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RESUMO 
 
Esse estudo tem por foco principal analisar o perfil sócio 
econômico das/os catadoras/es de materiais recicláveis do 
município de Presidente Prudente no Estado de São Paulo, na 
perspectiva de compreender as dificuldades que as impediram 
de vivenciar alterações qualitativas na vida profissional. A 
amostra de nossa pesquisa foi composta por pessoas que 
viviam da atividade de catadores de materiais recicláveis no 
Lixão de Presidente Prudente em 2011. Foi realizada pesquisa 
documental na Secretaria de Assistência Social do município, 
referente aos anos de 2011, 2012 e 2013.  
 
Palavras-chave: Catadores de materiais recicláveis. Pobreza. 
Trabalho precário. 
 
ABSTRACT 
 
This study's main focus analyze the socioeconomic profile of 
recyclable materials of the municipality of Presidente Prudente 
in São Paulo, in order to understand the difficulties that 
prevented them from experiencing qualitative changes in 
working life. The sample of our study was composed of people 
who lived the waste pickers activity in Presidente Prudente 
Dump in 2011. It was conducted documentary research in the 
Social Welfare Department of the municipality, for the years 
2011, 2012 and 2013.  
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1 INTRODUÇÃO 

“Em outras palavras, o que nunca é explicado é como esse novo mundo “neoliberal” 
se torna em “carne e osso” humano de todo dia, transformando o cotidiano, as 
emoções, os sentimentos, os sonhos e as esperanças das pessoas comuns. Porque 
é apenas quando as mudanças ganham a “alma” e o “corpo” de homens e mulheres 
comuns que lidamos verdadeiramente com mudanças efetivas da sociedade, da 
política e da economia. O que importa, portanto é penetrar no “drama” humano e 
cotidiano que produz sofrimento, dores, alegrias e esperança.” (SOUZA, 2010, p. 19) 

 

O lixo atualmente é parte de um grande problema enfrentado a partir do 

desenvolvimento econômico e social dos centros urbanizados. Durante o século XX, a 

industrialização e o aumento do consumo de bens provocaram dificuldades acarretadas com 

a produção inadequada de lixo. O enfrentamento do problema levou a diferentes técnicas de 

tratamento, dentre elas: 

[...] a incineração e, posteriormente, das usinas de triagem e compostagem. Estas 
procuram aproveitar a parte orgânica para compostagem, e outra para reciclagem. 
Entretanto, após serem misturadas na fonte e no processo de coleta, fica difícil 
obter-se materiais de boa qualidade. Além disso, é grande a quantidade do refugo. 
(EIGENHEER, 2009, p.102) 

  

Questões de caráter ambiental e de saúde mobilizaram seus representantes a 

iniciarem cobranças de ações, junto ao poder público, que considerou a complexidade do 

problema com o volume de lixo produzido, as soluções de tratamento e o uso do material 

anteriormente descartado, que adquiriu valor comercial a partir de tratamento adequado.  

Hoje, investidos de utilidade através da reciclagem e reuso, os resíduos sólidos 

descartados transformaram-se em produtos de negócio comercial, enquanto atividade 

produtiva regulamentada e rentável para países desenvolvidos. No Brasil esse processo 

ainda está em expansão.  

Nos Estados Unidos, as empresas de coleta e tratamento de lixo urbano faturam 57 
bilhões de dólares por ano. Na União Européia, o segmento movimenta o 
equivalente a 48 bilhões de dólares, e, no Japão, 41 bilhões. No Brasil, são apenas 
10 bilhões. A disparidade deve diminuir à medida que o consumo crescer nos países 
menos desenvolvidos, pois, quanto mais bens, mais lixo haverá: nos Estados 
Unidos, por exemplo, cada pessoa produz 2 quilos de lixo por dia; no Brasil, 1 quilo. 
Nos países mais pobres do planeta, o índice não passa de 300 gramas. 
(PADOVANI,2011)  
 

O tratamento efetivo do lixo adquiriu maior relevância a partir das questões 

ecológicas e das transformações climáticas que interferem na vida do planeta. No Brasil a 

repercussão dessas dimensões elevou o debate nas duas últimas décadas, definindo 

marcos legal regulatório. O principal deles ocorreu em 2001, com o Estatuto da Cidade, pela 

Lei nº 10.257/2001, definindo que o Estatuto da Cidade, estabelece normas de interesse 

social, regula o uso da propriedade urbana para o bem coletivo, da segurança e do bem-



 

 

                  

estar dos cidadãos e cidadãs, bem como do equilíbrio ambiental” (MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2011, p. 11). 

Mas, foi a Lei Federal Nº 11.445, de 05/01/2007, que dispôs sobre as Diretrizes 

Nacionais para o Saneamento Básico, que definiu a limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos como um [...] conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de 

coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo 

originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas.” MINISTÉRIO DO MEIO 

AMBIENTE, 2011, p.13) 

Outro marco legal importante de caráter ambiental, que se articula à questão do 

trato do lixo produzido nos centros urbanos é a Política Nacional sobre Mudança do Clima 

(Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009), que tem como principal objetivo a redução das 

emissões de gases de efeito estufa (GEE) de fontes diversas, com destaque para o lixo 

proveniente de fonte humana, que aterrado produz o metano, gás com grande impacto 

negativo à atmosfera.  

                    A partir da legislação proposta com a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

estabeleceu-se o que é lixo reciclável, e o que é rejeito. Ainda, considerando a classificação 

de detritos: domésticos, industriais, eletrônico, da construção civil, da área da saúde, entre 

outros, definiu-se o tratamento adequado a cada um. Dessa forma, a lei passou a proibir a 

criação de lixões, determinando que até 2014, todas as prefeituras do país deveriam 

construir aterros sanitários ambientalmente sustentáveis, ou seja, adequados a receberem 

apenas resíduos de rejeito, ficando vedado catar lixo, morar ou criar animais nesses locais.    

Todo esse processo durante a década de 2000 efetivou parâmetros legais e 

propostas ambientais que culminou na Política Nacional de Resíduos Sólidos, proposta pela 

Lei nº 12.305/2010. Atualmente em vigor a lei instituiu [...] princípios, objetivos, instrumentos 

e diretrizes para a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, as responsabilidades dos 

geradores, do poder público, e dos consumidores, bem como, os instrumentos econômicos 

aplicáveis.” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2011, p. 21) A lei significou um grande 

avanço e propõe que o material proveniente dos resíduos sólidos sejam reaproveitados, 

reciclados, ou descartados de forma adequada, dependendo de sua natureza.  

A atividade de catadores de reciclável no município de Presidente Prudente em 

São Paulo foi selecionada para esse estudo, considerando que, mesmo com os avanços 

propostos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos verificam-se pessoas que executam 

essa atividade produtiva altamente precarizada. Esse grupo faz parte da população em 

condição de extrema pobreza, constituindo-se alvo da Política de Assistência Social do 

município.  



 

 

                  

O grupo de catadores, sujeitos dessa pesquisa incorporaram essa atividade 

econômica nas últimas décadas, como forma de sobrevivência, envolvendo mais de uma 

geração do grupo familiar. A Política Nacional de Resíduos Sólidos representa um avanço 

no enfrentamento das questões de caráter ambiental. No entanto, apresenta-se com 

dificuldades de superar os desdobramentos sociais que envolvem os Lixões e atividades 

derivadas da sua existência, principalmente para os mais pobres, a exemplo dos catadores 

de materiais recicláveis. Mas quem são essas pessoas que buscam nessa atividade 

produtiva a alternativa para adquirir renda? O perfil social e econômico dos integrantes do 

grupo é o assunto a seguir. 

 

 2 QUEM SÃO OS CATADORES DE RECICLÁVEIS  

O critério intencional utilizado na seleção da amostra de nossa pesquisa foi 

identificar exclusivamente pessoas que viviam da atividade de catadores de materiais 

recicláveis no Lixão de Presidente Prudente em 2011, quando foi implantado o plano Brasil 

Sem Miséria-BSM, e que permaneciam no Cadastro Único em novembro de 2013, como 

beneficiárias do programa Bolsa Família Federal e do plano BSM. Para identificação de 42 

catadores foi realizada pesquisa documental na Secretaria de Assistência Social do 

município, referente aos anos de 2011, 2012 e 2013. A partir dos dados disponíveis no site 

da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação – SAGI – identificou-se o perfil 

socioeconômico atual dos ex-catadores. Ainda, definiu-se uma segunda amostra para 

pesquisa qualitativa composta por 27 pessoas que representa, 64% do conjunto total de ex-

catadores, identificados em novembro de 2013. Foram realizados grupos focais, compostos 

respectivamente de 13 e 14 pessoas, com objetivo de aprofundar as possibilidades de 

inclusão produtiva. A seleção da amostra foi definida a partir das informações disponíveis 

nos prontuários físicos, atualizados para consultas, do CRAS –Centro de Referencia da 

Assistência Social – do território do Jd. Cambuci em Presidente Prudente. As informações 

do Cadastro Único identificaram que 90% do total dos integrantes do grupo pesquisado são 

residentes no bairro, e também usuários do serviço do Cras - Centro de Referência e 

Assistência Social – do Jd. Cambuci.   

Segundo Martins e Mazzini (2010) uma determinação judicial impôs o 

fechamento do lixão existente no Jd. Cambuci, em abril de 2010, encerrando a atividade do 

local. A medida consta como uma das exigências do Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC) celebrado entre a Prefeitura e o Ministério Público do Estado (MPE) no ano passado 

[2009] para desativação do lixão. (MARTINS E MAZZINI, 2010, p.137) 



 

 

                  

Representantes do Poder Público, Meio Ambiente, Assistência Social, Saúde e 

comunidade acompanharam a ação, que repercutiu por meses em debates acirrados. Para 

as pessoas que participavam da atividade como catadores, encerrava-se a forma de 

sobrevivência, a qual, segundo depoimentos atingia em média valores de R$100,00 reais o 

dia de trabalho. Para a sociedade e representantes da comunidade, não havia espaço para 

condições inadequadas dessa forma de trabalho, a qual os catadores continuavam a se 

sujeitarem cotidianamente em condições de insalubridade, sem nenhuma garantia de 

direitos trabalhistas.   

Com objetivo de garantir a sobrevivência dos catadores, a Prefeitura Municipal 

repassou recurso financeiro no valor de $510,00 reais (salário mínimo em 2010) como forma 

de indenização àqueles que viviam dessa atividade por seis meses. A Secretaria da 

Assistência Social do município priorizou ações tais como: organização de cursos de 

capacitação para o trabalho, orientações, encaminhamentos e acompanhamentos às 

famílias pertencentes ao grupo. O objetivo das atividades era viabilizar novas alternativas de 

inclusão produtiva.  

Ao final do ano de 2010, as ações não obtiveram os resultados esperados 

quanto à inclusão das famílias em outras atividades de trabalho e muitos catadores 

inconformados continuaram a se opor ao fechamento do Lixão mantendo-se na mesma 

atividade. Esse processo não aconteceu abruptamente em 2010. Anteriormente, discutira-se 

a organização de cooperativa de Lixo no município, com apoio da Prefeitura Municipal, 

Secretaria da Assistência Social e UNESP- Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho, de Presidente Prudente. A universidade desenvolveu estudos e atividades 

colaborando na organização e estruturação da proposta. 

A faixa etária é uma característica importante para a inclusão produtiva, 

considerando que formam agrupamentos em condições diferenciadas, de acordo com o 

ciclo de vida. Nesse sentido formam dois grupos expressivos. Pessoas em idade entre 41 e 

61 anos, representando 57.1% do grupo estudado. E um grupo em faixa etária inferior a 40 

anos, correspondendo a 42,9%. Significa que o primeiro grupo, com maior percentual de 

pessoas é composto por integrantes do grupo em idade que desfavorece a inclusão 

produtiva no mercado atual, em decorrência principalmente dos entraves na formação 

educacional e profissional, construídos em um longo período de tempo pessoal. O segundo 

grupo, em percentual um pouco menor, mas significativo, é composto por pessoas mais 

jovens em idade produtiva.  

O primeiro grupo representa a geração que nasceu entre 1955 e 1975, período 

que em seu início foi marcado por grande desenvolvimento econômico e industrial, em seu 

final, pela crise econômica mundial que impactou nas décadas de 1980, conhecida por 



 

 

                  

década perdida economicamente, e 1990, pela profunda crise social, imprimindo em 

pessoas como os catadores de recicláveis uma  condição de pobreza e exclusão social. 

Sposatti (1996) destaca que exclusão não é um processo individual, mas sim 

coletivo, pois embora atinja pessoas, está presente em parcela significativa da população 

que passa a conviver com privações, abandono, violência e pobreza, considerando que 

esse processo é definido por uma lógica econômica, política e cultural.  

A Política Social e a Seguridade Social tiveram papeis fundamentais, nos 

diferentes contextos mundiais a partir da década de 1930, possibilitando mudanças 

significativas na condição social da população. Mas foi a partir da metade da década de 

1970, que modificações nas categorias de desigualdade atingiram parcela da população 

sem a proteção das políticas sociais de inclusão existentes, [...] principalmente no caso do 

desemprego generalizado e de longa duração, dos moradores de rua e das pessoas de 

elevada escolaridade sem trabalho, como nos países europeus” (CAMPOS, 2003, p. 32). 

No Brasil o autor destaca que a velha exclusão social está presente nas regiões 

geográficas menos desenvolvidas, enquanto a nova exclusão é percebida mais nitidamente 

em regiões desenvolvidas, identificando as seguintes características: 

[...] permanência da baixa escolaridade, pobreza absoluta no interior das famílias 
numerosas e desigualdade nos rendimentos. De outro lado, a nova exclusão vem 
contaminando rapidamente as mais regiões desenvolvidas, por intermédio do 
desemprego generalizado e de longa duração, do isolamento juvenil, da pobreza nas 
famílias monoparentais, na ausência de perspectiva para a população com maior 

escolaridade e da explosão da violência.  (CAMPOS, 2003, p. 34) 
 
Para Campos (2003) entre 1960 e 1980 houve grande crescimento econômico, o 

PIB- Produto interno Bruto cresceu a quase 7,5% ao ano, com melhoras nos indicadores de 

escolaridade e pobreza, porém a população que saiu do campo para os centros urbanizados 

e industrializados não acessou satisfatoriamente a riqueza produzida nesse período. O forte 

êxodo rural a partir da década de 1960 provocou a ampliação da mão-de-obra excedente 

que, com qualificação e escolaridade insuficientes para as novas demandas produtivas, 

fizeram homens e mulheres sofrerem com as dificuldades no acesso a trabalho. Em que 

pese esse período ter obtido crescimento extraordinário na taxa de assalariamento que, [...] 

passou de 19,6% em 1960, para 45,4% da população Economicamente Ativa em 1980, 

mostrou ser apenas suficiente para compensar a queda no poder de compra do salário 

mínimo, que segundo cálculo do DIEESE, foi de 38,4%” (CAMPOS, 2003, p. 36). 

Desta forma, parcela da população que cresceu nesse período, viu suas famílias 

enfrentarem grandes dificuldades de manutenção, principalmente aquela de origem nas 

regiões menos desenvolvidas do país, como norte e nordeste, pois mesmo com a ampliação 

do trabalho formal, o salário não se constituiu suficiente para suprir despesas básicas do 

grupo familiar.  



 

 

                  

Representando parcela da população brasileira alijada do processo educacional, 

os integrantes do grupo em estudo, em maior faixa alcançaram a década de 1980, década 

de grande revolução tecnológica, com baixa escolaridade, muitos fazendo parte do alto 

percentual de analfabetos do país, que segundo IBGE, representavam na década de 1980, 

25,4% (CAMPOS, 2003, p. 73). 

Entre as vinte sete pessoas, dois resultados são significativos no que se refere à 

escolaridade. Declararam saber ler e escrever, 82% (vinte e duas pessoas), pertencentes ao 

grupo, enquanto o restante, 18% (cinco pessoas) identificaram-se como analfabetos. Porém, 

quatro (15%) pessoas aprenderam a ler e a escrever fora do ensino formal, ou seja, não 

frequentaram à escola. Ainda, o maior percentual de escolarizados encontra-se entre os que 

cursaram entre, a 1° e 4° series. 

Nesse sentido, um primeiro resultado identificou pessoas sem escolaridade, ou 

que frequentaram a escola até a 4° serie, representando mais da metade, 55% dos 

pesquisados, que não acessaram requisitos básicos de conhecimento, ou seja, saber ler, 

escrever e saber contar. 

O segundo resultado indica que 45%, frequentaram a escola, entre a 5° série do 

Ensino Fundamental e o 3° do Ensino Médio, mas apenas 18% (cinco pessoas) concluíram 

o Ensino Fundamental e, somente uma pessoa o Ensino Médio.  

A conclusão do Ensino Fundamental tornou-se referência mínima no processo 

de aprendizagem, identificada hoje, pelos integrantes do grupo, quando pleiteiam vagas de 

trabalho. Como mostra o depoimento de um dos pesquisados.  

Quer dizer que, até para lavar banheiro estão exigindo escolaridade. Agora é 
assim eles estão exigindo mesmo até 8° serie. Eu tenho a 5° serie então eu 
estou fazendo bico de faxina. 

 
Para os integrantes do grupo a não aquisição de formação educacional 

consistente conduz a atividades que dispensam maiores exigências, como o trabalho de 

serviços gerais, o que reflete nas condições legais de trabalho e salário.  Em decorrência da 

ausência de oportunidades durante a vida, eles hoje estão na atividade de catadores. Na 

percepção do grupo as oportunidades são oferecidas, principalmente a quem possui 

escolaridade, assim, os melhores empregos e renda não estão acessíveis a quem não a 

possui.  

Os depoimentos manifestam que, houve expectativas de trabalho em outras 

áreas, principalmente com início do processo de fechamento do Lixão, em 2010, mas as 

oportunidades não ocorreram. A ausência de escolaridade é uma explicação dos catadores 

para retornar à mesma atividade no Lixão, como única possibilidade de renda. 



 

 

                  

Só tirou o pessoal, falando que ia abrir uma reciclagem e a gente ia trabalhar, 
mas isso não aconteceu. Porque as pessoas voltaram no lixão. Muitos não têm 
estudo. 
 
Para mim significou trabalho e renda e o lixão foi uma oportunidade. 

 

 Souza (2010) destaca que existe desigualdade profunda na apropriação de 

capital cultural e econômico entre as classes sociais. Entende o autor que, a camada mais 

empobrecida, sem aquisição de conhecimentos e acesso à tecnologia, também não se 

beneficiou de direitos sociais, passando a compor parte significativa da classe dos 

trabalhadores, em atividades altamente precarizada e informal.  

O trabalhador que atua na atividade de catador é sujeito desse processo, que 

excluído das condições essenciais de capital cultural e econômico, não se percebe inserido 

no mundo, retornando ao reduto produtivo que possibilitou a ele sobrevivência. 

Nóis não tem estudo, nem todo mundo dá oportunidade. A gente achou a 
oportunidade lá tirando um bom dinheiro. A necessidade que apertou. Eu não 
tinha de onde tirar. O material a gente vende lá. A latinha a gente pega e vende 
(em outro lugar). 

  
Os integrantes do grupo em estudo, considerados em extrema pobreza 

pertencem prioritariamente à cor parda e negra, em 93%. Embora correspondendo aos 

seguimentos de menores percentuais no município, pode indicar a ocorrência da condição 

de vulnerabilidade em certa concentração nesses segmentos. 

Outro dado significativo verificou-se na predominância de pessoas do sexo 

feminino, com 81% dos integrantes do grupo, o restante 19% são pessoas do sexo 

masculino. Portanto, essa é uma atividade predominantemente realizada por mulheres de 

famílias pobres, especialmente pardas e negras, sem acesso à educação formal. Nesse 

sentido, a atividade possibilitou às mulheres atenderem as demandas domésticas e 

desempenharem o papel de cuidadoras, considerando que a atividade não adere as regras 

básicas do mundo produtivo identificadas nos depoimentos a seguir.  

Sabe no lixo aberto não tem patrão. Você é patrão de você mesmo, a gente é 
que faz o nosso horário, e a gente não fica sem dinheiro. 
 
A diferença, a gente tira mais, paga todas as contas. Não tem ninguém para 
mandar. Você não trabalha se não quer. Trabalha para si próprio. O que fizer 
ganha. Se você chega lá às 12hs e não quiser trabalhar também, não ganha”.  

 

Conciliar as atividades produtivas e domésticas tornou-se necessário às famílias 

compostas principalmente por mãe e filhos. Nas últimas décadas ampliaram-se os números 

de famílias monoparentais, dirigidas exclusivamente por mulheres, que arcam com as 

responsabilidades na criação dos filhos. Essas mulheres constituíram a primeira união 

precocemente ampliando as dificuldades de sobrevivência, como indica um dos 

pesquisados. 



 

 

                  

Eu (11 anos) e ele (14 anos) quando a gente amigou a gente não tinha nada, 
nada mesmo. Nem de comer, nem de dormir, era um cômodo a gente começou a 
ir lá e achar um monte de coisa boa. Com o dinheiro da latinha, todo dia tem 
dinheiro. Nem um dia você vai ficar parado. 

 
O depoimento revela a formação do núcleo familiar, ainda na adolescência, 

quando também concebem os primeiros filhos.  

Com relação ao grupo familiar, em levantamento do grupo de amostragem 

verificou-se que, 70% das famílias são compostas por até quatro pessoas, e acima de cinco 

pessoas correspondem 30% dos integrantes. Essas famílias possuem dependentes de 

todas as faixas etárias, com destaque para adolescentes entre 12 e 16 anos, com 46%, 

seguido de crianças até 11 anos, em 24% do total de dependentes. Alguns dependentes são 

conjugues, que não exercem atividade produtiva em função de problemas de saúde, 

destacando-se o alcoolismo, como mostra o depoimento de pesquisada. 

Só que eu precisava ficar lá, eu faço isso porque dentro de casa meu 
marido é alcoólatra. O Lixão me ajudou, mas se eu tivesse um serviço eu 
não ia mais. 

 
Atualmente, as quarenta e duas pessoas que fizeram parte do grupo original de 

catadores continuam exercendo a atividade cotidianamente, ou eventualmente para 

complementar a renda.  

As condições econômicas e sociais da última década justificaram o acesso do 

grupo de catadoras (es) ao benefício do Programa Bolsa Família, verificando-se que o 

primeiro recebimento, chamado de competência inicial, ocorreu em maior percentual de 

entrada de beneficiários, no período entre 2011 e 2012, período corresponde ao início do 

Plano Brasil Sem Miséria- BSM. Embora esse período específico tenha registrado o maior 

percentual de entrada, a maioria dos componentes do grupo, 67%, estão no programa em 

período anterior ao Plano BSM. 

A importância do período de competência inicial é identificar o tempo de 

permanência das pessoas no programa. Nesse sentido, 23.8% estão no programa há mais 

de onze anos, ou seja, desde 2003. 

Os beneficiários do programa BF, em entrevista para o Cadastro Único 

especificaram os gastos com itens básicos de manutenção da família. O conjunto das 

informações sobre as despesas mostram que as famílias convivem com o alto custo nos 

itens essenciais, com grande limitação para adquirir itens como medicamento e transporte. 

Mas foram os dispêndios com a alimentação e moradia, que denunciam a condição de 

pobreza e miséria das famílias, que tem nesses dois itens, a utilização do total do 

rendimento familiar. 



 

 

                  

Um último ponto de destaque se refere ao preconceito que o grupo por trabalhar 

como catadores/as. O grupo identifica o preconceito com a atividade, não reconhecida como 

trabalho, criando para o catador uma identidade que sofre com a discriminação social, fato 

que explica por que apenas 18.5% (cinco pessoas) do grupo de amostragem, auto 

declaram-se catadores de reciclável no Cadastro Único. Porem as dificuldades profundas, 

identificadas no perfil do grupo, impedem que se abandone a atividade que gera recurso 

para subsistência. E dessa forma resistem ao preconceito. 

Dizem: ‘vai arranjar um serviço decente’. Mas os próprios que falavam acabaram 
lá. Agente não pode cuspir para cima porque cai na cara da gente. 
  
 
É honesto e independente de ser lixo e resto dos outros, que não sabem que 
aquilo tem valor, nós estamos reciclando, no Brasil o que tem mais valor é a 
reciclagem. 

 

3 CONCLUSÃO 

O grupo estudado vivenciou vários estágios das condições de pobreza e miséria 

durante a vida. Quando crianças assumem a atividade para contribuir com a família no 

processo de enfrentamento à condição de privações de necessidades básicas, 

configurando-se nessa etapa o primeiro momento de violações de direitos sociais. Isso 

significa dizer que, essas pessoas atribuíram valor social e produtivo a atividade que 

manteve a sobrevivência de seus pais, e hoje os mantém, independente das condições a 

que se submetem.  

As relações estabelecidas no percurso social foram construídas com base no 

preconceito e discriminação demarcadas pelo exercício da atividade que envolve o descarte 

e lixo produzido pela sociedade. A prática no decorrer da vida imprimiu o registro da 

exclusão social, representado pelo território comum que habitam, a mais de uma década, 

definindo o lugar na estrutura social dos que não possuem acesso aos bens produzidos pela 

sociedade de consumo.  

O perfil apresentado confirmou indicadores de vulnerabilidades sociais 

importantes para análise das dificuldades de inclusão produtiva, destacando-se: faixa etária 

superior a 40 anos; escolaridade inferior ao ensino fundamental; predominância na cor 

parda e negra; predominância do sexo feminino; formação do grupo familiar em idade 

precoce; gravidez na adolescência; composição do grupo familiar por crianças, adolescentes 

e adultos dependentes; rendimento insuficiente para subsidiar despesas com necessidades 

básicas, especialmente alimentação e moradia; tipo de atividade produtiva com fortes 



 

 

                  

características de precarização do trabalho não formal, dentre elas o caráter insalubre e de 

periculosidade. Por fim, preconceito e discriminação, indicadores de caráter subjetivo que 

fazem parte da vivencia e relações sociais das mulheres pesquisadas, desencorajando o 

convívio social e as novas experiências no mundo produtivo. Todos esses indicadores 

impedem que mulheres, como as pesquisadas nesse estudo, vivenciem a luta pela garantia 

de direitos e, contra as injustiças sociais.  

Mas, quais as possibilidades do mundo atual propiciar condições de inclusão 

produtiva, à população com o perfil social das catadoras de materiais recicláveis?  
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