar 

alguma emergência – questões de saúde – identificada como justas pelo coletivo. Dessa 

forma, por exemplo, conforme descrito ao longo do texto desta dissertação, quando Lúcia 

questionou: “Isso é uma associação ou uma conveniência que só vem quando convém?”, 

ela coloca à prova à organização coletiva e produtiva dos (as) catadores (as) associados 

(as), de forma a restaurar a ordem da dinâmica associativa, bem como trazer à tona 

diferentes possibilidades de configurações associativas nesta Associação.   

As formas de resistências cotidianas também configuram a forma como os (as) 

catadores (as) associados (as) relacionam-se com atores externos, e constituem redes 

visando defender seus interesses e sua autonomia, diante do que eles possam 

considerar uma possível ameaça a sua autonomia, sentimento este oriundo das 

constantes descrenças que depositam em instituições e no Estado, conforme expliquei 

no tópico 3.2. Ao mesmo tempo, observei que a construção do discurso oculto no interior 

da ACNH configura a predileção da Associação por umas instituições em detrimento de 

outras, como maneira de reafirmar sua identidade com base em um modelo de status 

social, ou seja, de catadores (as) de materiais recicláveis que embora associados (as), 

permanecem sendo autônomos (as) em relação as suas escolhas. 

Além disto, de forma geral, também pode ser entendido como uma forma de 

resistência frente a interesses difusos – corporativos, mascarados como preocupação 
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ambiental, conduta esta que vem a solapar a valorização da categoria de trabalhadores 

(as), composta por indivíduos vivendo em condições subumanas onde nem suas 

necessidades primárias lhes são garantidas (educação, saúde, saneamento básico, etc). 

Assim, os (as) catadores (as) aderem à organização produtiva coletiva como uma 

estratégia, mesmo que temporária ou mais duradoura, na luta por reconhecimento, por 

meio da formação de cooperativas e associações objetivando conquistar espaços no 

poder público. 

Neste caso foi possível observar a configuração de pelo menos seis redes com 

funções e dinâmicas diferentes, são elas: rede de regulamentação, pressão, fiscalização, 

colaboração, troca e recursos. A articulação destas redes e sua mobilização, com auxílio 

da incubadora, tem atuado de forma fundamental na configuração da PNRS em direção 

à inclusão socioeconômica dos (as) catadores (as), através da implementação da coleta 

seletiva solidária.  

Assim, é a partir da organização produtiva e coletiva, e em contato com atores 

externos e as redes formadas que se torna possível a mobilização da PNRS objetivando 

a inclusão socioeconômica dos (as) catadores (as) associados (as), algumas redes são 

fundamentais para que haja uma nova configuração da Lei, principalmente, a rede de 

pressão, regulamentação e parceria.  

Logo, por meio deste estudo é possível compreender e demonstrar uma das 

possibilidades de execução da PNRS em municípios como Sant’Anna do Livramento, e 

a partir desse contexto, analisar a configuração de redes de atores que formam 

cooperativas e associações de catadores (as) – neste caso como a ACNH, dentro dos 

princípios de microempreendimentos econômicos solidários –, iniciativas que objetivam 

a inclusão socioeconômica de catadores (as) associados (as).  Cada configuração é 

específica, ainda mais considerando aspectos políticos e culturais de um determinado 

contexto e tempo histórico, portanto, não são todas as organizações produtivas em 

formato de cooperativas e associações, que vão ter êxito em sua consolidação. E é 

justamente por esse motivo que somente a análise da PNRS – principalmente as de 

caráter somente quantitativo – torna-se insuficiente para compreender a complexidade 

que envolve sua implementação, visto que as redes que a operam são de extrema 

importância para compreender as quais interesses ela vai atender.   

Dessa forma, esta dissertação visa contribuir com estudos microssociológicos a 

fim de gerar reflexões e possibilidades de entendimento do universo dos (as) catadores 
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de materiais recicláveis, protagonistas de um debate, que cada vez mais tem sido 

profícuo na academia, no desenvolvimento e adaptação de políticas públicas. Além de 

gerar reflexões no pensamento sobre as formas de atuação dos movimentos, instituições 

e entidades que auxiliam as organizações produtivas e coletivas de catadores (as), de 

maneira a preservar e defender essa categoria de trabalhadores (as) de possíveis 

instituições com interesses difusos promovendo, dessa forma, a emancipação da 

categoria. Além disso, a partir desta pesquisa é possível ter um parâmetro processual da 

constituição do (a) catador (a) enquanto ator histórico configurando redes, a fim de 

subsistir em diferentes conjunturas políticas, sociais e econômicas.   

Acredito que a pesquisa realizada não se esgota analiticamente, visto que, a partir 

do debate teórico realizado, percebi a necessidade de se realizar uma pesquisa 

bibliográfica do que se tem produzido sobre o tema antes e após a promulgação da 

PNRS para se ter uma dimensão de como a agenda política condiciona a agenda de 

pesquisa, ou vice-versa. Além disso, espero ter contribuído, mesmo que com limitações, 

sobre o debate da diversidade das dinâmicas políticas que reconfiguram a organização 

produtiva dos (as) catadores (as) de materiais recicláveis em diferentes contextos sociais 

no Brasil. 

Assim, em meio à atual conjuntura social, política e econômica do país, 

compreendo que os elementos configuracionais – as resistências cotidianas e a PNRS 

–, mobilizados tanto pelos atores internos (isto é, os (as) associados (as)), como pelos 

atores externos, para utilização dos(as) catadores (as) como mecanismos de proteção à 

exploração direta das indústrias de reciclagem, a fim de uma organização política e social 

cada vez mais unitária.   

Aponto como uma limitação no meu estudo, a impossibilidade de permanecer por 

mais tempo no campo de pesquisa em decorrência da inviabilidade no recebimento de 

recursos financeiros, que possibilitaria a condução da pesquisa, tendo em vista que a 

mesma era realizada noutro município o qual eu necessitava de deslocamento. Assim, 

compreendi minha retirada do campo como uma ruptura, uma vez que o processo de 

aceitação no espaço, e de construção de confiança com os (as) interlocutores (as) é 

demorado e constante, senti que não pude viver essa oportunidade de forma mais plena.  

Ademais, em decorrência do tempo da pesquisa e as dinâmicas da Associação, 

alguns dados coletados e informações – documentos, fotografias, apontamentos do 

diário de campo e entrevistas – não puderam ser devidamente debatidas neste trabalho, 
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porém oportunizarão a continuação da discussão em artigos científicos, apresentações 

em eventos acadêmicos, bem como outras experiências na pós-graduação. 
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Apêndice A – Roteiro de entrevista 
 

Nome:  
Local da entrevista:         
Data: __/__/___        Horário: ___h___min 
Nº de filhos:  
Escolaridade:  
Estado civil: 
Recebe algum benefício do governo, se sim, qual?  
  

1. Pode descrever detalhadamente como era sua rotina antes de entrar para a 

ACNH? 

2. Pode descrever detalhadamente como é sua rotina hoje como catador/a 

associado/a da Novo Horizonte?  

3. Com relação aos integrantes da associação, pode indicar o tipo de 

relação/proximidade que tem com cada um deles? (profissional, afetiva,...)  

4. Pode me contar como foi que você entrou para a ACNH?  

5. Já conhecia a associação antes do convite? Ou como descobriu a existência da 

associação?  

6. Quais dos integrantes da associação tu já conhecia antes de trabalhar na 

associação?  

7. Já aconteceu algum conflito entre vocês (catadores associados)? Caso sim, pode 

descrever o que aconteceu?  

8. Já aconteceu algum conflito da associação com outras instituições? Se sim, pode 

me contar o que aconteceu?  

9. O que tu achas da doação do galpão e do uso de uniformes, mudou algo? 

10. Além da associação, quais outros locais você costuma frequentar?  

11. Quais os motivos que te levariam a deixar a ACNH?  

12. Pode contar um pouco sobre tua trajetória pessoal e profissional, como você foi 

trabalhar com a atividade de catação?  

13. O que mudou na tua vida pessoal ao se tornar catador/a associada? 

14. Quais instituições tu consideras que são essenciais para o funcionamento da 

ACNH?  

15. Desde quando tu trabalhas na ACNH? 

16. O que tu consideras de melhor trabalhando coletivamente?  

17. Alguma questão que gostaria de acrescentar? 
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Apêndice B – Fotografias do campo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 4 – Registro posse do galpão  
Fonte: arquivo de pesquisa da autora dia 29/03/2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 – Catadores (as) da ACNH e materiais coletados em uma semana 
Fonte: arquivo de pesquisa da autora dia 20/09/2019 
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Figura 6 – Triadora com os materiais organizados nas bags 
Fonte: arquivo de pesquisa da autora dia 20/09/2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 7 – Retrato dos (as) catadores (as) associados (as) no galpão 
Fonte: arquivo de pesquisa da autora dia 20/09/2019 
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Figura 8 – Momento entre turnos tomando chimarrão no galpão 
Fonte: arquivo de pesquisa da autora dia 16/09/2019 
 

Figura 9 – Descanso após catação assistindo “Chaves”  
Fonte: arquivo de pesquisa da autora dia 18/09/2019 
 

 

 

 

 



 

145 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 10 – Catadoras da ACNH em intervalo pintando as unhas no galpão 
Fonte: arquivo de pesquisa da autora dia 24/09/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Figura 11 – Descanso após dia de trabalho em frente ao galpão 
Fonte: arquivo de pesquisa da autora dia 26/09/2019 
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Figura 12 – Catadora da ACNH em atividade nas ruas 
Fonte: arquivo de pesquisa da autora dia 15/09/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 – Descanso para tomar chimarrão enquanto espera a separação de materiais 
Fonte: arquivo de pesquisa da autora 15/09/2019 
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Figura 14 – Catadora da ACNH saindo do galpão para as ruas 
Fonte: arquivo de pesquisa da autora dia 27/09/2019 
 

Figura 15 – Catadora da ACNH coletando materiais em instituição 
Fonte: arquivo de pesquisa da autora 14/09/2019 
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Figura 16 – Registro pesquisadora com catadores (as) da ACNH 
Fonte: arquivo de pesquisa da autora 20/09/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 17 – Registro pesquisadora com catadoras 
Fonte: arquivo de pesquisa da autora dia 23/09/2019 
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Anexo A – Termo de consentimento de entrevista 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) 
INSTITUTO DE FILOSOFIA, SOCIOLOGIA E POLÍTICA – IFISP 

MESTRADO EM SOCIOLOGIA 

 
ΤΕRΜΟ DΕ CΟΝSΕΝΤΙΜΕΝΤΟ 

 
Declaro, por meio deste Termo de Consentimento, que concordei em colaborar com a 
pesquisa de Dissertação de Mestrado, intitulada: 
“_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________”, desenvolvida pela 
discente Fernanda dos Santos Trindade, aluna do Programa de Pós- Graduação em 
Sociologia da Universidade Federal de Pelotas, orientanda do Professor Doutor Sérgio 
Botton Barcellos. Afirmo que aceitei participar, por minha própria vontade, sem receber 
quaisquer incentivos financeiros ou ter quaisquer ônus, com a finalidade exclusiva de 
colaborar para o sucesso da pesquisa. Minha colaboração se fará por meio de entrevista 
e/ou grupo focal ou respostas a questionários, gravados ou escritos a partir da assinatura 
desta autorização, podendo a pesquisadora utilizar os dados na íntegra ou parcialmente 
conforme o projeto de dissertação. Estou ciente de que os resultados originados a partir 
de tais entrevistas poderão ser publicados e/ou divulgados, sendo-me assegurando o 
total anonimato, bem como a liberdade de retirar-me deste estudo a qualquer momento 
sem sofrer quaisquer sanções ou constrangimento; podendo entrar em contato com a 
pesquisadora, a qualquer tempo, através do telefone (55) 999265515 ou pelo e- mail 
fernandatrindade94@gmail.com. O presente Termo de Consentimento foi lido e 
totalmente compreendido por mim.  
 
 
Sant’Ana do Livramento, ___de Setembro de 2019.  
 
______________________________  
Entrevistado (a) 
 
______________________________  
Fernanda dos Santos Trindade - Mestranda em Sociologia- PPGS-UFPel  
 
_____________________________  
Prof. Dr. Sérgio Botton Barcellos - Orientador 
 
 
 
 
 
 
 


