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 As análises que trazemos aqui decorrem da pesquisa realizada sob encomenda do 

Ministério da Educação, cuja demanda era caracterizar o perfil socioeducacional da população 

de catadores e/ou recicladores alocados em associações, cooperativas e grupos informais. Tal 

iniciativa atendia também uma demanda do Movimento Nacional de Catadores de Materiais 

Recicláveis (MNRC), que enunciava a precária inclusão deste segmento entre atividades 

educacionais regulares, almejando políticas públicas na área. 

 O estudo foi realizado no ano de 2009 e se restringiu a cidades na Região Sul do 

Brasil. Tal iniciativa nos oportunizou visualizar e conhecer de maneira bastante extensa 

alguns dos sinais de esgotamento do modelo de produção e consumo que geramos e as 

reflexões que daí decorrem, sobre as condições de sustentabilidade de nosso sistema 

socioeconômico. Situação essa que vem instigando práticas e disputas atentas à preservação 

ambiental e à gestão de resíduos, em ações conduzidas por uma diversa gama de sujeitos, 

incluindo movimentos sociais, empresas, gestores públicos, dentre outros. 

Neste ínterim, o volume de resíduos descartado periodicamente tem sido objeto de 

trabalho de um elevado contingente de pessoas, usualmente denominadas catadores e/ou 

recicladores. Estes sobrevivem da coleta, seleção e comercialização de materiais recicláveis e, 

conforme observamos, participam da gestão de resíduos constituindo uma espécie inclusão 

precarizada, que, geralmente, não é propagada junto aos discursos de valorização dos aparatos 

sociais de reciclagem. 

No intuito de problematizar as relações construídas na prática da reciclagem, destacando 

a dimensão educativa destas no cotidiano de recicladoras1, procuramos trazer neste texto uma 

narrativa sobre as tomadas de posição construídas por estas trabalhadoras na interação com o 

campo ambiental.  Este trabalho apoia-se, sobretudo, nas noções de ambientalização dos 

conflitos sociais (LOPES, 2006), identidade narrativa e campo ambiental (CARVALHO, 

2002; 2003; 2005), sendo estas apoiadas também por nossa aproximação às contribuições de 

Bourdieu (1996; 2007). 

                                                           
1 Quanto à denominação ‘recicladoras’, cabe um esclarecimento. Devemos assinalar que optamos por enunciar 
no feminino em função da predominância de mulheres nesta atividade e, também, entre as pessoas consultadas. 
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 Em seguida, detalharemos as referencialidades adotadas neste texto, passando pela 

descrição de nossa imersão em campo. A análise que propomos contextualizará a relação que 

recicladoras estabelecem com discursos do espaço social onde atuam, a qual procuraremos 

problematizar, ao final, no que concerne à dimensão educativa das práticas e interações 

construídas pelos sujeitos. 

 

 

1. Referencialidades: identidades, narrativas e sujeitos 

 

Enfocando as trajetórias dos sujeitos e a forma como estes estabelecem relações que 

também são formativas do campo ambiental, pode-se ver marcas que configuram este espaço 

como constitutivo de uma identidade narrativa, “que torna possível que sujeitos, desde sempre 

mergulhados na historicidade e linguisticidade, agenciem os fatos de acordo com uma 

perspectiva de compreensão do mundo que quer comunicar certa experiência pessoal e social” 

(CARVALHO, 2003, p. 296)2. Essa associação propõe resgatar os contextos histórico-

culturais específicos dos sujeitos, bem como suas singularidades e suas redes de relação, na 

perspectiva de perceber suas (re)construções neste campo, suas (re)significações e 

apropriações manifestadas nas relações entre os indivíduos e a sociedade. 

Assim, a identidade narrativa é relacionada a uma ação de construção de ‘biografia’, ou 

seja, histórias de vida em sua perspectiva mais ampla – relatos orais, longas entrevistas 

abertas, descrição de trajetórias, entre outros (MARRE, 1991; ECKERT, 1994) –, operando 

com a ideia de que os indivíduos são atravessados por movimentos culturais e por processos 

históricos que influenciam sua forma de narrar-se. 

Nesse sentido, consideramos que a observação de práticas de integração às instâncias 

objetivas de pertencimento do sujeito a partir das narrativas revela, em aproximação às 

contribuições de Bourdieu (1996), certa “relação encantada com um jogo que é o produto de 

uma relação de cumplicidade ontológica entre as estruturas mentais e as estruturas objetivas 

do espaço social” (p. 139-140), referindo a ligação entre sujeitos e campo de ação. Assim, este 

autor propõe que o espaço social se reconstrói em nós, gerando instrumentos para a 

‘naturalização’ e, também, para a reflexão do convívio, de forma que nos configuramos como 

estruturas estruturadas e estruturantes das relações sociais. 

                                                           
2 Cabe assinalar que a referência a ‘identidade narrativa’ apropriada por Isabel Carvalho à análise no campo 
ambiental inspira-se nas contribuições de Paul Ricouer, mas especificamente: RICOUER, P. Tempo e narrativa. 
V. I, II, e III. Campinas: Papirus, 1994. 
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A participação no espaço social e nas práticas formativas que este instaura se daria a 

partir de relações de disputa, conforme o quantum de “poder sobre o campo (num dado 

momento) e, mais precisamente sobre o produto acumulado do trabalho passado, logo sobre 

os mecanismos que contribuem para assegurar a produção de uma categoria de bens” 

(BOURDIEU, 2007, p. 134). Em suma, uma vez articulados ao campo3, estabelecemos 

estratégias de disputa pelos recursos disponíveis no locus de atuação, participando da 

configuração do espaço social à medida que reescrevemos nossas tomadas de posição. 

Segundo entendemos então, Bourdieu (1996; 2007) fundamenta uma perspectiva que 

salienta a interdependência de nossa formação em relação às condições objetivas que nos 

envolvem, de modo que possamos conceber a narrativa para além do depoimento pessoal, 

como fonte de caracterizações coletivas e sociais, incluindo aí as condições de poder. 

Compreendido dessa forma, o autorrelato, constitutivo de uma identidade narrativa, pode ser 

tomado como assinala Isabel Carvalho: 

 

[...] um locus privilegiado do encontro entre a vida íntima do indivíduo e sua 
inscrição numa história social e cultural. A biografia, ao tornar-se discurso narrado 
pelo sujeito autor e protagonista, instaura sempre um campo de renegociação e 
reinvenção identitária. (CARVALHO, 2003, p. 284). 

 

Ao narrar-se, o sujeito manifesta sua identidade, sua relação com o campo social, suas 

associações, contradições e conflitos, manifestados na dinâmica das relações sociais de 

pertencimento, operando entre “a privacidade de um sujeito e o espaço sócio-histórico de sua 

existência” (CARVALHO, 2003, p. 284). 

Neste processo de construção de uma identidade narrativa, percebemos, enfim, duas 

condições importantes para análises no campo social: primeiro, que os sujeitos, ao narrarem-

se, revisitam os elos estabelecidos entre o passado e o presente, construindo um inventário dos 

laços que são formados ao longo de sua trajetória, destacando dessa forma, as relações sociais 

na qual a sua trajetória de vida está circunscrita, proporcionando uma análise mais consistente 

de seus pertencimentos. E, em segundo lugar, ao narrar-se o sujeito manifesta uma 

(re)construção da trajetória histórica e cultural de determinado grupo ao qual relaciona um 

                                                           
3 “[...] Pode-se descrever o campo social como um espaço multidimensional de posições tal que qualquer posição 
atual pode ser definida em função de um sistema multidimensional de coordenadas cujos valores correspondem 
aos valores das diferentes variáveis pertinentes: os agentes distribuem-se assim nele, na primeira dimensão, 
segundo o volume global do capital que possuem e, na segunda dimensão, segundo a composição do seu capital 
– quer dizer, segundo o peso relativo das diferentes espécies no conjunto das suas posses.” (BOURDIEU, 2007, 
p. 135).  
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pertencimento, referindo aos processos constitutivos de um modus operandi de determinado 

grupo social, com o qual manifesta algum tipo de associação. 

 

 

1.1 Sujeitos, diálogos e técnicas 

 

 Durante nosso itinerário de pesquisa, concebemos dois posicionamentos investigativos 

articulados. Primeiramente, um vetor epistemológico orientado à busca das relações e 

identificações que constituem o campo em análise, o que nos conduziu ao diálogo com as 

recicladoras visando os saberes que elaboram em suas narrativas sobre o trabalho e o campo 

ambiental. Tratamos de procurar as tensões e disputas que compõem o contexto em análise 

antes de estabelecermos classificações. 

Em segundo lugar, desenhamos uma postura metodológica e educativa, atenta às 

potencialidades para um diálogo de saberes no campo, como crítica ao espaço social da 

reciclagem, mas também entendendo que no contraste dialógico das diferenças podemos 

ampliar as bases de compreensão do ambiente, conforme sugere Leff (2003). 

Conduzida junto à população de recicladoras organizadas em associações ou grupos de 

trabalho existentes nos estados de Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a pesquisa da 

qual decorre o presente artigo concerne a unidades localizadas em 10 cidades, distribuídas por 

distintas subregiões estaduais, com diferentes atividades produtivas centrais e níveis de 

crescimento sócio-econômico. Os coletivos foram selecionados ainda segundo critérios de 

estruturação física e operacional das instalações, filiações políticas, vinculações comunitárias 

e distribuição geográfica na cidade. 

Nossos diálogos incluíram aplicação de questionários para levantamento 

sociodemográfico, a realização de entrevistas sobre as trajetórias de trabalho e vida das 

recicladoras e levantamento sobre as condições de gestão e trabalho nas associações que 

consultamos, além de contatos com representantes do poder público e de organizações não-

governamentais (ONG) que assessoram as associações. Desta maneira, procuramos esboçar 

nossa narrativa sobre as tomadas de posição que essas trabalhadoras constróem na inserção e 

convívio com as práticas do campo ambiental. 

 

 

2. Para narrar o contexto: a história do campo 
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De maneira sintética, poderíamos afirmar que, no Brasil, a emergência do ambiental 

enquanto discurso e campo de disputas simbólicas é um fenômeno histórico recente4. Dá-se 

atrelado ao desenvolvimento tecnológico e científico (ao mesmo tempo causa e possibilidade 

de diagnóstico dos problemas de saúde e ecológicos resultantes de nosso modelo de consumo) 

e à contracultura das décadas de 1960 e 1970; às lutas do movimento ecológico e à ampliação 

do debate acerca dos limites de nosso modelo de desenvolvimento; ao surgimento de novas 

pautas de reivindicações, assim como ao processo de redemocratização do país. Esse 

movimento, entretanto, não se restringe a (nem se permite apreender em) uma sequência 

linear (com sentido crescente) de acontecimentos; compreende todo um conjunto de avanços e 

recuos, produções de discursos, reações, resistências e redirecionamentos. 

 Segundo Lopes (2006), acompanhando nos últimos 25 anos a pertinente inquietação 

das forças ambientalistas com os paradoxos do desenvolvimento econômico, é possível 

detectar em nosso país a existência de um processo “de invenção, consolidação e avanço da 

temática ambiental, que se manifesta também por conflitos, limitações internas, assim como 

por reações, recuperações e restaurações” (Lopes, 2006, p.32). Um processo de gênese e 

consolidação de um campo simbólico no qual se envolvem e relacionam diferentes sujeitos e 

grupos sociais. 

 Na mesma direção, Isabel Carvalho (2002; 2005) nos apresenta a noção de campo 

ambiental definida como “certo conjunto de relações sociais, sentidos e experiências que 

configuram um universo social particular” (CARVALHO, 2005, p.53). 

 

Ao tomar o campo ambiental como referência, pode-se compreender as motivações, 
os argumentos, os valores, ou seja, aquilo que constitui a crença específica que 
sustenta um campo. Desta forma, é possível indagar pelos significados que, 
investidos nas coisas materiais e simbólicas em jogo no campo, orientam a ação dos 
agentes que aí estabelecem um percurso pessoal e profissional. (Carvalho, 2005, 
p.53). 

 
Tomado como espaço social argumentativo acerca dos valores éticos, políticos e 

existenciais que regulam a vida dos grupos e indivíduos, o campo ambiental é subdividido 

pela autora em duas dimensões principais: uma mais estruturada, mais estável (instituída), e 

outra mais dinâmica, estruturante (instituinte). À primeira dimensão, correspondem, por 

exemplo, as políticas e leis ambientais, bem como outras estruturas organizacionais que 

regulamentam as atividades no seu interior. A segunda, por sua vez, diz respeito às trajetórias 

                                                           
4 “Trata-se de processos sociais, empiricamente delimitados, pertencentes a uma tendência histórica, no Brasil e 
em outros países, de certa duração (embora recente, na órbita da história do tempo presente), que se pode datar 
por comodidade a partir das repercussões da conferência sobre meio ambiente promovida pela ONU em 
Estocolmo, em 1972.” (Lopes, 2006, p.33-34) 
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dos grupos e sujeitos; as quais se inscrevem nesse campo e, ao fazê-lo, reescrevem-no. 

Carvalho ressalta, dessa forma, a reciprocidade das relações que animam o campo ambiental: 

transformações na dimensão estruturada implicam o rearranjo dos elementos instituintes da 

mesma forma que transformações na dimensão estruturante implicam o rearranjo dos 

elementos instituídos. 

Por volta dos anos 1960 e 1970, em função da emergência e da consolidação do 

movimento ecologista e da consequente ampliação dos debates acerca dos limites do modelo 

de desenvolvimento capitalista, o universo simbólico a partir do qual a gestão dos resíduos 

vinha sendo pensada sofre uma significativa reformulação. É o momento da chamada 

“ecologização” das políticas de limpeza urbana (OLIVEIRA, 1995). Observa-se, entre as 

décadas de 1960 e 1970, a ampliação (e, em alguns casos, até mesmo o deslocamento) do foco 

dessas políticas que passam a ser orientadas não apenas à promoção e manutenção da saúde 

pública, mas também à proteção da natureza. Dito de outro modo, “o lixo passa a ser visto 

como causador de poluição ambiental, exigindo um controle do efeito por ele causado sobre o 

meio” (OLIVEIRA, 1995, p.56). 

No entanto, a reciclagem de resíduos sólidos, apesar de figurar como horizonte a ser 

alcançado pelo menos desde a década de setenta, torna-se uma aposta pública para a resolução 

dos problemas ambientais e sociais somente no início dos anos 1990. Tida até então como 

técnica pouco produtiva e, portanto, inviável em larga escala, a reciclagem de resíduos sólidos 

havia se restringido a algumas experiências-piloto (OLIVEIRA, 1995) que, de modo geral, 

procuravam dar conta do crescente contingente de pessoas que viviam do lixo. As primeiras 

associações surgem antes mesmo das iniciativas do poder público para a implantação da 

coleta seletiva. Este seria o caso de Porto Alegre por exemplo, cuja implementação municipal 

foi iniciada oficialmente em 1990, abarcando o que, em um primeiro momento, se 

apresentava como “radicalização da opção pelos pobres”, vinculada a iniciativas assistenciais 

religiosas (MARTINS, 2003). Então, convertem-se tais práticas em “política inovadora em 

matéria de limpeza urbana” (OLIVEIRA, 1995, p.115), adquirindo visibilidade sob a forma 

de discurso mais do que reformulando as relações da sociedade com seus resíduos. 

Vinculado aos debates acerca da produção e destinação de lixo, temos a emergência e 

consolidação de uma cadeia produtiva organizada em torno da reciclagem de materiais. 

Diferentemente disposta em cada localidade, a trama de relações sociais que sustentam e 

significam o trabalho de reciclagem se inscrevem no campo ambiental, reescrevendo-o de 

formas específicas. No Brasil, o contingente de catadoras e catadores de materiais recicláveis 
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é estimado em cerca de um milhão de pessoas5. Deste montante, a maior parte sobrevive em 

condições adversas: dificuldade de acesso aos serviços sociais básicos, como segurança, saúde 

e educação; precárias condições de moradia; ausência de vínculos empregatícios; rendimentos 

baixos e variáveis. 

 

 

2.1 Desde o diálogo com recicladoras 

 

Em uma caracterização breve, esses coletivos de trabalho são formados 

majoritariamente por mulheres (68%). Essa proporção se encontra refletida na forma de 

organização das atividades produtivas e sugere uma possível divisão de gênero no trabalho 

(MARTINS, 2003). De um modo geral, são as mulheres as responsáveis pelas atividades que 

exigem maior concentração e motricidade fina, como a triagem dos materiais, além daquelas 

tradicionalmente associadas ao sexo feminino, como a limpeza do local de trabalho e o 

gerenciamento das cozinhas/refeitórios. Os homens, por sua vez, desempenham 

predominantemente funções que exigem ou são relacionadas à força física, como o transporte 

de material (carregamento de fardos e esvaziamento de bombonas) e o manejo de máquinas 

pesadas (prensas, picadores, etc.). 

Entretanto, no que se refere à gestão das unidades, vemos uma presença maior de 

mulheres ocupando os cargos de presidência/coordenação. Martins (2003), em estudo sobre 

esta população, afirma que o maior número de mulheres nas unidades as favorece para que 

ocupem cargos de liderança. De outro lado, constatamos que as mulheres também apresentam 

uma rotatividade menor que os homens, condição que potencializa o envolvimento com 

questões relativas à organização do trabalho e gestão da unidade. 

O segmento apresenta características comuns ao contexto de aumento do percentual de 

arranjos familiares chefiados por mulheres, em que estas acumulam tarefas domésticas e 

atividades externas destinadas à subsistência familiar, concentrando-se em serviços 

precarizados, como é recorrente no Brasil segundo analisa Bruschini (2007). 

A renda familiar média é de aproximadamente R$ 600,00. Entretanto, destacamos que o 

número de dependentes desta renda é bastante elevado (média de 4,6 pessoas), estabelecendo 

uma média per capta de R$ 130,00. A atividade mais recorrente entre os familiares é a de 

‘recicladora’ (40%), sinalizando a relevância deste trabalho para a manutenção financeira dos 

                                                           
5 Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em estudo realizado no ano de 
2006. 
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núcleos familiares, o que pode ser observado também no percentual de contribuição da 

reciclagem para o rendimento familiar (70%). 

Caracterizado minimamente o entrelaçamento entre o campo ambiental e condições de 

subsistência das recicladoras, passaremos mais diretamente às narrativas destes sujeitos, 

vislumbrando suas tomadas de posição no espaço social, produzidas desde suas trajetórias e 

sua inserção na atividade de reciclagem. 

 

 

3. Atividade de reciclagem e educação: uma relação desde trajetórias 

 

A relação que as recicladoras constroem com as práticas do campo ambiental se articula 

ao trabalho que vêm desenvolvendo no âmbito da reciclagem, que observamos como a 

culminância de uma trajetória cuja narrativa está permeada pela precariedade e migração. 

Na maioria dos casos, os sujeitos com os quais dialogamos tinham entre 20 e 40 anos, 

de maneira que, além de estarem na usualmente citada ‘idade economicamente ativa’, sua 

participação no mundo do trabalho já consolidava algumas experiências. Dentre as atuações 

profissionais anteriores, predominavam inserções informais: serviços domésticos para 

mulheres e construção civil e agricultura para homens6. 

 

Eu comecei a trabalhar na fazenda com meu tio de peão eu tinha dez anos, já trabalhava. 
Foi por ali que eu fui aprendendo com a vida [...] Vim com dezenove anos [para Porto 
Alegre], em 1970. Aí, aqui eu comecei, cheguei aqui e comecei nas obras, serviço 
arranjado pelo meu cunhado e irmão, comecei nas obras, de servente, porque eu não 
sabia. (Reciclador – Porto Alegre/RS) 
 
Com dez anos eu comecei a trabalha de babá, mas depois eu já comecei a lavar, 
passar, limpar , cozinhar, sempre de doméstica. Daí vim, casei, tive minhas filharada 
tudo, daí precisei também trabalhar pra ajudar meu marido. Daí entrei numa 
reciclagem [...]. (Recicladora – Londrina/PR) 

 

As trajetórias relatadas acentuam dificuldades de ingresso no mercado de trabalho 

formal, sendo a opção pela atividade de reciclagem uma alternativa que concilia o 

atendimento de algumas necessidades e condições pertinentes ao cotidiano das recicladoras. A 

primeira que poderíamos referir é a proximidade das associações do local de residência, que 

junto à flexibilidade das relações de trabalho (horários a cumprir, dispensas, entre outros), 

facilita o cuidado e acompanhamento dos filhos e da família. Outra condição percebida é a 

                                                           
6 Há que se observar, também, o trabalho realizado para a subsistência familiar, em atividades agrícolas em 
cidades do interior dos Estados em análise, incluindo então a mão-de-obra de mulheres. 
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presença de amigos e familiares nesta atividade, abrindo caminho para a inserção neste 

segmento, de forma individual ou coletiva (através das associações). 

E, por fim, interfere no ingresso ao campo através da reciclagem a ausência requisitos 

de seleção como idade, escolaridade, condicionamento físico, “boa aparência”, residência 

fixa, entre outros usuais no mercado de trabalho, configurando a prática de reciclar  como 

alternativa de inclusão ao trabalho em situações de extrema vulnerabilidade social. 

 

É... eu tava desempregada, que com quarenta anos, é difícil arrumar emprego, com 
muito pouco estudo né, fiz só até a quarta serie e ai surgiu um senhor, que ele 
começou a trabalhar com reciclado e pediu pra mim, se agente não queria ficar com 
ele. Ele trazia ai a gente reciclava o carrinho dele, fazia a triagem, ai tava ganhando 
pouco com ele. Aí, resolvi pegar e... alguém deu a idéia: ‘ah porque tu não pega um 
carrinho’. Aí a gente pegou o carrinho em duas, depois já pulou, cada uma pegou um 
carrinho e tô aqui até, já há dez anos, tô aqui. Daí eu fiz os meus clientes, foi assim, 
eu tava desempregada, é difícil arrumar emprego com a idade que agente tem. 
(Recicladora – Blumenau/SC) 

 

A vinculação dos sujeitos ao campo pode ser problematizada também se observamos 

outras duas condições produzidas por estes sujeitos no trabalho de reciclagem: rotatividade e 

expectativas futuras. Na maioria dos casos, visualizamos elevados índices de rotatividade 

entre os integrantes de associações de reciclagem, de maneira que estas pessoas oscilam entre 

atividades coletivas ou individuais (como catadores de rua), e ainda podem intercalar outras 

práticas para sua subsistência, mas dificilmente integrando vínculos formais. 

Quando questionadas sobre a continuidade neste trabalho, a maioria (57%) manifestou 

interesse em permanecer atuando como recicladora. Observamos, neste sentido, que este 

posicionamento concentra-se sobretudo entre as mais idosas e as que, simultaneamente, 

possuem mais tempo de trabalho na reciclagem. Quando questionadas sobre os motivos de 

sua opção, mencionavam a identificação com as colegas (dentre as quais, há também 

familiares) e também com as tarefas do trabalho. 

Aquelas que manifestavam desejo de deixar tal ramo de atividade, alegavam a falta de 

direitos trabalhistas, da instabilidade dos ganhos e da insalubridade dos ambientes onde 

trabalham. Contudo, poderíamos  considerar também a dimensão simbólica associada à 

prática de catação na rua e/ou de reciclagem em associações, geralmente desprestigiada, 

concebida a partir de sua interação com o objeto deste trabalho, aquilo que a sociedade 

descarta, supostamente elimina e da qual gostaria de se distanciar. 
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Quando ele vem pro galpão de reciclagem e toda a sociedade enxerga o lixo como 
uma coisa suja, como último lugar, e ele tem que entrar pra dentro da reciclagem, ele 
entra ferido, na sua psique, ele fica uma pessoa assim: ‘bom, é o último lugar que 
sobrou pra mim’. E nós temos dificuldade de fazer esse resgate da autoestima. 
Principalmente em relação à mulher... principalmente em relação à mulher negra e 
gorda. (Assessor ONG – Porto Alegre/RS). 

 

A relação com reciclagem parece compor uma trajetória de inserções informais no 

mundo do trabalho. Esta atividade constitui-se orientada predominantemente ao sustento 

(pessoal e familiar) e à organização de laços de sociabilidade,  sendo necessário assinalarmos  

ainda a condição provisória e circunstancial com que é vislumbrada em muitos casos. 

Configura-se, assim, uma tomada de posição que, pautada, de um lado, por subsistência e 

precariedade das condições de labuta e, de outro, pela vinculação espaço-temporal 

circunscrita sobretudo ao grupo de atuação, organiza a articulação dos recicladores com o 

campo ambiental e seus discursos. 

 A integração ao lócus vem se constituindo com raros casos de desenvolvimento de 

liderança. Mesmo quando iniciam um processo de discussão e debate sobre a dimensão 

ambiental, estas trabalhadoras realizam-no sem considerar o campo ambiental como lugar de 

efetivação de expectativas, seja pela transitoriedade com que o concebem, seja pela forma 

como vivem a composição de forças deste espaço social, sem ver enunciadas possibilidades 

de mudança significativas para as recicladoras.  

 

Eu pretendo trabalhar melhor aqui dentro, porque aqui como se diz... aqui é ouro, 
não posso sair daqui, porque daqui é que pretendo tirar meu sustento. Eu vou ajudar 
a limpar o meio ambiente, vou melhorar uma renda melhor pra nos e vou fazer uma 
coisa que eu gosto. (Recicladora – Rio Grande/RS) 

 

Embora possamos, inicialmente, considerar certa implicação com o ‘ambiental’ no 

depoimento acima, visualizamos, de uma maneira bastante contundente, que as recicladoras 

reproduzem discursos usuais às práticas do campo, apropriando dizeres genéricos acerca da 

relevância da reciclagem para o planeta e para a sociedade. Referem quando necessário um 

arcabouço de conhecimentos aprendidos no trabalho, mas sem que percebamos pertencimento 

ou uma interação significativa com o que discursam: a alusão à importância da dimensão 

ambiental é instaurada como estratégia circunstancial, uma instrumentalização de noções 

presentes num espaço. 

Aqui nos servimos da contribuição de Bourdieu (2007), inspiração na análise sobre a 

relação entre sujeitos e campo: 
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A teoria mais acentuadamente objetivista tem de integrar não só a representação 
que os agentes têm do mundo social, mas também, de modo mais preciso, a 
contribuição que eles dão para a construção da visão desse mundo e, assim, para a 
própria construção desse mundo, por meio do trabalho de representação (em todos 
os sentidos do termo) que continuamente realizam para imporem a sua visão do 
mundo ou a visão de sua própria posição nesse mundo, a visão de sua identidade 
social. (BOURDIEU, 2007, p. 139). 

 

 Apropriando saberes desde as condições objetivas de ingresso e permanência que o 

campo ambiental lhes oportuniza, estes sujeitos constroem sua leitura do espaço e de sua 

prática desde as insuficiências que o ambiental lhes representa, interpondo tomadas de 

posição a constituir o lócus desde a precariedade, a provisoriedade e a ausência de uma crítica 

efetiva sobre as contradições que perfazem suas atividades, na manutenção de um sistema de 

produção e consumo exploratório e insustentável. 

 

 

3.1 A dimensão educativa do campo: aprendizagens na atividade de reciclagem 

 

Quanto ao perfil educacional de catadores e recicladores, este se apresenta bastante 

fragilizado no que concerne às inserções no sistema de ensino. Atualmente, a maioria não 

participa de nenhuma atividade de cunho educativo (formal ou não-formal) e, em relação à 

formação realizada no passado, 96,9% afirmaram que tiveram algum contato com a escola em 

suas trajetórias de vida, mas apenas 18% concluíram o Ensino Fundamental e 7% o Ensino 

médio. 

De forma geral, não demonstram desejo de retornar aos bancos escolares e as 

capacitações realizadas (em cursos profissionalizantes de curta duração) não resultaram em 

novas oportunidades de trabalho. Imaginamos possível aventar que a debilidade de recursos 

para tais cursos invibilizariam modificações no quadro de subsistência, mas que também o 

envolvimento nas capacitações remeta, muitas vezes, à possibilidade de partilhar tempo, 

saberes e momentos lúdicos com outras pessoas (e não necessariamente a fins econômicos). 

Contudo, a atuação na atividade de reciclagem de resíduos sólidos, ao constituir um 

vínculo de trabalho, produz também um espaço educativo informal (GOHN, 2006), 

entrelaçado à constituição da identidade de recicladora no lócus de atuação. Percebemos que o 

trabalho na reciclagem tem sido um espaço de aprendizagens, em um processo sem 

sistematizações formais, as quais tencionam os sujeitos na formação de um modo de atuação.  

Estas trabalhadoras compartilham saberes técnicos acerca da separação de resíduos ou 

da operação dos equipamentos e, no diálogo com os companheiros, socializam 
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acontecimentos cotidianos, expectativas, etc. Ademais, aproximam-se das peculiaridades do 

trabalho em uma associação, experiência que se comparada a atividades anteriores (pautadas 

pela relação patrão/empregado), interpõe a necessidade de saberes voltados à atuação junto a 

coletivos, sobretudo no que concerne a procedimentos decisórios. 

 

Eu conhecia a minha irmã que trabalhava aqui [unidade de reciclagem]. Aí, eu vim 
aqui, consegui, gostei; tô gostando, é legal porque é pertinho de casa e deu certo 
com meus horários por causa da minha nenê também. 
No começo que se perde um pouco, porque é vários material, mas depois pega o 
ritmo [...] É bem diferente, porque na firma, tipo no hospital é um lugar triste, um 
lugar que não da pra fazer muita coisa. Aqui não, aqui é divertido, é legal [...] Pra 
mim temporário [a reciclagem], que a partir do momento que eu arrumar uma coisa 
melhor. (Recicladora – Florianópolis/SC) 

 
No desenvolvimento de suas ações, vivenciam um conjunto de práticas que constituem 

aprendizagens significativas em seu campo de atuação. Experiências no espaço de trabalho 

ligadas: às atividades cotidianas (aprender a separação dos resíduos, operação dos 

equipamentos); ao diálogo com os companheiros (relatos de vida, conversa sobre os 

acontecimentos cotidianos, etc.); aos momentos de decisão coletiva (assembléias, reuniões 

sobre a organização do trabalho, eleições de coordenação, etc.); à representação do grupo em 

outros espaços políticos (junto à Prefeitura, ao Fórum de Recicladores, etc.); e em projetos e 

ações de acompanhamento e assessoria promovidos por outras entidades (ONG, Fundações 

Privadas, etc.). 

Porém, a condição peculiar que perpassa a relação deste sujeito com o campo parece 

inibir a consolidação de representantes do segmento e fragilizar resultados educativos junto 

aos grupos. A condição transitória no trabalho, aliada à precariedade e/ou foco na 

subsistência, parece afastar as recicladoras dessas experiências educativas, não constituindo 

aprendizagens significativas no que tange ao pertencimento ao campo ambiental. A dimensão 

educativa do campo, junto às atividades de recicladoras, está orientada, sobretudo, a aspectos 

técnico-produtivos e/ou administrativo-organizacionais, como saberes necessários ao 

cotidiano de labuta e ao atendimento das necessidades dos sujeitos que agora trabalham na 

reciclagem. 

O discurso ambiental que permeia o campo (pautado, por exemplo, pela valorização de 

saberes ecológicos e pela preservação de recursos naturais) é reconhecido e, em alguns casos 

utilizados nos depoimentos, sem que se possa observar, porém, vinculações identitárias ao 

espaço social em análise aqui. Tal filiação é percebida mais comumente junto às pessoas que 



13 

 

assessoram o trabalho das associações, integrantes dos quadros de organizações não 

governamentais parceiras. 

 

 

Considerações finais 

 

Inseridos em uma peculiar cadeia produtiva – que inclui catadores de rua, grupos 

organizados em associações ou similares, atravessadores, agiotas, entre outros –, essas 

trabalhadoras, apesar (ou em função) das dificuldades, constroem formas próprias de 

sociabilidade; relacionam-se com um discurso de cunho ambiental, aderindo ou resistindo a 

ele; ressignificam suas trajetórias à luz das possibilidades disponíveis no presente; projetam-

se em direção ao futuro, por mais incerto e interditado que este se apresente. 

No entanto, enquanto assistimos regozijados à promoção da reciclagem ao mais alto 

posto entre as técnicas “ecologicamente adequadas” para o tratamento do lixo; esta parece 

seguir destituída de uma crítica sobre si mesma e, neste caso, sobre suas próprias condições de 

possibilidade e incremento. A reciclagem congrega sob condições precárias um contingente 

crescente de pessoas em inclusão precária, mulheres e homens em uma atividade insalubre e 

socialmente depreciada. 

O campo em análise se caracteriza também pela recursividade das relações entre as 

trajetórias de vida dos seus sujeitos (sua dimensão instituinte) e aquelas suas estruturas mais 

estáveis, como as políticas públicas e leis ambientais (sua dimensão instituída). Nesse 

esquema, ao entrarem em contato com um campo que os antecede e os ultrapassa, os sujeitos 

acabam o reescrevendo ao mesmo tempo em que se reformulam. 

Marcadas pelo constante trânsito entre lugares, pela perda e reconstrução de 

referenciais, assim como por inserções informais no mundo do trabalho, as trajetórias das 

mulheres e dos homens recicladores modulam suas relações com o campo ambiental. Estes 

sujeitos narram tomadas de posição constituídas na interação com a precariedade, mas 

também desconformes com ela, vivenciadas, ademais, como uma condição ausente nos usuais 

discursos que promovem a reciclagem, na maioria dos casos enaltecendo sua importância para 

sociedade sem, contudo, problematizar suas contradições na produção do sistema capitalista.  

Em narrativas construídas na relação de pesquisa, recicladoras parecem reconhecer e 

verbalizar o suposto valor de sua atividade, como um serviço prestado ao meio ambiente, mas 

enunciam no desejo de um trabalho distinto certo sentimento de desvalorização do exercício 

da reciclagem. Além disso, estes trabalhadores raramente articulam esse discurso à trama de 
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relações na qual a própria atividade se insere e da qual a imagem social do reciclador decorre. 

O trabalho de reciclagem, na maioria dos casos, é uma alternativa de sustento, uma opção 

desde a subsistência. A necessidade de sobrevivência, o aumento na renda, a melhoria na 

qualidade de vida e o desejo de inserir-se também no mercado de consumo constituem 

prioridades para estes sujeitos, instaurando tomadas de posição congruentes e estruturantes do 

jogo de forças que sustenta a cadeia produtiva de reciclagem. 

Nesse sentido, ao recusarem um engajamento mais efetivo, ao se apropriarem do 

discurso de cunho ambiental somente naquilo que este lhes oferece de significativo, a cada 

instante, reescrevem o campo imprimindo-lhe a sua marca. No que concerne à atividade de 

reciclagem, essa marca se manifesta na dificuldade do campo em modificar-se pelo acúmulo 

de conhecimentos e experiências: o trânsito dos seus sujeitos e a conseqüente evasão de 

saberes interpõe aos coletivos um recorrente recomeço. Daí, talvez, a prevalência das 

transformações operadas desde cima em relação àquelas operadas por iniciativa das bases. A 

dificuldade na formação de protagonismo, decorrência da alta rotatividade observada nesses 

coletivos, mas não apenas dela, limita as possibilidades de aprofundamento do debate e de 

reformulação significativa das dinâmicas de trabalho. 

Essa cadeia produtiva não é constituída somente pelos posicionamentos de recicladores; 

integram-na ainda representantes do poder público, organizações não governamentais, 

associações de recicladores, catadores de rua, atravessadores e os demais citadinos usuários 

do sistema público de coleta. Esses agentes se diferenciam entre si na sua proximidade e 

acesso aos recursos instituídos no campo – dados, por exemplo, pelo usufruto de vínculos 

formais de trabalho, estabilidade de contratos, autoridade nos processos decisórios legalizados 

–, e pelas habilidades desenvolvidas para se “situar” na trama de relações que caracteriza os 

serviços de reciclagem na cidade. Vislumbramos, portanto, um jogo de forças a potencializar 

não apenas as posições de agentes de instâncias governamentais, mas também dos 

atravessadores, reguladores informais da comercialização dos resíduos e, possivelmente, 

aqueles que vêm auferindo maiores ganhos com a reciclagem dos descartes gerados no 

sistema. 

Nosso itinerário de pesquisa tem nos sugerido uma hipótese de trabalho, que 

apresentaremos como provocação final. Em campo, entre observações e conversas com estas 

pessoas, a prática de narrar trajetórias tem configurado uma atividade reflexiva sobre as 

experiências de vida, ora destacando vivências significativas, ora proporcionando comentários 

acerca do contexto. Desta forma, além da coleta de informações, a narrativa potencializa um 

processo educativo que, consideramos, começa pela reconstrução das interpretações dos 
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sujeitos sobre seu lócus desde os caminhos que percorreram. 

Os itinerários poderiam ser problematizados nos elementos que os singularizam e 

também naqueles que os aproximam da coletividade, aventando possíveis unidades 

identitárias ao fortalecer suas produções de vida e discutir limites impostos pelo contexto (e 

suas relações de poder) a seus percursos pessoais e grupais. Iniciar pelo que têm a nos contar 

pode ser o ponto de partida para buscar (dialogicamente) alternativas que fortaleçam as 

recicladoras no campo de ação. 
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