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RESUMO: Esse estudo tem por foco principal identificar as dificuldades e possibilidades de inclusão 

produtiva das/os catadoras/es de materiais recicláveis do município de Presidente Prudente -SP, 

considerando os resultados de pesquisa sobre o perfil social e produtivo do grupo de catadores que 

vivem desse atividade. A análise tem por referencia as transformações do mundo produtivo e o Programa 

Federal Brasil sem Miséria no Brasil. Os dados que compõem o perfil foram coletados a partir de 

pesquisa documental realizada na Secretaria de Assistência Social do município, referente aos anos de 

2011, 2012 e 2013.  

Palavras-chave: trabalho, proteção social, catadores de materiais recicláveis. 

ABSTRACT: This study's main focus analyze the transformation of the productive world and the social 

protection system in Brazil, aiming to identify the productive inclusion of difficulties and possibilities of / 

the pickers / es of recyclable materials in the city of Presidente Prudente SP, considering the results of 

research on the social and productive profile collectors group living on that activity. The documentary 

research was carried out in the Social Welfare Department of the municipality, for the years 2011, 2012 

and 2013. 

Keywords: work, social protection, waste pickers. 

1. INTRODUÇÃO 

Ao final da década de 1970, o sistema capitalista mundial sofre grandes mudanças em suas bases de 

produção. Essas transformações passaram a ser analisadas para fundamentar também as reflexões sobre o 

agravamento da questão social1. A restruturação produtiva provocou mudanças profundas nas grandes 

economias industriais a partir das novas tecnologias, com alteração nas formas de produção e de 

contratação de mão de obra. 

Para Behring (2009), as transformações produtivas reduziram o trabalho assalariado no setor industrial, 

com valorização dos processos de alta complexidade tecnológica, reduzindo o trabalho humano (trabalho 

vivo), resultando em ampliação do exército industrial de reserva. Ou seja, ao final da década de 1980, 

uma parcela da população começa a ser excluída do setor industrial, onde se concentrava o maior 

percentual de postos de trabalho. O desemprego e a migração do trabalhador para o setor de serviços 

passou a ter visibilidade na economia informal, e as relações de trabalho assumiram caráter precarizado, 

com regressão dos direitos e desproteção social.  

O trabalho, como a principal forma de subsistência da população mais empobrecida, frente às 

transformações e flexibilização em sua base legal, assumiu formas consideradas superadas nas relações de 

trabalho atuais, sendo definido como trabalho “[...] precário, parcial, temporário, subcontratado, 

terceirizado, vinculados à economia informal [...]” (ANTUNES, op. cit., p. 49). 

Castel (2008) destaca que a força de trabalho industrial, no início do século XX, composta pelo 

proletariado em processo de lutas, conquistou os primeiros direitos. Posteriormente, como classe 

trabalhadora, garantiu-se lhe um sistema de Seguridade Social que “[...] vinculava proteções fortes ao 

                                                 
1Sobre a questão social, adotamos a concepção de Iamamoto que a define como: “[...] conjunto das expressões das desigualdades 

da sociedade capitalista madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais coletiva, o trabalho torna-se mais 

amplamente social, enquanto a apropriação dos seus frutos mantem-se privada, monopolizada por uma parte da sociedade” 

(IAMAMOTO, 2008, p.27).  
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trabalho, assegurando uma estabilidade ao conjunto da sociedade, no quadro do que podemos chamar de 

uma sociedade salarial” (CASTEL, 2008, p.232). Nesse sentido, Castel, enfatiza a desestabilização do 

sistema de coesão social, que garantiu um sistema de proteção social vinculado ao emprego.  

As profundas mudanças na estrutura de proteção social e de trabalho indicam que o processo de 

precarização é “o grande fenômeno que atinge as situações do trabalho, no sentido da sua 

remercantilização e de soluções na ordem do mercado, como efeito particular da globalização” (CASTEL, 

loc. cit.). A remercantilização, para Castel, é a condição em que prevalece os interesses do mercado sobre 

o trabalho. Com a globalização, o trabalho tornou-se mercadoria negociada em escala mundial, a baixo 

custo. Isso significa que está ocorrendo a desestabilização do status de proteção social, adquirido pelo 

trabalhador no século XX, com a intervenção estatal e o sistema de Seguridade Social, provocando 

rupturas na relação entre trabalho e proteção social, ampliando as condições de vulnerabilidade de quem 

vive do trabalho precário, desde a década de 1990. 

2. SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DO BRASIL 

A desestabilização do sistema de proteção social em decorrência dos novos processos de trabalho 

enfraqueceu a mobilização política dos trabalhadores que se encontram na iminência da perda de trabalho.  

As mudanças no processo produtivo das sociedades capitalistas conduzem para a formação de novos 

perfis de pessoas que passaram a integrar a população nas últimas décadas, em países como a França, 

Inglaterra e Alemanha, denominadas de sobrantes, definidos como “[...] indivíduos que estão 

completamente atomizados, rejeitados de circuitos que lhes poderiam atribuir uma utilidade social” 

(Castel, 2008, p. 247).  

Standing (2010) argumenta em seus estudos que as condições de insegurança e incertezas no mundo 

produtivo atual são resultado da globalização mundial das últimas três décadas. Para o autor, a 

compreensão desse processo ocorreu a partir do aprofundamento sobre a natureza dos padrões atuais de 

insegurança e desigualdade, que atingiram populações de várias partes do mundo, sem distinção de 

classes sociais ou tipo de economia.  

A globalização promoveu o desmonte do antigo sistema nacional de regulação, redistribuição e proteção 

social. O modelo político e econômico keynesiano com base no trabalho industrial que garantiu emprego 

e políticas de previdência social aos trabalhadores do mercado formal, não atende às situações do 

mercado de trabalho atual na perspectiva da insegurança e instabilidade. Em 2008, a crise financeira que 

abateu o EUA e depois Europa, foi resultante do [...] aumento da volatilidade econômica, crescente 

insegurança econômica e avanço das desigualdades de renda e riqueza em todo o mundo (STANDING, 

2010, p. 52). 

O antigo sistema de proteção destinou seguro ex-post, garantindo uma renda a partir de um patamar aos 

indivíduos acometidos de invalidez, doença, desemprego, ou renda advinda do trabalho insuficiente, que 

passaram a receber um benefício, antes de qualquer contribuição (ALMEIDA, 2000, p 72).  

O seguro ex-post foi proposto para enfrentar os riscos sociais e de contingências, que poderiam impedir o 

trabalhador de manter sua subsistência. Esse sistema de proteção social na forma residual de assistência 

organizou-se como subsídios básicos para os excluídos do mercado de trabalho. Hoje, esse modelo não 

atende o grande contingente de pessoas suscetíveis à vulnerabilidade econômica decorrente do mercado 

globalizado e das relações de trabalho flexibilizadas, que fizeram crescer o precariado global envolvido 

com atividades informais e prestação de serviços temporários.  

 
[...] milhões de pessoas em todo o mundo estão aderindo a um estilo de vida de proporções 

nômades, sem assegurar suas identidades ou seus estilos de vida, e sem um sentimento de 

desenvolvimento pessoal que se dê por meio de uma carreira ou uma ampliação constante de suas 

capacidades. Os integrantes do precariado têm a perspectiva de uma vida de empregos instáveis, 

rendimentos instáveis, pouco ou nenhum direito ao tipo de benefício que as grandes empresas 

pagam aos seus funcionários, e apenas um tênue direito a benefícios do Estado (STANDING, op. 

cit., p. 56). 
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A crise de 2008, iniciada nos Estados Unidos, atingiu a Europa provocando desemprego em muitos 

países, a exemplo da Grécia, hoje com 27,6% de taxa de desemprego2. Muitos trabalhadores na ausência 

de trabalho assumem, para garantir a sobrevivência, atividades que desconsideram direitos trabalhistas. 

A perspectiva preocupante na estrutura de trabalho atual vem contribuindo para o crescimento da 

desigualdade de renda, indicando mudanças que refletem novas configurações no processo produtivo. 

Com a entrada da China e da Índia na economia de mercado global, é acirrada a desigualdade na 

distribuição da renda entre capital e trabalho, em vista da mão-de-obra a baixo custo para o capital. 

Os benefícios sociais hoje estão garantidos aos trabalhadores com emprego estável em tempo integral, 

enquanto os benefícios estatais foram reduzidos e indisponibilizados ao precariado.  

A insegurança econômica, explica Standing (Ibid., p. 53), provocada por riscos, choques e incertezas, 

foram expressivos entre 1980 e 2008, período de globalização, verificando-se crescimento na incidência e 

gravidade dos choques – eventos sociais, econômicos e ecológicos que lançam comunidades à 

insegurança sistêmica. Nesse sentido, a natureza da insegurança econômica modificou-se 

significativamente, fazendo-a crescer em todas as regiões do mundo nas últimas décadas, ampliando as 

pressões sobre o Estado devido a sua responsabilidade em permitir condições de segurança econômica 

que ameaçam a própria sociedade.    

 
Hoje esse modelo é claramente insatisfatório. É necessário um sistema que garanta a segurança ex 

ante, uma vez que existem mais riscos não seguráveis e, para um número maior de pessoas, o 

custo de se tentar obter uma proteção do tipo seguro está aumentando, muitas vezes chega a ser 

exorbitante (Ibid., p. 55). 

 
Nesse sentido, para Standing (Ibid., p. 52), estamos no ápice da crise de transformação global, e o desafio 

é a regulação de mercados internacionais para garantir a segurança e a igualdade, propondo que países 

como o Brasil invistam em Renda Básica, como um direito universal, como base do seu sistema de 

política social, em vista a natureza da insegurança econômica.  

3. O PROGRAMA BRASIL SEM MISÉRIA E OS CATADORES DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS  

O Governo Federal lançou na área da política social o plano Brasil Sem Miséria (BSM), a nível nacional, 

com o objetivo de superação da extrema pobreza, buscando aliar as propostas de transferência de renda, já 

existentes com o programa Bolsa Família, com ações específicas para inclusão produtiva.  

O Plano BSM iniciou sua operacionalização em 2011, a partir de três grandes eixos: Garantia de Renda, 

Acesso a Serviços e Inclusão Produtiva. O MDS é o órgão responsável pela coordenação do plano, com 

um público-alvo especifico de pessoas em condição de extrema pobreza, o que significa ter renda per 

capita inferior a R$ 70.00 reais. “[...] é denominado linha de indigência, ou de pobreza extrema, em 

referência ao caráter essencial das necessidades alimentares. Quando se refere ao conjunto mais amplo de 

necessidades, trata-se da chamada linha de pobreza” (ROCHA, 2006, p. 12). 

Em 2011, o município de Presidente Prudente - SP, dentre a população em condição de extrema pobreza 

identificavam-se 119 pessoas, em atividade de catadores de materiais recicláveis, tornando-se público-

alvo das ações de inclusão produtiva, no plano BSM e programa BF. Esse mesmo período correspondeu 

ao início da pesquisa, referente a estudodesenvolvidojunto ao grupo de catadores, com objetivo de 

analisar as possibilidades da inclusão produtiva, de segmento em condição de extrema pobreza e trabalho 

precarizado. Em novembro de 2013 foram identificadas 1.015 famílias, em extrema pobreza, segundo 

aSecretaria de Avaliação e Gestão da Informação – SAGI – órgão responsável pela publicação de 

informações do plano BSM nos municípios brasileiros3.  

A inexistência de local adequado para o deposito de resíduos sólidos produzidos no município conduziu 

na última década, todo material coletado à região periférica e urbanizada da cidade, situada no bairro 

Cambuci, à 8 km da área central, local que ficou conhecida como “Lixão de Presidente Prudente”. Devido 

a própria existência do Lixão, o bairro não foi alvo da especulação imobiliária no município, atraindo os 

                                                 
2Cf. “Desemprego grego bate novo recorde em maio, 27,6%”. Disponível em 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2013/08/1323379-desemprego-grego-bate-novo-recorde-em-maio-276.shtml 
3 Disponível em: www.brasilsemiseria.gov.br/municípios, consulta em junho/2014. 
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catadores a residirem na região, que desse o início da década de 2000, caracteriza-se como Território em 

condição de pobreza. 

Hoje, 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. A região, considerada de alta vulnerabilidade apresenta população 

local com indicadores econômicos de ausência, ou restrição de rendimentos derivados de trabalho, 

atraindo pessoas à coleta do lixo reciclável como forma de obter renda, o que ocorre através da 

comercialização do material coletado, fato que arrebanha famílias para a atividade e moradia no entorno 

do Lixão.  

Ação judicial impôs o fechamento do local em maio de 2010. Representantes do Poder Público, Meio 

Ambiente, Assistência Social, Saúde e comunidade acompanharam a ação, que repercutiu por meses em 

debate aquecido e contraditório. 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 mensal, como forma de indenização àqueles que viviam dessa atividade, até dezembro de 

2010. Ainda, 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. 

Porém, ao ano de 2010, muitos catadores continuavam a se opor ao fechamento do Lixão, mantendo-se na 

mesma atividade.  

Atualmente a coleta de lixo orgânico atende toda a cidade, porém a do lixo reciclável, desenvolvida há 

alguns anos atinge parcialmente o município. O interesse dos catadores está na coleta específica de 

material reciclável, pois o revendem a compradores intermediários das indústrias que reutilizama matéria 

prima reciclável.  

A partir da legislação proposta com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) 

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.  

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

Essas pessoas, em maioria, chefes de família sobreviviam da atividade, muitos há uma década. Um novo 

levantamento referente a 2012, indicou que continuavam inseridas no Cadastro Único, 106 pessoas 

pertencentes ao grupo. Com objetivo de identificar se essas pessoas encontram-se na atividade de catador, 

em novembro de 2013, recorreu-se a folha de pagamento do Cadastro Único, disponível pelo MDS/on-

line, verificando-se 42 pessoas, beneficiárias do programa Bolsa Família, ou seja, 35% dos representantes 

do grupo original. 

A partir desse momento a pesquisa passou a analisar o perfil de 42 pessoas, beneficiárias do Programa BF 

que, em 2011 desenvolviam a atividade de catadores, prioritariamente nos aspectos que envolvem a 

realidade social e produtiva dos integrantes.  

Inicialmente foram consultadas as informações de caráter quantitativo disponíveis no Cadastro Único, 

definindo-se o perfil socioeconômico do grupo. Enquanto a própria percepção dos pesquisados, em 

amostragem de 64% (27 pessoas) dos integrantes alimentou dados de pesquisa qualitativa, na 

compreensão aprofundada sobre o processo produtivo vivido pelo grupo no contexto atual.  

Como resultado parcial da pesquisa identificou-seo perfil social e produtivo das catadoras(es) 

confirmando indicadores de vulnerabilidades sociais importantes para análise das dificuldades de inclusão 

produtiva, destacando-se a seguir.  

Com relação a dados sobre o perfil social verificou-se que o grupo é composto predominantemente por 

mulheres, com faixa etária superior a 40 anos, a escolaridade é inferior ao Ensino fundamental e a cor 
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parda e negra é predominante. A formação do grupo familiar ocorreu em idade precoce, nesse sentido, 

verificou-se a ocorrência da primeira gravidez,ainda na adolescência. O grupo familiarem maioria 

composto por quatro pessoas, é constituído atualmente por mãe e filhos adolescentes,em maior 

percentual, seguido de crianças e adultos dependentes, com problemas de saúde, com destaque para o 

alcoolismo do conjugue, delegando a mulher a atividade de cuidadora do grupo familiar.  

Com relação a condição econômica da família, a média de rendimento familiar é de R$531,00 reais, valor 

inferior ao salário mínimo de R$ 678,00, (Decreto nº 7.872), vigente em novembro de 2013, período da 

pesquisa. Nesse sentido, a per capita é aproximadamente de R$132,75 reais, verificando-se que famílias 

comnúmero considerável de componentes (de cinco a oito) ocorre a de restrição na percapita, atribuindo a 

esses a condição de miséria. Com tal rendimento constatou-se insuficiente para subsidiar despesas com 

necessidades básicas, especialmente alimentação e aluguel para moradia que consomem juntos 

praticamente todo o rendimento adquirido.  

Outro dado relevante é a proximidade entre moradia e atividade produtiva desenvolvida no Lixão, fator 

que possibilitou conciliar trabalho, e atividades domésticas e de cuidadora, ao mesmo tempo que a 

impediu de exercer outras atividades. Com relação a atividade confirmou-se que todas as pesquisadas 

continuam a exerce-la como rendimento único ou complementar. Ainda, identificou-se na atividade 

produtiva todas as características de precarização do trabalho não formal, em especial o caráter insalubre 

e de periculosidade. Por fim, preconceito e discriminação, indicadores de caráter subjetivo fazem parte da 

vivencia e relações sociais das mulheres pesquisadas, desencorajando o convívio social e as novas 

experiências no mundo produtivo. Todos esses indicadores dificultam que mulheres, como as pesquisadas 

nesse estudo, vivenciem a luta pela garantia de direitos e, contra as injustiças sociais. 

4. CONCLUSÃO 

O grupo estudado vivenciou vários estágios da condições de pobreza e miséria durante a vida, 

considerando que os indivíduos em faixa etária superior à 40 anos, representam 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 na década de 1980, conhecida por 

década perdida economicamente. Os indivíduos mais jovens, que nasceram entre a década de 1975 e 1990 

compartilharam na infância, da condição de pobrezade seus pais, com privações de necessidades básicas, 

configurando-se ainda enquanto crianças o primeiro momento de violações de direitos sociais, e depois 

como adultos o segundo momento, a partir da profunda crise social e econômica, especialmente até 2000. 

O desafio para as políticas sociais é contribuir na desconstrução do registro da exclusão produtiva, 

principalmente em mulheres, pardas e negras, sem escolaridade e com filhos, hoje, adolescentes, que em 

condição de alta vulnerabilidade social compartilham de território comum, onde passaram a habitar na 

última década, definindo o lugar na estrutura social dos que não possuem acesso tanto, aos bens 

produzidos socialmente, como, aos direitos, em especial educação, trabalho e proteção social. 
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