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Este artigo versa sobre o resultado de minha pesquisa que tem por objeto o dinamismo 

das trajetórias de pessoas em situação de pobreza, examinando, mais precisamente, as 

expectativas e valores que as motivam para um processo de luta por reconhecimento. A 

investigação versa sobre as condutas de trabalhadores que, em situação de grande 

precariedade laboral e social, lutam por dignidade sem aceitar de forma apática a sua 

condição. O referencial teórico comporta autores que articulam uma análise objetiva da 

estrutura social com a subjetividade dos agentes envolvidos, trazendo conceitos como 

habitus precário, humilhação social, ressentimento e luta por reconhecimento. A 

metodologia utilizada corresponde a um estudo de caso com catadores e separadores de 

lixo em uma comunidade de Porto Alegre. 

Palavras chave: Pobreza; habitus precário; humilhação social; ressentimento; 

reconhecimento. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A vida do catador e separador de lixo urbano se compõe de alegria e sofrimento. 

Essa vivencia é motivo de reflexão para esses trabalhadores que se equilibram como que 

em uma gangorra dando a impressão de possuírem certa destreza. Esse processo é 

resultado da internalização no pensamento e no corpo de uma história de dominação 

social e da resignação diante da condição de pobreza, mas igualmente da resistência 

árdua e no geral inglória contra os processos de sujeição de sua existência. Para eles, o 

sofrimento vivido como catadores e separadores de lixo e nas lutas travadas tem um 

espaço, fica em algum lugar, está marcado no corpo, nas imagens cansadas que 

apresentam. Somente na convivência entre seus pares é que vivem alegrias e brincam, 
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quando então avaliam suas possibilidades de mudança. 

 O contexto em que me insiro para reflexão é no grupo de pesquisa de economia 

solidária que está vinculado ao programa de pós-graduação em Ciências Sociais da 

UNISINOS e a linha de pesquisa é trabalho, cooperação e solidariedade. Neste grupo, 

eu pergunto sobre a visão de si dos catadores e os valores que colaboram para a sua luta 

por reconhecimento. Para esta investigação realizei um estudo de caso com catadores e 

separadores de lixo considerando teóricos como Bourdieu (2007) que compreende que 

entre as pessoas que compartilham o mesmo habitus existem diferenças, as pessoas não 

são totalmente iguais, mas as diferenças são menos relevantes do que as diferenças entre 

pessoas com habitus diferentes. Souza (2003), que compreende que além da diversidade 

de diferenças outra ainda é mais significativa, o fato de pessoas em situação de pobreza 

herdarem um habitus com uma memória histórica de coerção e violência internalizados 

no jeito de ser de cada agente com um toque de esperança de mudança na condição 

sofrida. Os ideais de mudança estão revestidos de um poder simbólico que se 

materializa no comportamento das pessoas em situação de pobreza. Esse jeito de ser 

Souza (2003) conceitua como habitus precário. 

 Gonçalves Filho (1998) entende que as lembranças dessas vivencias históricas 

de humilhação fazem parte do cotidiano das pessoas pobres, bem como uma sensação 

de impedimento que se torna visível nas angustias como a de estar diante de situação de 

participação em espaços onde as condições não são as mesmas com as quais vivem. 

Essas lembranças resultam de um sentimento de humilhação que não é pessoal e sim 

social. Esse autor conceitua esse processo como humilhação social. Portanto, as 

escolhas dos catadores dependem das condições internalizadas e das oportunidades 

vivenciadas, as quais são diferentes em cada trajetória de vida.  

Compreendo neste trabalho que essas vivências de humilhação social geram 

ressentimentos que ressurgem nas lembranças de violências sociais produzidas da 

interação com o outro como em um pedido de outro reconhecimento. Segundo teóricos, 

a luta por reconhecimento surge de um processo de relação com o outro. E esse 

processo tem três momentos. No primeiro momento me reconheço como ser humano na 

relação com o outro. É através deste reconhecimento, no olhar do outro, que constituo 

para mim um sentimento de amor e autoconfiança. O segundo passo do reconhecimento 

traz a marca da diferença, o que me constitui como diferente deste outro que é tão 

humano quanto eu. É nesta relação intersubjetiva e no reconhecimento da diferença que 



 

 

constituo a noção de direito, de respeito próprio e de dignidade. Quando percebo meus 

limites e no outro reconheço potencialidades que eu não tenho, quando também percebo 

a importância da participação coletiva, desenvolvo a auto-estima e a solidariedade. 

O início do trabalho de campo foi um processo de lutas internas no qual eu 

colocava em questionamento minha própria trajetória pessoal, profissional de trabalho e 

de investimento neste espaço. Foi uma trajetória que tinha como referência o 

protagonismo das pessoas em situação de pobreza e a criação de espaços de participação 

e reflexão sobre seu cotidiano. Foi um trabalho de intervenção na realidade que 

encontrou seu limite de ação. Era preciso agora conhecer esta realidade de outra forma, 

com outra posição de observação. Esse aprendizado fez-me refletir sobre o que 

compunha, teoricamente, minha própria trajetória pessoal nesta realidade. Escrever 

sobre o assunto ajudou a reconstruir este olhar. 

Durante a coleta de dados, em vez de procurar uma aproximação da comunidade 

estudada, minha nova inserção se direcionou para modificar a imagem que os 

moradores tinham da minha pessoa e do meu trabalho. O primeiro momento da coleta 

de dados foi minha aproximação ao trabalho de separação de lixo. Durante dez dias 

estive no período de um turno colaborando na separação de lixo na cooperativa de 

triagem de lixo da Ilha Grande dos Marinheiros e na casa de catadores carroceiros 

associados, colaborando em seu cotidiano. 

Pode-se se afirmar que essa aproximação foi como um rito de passagem, de uma 

profissional técnica, psicóloga social, a pesquisadora da realidade. Era necessário ouvir 

sem pensar em processos de intervenção e sim de reflexão sobre aquele cotidiano. Nesse 

movimento eu estranhei a mim mesma e era necessário me distanciar para escrever 

sobre essa diferença em meu diário de campo. Nessas idas e vindas, os moradores 

compreenderam o motivo de eu estar ali e começaram questionar se eu estava mudando 

de profissão e se iria estar na mesma situação de outras pessoas, que vinham pesquisar e 

desapareciam depois ou transmitiam para a sociedade uma imagem diferente da real. A 

minha trajetória com eles possibilitou a confiança em meu novo trabalho, apesar do 

estranhamento. Por esse motivo, com algumas entrevistas, não foi usado o gravador e 

também não utilizei muitas fotos para me diferenciar dos outros profissionais citados 

por eles. 

O segundo momento foi a minha participação em um debate na câmara de 

vereadores, no momento da votação de um projeto que retiraria as carroças de 



 

 

circulação da capital em oito anos, e pretendia organizar os catadores na separação de 

lixo em forma cooperativada e privatizar a coleta de lixo da cidade. Neste processo, tive 

participação em reuniões, na sessão de votação na câmara e também a análise de quatro 

jornais: Zero Hora, Diário Gaúcho, Correio do Povo e O Sul, no período de 13 de maio 

até 1° de julho de 2008, como também de documentos da câmara e jornais da 

associação dos carroceiros e do Movimento Nacional dos Catadores e Recicladores. 

O terceiro momento da coleta de dados foi a realização de entrevistas. Foram 

realizadas 15 entrevistas com catadores e separadores de lixo associados, 

cooperativados e individuais, de acordo com a disponibilidade dos moradores. Foram 

entrevistas guiadas ou semi-abertas. A maioria das entrevistas foi realizada com 

mulheres, pois faz parte da organização dos próprios catadores que os homens saem 

para buscar o lixo enquanto as mulheres colaboram na separação do lixo em suas casas. 

Ambos realizam as duas tarefas, mas predomina a participação dos homens na coleta e 

das mulheres na separação de lixo. Nas entrevistas eu pedia para que o entrevistado 

falasse de sua vida e deixava livre por onde gostariam de começar a falar, geralmente 

começando pelo seu trabalho, seguido por relatos da infância, escola, colaboradores e 

amigos na vida. Depois eram realizadas três perguntas: o que é pobreza, ser pobre e 

situação de pobreza. 

 

2 A VIDA DOS CATADORES ENTRE RESSENTIMENTOS E LUTA POR 

RECONHECIMENTO 

 

Nesta pesquisa como já anunciamos acima percebemos que a vida do catador e 

separador de lixo urbano tem momentos de alegrias e de sofrimentos. O trabalho com o 

lixo de algum modo também comporta momentos de lazer. A alegria e o sofrimento são 

motivos de reflexão para nossos entrevistados. Eles se equilibram nessa gangorra dando 

a impressão de utilizarem uma destreza, em resultado da internalização, no pensamento 

e no corpo, da dominação social e da resignação diante da condição de pobreza, mas 

igualmente da resistência árdua e no geral inglória contra os processos de sujeição de 

sua existência. Para eles, o sofrimento vivido como catadores e separadores de lixo e 

nas lutas travadas tem um espaço, fica em algum lugar, está marcado no corpo, nas 

imagens cansadas que apresentam. Somente na convivência entre seus pares é que 

vivem alegrias e brincam, quando então avaliam suas possibilidades de mudança. 



 

 

 

 E o sentimento das pessoas onde fica? O sentimento da gente, o 

sofrimento de cada um de nós hoje, onde que fica? Sabe que a gente aprende 

a conviver com as pessoas e aprende a gostar delas, mas tem umas assim que 

tu convive todos os dias e tu não gosta, tu sabe só no olhar. E eu aprendi, a 

gente aprende a gostar das pessoas e a conhecer as pessoas tudo que é tipo de 

gente que está na frente da gente, que convive com a gente e aí tu olha assim 

bem pr'a pessoa a aparência dela vai me dizer que é uma pessoa sofrida, 

angustiada, uma pessoa que tem uma dor dentro dela, uma pessoa sofrida, 

doída, porque ela queria ter, e não que ela não possa, mas porque ela 

paralisou naquele momento ali, onde ela tem que trabalhar, trabalhar..., p’ra 

comer e comprar as coisas pra ela, e isso tu não vê na rua: as emoções ficam 

no corpo, paradas dentro da gente. 

 

O ressentimento diante das tristezas vividas esteve como um pano de fundo da 

pesquisa de campo. As lembranças dos catadores se referiam a um sentimento pessoal 

que tem relação com as condições precárias do seu grupo social. A percepção dessas 

condições precárias é coletiva, produto de interações. Nossos entrevistados percebem 

que suas limitações são experimentadas também pelas pessoas que as cercam. Os 

sentimentos de raiva e revolta trazem consigo a demanda para transformar a sensação de 

prisão destas marcas corporais em libertação do sofrimento na relação com os outros. 

Os catadores, ao manifestarem raiva e indignação, indicam que estão aspirando a 

mudanças na sua relação com a sociedade. Percebemos que nossos entrevistados são 

educados para viverem tais batalhas desde crianças, chegando ao ápice no momento em 

que começam a se perceber como gente. 

Um dos aspectos que considerei importante para essa síntese é o sonho de 

libertação citado em todas as entrevistas como um dos motores de rompimento com os 

ressentimentos e de luta pela vida. Esse ideal tem relação com vários valores adquiridos 

em diferentes momentos da vida dos entrevistados. 

Percebe-se que o desejo de libertação, importante para a tomada de atitude em 

suas vidas, é construído a partir de valores que receberam da convivência familiar e que 

transmitem a seus filhos. Esse desejo refere-se também à maneira singular com que cada 

catador e separador de lixo urbano compreende o seu coletivo familiar e no qual 

encontra o seu sentido de ser homem, mulher, criança, adulto, na cultura em que se 

insere. O sentimento de ser gente, ou de pertencer à humanidade, é adquirido nos 

primeiros cuidados e carinhos de um ser humano a outro. Os catadores e separadores de 



 

 

lixo urbano percebem-se humanos nos olhares de seus pais e irmãos com os quais 

interagem entre trabalho, brincadeiras, hostilidade e cuidados. Eles internalizam as 

regras dessas interações e o desejo de significarem algo para os demais. Dessas 

interações adquirem as noções de confiança, de igualdade e desigualdade, de auto-

estima. As vivencias de amor e desamor provavelmente interferem nas maneiras como 

os catadores adquirem a noção de ética e de justiça. 

Na escola, na convivência com crianças e com os professores, os catadores 

notam as diferenças que envolvem as concepções de gênero, classe e etnia: desde 

crianças, já conhecem seus limites materiais e culturais. Com os confrontos vividos na 

comunidade escolar, os catadores aprendem a defender os valores adquiridos na família. 

Percebem seu estado de humanidade precário ao se identificarem no sentimento de 

abandono da sociedade vivido por si próprios e pelas pessoas de seu ambiente familiar e 

comunitário. Ao mesmo tempo, criam relações de poder entre homens e mulheres, 

crianças e adultos, reproduzindo dominações e relações de violência. 

Percebemos na análise das entrevistas que, através da tomada de atitude e da 

inserção na sociedade, os catadores e separadores de lixo aprendem a lutar pela sua vida 

e pelo seu sustento. Além da garantia de renda, questionam a universalidade dos 

conceitos aos quais estão submetidos e estigmatizados. Percebemos, nas respostas das 

entrevistas, que o conceito de pobreza para eles generaliza indevidamente a todos, 

mascarando as distinções estabelecidas a partir das diversas escolhas que fazem e que 

orientam suas ações. A partir destas escolhas, se distinguem entre si e de seus pares, 

estabelecendo as relações de poder.  

 A formação de seus valores morais depende de escolhas que orientam as suas 

atitudes no mundo e são movidas pela valorização de suas interações sociais e de sua 

cultura. Esses valores que orientam suas escolhas tem como uma das influencias as 

escolhas de seus pais, que os educaram a partir do contexto histórico em que viveram. 

Divergindo de família para família, são concepções de vida heterogêneas. O catador luta 

pelo respeito a essas diferenças e pela liberdade de expressão autêntica de sua 

identidade, pelo reconhecimento de seu trabalho e de sua cultura.  

Estamos tratando neste trabalho da luta por reconhecimento dos catadores na 

sociedade e de como adquirem esses valores para estabelecer o embate no jogo social. 

Para tanto se faz necessário conhecer a dinâmica intersubjetiva de como adquirem estes 



 

 

valores, e de como acontece o processo de se reconhecerem como seres humanos no 

grupo em que se encontram.  

 Os catadores e separadores de lixo urbano percebem, desde tenra idade, que 

estão expostos as desigualdades das posições no jogo social: “As leis valem para o 

pobre diferente do que valem para o rico, para uns se cumpre, para outros não”. O 

campo de disputas é composto pelos capitais econômicos, sociais e culturais, que são 

herdados e adquiridos nas trajetórias de vidas e de seus antepassados, expressas em seu 

jeito de ser. O campo é composto por pessoas de diferentes trajetórias e com habitus 

diversos.  

Para Bourdieu (2007a) entre as pessoas que compartilham o mesmo habitus, 

sempre existem diferenças, as pessoas não são totalmente iguais, mas as diferenças são 

menos relevantes do que as diferenças mais relevantes que existe entre pessoas com 

habitus diferentes. Portanto, as escolhas e gostos dos catadores dependem das condições 

internalizadas e oportunidades vivenciadas que são distintas a cada trajetória de vida. 

Após essa retomada da análise realizadas com foco na pessoa do catador, nas 

suas trajetórias e em seus conceitos sobre a situação de pobreza, busco identificar, nas 

entrevistas, as configurações sociais explicativas da conduta e da visão de si desses 

trabalhadores. Objetivo identificar como mais profundidade as expectativas e os valores 

que os fortalecem na sua luta por reconhecimento, considerando três temas: a 

importância deste trabalho da catação para a sociedade, seu valor, o que os identifica 

que tem relação com a precariedade de suas condições de vida, e o que os distingue 

como relação ao gênero.  

 

3 AS LUTAS DOS CATADORES E SEPARADORES DE LIXO EM PORTO 

ALEGRE 

 

A problemática dos resíduos sólidos abrange aspectos econômicos, sociais, 

culturais, políticos e ambientais. Portanto, é um tema que, além de organizar os 

catadores, leva em consideração as concepções éticas de relações com a natureza e com 

o ser humano. A cadeia produtiva dos resíduos sólidos compreende assuntos referentes 

a hábitos sociais, cidadania e ecologia, e tem envolvido atores como o Estado, as 



 

 

instituições de fomento e universidades, abrangendo diversas áreas do conhecimento, 

bem como indústrias que estão aderindo ao processo de transformação do material 

reciclável em produtos para consumo como: confecções, material de construção de 

qualidade, produção de gás e também de energia gerados a partir da reciclagem do lixo 

orgânico. 

Percebemos nesta pesquisa que a principal disputa dos catadores em Porto 

Alegre é defender seu trabalho através do diálogo com as lideranças locais e da 

negociação com o governo municipal. Os catadores entendem que é importante 

valorizar a cultura, seu jeito de ser e, dentro dessa proposta, o grupo de catadores 

entrevistados propõe o surgimento de políticas públicas que trabalhem com os 

carroceiros o atendimento a suas famílias, do ponto de vista da saúde, educação, 

habitação e qualificação para o trabalho. Os catadores entendem que existe uma falta de 

interesse em colaborar para o crescimento e a qualidade de vida do catador.  Os 

acontecimentos dão margem para que o catador compreenda que está sendo usado como 

mão de obra barata para o desenvolvimento econômico de outros, o que expressa o grito 

de ordem dos mesmos na câmara de vereadores: “máfia do lixo”. Em sua percepção, o 

interesse econômico está acima do interesse pelo crescimento pessoal desses 

trabalhadores. 

Nesta pesquisa, percebemos que o trabalho de catação e separação de lixo é o 

início de uma cadeia produtiva que está se constituindo principalmente para a produção 

de energia. O lixo orgânico coletado e separado será transformado em gás metano e 

vendido ao Japão para fornecimento de gás e energia aos países desenvolvidos. A partir 

da análise de disputa do campo, podemos pensar que, se o investimento utilizado para a 

exportação da matéria prima que produzirá energia fosse feito a nível local, a qualidade 

de vida e a renda desses trabalhadores poderiam ser muito melhores. Caso contrario, 

como a matéria prima é produzida aqui e exportada, ao invés disso os catadores passam 

a serem organizados apenas para o início desta cadeia produtiva sem haver a percepção 

de todo o processo desta cadeia produtiva.  

Examinar a precariedade de condições do trabalhador é compreendê-lo dentro de 

uma estrutura social problematizando ações de enfrentamento homogenizadoras e que 

negam a importância de suas ações para a construção do patrimônio da humanidade. Os 

trabalhadores não são os mesmos, suas histórias de vida e relação de parentesco também 



 

 

divergem. Com esta pesquisa, compreendemos que a luta por reconhecimento dos 

catadores de transformar a imagem de pobres em trabalhadores é a denúncia de que a 

sociedade deixou de considerar a história desses trabalhadores e de outros, pescadores, 

trabalhadores da construção civil, costureiros, etc., como construtores da sociedade em 

que estão. Cada trabalhador tem sua história e, a partir desta, é que se pretende pensar as 

precariedades das suas relações materiais, culturais e sociais. 

A luta por reconhecimento, para o catador, refere-se ao respeito às diferenças, 

à afirmação cultural aliada a uma busca por igualdade de oportunidades. Esta disputa é 

contraditória. Em alguns momentos, reproduz as desigualdades nas relações; em outros, 

as questiona. Um dos motores dessa lutas são os valores morais produzidos nas relações 

com o outro que fizeram cada ser humano se conhecer por gente. Estes valores estão 

internalizados na maneira em que se vive e são, em um primeiro momento, 

considerados comuns aos seres humanos na vida. Porém, a interação com o outro 

desacomoda, desestabiliza, é estranha. Esses valores internalizados oferecem sentidos à 

vida. Para nossos entrevistados, esses valores não são adquiridos de forma pacífica, 

muitas vezes resultam de violências, trabalho infantil e coerção social. 

 

4 A PRECARIEDADE DA VIDA ADVINDA DE GERAÇÕES 

 

Para nossos entrevistados, rememorar sua vida é algo difícil, as lembranças 

trazem consigo sensações de sofrimento produzindo choro, revolta, expressões de 

tristeza. As palavras ressentidas eram o pano de fundo de suas histórias de vida. Por 

vezes o ambiente ficava tenso pela densidade das histórias trazidas.  Em nosso 

referencial teórico vimos que as memórias ressentidas são um pedido de outro 

reconhecimento. O que expressam, então, essas estranhas sensações diante da fala e 

escuta dessas histórias de vida? 

Os relatos das agressões vividas na infância e trabalho infantil não eram de 

indignação em relação às figuras do pai e mãe. A revolta era pela a situação social 

vivida, de precariedade. Nas falas parecia claro que recebiam dos pais o que eles tinham 

condições de oferecer. Eram expressões que se referiam aos impedimentos para brincar 

e estudar em função de outras prioridades, como ter o que comer e o cuidado com o 



 

 

grupo familiar. Essas lembranças remetiam para as diferenças entre “eu” e o outro, que 

traziam com elas sentimentos de indignação. As desigualdades eram rememoradas com 

emoções desagradáveis pelos entrevistados, manifestas em suas expressões de choro, 

revolta e tristeza quando falavam. Na ausência dos pais, o cuidado entre os irmãos para 

manter o grupo familiar era o que dava sentido a vida. Desde crianças os entrevistados 

sentiam a responsabilidade do cuidado para com os seus e essa tarefa era empreendida 

num misto de solidariedade e hostilidade.  

O cuidado de si e de seus pares, responsabilidade construída desde a mais 

tenra idade para os entrevistados, e a comparação com o outro semelhante que vive 

condições diferentes, já indicam o pano de fundo no qual os valores dos nossos 

entrevistados vão tomando forma. O sentimento de abandono não é visto como uma 

questão pessoal porque existe uma identificação no grupo familiar, um irmão se vê no 

outro e nas dificuldades das relações parentais. Também aprendem desde pequenos que 

a precariedade das condições é vivida pelo grupo familiar, e há o mesmo sentimento de 

revolta e hostilidade que os amparara mutuamente diante de um abandono coletivo. 

Conforme visto nas entrevistas, a importância das relações de parentesco e do 

cuidado com a vida, que corresponde à nutrição, ao cuidado com a saúde e ao afeto, tem 

como referencia os pais no lugar de comando e os irmãos de solidariedade e apoio. O 

exercício das funções de cuidado e comando é internalizado e começa a fazer parte das 

sensações corporais dos entrevistados, construindo o lugar de homem e mulher e a 

forma de relação entre estes e com o mundo. As pessoas entrevistadas aprenderam a 

idealizar e reproduzir o lugar de comando de seus pais, bem como a serem responsáveis 

pelo cuidado com seu semelhante. Esse aprendizado é gerador de relações conflituosas e 

competitivas no grupo familiar, que se acirram na adolescência. Na ânsia de ocupar seu 

lugar na sociedade, a adolescente disputa o poder de comando idealizado e 

internalizado, assim expressado: “Eu queria me livrar do pai e da mãe”, “Ah, a gente 

que é se libertar do pai e da mãe”. 

O confronto de valores e a disputa por reconhecimento acontecem também na 

escola, onde as crianças aprendem a negociar seus interesses e a participar de disputas 

entre as famílias que se relacionam na comunidade e nas relações de poder entre os 

agentes escolares. Desde pequenas, as crianças aprendem a lidar com o conflito de 

valores expresso nos preconceitos e a defender os valores de seu grupo familiar.  



 

 

Nas entrevistas percebemos que a luta por reconhecimento surge do trabalho 

de educadores populares que tem o objetivo fazer a reflexão sobre o cotidiano com as 

pessoas em situação de pobreza. Percebemos ainda que através dos educadores de 

projetos alternativos à escola, que trabalham suas ações a partir da cultura local, os 

entrevistados jovens adultos aprenderam a desenvolver seus gostos, nascidos no berço 

familiar, e criar novas alternativas de sobrevivência e geração de renda. Através do 

processo educativo alternativo, os entrevistados aprenderam a defender os valores 

adquiridos na família, e a negociar esses os valores com seus educadores ou colegas, 

qualificando o seu lugar na família e na sociedade. Essas possibilidades de educação 

dependeram da posição em que os agentes de educação se colocaram diante da realidade 

cotidiana dos entrevistados. 

O amor ao trabalho, citado nas entrevistas, é construído desde as primeiras 

relações dos catadores com sua família. É através do trabalho que as pessoas 

entrevistadas entendem representar algo para alguém dentro das condições que 

possuem. Aprendem a conhecer o mundo e as formas de interagir com ele através de 

seus afazeres. O status do lugar masculino no grupo familiar é dado quando o homem 

busca o sustento para o seu grupo familiar e o da mulher está na garantia da 

administração e do cuidado com este grupo. A partir desta combinação são relatados os 

fracassos e os sucessos familiares. A garantia de renda, em combinação com esses 

lugares de poder, fornece um certo equilíbrio na gangorra da vida dos catadores.  

É através do trabalho que os entrevistados garantem o seu valor como pessoa 

humana no grupo familiar e na sociedade. E esse valor está alicerçado no sonho de 

libertação que, como já foi citado, tem seu ápice na adolescência, no momento em que o 

jovem percebe sua importância para o grupo onde está e para a comunidade em que 

vive. Neste momento, pais e filhos disputam pelo comando da vida do aspirante a 

adulto. Esse desejo de libertação também está presente na competição pelo lugar de 

poder, bem como um movimento de reprodução da história familiar. O sonho desses 

adolescentes já foi vivido pelos seus pais sem ser realizado. Esse momento é contado 

por nossos entrevistados como um encanto pelo mundo perdido pela continuidade das 

dificuldades antes encontradas na família de origem, revividas no novo grupo social.  

  A percepção do catador da realidade precária em que vivem, tanto das 

condições materiais quanto dos vínculos sociais, é o que movimenta o seu ideal de 



 

 

libertação, e não apenas a desejada mudança de posição no grupo familiar vivida na 

adolescência. A constatação desta realidade fez os entrevistados se parecerem com seus 

pais nas suas atitudes, repetindo algumas e mudando outras conforme o aprendizado que 

receberam dos amigos, dos serviços de apoio e das experiências adquiridas nas 

trajetórias de vidas. A partir deste momento da análise das entrevistas, percebemos que 

este desejo de libertação já estava presente na vida dos pais e que este é um pré-

dispositivo herdado do grupo familiar que faz parte da cultura dos entrevistados. Esse 

desejo traz consigo a história de antepassados que, como nas trajetórias de vida atuais, 

não encontraram realizações e, a partir destes impedimentos, criaram estratégias de ação 

conhecidas por nossos entrevistados e reproduzidas por eles na educação de seus filhos. 

Conforme o referencial teórico, Gonçalves Filho (1988) entende estes impedimentos às 

realizações, advindo de gerações como humilhação social que está presente nas 

trajetórias dos catadores. 

O trabalho com o lixo surge das necessidades concretas presentes nas 

condições precárias de suas vidas e hoje garante a renda aos entrevistados. Essa 

sustentação que o trabalho proporciona os eleva a uma condição de dignidade, pois 

garante a realização de alguns de seus sonhos. Essa posição ativa diante as dificuldades 

é o que oferece aos entrevistados uma sensação de sucesso em relação àqueles que 

choram sua situação de precariedade. Essa é uma comparação trazida pelos 

entrevistados no que se refere a como encarar a condição de precariedade. Para eles, 

alguns assumem a submissão a essa condição sem encontrar saída, outros refletem essa 

condição e agem através do seu trabalho, buscando alternativas.  

Ser pobre, para os entrevistados, é aceitar a condição de precariedade sem 

lutar por sua mudança. A explicação que usam para essa aceitação é a de estarem presos 

ao passado ou a uma sensação de fracasso movida pela inveja, pela raiva e pela 

influência do passado de sofrimento de seus antepassados. Para estas pessoas, as marcas 

dessa precariedade material e de espírito são percebidas no corpo e nos comportamentos 

de submissão a essa condição. O que os movimenta para esta luta é a reivindicação de 

outra posição neste jogo da vida, onde o sonho de libertação individual e coletivo possa 

ser alcançado. 

Outra explicação dada pelos entrevistados para as atitudes e posições diante 

da vida é a de alguém querer mais do que pode ter, em outras palavras, a inveja. Esse 



 

 

desejo faz algumas pessoas agirem desonestamente ou ocuparem o lugar de vítimas 

diante da vida como estratégia para saírem da condição precária. Portanto, estamos 

falando de habitus precário, que se distinguem de acordo com as explicações e 

respostas de cada pessoa e que orientam as atitudes para sair da condição de sofrimento 

e onde a oferta para estas escolhas são limitadas. E por vezes, devido à precariedade de 

ofertas para suas escolhas, reforçam o discurso dominante e o preconceito tomando 

atitudes que correspondem a imagem estigmatizante que a sociedade tem dos pobres. 

 As escolhas consideradas indignas pelos entrevistados são aquelas que levam 

a pessoa a aceitar a dominação das marcas desses sofrimentos sem a negociação de seu 

valor com a sociedade, se submetendo à condição pré-determinada socialmente como o 

crime, a violência, a prostituição. A posição digna está em trazer o sustento para a 

família através do esforço, produzindo algo para a sociedade com sua ação. Com o 

trabalho do lixo, os entrevistados sabem que estão fazendo um serviço para a cidade, 

recolhendo o material e gerando renda a si e aos seus. Produzem algo à sociedade e 

considerando seus próprios limites, esta ação é considerada uma posição valorativa 

pelos mesmos. 

 Os catadores sabem da importância desses valores para o grupo familiar e 

sabem que precisam negociar para mantê-los vivos na memória de seus descendentes. 

Permitir que as iniciativas privadas de fora da comunidade garantam a educação das 

crianças ou que o Estado imponha outros valores para as crianças e mulheres é permitir 

que estes ocupem o lugar masculino de socialização e sustento da família. O que está 

em disputa é quem irá ser o agente que transmite os valores que formam o capital 

cultural e social, e que garantem o sustento e a história familiar. Numa visão 

homogeneizadora dos valores morais, esses capitais correspondentes à história dos 

antepassados são negados e reproduzidos nas atitudes submissas dos pobres diante das 

dificuldades, mas são reivindicados na luta por dignidade desses trabalhadores. Garantir 

o lugar masculino está para além de prover o sustento é garantir lugar na sociedade para 

os sonhos dos antepassados que permanecem na maneira de viver e de sonhar dos 

entrevistados. 

Dessa forma, aceitar a condição de pobre é aceitar essa homogeneização e 

negar as desigualdades percebidas nas relações sociais e rememoradas de forma 

ressentida pelos entrevistados. Compreendemos que em sua luta reclamam o 



 

 

impedimento para fazer valer os sonhos de seus pais e a possibilidade de viver suas 

tradições. Como expressaram as palavras de uma catadora, “Por que o pobre é impedido 

de viver uma vida digna?”. Conceber políticas públicas voltadas ao trabalhador em 

situação de precariedade é pensar essa história que os levou a viver situações de 

impedimento e precariedade, devolvendo a esses trabalhadores o lugar de produtores da 

história da sociedade, reconhecendo-os e redistribuindo patrimônios culturais, 

econômicos e sociais que foram retirados dos mesmos por muitos anos. 

 

5  A DIFÍCIL CONSTRUÇÃO DOS PAPEIS MASCULINOS E FEMININOS 

 

Até este momento analisamos as configurações sociais explicativas da luta 

por reconhecimento dos catadores que estão relacionadas às condições precárias 

materiais, culturais e sociais de vida. Estas explicações levaram os entrevistados a 

mergulhar em suas histórias, na de seus pais e do local onde moram. A rudeza e a 

precariedade de suas condições de trabalho se equiparam em sua memória a situação de 

precariedade dos escravos. As explicações dos entrevistados se referem ao sofrimento e 

ao desejo de libertação e de defesa da cultura de povos que não estão submetidos à 

lógica hegemônica.  As condições de precariedade nas quais vivem os identificam, mas 

as interações que estabelecem os diferenciam. Nestas distinções, o gênero também é um 

assunto trazido nas entrevistas para referir as batalhas que vivem em suas vidas. 

Homens e mulheres abordam essa questão para indicar o que os movimenta na disputa 

por valores na sociedade. 

Ao abordar essa questão, percebemos que a luta por reconhecimento expressa 

contradições e reflete a reprodução do poder, por meio de deslocamento dos agentes nos 

seus espaços de disputa.  Os catadores e separadores de lixo legitimam a dominação que 

os aprisiona nas suas atitudes, ou seja, querem mandar, têm internalizado o poder 

simbólico que os domina quando definem suas escolhas. Um exemplo disso são as 

atitudes agressivas com seus pares. Ao tomar essa atitude, o catador entende estar 

agindo de forma natural e nega seus próprios desejos de libertação, na interação com 

seus semelhantes. Esse desejo de dominar é internalizado no cotidiano do catador, 

presente nas relações do homem em relação à mulher, do adulto em relação à criança. A 



 

 

gênese desta internalização é invisível aos nossos olhos, esquecida na memória, mas faz 

parte das marcas no corpo percebidas nas sensações de nossos entrevistados.  

Como percebemos nas entrevistas, é nas primeiras relações familiares que os 

entrevistados conhecem as funções e os lugares desempenhados por homens e mulheres, 

e este aprendizado se reproduz nas novas relações construídas. Cabe ao lugar masculino 

trazer o sustento para a família, como também fazer a socialização deste grupo com a 

sociedade. É através das notícias trazidas da rua, dos bares e das reuniões que as 

famílias criam suas regras para pensar sua posição no mundo. “Meu marido está 

associado, eu não. Eu não quero me associar, eu tenho pouco tempo para ir à reunião 

porque eu tenho as crianças, ele se envolvendo, me conta tudo, daí eu deixo pra ele, 

prefiro assim.” O lugar de prestígio masculino é de fazer o elo entre o grupo familiar e a 

sociedade. Enquanto o status da mulher é a organização da casa e da família. 

A partir das entrevistas, percebe-se que existe uma hierarquia no grupo familiar 

na qual o homem, quando consegue cumprir com suas obrigações no grupo familiar, 

tem poder de mando e a mulher se submete a ele, cabendo a ela o poder do cuidado 

afetivo no grupo em que vivem.  Conforme percebemos no capitulo quatro os catadores 

aprendem desde pequenos essas obrigações e a brincar com as tarefas de seu trabalho. 

Aprenderam a se perceber na sociedade através do sofrimento, pela precariedade de 

suas condições, pelo prazer de descobrir o mundo e sua relação com ele que acontece de 

forma diferente para meninos e meninas. O sentimento de humilhação advém da 

fragilidade de exercer essas funções. Ambos, homem e mulher, buscam cumprir e 

exigem de seus companheiros o cumprimento dessas funções. As fragilidades no 

cumprimento das mesmas geram hostilidade e agressões no grupo familiar.  

 

Minha infância foi difícil porque a convivência com meu pai foi 

precária. Ele chegava em casa bêbado e batia na gente, mas ele às vezes ao 

contrário disso, ele era um pai bom, dava tudo pra gente. A mãe coitada não 

podia se meter se não apanhava também, então ficava quieta. 

 

Os homens agridem quando se sentem inseguros em cumprir a tarefa de manter 

o grupo familiar, no caso contrário, são bons porque estão cumprindo seu papel. Se, por 

um lado, as mulheres se submetem ao comando de seus maridos quando os mesmos 

cumprem com o seu papel - se elas têm tudo, precisam aguentar tudo - por outro lado 



 

 

também fazem a reflexão de que esse sustento não é apenas material.  As mulheres se 

submetem quando têm essa garantia, caso contrário, sentem-se humilhadas e não 

encontram sentido de permanecer assim, passando a agredir também. Duas entrevistadas 

contaram que bateram em seus companheiros quando eles levaram coisas das suas casas 

para comprar drogas, como mostra o relato de uma delas: 

 

Aquela praga, eu quase matei ele a paulada, depois que eu quase 

matei ele a paulada (pensou e continuou). Eu com oito meses de barriga, ele 

me levanta por traz e se bota comigo no chão fiquei com o nenê quase 

trancado na minha costela. E essa aqui (filha) tinha uns seis anos morava 

comigo ela me deu uns prego deste tamanhão, eu coloquei num sarrafo deste 

tamanho, quase matei. Ficou um mês e pouco quase morreu no hospital. 

 

Com o rompimento dos acordos conjugais, os homens buscam outro grupo 

familiar para exercer sua função de provedor, enquanto as mulheres buscam outras 

formas de ter o sustento da família. Em alguns casos, o Estado cumpre esse papel, em 

outros casos outro homem passa a prover o sustento do grupo. Portanto, o sustento 

oferecido pelo papel masculino é o provimento da nutrição como também a garantia das 

regras de uma boa convivência e o direito à escolha.  O presidente da associação dos 

carroceiros relatou que os programas sociais ajudam, mas que o preço por essa ajuda é a 

dignidade. Ele mostra que o que está em jogo para esses trabalhadores é o 

fortalecimento do lugar masculino no sustento de suas mulheres e filhos.  

Segundo Souza (2003b), o habitus precário é produzido no processo de 

modernização de países periféricos, onde os escravos tinham como valor maior a sua 

liberdade comparada à garantia da boa convivência familiar. Com relação aos catadores, 

para garantir esse lugar masculino eles vivem contradições, pois internalizaram um 

lugar de chefia e de dominação do grupo vivendo neste lugar de prestígio situações de 

coerção e violência que estão naturalizadas na função de autoridade. Ao mesmo tempo 

em que as brincadeiras advindas da relação com o trabalho e na identificação com a 

revolta pelas condições em que vivem evidenciam a internalização de uma luta por 

realizar os sonhos que vêm de gerações, por liberdade de escolha e possibilidade de 

formar decisões. Nessa luta pelos sonhos está presente o desejo de garantir este lugar 

masculino. 



 

 

É na falta de um provedor que grupos de famílias se organizam para garantir sua 

renda em conjunto através de seu trabalho com o lixo ou em outro espaço como em 

cooperativa. No galpão de reciclagem, o material é coletado pela prefeitura local e a 

venda é realizada para outras instituições. Existe uma boa relação com os parceiros já 

que é através deles que vem o crescimento e o sustento para o coletivo do grupo. Ou, 

como dizia um cooperativado falando de um curso de capacitação de estavam recebendo 

de um grupo de fomento, “É claro que não gostamos da capacitação, mas é um jogo de 

interesses, a gente faz o que eles precisam em troca eles nos oferecem o que 

precisamos”. A parceria para a cooperativa é vital para a subsistência do grupo. 

Portanto, além de garantir a organização do empreendimento, “a gente se relaciona bem 

com os parceiros porque a gente não deixa ninguém mandar aqui dentro”. Precisam 

manter o diálogo com as outras instituições.  

O nascimento do galpão de reciclagem foi uma proposta de organização social 

que tem como referência o lugar da mulher na comunidade. O surgimento da 

cooperativa foi o resultado de um processo histórico que nasceu da precariedade de 

condições em que viviam e, neste momento, foi necessário o diálogo com outros atores 

para encontrarem uma saída desta condição. A presença de instituições religiosas trouxe 

uma nova mensagem a estas pessoas, a de possibilidade de reivindicar sua cidadania. A 

resposta acabou sendo a organização entre famílias e a fundação da cooperativa. 

Muito embora, a presença das mulheres seja significativa no trabalho catação e 

separação de lixo urbano, sua batalha é em manter sua função social de cuidado com a 

administração de sua casa e família. As entrevistas aconteceram de forma que parecia 

que elas não têm uma consciência da importância do papel da Mulher na trajetória deste 

grupo social. Um exemplo é o esforço dos agentes externos em marcar este poder das 

lideranças femininas tendo como símbolo do galpão de reciclagem a Nossa Senhora 

Aparecida das águas que está pisa sobre o dragão que significa, segundo os seguidores 

dessa santa, a poluição gerada pela organização desse mundo patriarcal. A cooperativa, 

na compreensão dos catadores é um apoio para aqueles que não têm alternativa de se 

organizarem para o trabalho em suas famílias. As cooperativas são uma possibilidade 

que idealizam que seja transitória, até terem outra forma de organização e em núcleos 

familiares. 



 

 

Como contraponto, para os entrevistados associados, carroceiro é patrão dele 

mesmo.  Os catadores associados não querem trabalhar de forma cooperativada. Em 

uma cooperativa, seu lugar de comando e provedor de sua família fica ameaçado, já que 

o lixo é recolhido pela prefeitura e as regras de convivência no ambiente interno de 

trabalho são administradas por todos do grupo, o que para eles não daria certo. Dentro 

de sua lógica, de que o papel do homem é de trazer o sustento para o grupo familiar à 

prefeitura representaria o papel masculino de provimento enquanto os sócios o papel 

feminino de administração do grupo de convivência e de trabalho. Para os catadores, 

esse trabalho faz parte da intimidade do lar, enquanto na cooperativa, ambiente 

doméstico e de trabalho passam a ser diferenciados. 

Para os associados, hoje importa negociar com outros atores a manutenção de 

sua cultura e do lugar masculino, de forma que acabam se unindo e entrando em 

competição e disputa com agentes externos quando tem seu lugar ameaçado. A luta 

desses catadores e separadores de lixo urbano é pelo reconhecimento da história de 

trabalho dos seus e de seus antepassados, e da contribuição dos mesmos na produção da 

sociedade. É também uma luta por reconhecer a cultura de gerações passadas garantida 

no lugar masculino até então fragilizadas nas propostas hegemônicas da sociedade de 

consumo e na universalização dos direitos. Quando a proposta das cooperativas é 

imposta, ela perde o seu sentido, tornando-se um jeito de organização social e familiar 

proposto por um governo e não pela realidade das condições em que vivem.  

A temática de gênero mostra que estes trabalhadores defendem uma cultura 

própria e local que corresponde a sua trajetória de vida e familiar. As organizações 

coletivas dos catadores em associação ou cooperativas, valorizando o lugar de poder do 

homem ou da mulher, expressa a necessidade de garantia do direito de escolha e de se 

considerar pessoa que reflete sua condição e que se situa dentro do tempo e espaço, 

dentro da história rememorada no presente em suas ações e lutas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na pesquisa que eu realizei com os catadores percebi que existem características 

que se referem as condições de vida desses trabalhadores e que formam seu habitus. 



 

 

Uma das características do habitus do catador é que a vida se encontra no limite entre o 

ressentimento e a luta por reconhecimento. A precariedade de condições submetem os 

catadores a viverem humilhações que não são pessoais e sim coletivas, pois as 

necessidades fizeram parte das trajetórias de seus pais que também vivenciaram 

humilhações. Ao ressentir-se o catador traz ao momento presente angustias fruto de 

humilhações sociais vividas e herdadas. As reações a estas humilhações se referem a 

valores também herdados e adquiridos. O habitus do catador se compõe desta dialética 

entre ressentimentos e luta por reconhecimento o que faz com que suas atitudes sejam 

ativas e movidas pelo sentimento de revolta. 

Podemos falar de um habitus precário, já que este comportamento surge de 

condições precárias e que as batalhas do catador têm em seu coração o desejo de 

libertação desta condição, e este desejo traz consigo contradições. Internalizam o 

discurso dominante de poder hierarquizado e reproduzem uma lógica patriarcal de 

relações, onde o maior tem poder sobre o menor e o homem sobre a mulher, bem como 

a afirmação da luta pela garantia da história de seus antepassados na forma de se 

relacionar e educar os filhos. Neste contexto os catadores estabelecem laços familiares e 

sociais onde o limite entre o amor e a hostilidade é tênue. Negam sua condição de 

pobreza para se afirmarem dignos de valor enquanto trabalhadores criando distinções 

entre semelhantes. O que os distinguem são suas escolhas que marcam também o 

destino que a sociedade permite a essas pessoas como: o crime, a droga, a prostituição, a 

mendicância e o trabalho precário. Suas vidas se passam como se em seu destino a 

escola fosse uma passagem e como se a construção de seu saber fosse adquirida nas 

batalhas da vida. É importante para o catador afirmar sua dignidade mesmo que para 

isso tenha batalhar vivendo trabalhos e vínculos precarizados. 

Afirmam sua dignidade no trabalho e lutam para a garantia do mesmo. O lixo é 

material de disputa que envolve vários agentes sociais e o catador está no inicio desta 

cadeia produtiva. O ideal do catador é ser patrão dele mesmo, então organizam-se em 

grupo familiar para buscar o lixo e separá-lo. Associar-se significa para eles unirem-se 

para uma disputa com outros agentes pela coleta do lixo. Percebi nesta pesquisa que a 

forma de organização em cooperativa é, na visão dos catadores, destinada àqueles que 

não têm condições de garantir a coleta e separação de lixo em um grupo familiar. A 

cooperativa é um apoio de um grupo para a realização do trabalho. Não é possível os 



 

 

catadores fazerem a realização desta tarefa sozinhos. Sabem que estão em meio a uma 

cadeia produtiva e batalham para continuarem com o controle de seu espaço de trabalho. 

A disputa dos agentes é pela coleta do lixo e não pelo trabalho seletivo já que este 

último está dado para os catadores. 

Nestas batalhas ainda ficam nebulosas questões relacionadas ao lugar de homem 

e de mulher que se apresenta na escolha de organização entre associação e cooperativas. 

A idéia de que cabe a mulher fazer a triagem do lixo e ao homem buscá-lo afasta a 

possibilidade de organização dos trabalhadores associados em cooperativas. Eles 

resistem à idéia de administrar coletivamente de forma cooperativa o trabalho com o 

lixo porque esta lógica está em disputa com a lógica patriarcal de organização do grupo 

familiar. Ao que se parece na análise até aqui realizada as formas de organizações em 

cooperativas tem relação com a função do lugar feminino de organizar e administrar o 

grupo familiar enquanto que as formas de organizações associativas estão vinculadas a 

garantia do papel masculino de prover o sustento da família. Como contraponto, nota-se 

a partir das entrevistas que o número de trabalhadoras mulheres é significativo e sua 

função extrema importância para a continuidade do trabalho. 

Os catadores compreendem que no conceito de pobreza é negado seu 

reconhecimento de trabalhadores, seu significado diante dos outros, da condição 

histórica de homens e mulheres produtores de história na família e na sociedade, seu 

lugar de status e prestígio. No conceito de pobreza, sua imagem é de passividade e de 

improdutividade, sendo responsabilizados por sua situação. O conceito de trabalhadores 

em situação de precariedade recupera o prestígio dos catadores, assim como, denunciam 

suas revoltas diante das desigualdades vividas por seus familiares e seus antepassados, 

presentes nas atitudes ressentidas diante de situações de impedimento e nas lutas que se 

organizam de diferentes maneiras, mas com um objetivo comum, garantir sua 

humanidade. 

Na percepção do catador o trabalho com o lixo garante a sua dignidade e renda 

familiar, seu valor para a família e para o meio ambiente e isto lhe coloca em disputa 

com outros setores da sociedade. Portanto nesta pesquisa compreendi que a luta do 

catador está para além da garantia econômica, é também uma luta de seu valor histórico 

como pessoa para a humanidade. 
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