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RESUMO 
 
O trabalho, categoria que permite ao homem desenvolver suas 
potencialidades e tornar-se um ser social, é submetido as 
demandas do capital na sociedade capitalista. Nesse 
contraditória relação, o Estado age legitimando a exploração do 
trabalhador, ao colocar que todos os cidadãos são livres e 
iguais na sociedade vigente. O presente artigo visa analisar a 
condição de exploração a que os catadores de materiais 
recicláveis se encontram atualmente, momento em que o 
Estado segue o ideário Neoliberal. 
 
Palavras-chave: Capital. Trabalho. Estado. Catadores de 
materiais recicláveis. 
 
ABSTRACT 
 
The work, category that allows the man to develop their 
potential and become a socialbeing, is subjected to the 
demands of capital in capitalist society. In this contradictory 
relationship, the State acts legitimizing the exploitation of the 
worker, to put that all citizens are free and equal in current 
society. The present article aims at analyzing the condition of 
exploitation to which the pickers of recyclable materials are 
currently, at which point the State follows the Neoliberal 
ideology. 
 
Keywords: Capital. Work. State. Recyclable material collectors. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Estudante de Pós-Graduação. Universidade Estadual do Ceará (UECE). E-mail: 

elanemconde@gmail.com 
2
 Doutora. Universidade Estadual do Ceará (UECE). 

3
 Estudante de Pós-Graduação. Universidade Estadual do Ceará (UECE). 



 
 

2 
 

                  
1. INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil é o país campeão mundial em taxas de reciclagem. As altas taxas de 

reaproveitamento dos resíduos sólidos e do lucro que as indústrias ganham, no entanto, 

contrastam com as precárias condições de trabalho submetidas aos catadores.  

O presente artigo tem o intuito de discutir, através de uma pesquisa bibliográfica, a 

relação entre Capital, Trabalho e Estado, utilizando como exemplo a situação das pessoas 

que vivem da catação de lixo no Brasil. Além de ressaltar as diferentes formas que o Estado 

assumiu ao longo do último século, destacamos também as crises estruturais do capital, as 

formas de superação de tais crises e, assim, as consequências para a classe trabalhadora. 

O artigo está dividido em duas partes. Primeiramente, o tópico Estado Capitalista e 

Exploração do Trabalhador, usando as colocações de Lukácks, Nobre e Marx, trará uma 

análise do trabalho e de como este se tornou submisso ao capital. O segundo tópico aborda 

questões inerentes aos catadores de materiais recicláveis no Brasil. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

A condição de exploração a que os que trabalham com o lixo é submetida está ligada 

diretamente a contraditória relação entre capital e trabalho, que se faz através apropriação 

privada dos bens que foram produzidos coletivamente. O trabalho, de acordo com Lukácks 

(1978), que utiliza as contribuições de Marx, é essencial para que o homem se diferencie 

dos demais seres vivos. O trabalho vai elevar o ser natural em ser social, a partir do 

momento em que o homem transforma natureza para atender suas necessidades, que 

resulta em um novo valor, em uma riqueza material indispensável ao ser social. Nas 

palavras do próprio Marx (1990, p. 297): 

[...] o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um processo em 
que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu 
metabolismo com a Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural 
como uma força natural. Ele põe em movimento as forças naturais 
pertencentes a sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e mão, a fim de 
apropriar-se da matéria natural numa forma útil para sua própria vida. Ao 
atuar, por meio desse movimento, sobre a Natureza externa a ele e ao 
modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele 
desenvolve as potências nela ador- mecidas e sujeita o jogo de suas forças a 
seu próprio domínio. Não se trata aqui das primeiras formas instintivas, 
animais, de trabalho [...] 
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Logo, esse trabalho, que transforma o homem e a própria natureza, torna-se uma 

condição para o ser social existir, ao proporcionar-lhe a liberdade e desenvolver seus 

potenciais. A partir desse trabalhado, denominado por Marx (1990) como trabalho concreto,  

teremos o valor de uso e a produção de coisas úteis e socialmente necessárias.  

No entanto, quando começam as relações de dominação, o trabalho deixa de ser 

uma forma de o homem alcancar a liberdade. Marx (1990) vai entao distinguir o trabalho 

humano em dois: trabalho concreto, já citado acima e trabalho abstrato, voltado para 

atender as necessidades do capital através do valor de troca das mercadorias. 

Assim, na sociedade capitalista, o trabalho se aliena a partir do momento em que e 

o trabalhador vende sua força de trabalho, vira mercadoria e não se apropria do que 

produziu. Seu trabalho não mais visa atender as suas necessidades sociais, mas sim 

atender as demandas do capital: 

O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua 
produção cresce em força e extensão. O trabalhador torna-se uma 
mercadoria ainda mais barata à medida que cria mais bens. A desvalorização 
do mundo humano aumenta na razão direta do aumento de valor do mundo 
dos objetos. O trabalho não cria apenas objetos; ele também se produz a si 
mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, e, deveras, na mesma 
proporção em que produz bens. (MARX, 2004 p.111) 

 

Essa relação capital x trabalho, no entanto, não se faz sustentando abertamente a 

contradição que é. É preciso que a sociedade capitalista não apareça para os indivíduos 

como um sistema desigual, em que a maior parte da população trabalha e outra mínima 

parte se apropria dos lucros desse trabalho. Assim sendo, o poder político age de acordo 

com as necessidades das expansões do capital, aliando-se às questões econômicas.  

Nobre (2003), utilizando as contribuições de Marx, explica que, num primeiro 

momento e superficialmente, coloca-se o capitalismo como uma sociedade onde as 

liberdades individuais prevalecem, já que os sujeitos vão realizar as trocas livrimente de 

acordo com seus desejos: 

Cada indivíduo troca sua mercadoria por outra que corresponda ao valor da 
sua, significando que, no mercado capitalista, os indivíduos são iguais entre 
si. Em termos de aparência do sistema, pressupõe-se que cada vendedor 
leva ao mercado seu próprio trabalho, expresso numa determinada 
mercadoria, na procura de trocá-la por outra de valor correspondente. 
(NOBRE, 2001, p. 18) 

 

No entanto, essa troca de mercadorias de um mesmo valor correspondente só 

existe porque as referidas mercadorias são produzidas por uma força de trabalho explorada. 

Logo, “o fundamente dessa relação de igualdade é o próprio fato de se tratar de indivíduos 

proprietários de mercadorias que desejam trocá-las”(NOBRE, 2003, p.21). Os que possuem 

somente a força de trabalho como mercadoria, vendem-na como forma de sobrevivência. A 
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partir daí, há a extração da mais-valia, que consiste na diferença entre o valor pago (no 

caso, o salário4) ao trabalhador e o valor produzido por esse, havendo, assim, a geração do 

lucro. 

No caso do trabalho de catação de lixo, há, segundo Bosi (2008), uma discussão 

que contesta o lucro extraído desse tipo de trabalho. Tal discussão coloca os catadores 

como autônomos frente à exploração do capital, já que estes teriam a liberdade de inventar 

seus próprios instrumentos, além de ter uma liberdade maior para direcionar seu próprio 

trabalho. Sendo a catação uma “atividade que não exige capital ou contatos prévios, 

podendo ser iniciada a qualquer momento” (REYNALS apud BOSI, 2008, p.102). Assim, 

nessa visão “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).  

No entanto, discordando dessa interpretação, Bosi (2008) segue defendendo que a 

catação é um trabalho capitalista, já que os catadores vão submeter os produtos do seu 

trabalho ao capital, quando comercializam a matéria-prima proveniente do lixo com as 

grandes empresas de reciclagem e receberem, por isso, uma baixa remuneração. Os dados 

de Meireles (2009, p.51-52) reafirmam essa visão: 

[...] O mercado de reciclagem movimenta um grande volume de capital. Só o 

mercado brasileiro de sucata de alumínio, em 2005, R$ 496 milhões, 

conforme dados da Associação Brasileira de Alumínio (ABAL). A mesma 

pesquisa indica um índice 96,2% (representando 127,6 mil toneladas de 

alumínio) de reciclagem desse material, mesmo ano, com a geração direta ou 

indireta de 160 mil postos de trabalho. Por sua vez, a Associação Brasileira 

de Celulose e Papel (Bracelpa) estima uma taxa de recuperação de 46,9% 

(3,438 mil toneladas) de papel, de todos os tipos, consumido em 2005. Já a 

Associação Técnicas Brasileira das indústrias Automáticas de Vidro 

(Abividro), registra uma taxa de reciclagem de 45% em 2005, movimentando 

3 mil trabalhadores direitos e indiretos e operando numa margem de lucro de 

R$ 65 milhões [...]  

Assim, o catador encontra-se numa situação de trabalhador remunerado explorado 

e, o Estado, com seu caráter capitalista, legitimará a propriedade privada dos meios de 

produção ao formular conceitos de igualdade entre as pessoas (“cidadãos livres e iguais”) 

como forma de regular as relações contraditórias da sociedade. (NOBRE, 2003). Dessa 

                                                           
4
[...] o salário não paga o valor do trabalho, mas o valor da força de trabalho, cujo uso, no processo 

produtivo, cria um valor maior do que o contido no salário. O valor de uso da força de trabalho 
consiste precisamente na capacidade, que lhe é exclusiva, de criar um valor de grandeza superior à 
sua própria. O dono do capital e empregador do operário se apropria deste sobrevalor ou mais-valia 
sem retribuição. Mas, embora sem re- tribuição, a apropriação da mais-valia não viola a lei do valor 
enquanto lei de troca de equivalentes, uma vez que o salário deve ser o equivalente monetário do 
valor da força de trabalho. Assim, a relação mercantil entre capital e força de trabalho assume o 
caráter de troca de equivalentes, ao passo que a criação da mais-valia se efetiva fora dessa relação, 
no processo de uso produtivo da força de trabalho. (MARX, 1990, p.37-p.38) 
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forma, o Estado expressa politicamente as relações sociais capitalistas, estando sujeito a 

assumir novas feições de acordo com as necessidades do capital.  

Nesse contexto, o Estado vai,  ao longo do século XX, criar condições para a 

acumulação do capital ao admitir duas formas de dominação burguesa: o keynesianismo 

(que se consolidou entre os anos de 1945 e 1973) e o neoliberalismo (vigente  partir da 

segunda metade da década de 1970); “as duas formas estatais se distinguem pelo 

estabelecimento de relações peculiares entre as diferentes unidades de poder político em 

função da economia capitalista como um todo” (NOBRE, 2001, p.14) 

Para Nobre (2003) o Estado Capitalista vai incorporar as demandas da classe 

trabalhadora, de acordo com suas lutas e pressões, mas sem por em risco a manutenção do 

modo de produção capitalista. Ou seja, o Estado Capitalista vai agir em um projeto coletivo 

que diz beneficiar a todos os cidadãos, mas que, no entanto, vai fortalecer a lógica do 

capital ao incorporar os interesses de outras classes sociais que não seja a burguesia. 

As mudanças mais fortes assumidas pelo Estado estão ligadas às crises estruturais 

do capital. O modo de produção não mudará, continua sendo o capitalista, no entanto, 

ocorrerá a mudança no padrão de acumulação como forma de superar tais crise. De acordo 

com Nobre (2001, p. 14), houve:  

“a) o período que marca a crise iniciada nos anos 30 e sua superação nas 
décadas posteriores à II Guerra Mundial, denominado de „fordismo‟, b) o 
início da década de 70 com uma nova crise econômica e a emergência de um 
novo padrão de acumulação que se pauta na flexibilidade dos processos 
produtivos, bem como na intensa mundialização do capital em suas 
diferentes formas, sobretudo em sua variante financeira” [...] 

 

Em 1945, o fordismo consolidou-se como regime de acumulação favorável para a 

sociedade, com uma produção em larga escala de produtos padronizados através de linha 

de montagem. Aliado ao Fordismo, o Keynesianismo proporcionou ao Estado novos papéis 

com novos poderes institucionais, intervindo diretamente na economia. A este caberia, por 

meio das políticas sociais, garantir que os trabalhadores tivessem a possibilidade de 

consumir. Nesse período, conhecido como a época de ouro das políticas sociais, houve 

ganhos para a classe trabalhadora, tais como diversas leis trabalhistas e uma maior 

estabilização em seus empregos. 

Juntos, o modo de produção fordista e o keynesianismo ocasionaram um conjunto 

de práticas de controle de trabalho, tecnologia, hábitos de consumo e configuração de poder 

econômico, tendo o Estado como legitimador desse acordo entre capital e trabalho. Esse 

período de expansão sustentou-se bem nos Estados Unidos e nos países aliados da Europa 

Ocidental até meados dos anos 60.  
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Porém, como coloca Harvey (2004), no final da década de 1960 tal modelo já 

apresentava crises que punha em risco sua hegemonia, que seria mais abalada 

especificamente com a crise do Petróleo, em 1973. Os Estados Unidos perdem a 

representação de potência do mundo com o enfraquecimento da demanda efetiva e o 

aumento da demanda de produção por parte de outros países (como o Japão e alguns 

países da Europa Ocidental).  

A crise agrava-se quando se torna visível que o fordismo, que caracterizava-se pela 

produção e consumo em massa, não beneficiava a todos (por exemplo, mulheres 

assalariadas eram mal remuneradas e nem todos os trabalhadores conseguiam inserir-se na 

sociedade de consumo). No início dos anos 70 já estava claro que o modelo Fordista-

Keynesiano não se sustentava mais:  

[...] De modo mais geral, o período de 1965 a 1973 tornou cada vez mais 
evidente a incapacidade do Fordismo e do Keynesianismo de conter as 
contradições inerentes ao capitalismo. Na superfície, essas dificuldades 
podem ser melhor apreendidas por uma palavra: rigidez. Havia problemas 
com a rigidez dos investimentos de capital fixo de larga escala e de longo 
prazo em sistemas de produção em massa que impediam muita flexibilidade 
de planejamento e presumiam crescimento estável em mercados de consumo 
invariantes. Havia problemas de rigidez nos mercados, na alocação e nos 
contratos de trabalho (especialmente no chamado setor “monopolista”) [...] 
(HARVEY, 2004, p. 135) 

 
 

O fordismo, então, mostra-se incapaz de responder e solucionar rapidamente, 

devido à sua rigidez, os novos problemas que surgiam em um novo contexto. Em contraste, 

o sistema flexível se desenvolve reinventando as formas de trabalho e atacando a rotina 

burocrática comum ao sistema Fordista. O entendimento da palavra flexível, de acordo com 

o senso comum, é que ela seja sinônimo de algo maleável e integre  um sistema que faz de 

tudo para adequar-se as condições do trabalhador. Porém, dentro do sistema capitalista, 

essa palavra assume um significado totalmente diferente. A flexibilidade, com uma produção 

mais dinâmica e horizontalizada, traz para o trabalhador novas formas de cercear sua 

liberdade, além de reforçar a dominação dos representantes legais do capitalismo sobre os 

trabalhadores. 

A reestruturação produtiva, o capital não se organiza somente no processo 

produtivo, mas também no plano ideológico. É nesse âmbito que a reestruturação vai 

encontrar no Estado Neoliberal a legitimação para a nova fórmula de acumulação. Behring 

(2003, p.37) coloca: 

[...] A reestruturação produtiva, como sabemos, vem sendo conduzida em 
combinação com o ajuste neoliberal, o qual implica na desregulamentação de 
direitos, no corte dos gastos sociais, em deixar milhões de pessoas à sua 
própria sorte e “mérito” individuais - elemento que também desconstrói as 
identidades, jogando os indivíduos numa aleatória e violenta luta pela 
sobrevivência. [...] 
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O Estado neoliberal vai, dessa forma, trazer uma descrença a tudo que se liga ao 

coletivo, exacerbando, assim, o individualismo. De acordo com Nobre (2001, p. 20), além 

das políticas governamentais que visavam garantir a estabilidade monetária, o ideário 

neoliberal se faz principalmente combatendo a articulação dos trabalhadores: “o 

desemprego crescente, gerado tanto pela reestruturação do mercado de trabalho, e menor 

medida, pelas reformas das estruturas burocráticas do Estado – tem sido fundamental para 

fragilizar as organizações sindicais” 

Assim, ao responder a crise dos anos 1970 com um novo padrão de acumulação 

trouxe, segundo Antunes (2009), a reestruturação produtiva e o neoliberalismo trouxeram 

dois principais elementos destrutivos que prejudicaram a vida de milhares de pessoas: a 

precarização extrema do trabalho e a crescente crise ambiental. 

O Brasil é o país campeão em reciclagem; 96,5% das latas de alumínio do país são 

recicladas, segundo a Associação Brasileira do Alumínio (ABAL). Esse dado, no entanto, 

está longe de refletir os resultados das insuficientes políticas de desenvolvimento 

sustentável do Estado perante os materiais recicláveis do país, visto que a grande maioria 

dos responsáveis por tais materiais são os catadores, que encontram nas latas, nos 

plásticos e nos demais materiais uma forma de obter renda e, assim, de sobreviver. 

Nas últimas décadas houve um avanço nas políticas de reciclagem no Brasil. Prova 

disso, é uma Política Nacional de Resíduos Sólidos instituída pela Lei Federal 12.305, em 

agosto de 2010, e regulamentada pelo Decreto Federal 7.404, de 23 de dezembro de 2010, 

que indiretamente atinge a categoria dos catadores. Entretanto, tal Política, que tramitou por 

mais de 20 anos no Congresso Nacional até ser aprovada, é considerada uma vitória obtida 

pela organização dos catadores, mas não tira da informalidade os trabalho dos mesmos.  

A Classificação Brasileira de Ocupação (2002), da Classificação Brasileira de 

Ocupação, define “Catadores de Materiais Recicláveis catam, selecionam e vendem 

materiais recicláveis. São profissionais que se organizam de forma autônoma ou em 

Cooperativas/Associações com diretoria e gestão dos próprios catadores” e acrescenta 

“Catam, selecionam e vedem materiais recicláveis como papel, papelão e vidro, bem como 

materiais ferrosos e não-ferrosos e outros materiais recicláveis.” No ano de 2005, a 

população de catadores no Brasil ja passava de 1 milhão, ou seja, já representava 1% da 

População econômica ativa do país (UNB, 2005).  

O catador é o sujeito mais importante no ciclo da cadeia produtiva de 
reciclagem, é o sujeito que está na ponta do processo produtivo,  fazendo 
cerca de 89% de todo o trabalho. Contudo, o catador é quem menos ganha, 
mesmo sendo responsável por cerca de 60% de todo os resíduos que são 
reciclados hoje no Brasil o catador vive na miséria, nas ruas e nos lixões por 
todo o Brasil. (CBO, 2008) 

É nesse mesmo sentindo que, durante uma entrevista sobre a reciclagem no Brasil 
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Alex Cardoso, membro do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis5, 

coloca: 

A reciclagem, no que se refere à propaganda ou divulgação, é uma coisa 
muito bonita e parece que só tem benefícios. Mas a forma como a reciclagem 
está sendo organizada é baseada na extrema exploração dos catadores, 
ferindo inclusive os direitos humanos, porque está sob o controle de meia 
dúzia de empresas, formando quase que um “cartel”. Além disso, muitos 

ferros-velhos estão comprando materiais recicláveis a preço que eles 
colocam, e os catadores estão sem infraestrutura adequada, trabalhando nas 
ruas. Para sobreviver, acabam tendo de se sujeitar a essas situações. 
(CARDOSO, 2014) 

Destaca-se, assim, que mesmo com o discurso da reciclagem em alta e o Brasil se 

tornando referência na área de sustentabilidade e meio ambiente, o processo de reciclagem 

se faz através de um aspecto negativo principal: a exploração dos catadores devido à 

extrema desvalorização dos serviços desses sujeitos e a precarização das condições de 

trabalho dos mesmos, que irá se aprofundar com das mudanças no mundo do trabalho a 

partir das últimas décadas do século XX, quando o papel do Estado “reflete a dinâmica da 

luta de classes, evidenciando um novo quadro político desfavorável aos segmentos opostos 

ao capital” (NOBRE, 2001, p.16) 

Assim, a condição precária em que se encontram os catadores, aprofunda-se a 

partir da década de 1980, quando o Estado Neoliberal mesmo submete ao povo uma 

escassez de recursos. No caso dos países de capitalismo periférico, que nunca atingiram de 

fato uma política de Bem Estar-Social, o neoliberalismo aprofunda o descaso do Estado com 

a classe trabalhadora, já que, para atrair o capital estrangeiro, é preciso desregulamentar 

essa classe e, assim, desmontar seus direitos. (BENRING, 2003).  

Nesse contexto, cabe destacar que também foi na década de 80 em que as 

demandas pela catação de lixo se torna mais conhecida, bem como o trabalho dos 

catadores. De acordo com o MNCR, desde a década de 1950, ja havia pessoas que 

sobreviviam da cata de papelaões, latas e plásticos. No entanto, somente a partir dos anos 

80 surgiu um maior conhecimento a respeito desse trabalho, devido à própria articulação6 

dos catadores, que passam a se organizar melhor, realizando passeatas em ruas e 

socializando informações sobre seu trabalhos em palestras e debates. 

                                                           
5
 O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), que há cerca de 12 anos 

vem articulando e organizando os catadores e catadoras do Brasil, tem como missão. “Contribuir para 
a construção de sociedades justas e sustentáveis a partir da organização social e produtiva dos 
catadores de materiais recicláveis e suas famílias, orientados pelos princípios que norteiam sua luta 
(auto-gestão, ação direta, independência de classe, solidariedade de classe, democracia direta e 
apoio mútuo), estejam eles em lixões á céu aberto, nas ruas ou em processo de organização.” 
(MNCR, 2013) 
6
Em 1985, por exemplo, foi criada a Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais 

Reaproveitáveis, com intuito de defender o direito dos catadores de papelão 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/525921-quem-paga-a-reciclagem
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Além disso, a grande quantidade de resíduos sólidos, matéria-prima do trabalho 

dos catadores, também aumentou com a reestruturação produtiva. Como já colocado 

anteriormente, o capitalismo visa o a extração da mais valia. Para isso, o valor de troca deve 

se fazer maior que o valor de uso. Antunes (2009), utilizando as contribuições de Mészaros, 

explica que com o toyotismo e as novas formas de acumulação era preciso, como forma de 

conseguir mais lucros, intensificar a circulação de mercadoria, e por isso, essa deveria ser 

útil durante menos tempo; havendo assim, o que Mészaros (1995, p.15-16) denomina de “a 

intensificação da taxa de utilização decrescente do valor de uso das mercadorias”. Nesse 

contexto, Antunes (2009, p.53) exemplificada: 

 

[...] Não falamos aqui somente dos fast foods (do qual o McDonalds é exemplar), que depejam 
toneladas de descartáveis no lixo, após um lanche produzido sobre o ritmo seriado e fordizado, de 
qualidade mais que sofrível. Poderíamos lembrar do tempo médio de vida útil estimada para os 
automóveis modernos e mundiais, cuja durabilidade é cada vez mais reduzida.[...]  

Logo, a partir desse período, o problema do lixo se agrava com o aumento do 

consumo e o desperdício de recursos. Nisso, mais produtos serão descartados e, assim, 

catados pelos trabalhadores, que têm no geral, de acordo com Bosi (2008), o seguinte perfil: 

baixa escolaridade, falta de qualificação profissional e idade avançada. Além disso, a 

exploração relacionada a questão de gênero também é presente no trabalho da catação. De 

acordo com o MNRC, 75% dos trabalhadores dessa categorial são mulheres, sendo que 

60% sustenta a família com a renda advinda da catação.  

Hirata (2002, p.599) define divisão sexual do trabalho como a forma de divisão do 

trabalho social decorrente das relações sociais entre os sexos; mais do que isso, é um fator 

prioritário para a sobrevivência da relação social entre os sexos. Essa forma é modulada 

histórica e socialmente. Segundo a mesma autora essa divisão se organiza através de dois 

princípios: o da separação, em que vão existir trabalhos considerados de homem e 

trabalhos considerados de mulher, e o da hierarquia, em que um homem vai valer mais que 

uma mulher. Dessa maneira, catadores e catadoras, trabalhando sozinhos ou junto a 

associações ou cooperativas, o trabalho de catação se realiza em condições sub-humanas, 

como discorre Magera (2003, p. 34): 

[...] Muitas vezes, ultrapassa doze horas ininterruptas; um trabalho  exaustivo, 
visto as condições a que estes indivíduos se submetem, com seus carrinhos 
puxados pela tração humana, carregando por dia mais de 200 quilos de lixo 
(cerca de 4 toneladas por mês), e percorrendo mais de vinte quilômetros por 
dia, sendo, no final, muitas vezes explorados pelos donos dos depósitos de 
lixo (sucateiros) que, num gesto de paternalismo, trocam os resíduos 
coletados do dia por bebida alcoólica ou pagam-lhe um valor simbólico 
insuficiente para sua própria reprodução como catador de lixo [...] 

 

Acrescenta-se a isso o contato direto, sem proteções, que o trabalhador tem com o 

lixo, podendo desenvolver sérios problemas de saúde, pondo em risco a própria vida. 
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3. CONCLUSÃO 

 

 

 A condição da classe trabalhadora passa por transformações ao longo do 

século XX. O Estado, com seu caráter capitalista, influi diretamente nessa condição, seja 

dando condições para a acumulação do capital, através de políticas voltadas para a 

produção em massa e consumo em massa, seja através de cortes dos gastos públicos e 

dos desmontes das leis trabalhistas.  

De acordo Bosi (2007), os ditos programas de reciclagem seriam possíveis se o 

trabalho fosse executado pelas empresas que se utilizam do marketing da sustentabilidade. 

Entretanto, na sociedade onde a necessidade de expansão do capital se sobrepõem as 

necessidades humanas, a separação desses materiais passa a ser feita em baixo custo. 

Além disso, a catação de resíduos sólidos tende a ser uma ocupação em crescimento 

devido à precarização, ao desemprego e às informalidades trazidas com as mudanças no 

mundo do trabalho, a partir da reestruturação produtiva. 

Assim, sendo, o trabalho, que deve ser para desenvolver potencialidades do 

homem e, dessa forma, o mesmo se reconhecer socialmente, transforma-se numa 

mercadoria que sustenta o próprio capital. No caso do trabalho dos catadores de materiais 

recicláveis, categoria destituída de direitos sociais, estigmatizada e sem proteção legislativa, 

a precarização se torna extrema devido às suas condições de trabalho. 
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