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RESUMO 

 

Esse trabalho retrata a visão dos catadores de Guarapuava, PR sobre a coleta seletiva do lixo 

como meio de inclusão socioeconômica. A pesquisa utilizada foi a teórico-prática de cunho 

quanti-qualitativa e exploratória, por meio da abordagem fenomenológica. Este estudo foi 

realizado com 44 catadores filiados à Associação de Catadores de Papel de Guarapuava, 

ACPG. Para definição dessa amostra optou-se pela adoção da amostragem não-probabilística 

por cotas, sendo selecionados 51% dos catadores cadastrados na ACPG que entregam 

materiais mensalmente, procurando manter a proporção de 1:1 entre os sexos nas diferentes 

faixas etárias, selecionados aleatoriamente por meio do fichário de entrega de material à 

Associação. A coleta de dados ocorreu por meio de entrevista semiestruturada nas residências 

dos entrevistados. A interpretação dos dados foi dentro de uma hermenêutica fenomenológica, 

quando através de categorias de compreensão se chegou ao entendimento do significado da 

coleta seletiva do lixo como meio de inclusão social para os catadores entrevistados. Além 

disso, com a pesquisa bibliográfica foi possível conhecer as políticas públicas voltadas ao 

seguimento. Para os catadores entrevistados a coleta seletiva de lixo contribui para sua 

inclusão socioeconômica, propiciando poder de compra, reinserção no mercado de trabalho e 

melhorando as relações sociais e a qualidade de vida. 

 

Palavras chaves: coleta seletiva do lixo, catador, inclusão socioeconômica, políticas públicas. 

.



 

 

ABSTRACT 

 

This work portrays the views of garbage collectors in Guarapuava, PR, on selective garbage 

collection as a means of social and economic inclusion. This exploratory, quantitative –

qualitative research uses both theoretical and practical methods, through a phenomenological 

approach. The study was conducted with 44 garbage collectors who are members of the 

Associação de Catadores de Papel de Guarapuava (Association of Cardboard Collectors of 

Guarapuava) - ACPG. To define this sample, we chose to adopt non-probability sampling by 

quotas. We selected 51% of the collectors registered with the ACPG that deliver material each 

month, trying to maintain a 1:1 ratio between the sexes of different age groups, randomly 

selected through the material delivery records of the Association. The data were collected 

through semi-structured interviews in the respondents’ homes. The data were interpreted 

using phenomenological hermeneutics, whereby, through comprehension categories, it was 

possible to reach an understanding about the meaning of selective garbage collection as a 

means of social inclusion for the respondents. Moreover, through a literature review, it was 

possible to have knowledge of public policies geared towards this work segment. For the 

collectors who took part in the research, the selective garbage collection contributes to their 

socioeconomic inclusion, providing purchasing power and reintegration into the labor market, 

and improving social relationships and quality of life. 

 

Key words: selective waste collection, collector, socioeconomic inclusion, public policy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a questão do lixo urbano vem sendo discutida por diversos setores da 

sociedade mundial, em função da crescente produção de detritos, os quais geram vários 

problemas, podendo se agravar com o passar dos anos caso não sejam adotadas medidas sérias 

para solucionar essa questão. O lixo é gerado pelo homem desde seus primórdios e passou por 

grandes transformações ao longo do tempo, com a descoberta do fogo, desenvolvimento da 

agricultura, crescimento populacional e o surgimento das indústrias (COSTA, 2010). Antes 

era composto basicamente por restos de alimentos, materiais orgânicos, que se decompunham 

rapidamente pela ação de micróbios existentes na natureza. Hoje ele é formado por materiais 

de difícil decomposição, como o vidro, por exemplo, que pode levar até um milhão de anos 

para se decompor.  

Durante o século XX a população mundial dobrou de tamanho, enquanto que o 

volume de lixo produzido no mesmo período se elevou em proporção muito superior, 

principalmente após a Revolução Industrial, com o advento dos produtos descartáveis 

(RODRIGUES; CAVINATTO, 2003). Cada brasileiro produz em média 500 g de lixo por 

dia, isso significa uma produção de cerca de 100 000 t por dia no país (GRIPPI, 2006). Não 

bastasse o volume de resíduos gerados, a modificação das características desses materiais 

tornam os processos de decomposição ou reciclagem ainda mais difíceis. 

Dessa forma, o lixo, antes inofensivo ao meio ambiente, se tornou um problema 

ecológico, sanitário, econômico e social (VIEIRA, 2011), pois as mercadorias são produzidas 

para terem um ciclo de vida curto, perderem a utilidade rapidamente ou se tornarem 

indesejáveis em pouco tempo. Além do mais, o simples fato do homem existir já carrega 

consigo a existência do lixo (Grippi, 2006), e sua produção ocorre muitas vezes de forma 

involuntária, sem que o homem se dê conta disso e dos impactos causados por ela.  

Além dos males mencionados, o lixo também causa doenças tanto pela contaminação 

direta como por vias indiretas como a água, o solo, insetos ou animais (SIQUEIRA; 

MORAES, 2009), tornando-se um problema crônico, que influencia negativamente na 

qualidade de vida das pessoas e do meio ambiente (GRIPPI, 2006).  

Atualmente ele pode ser classificado como domiciliar, comercial, público, hospitalar, 

especial, industrial e agrícola (GRIPPI, 2006). Essa diversidade requer um descarte 

apropriado para cada categoria, bem como, o incremento nos modelos de reciclagem, com o 
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intuito de evitar ou minimizar os danos causados pelo seu rejeite, uma vez que grande parte 

do lixo gerado é disposto em condições sanitárias inadequadas (GRIPPI, 2006).  

Como é sabido as administrações públicas encontram várias dificuldades em relação à 

destinação e ao tratamento do lixo, principalmente pela falta de espaços apropriados e de 

recursos para resolver essa questão, e o tratamento dos resíduos, quando adequado, promove 

reduções tanto no impacto ambiental como social. 

Apesar disso, segundo estimativas do IPEA (2010), apenas 2,4% do serviço de coleta 

de resíduos sólidos urbanos no Brasil são realizados de forma seletiva, sendo o restante 

realizado como coleta regular, na qual se misturam e se compactam todos os materiais, 

dificultando ou até impedindo sua reciclagem.  

Diante do exposto, percebe-se a necessidade de se estudar e aprofundar questões 

ambientais e sociais ligadas à produção do lixo como, por exemplo, a reciclagem, e conhecer, 

propor e avaliar políticas públicas envoltas a esse contexto.  

Carvalho (2011) define política como “o viver e interferir em um mundo coletivo” e 

Souza (2006) conceitua política pública como um campo do conhecimento que objetiva 

colocar o governo em ação e analisar essa ação, sugerindo alterações e transformando 

propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou 

mudanças no mundo real.  

Aos poucos algumas iniciativas começam a ser tomadas. Nas últimas décadas 

governos e sociedade civil passaram a perceber a existência de problemas relacionados às 

questões ambientais como algo que compromete o futuro da humanidade. A partir dessa 

percepção, se iniciaram diversas praticas sociais voltadas ao meio ambiente no âmbito 

legislativo e de programas de governo, e também por meio de ações de grupos, associações e 

de movimentos ecológicos (CARVALHO, 2011). 

Salienta-se aqui, que isso é apenas um começo. Para se compreender a problemática 

ambiental é fundamental a existência de uma complexa visão que passa a ser socioambiental, 

na qual a natureza se constitui em uma rede de relações não somente naturais, mas também 

sociais e culturais, deslocando-se de um mundo exclusivamente biológico, das ciências 

naturais, para um mundo das humanidades e movimentos sociais, mais complexo e 

abrangente. Trata-se de uma busca por construir uma nova cultura que inclua natureza e 

sociedade como dimensões intrinsecamente associadas, que não podem ser tratadas de forma 

autônoma (CARVALHO, 2011). 
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Para isso, a educação ambiental se torna imprescindível como promotora do 

conhecimento e da compreensão do meio ambiente como “um conjunto de inter-relações entre 

o mundo real e natural e o mundo social”. Hoje essa relação não é praticada. A cultura 

instituída no momento é a da produção e do consumo exacerbado, a qual deixa em segundo 

plano a questão ambiental e contempla apenas uma minoria de pessoas, enquanto a maioria 

dos cidadãos enfrenta grandes dificuldades de subsistência, arcando com o ônus desse 

processo produtivo (CARVALHO, 2011).  

Apesar de o Brasil ser o décimo colocado no ranking das economias mundiais, e um 

dos países mais ricos de América Latina, principalmente por sua trajetória econômica e 

industrial e pela exuberante biodiversidade, ainda não possui uma forma justa e igualitária de 

distribuição de suas riquezas entre a população, suscitando tensões e conflitos, em virtude 

dessa iniquidade e desigualdade social (VARGAS et al, 2007). 

Ocorre um prevalecimento da esfera privada sob a pública. O direito de cidadania está 

subjugado pelo direito de consumidor, onde o desenvolvimento econômico prevalece sob o 

desenvolvimento social (COHN, 2003; VARGAS et al, 2007). 

Nota-se aí a injustiça ambiental, a qual se caracteriza pela destinação dos danos 

ambientais do desenvolvimento às populações de baixa renda, aos grupos raciais 

discriminados, às populações marginalizadas e vulneráveis, entre outros excluídos, existentes 

em uma sociedade economicamente e socialmente desigual (Declaração Final do Colóquio 

Internacional sobre Justiça Ambiental, Trabalho e Cidadania, 2001).  

Retomando a discussão sobre as ações iniciadas para minimizar o exposto, no que se 

refere às políticas públicas voltadas a questão do lixo, a mais recente e discutida é a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) (Lei nº 12.305/2010), que servirá de base teórica para 

este estudo. 

Dentre as soluções abordadas pela referida política está à questão da reciclagem, que, 

segundo essa Lei e de acordo com Paula et al (2010), consiste na transformação dos resíduos 

sólidos com a modificação de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, para 

geração de insumos ou novos produtos, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e 

alguns casos para inclusão social.  

Compreende-se, portanto, que a reciclagem tornou-se um meio alternativo para o 

tratamento do lixo urbano, uma vez que diminui a quantidade de material enviado aos aterros 

sanitários e melhora a limpeza das cidades. Além disso, contribui para conservação do meio 
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ambiente, geração de empregos e para a inclusão social dos indivíduos que vivem da coleta 

seletiva de lixo.  

A coleta seletiva é parte do processo de reciclagem e é por meio dela que são 

coletados e separados os materiais possíveis de serem reciclados. De acordo com Kit 

Resíduos do Governo do Paraná (2005), a coleta seletiva é um sistema ecologicamente 

correto, que tem como objetivo o recolhimento de material capaz de ser reciclado, após ser 

previamente separado. Esse sistema proporciona benefícios, que podem ser classificados em 

três níveis: ambiental, econômico e social.  

Para Paula et al (2010) o processo de coleta seletiva está essencialmente conectado à 

reciclagem, que segundo Nascimento et al (2011) é uma atividade que estimula a geração de 

empregos diretos, a união e organização da força trabalhista mais desprestigiada e 

marginalizada, incentivando a mobilização comunitária ao exercício da cidadania. Essa união 

ocorre geralmente por meio da criação de associações e/ou cooperativas.  

Apesar do importante papel da coleta seletiva e da reciclagem para diminuição dos 

problemas causados pelo lixo, de acordo com CEMPRE ([2012?]) apenas 13% do lixo 

produzido é reciclado, sendo que é possível reciclar um número muito maior, uma vez que o 

país perde anualmente cerca de R$ 8 bilhões por não fazer o reaproveitamento dos resíduos.  

Segundo o Kit de Resíduos (2005) elaborado pelo Governo do Paraná, existem 

diversas formas para se realizar a coleta seletiva, as quais dependem da política estabelecida 

pela administração local, dentre elas citam-se: 

a) Porta-a-porta: os resíduos são separados no local onde são gerados e depois são 

recolhidos pela prefeitura. Dentro desta forma de coleta, também há os chamados 

Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), ou Locais de Entrega Voluntária (LEV’s), 

que são pontos localizados em diferentes partes da cidade, que possuem grupos de 

lixeiras diferenciadas por cores ou símbolos, nos quais as pessoas podem, 

voluntariamente, depositar os resíduos; 

b) Usinas de Triagem: Resíduos coletados convencionalmente são separados de 

acordo com o potencial de reciclagem ou compostagem; 

c) Carrinheiros/Catadores: passam de porta em porta recolhendo e separando os 

materiais potencialmente recicláveis. 

Das formas apresentadas, a mais comum atualmente é a realização da coleta pelos 

catadores, os quais passam nos domicílios, ruas e comércios, utilizando-se geralmente de 
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carrinhos de tração manual para recolher os materiais, que depois de separados são entregues 

às associações, cooperativas ou atravessadores.  

De acordo com Nascimento et al (2011) a participação dos catadores na coleta seletiva 

é fundamental pois contribui com o circuito da reciclagem e com a limpeza pública. Tais 

autores afirmam que enquanto os catadores estão buscando na coleta seletiva seu sustento e 

lutando contra a exclusão social, eles também estão desenvolvendo uma atividade de grande 

importância para o meio ambiente e para a sociedade. 

Na cidade de Guarapuava, (Município em que está localizada a Associação foco deste 

trabalho) diversos catadores atuam nesse processo. De acordo com o Plano Municipal de 

Saneamento Básico, no Município são coletadas aproximadamente 100 toneladas de lixo 

convencional por dia e cerca de 800 toneladas de resíduos sólidos por mês (MUNICÍPIO DE 

GUARAPUAVA, 2011).  

O trabalho realizado pelos catadores na cidade contribui para que parte desses resíduos 

tenha outro fim, ou um novo começo, colaborando com a limpeza da cidade e com o meio 

ambiente. Além disso, tal atividade é fonte de renda para esses catadores e suas famílias, o 

que contribui também para a melhoria do contexto social. Para Jacobi (2006) a coleta seletiva 

coopera para a diminuição do lixo na fonte, para a reciclagem e para o reaproveitamento de 

matérias-primas; colabora para a geração de trabalho e renda e, consequentemente, para a 

inclusão social, reduzindo inclusive o impacto ambiental ocasionado pelo aterramento do lixo. 

No Município de Guarapuava o serviço de coleta seletiva é desenvolvido pela 

Associação dos Catadores de Papel de Guarapuava, ACPG, pela Prefeitura Municipal, pelos 

catadores autônomos e por cerca de vinte barracões. 

Conceituam-se aqui associações ou cooperativas de catadores como empreendimentos 

autogestionários que podem ter como objeto a separação na fonte de materiais recicláveis e/ou 

a triagem desses materiais, bem como seu beneficiamento e comercialização. Tal atividade 

gera trabalho, renda e elevação de autoestima a catadores ou membros da comunidade que 

atuam na recuperação de materiais recicláveis, separados preferencialmente na fonte 

(GONÇALVES, 2003).  

Assim, as associações de catadores de material reciclável tornam-se alternativas de 

trabalho para pessoas que se encontram desempregadas e que muitas vezes possuem baixa 

qualificação e baixo grau de escolarização, e essa atividade é estimulada pelo governo, como 

pode ser observado na PNRS, que incentiva à criação e o desenvolvimento de cooperativas ou 

de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 
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Em Guarapuava ainda não existem cooperativas organizadas para esse fim, apenas 

uma Associação, a ACPG, e alguns barracões independentes. 

De acordo com SEBRAE-MG [2012?] Associação é qualquer iniciativa que reúna 

pessoas físicas ou outras sociedades jurídicas com objetivos comuns, com o intuito de superar 

dificuldades e gerar benefícios aos seus associados, benefícios esses que não seriam obtidos 

individualmente. Assim, constituem-se como finalidades de uma Associação representar e 

defender os interesses dos associados, estimular sua melhoria técnica, profissional e social e 

realizar iniciativas de promoção, educação e assistência social. 

Nesse contexto, as cooperativas e associações de catadores e a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos veem na coleta seletiva de lixo um valor econômico, reconhecendo o 

resíduo sólido reutilizável e a reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador 

de trabalho e renda e promotor de cidadania, (BRASIL, 2010). Dessa forma, as associações de 

catadores além de buscarem a geração de renda por meio do trabalho com materiais rejeitados 

pela população, também realizam seu papel social e ambiental, contando com o 

reconhecimento e estímulo de algumas políticas públicas, como é o caso da PNRS. 

Como já mencionado, os catadores são elementos fundamentais no processo de coleta 

de lixo realizado por cooperativas e associações. São eles quem retiram das ruas e das 

residências boa parte do material que pode ser reciclado.  

Apesar do importante papel que realizam na sociedade, contribuindo para a limpeza 

das cidades e para preservação do meio ambiente, nota-se aqui a realidade levantada por 

Carvalho (2011), quando afirma que o ônus do processo produtivo existente no país recai 

sobre a parcela menos assistida da população.  

Segundo Bourahli et al (2011) os catadores contribuem para a redução do lixo nas ruas 

e nos aterros sanitários, para a reutilização de produtos, e para a preservação dos recursos 

naturais e do meio ambiente. No entanto, tais trabalhadores não tem seu trabalho reconhecido 

e nem valorizado pela sociedade e pelos poderes públicos, necessitando de maior atenção 

desses seguimentos para que possam sair da informalidade e da marginalidade 

socioeconômica em vivem.  

Uma forma de estimular tais ações e revela-los à sociedade e ao poder público é 

fortalecendo esse seguimento através da organização desses indivíduos em associações, bem 

como apontando a importância da educação ambiental no país. Tal educação, entre outras 

coisas, desvela o conflito existente entre Estado, natureza e sociedade, e a indispensável 

mudança dessa realidade para que haja a promoção da justiça ambiental.  
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Também, no que se refere à educação ambiental denota-se a relevância de uma 

educação crítica, que se fundamente pelo contínuo questionamento, de modo a promover a 

emancipação e transformação da sociedade. A educação crítica busca eliminar a divisão entre 

sujeito-objeto e a mercantilização da vida, características da sociedade capitalista.  

Essa mercantilização gera uma ruptura entre sociedade e natureza, o ser humano vive 

alienado aos problemas sociais e ambientais, e isso traz como consequência a crise 

socioambiental que se vive hoje. Por outro lado a educação ambiental crítica procura 

promover um movimento contrário, estimulando a consciência crítica da sociedade e das 

relações sociais, de modo a relacionar os problemas ambientais com o contexto social 

(FERRARO JUNIOR, 2005). 

Nesse sentido, a educação ambiental é tida como um processo de aprendizagem 

contínua, voltado ao respeito a todas as formas de vida e às transformações socioambientais, 

requerendo não só uma responsabilidade individual, mas também coletiva, na busca pela 

construção de sociedades sustentáveis, socialmente justas e ecologicamente equilibradas 

(TOZONI-REIS, 2006). 

Diante do exposto, no decorrer desta pesquisa procurou-se perceber se na visão dos 

catadores vinculados à Associação de Catadores de Papel de Guarapuava, ACPG, a coleta 

seletiva de lixo contribui para a sua inclusão socioeconômica. Dessa forma, como problema 

desse trabalho foi abordada a seguinte questão: Qual a visão dos catadores do Município de 

Guarapuava-PR sobre a coleta seletiva do lixo como meio de inclusão socioeconômica?  

Tal problema foi levantado tendo em vista que o catador segundo a maioria dos 

autores pesquisados, é tido como mendigo pela sociedade, vivendo como uma pessoa 

marginalizada, pois a renda aferida no processo da catação, geralmente é insuficiente para 

manter um mínimo de qualidade de vida. Esses trabalhadores são vistos como “animais” e a 

atividade de catação é tida como quase desumana (CREDDO, 2012). Atuam em condições 

precárias por uma renda que não lhes garante uma condição digna de vida (LEAL et al., 

2002). Apesar disso, como citado, tais trabalhadores são o elemento base de um processo 

produtivo bastante lucrativo que é a reciclagem. 

Face ao exposto, como objetivo geral desse estudo buscou-se perceber se na visão dos 

catadores do Município de Guarapuava-PR a coleta seletiva de lixo contribui para a inclusão 

socioeconômica, e como objetivos específicos conhecer as políticas públicas voltadas aos 

catadores de material reciclável e apresentar a compreensão dos catadores de Guarapuava-PR 

em relação à coleta seletiva.  
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Como mencionado, a coleta seletiva e a reciclagem de resíduos foram implantadas nas 

grandes cidades como alternativas para solucionar ou minimizar o problema do lixo urbano, 

para melhorar a qualidade ambiental e reduzir a utilização de recursos naturais, passando a ser 

alternativas de trabalho e renda para os catadores. 

Diante deste contexto, justificasse a escolha desse tema para elaboração dessa 

Dissertação, apoiada em uma concepção construtivista social, na qual os catadores procuram 

compreender o mundo em que vivem e trabalham, e os pesquisadores quanti-qualitativos 

buscam entender o contexto dos participantes da pesquisa, interpretando os dados com base 

nas próprias experiências e origens (CRESWELL, 2010).  

Assim, esse trabalho considerou a vivência da pesquisadora na área administrativa e 

das políticas públicas, visto que atua na área de planejamento de uma Universidade Pública e 

atualmente cursa o Mestrado Profissional em Gestão de Políticas Públicas.  

Desta forma, a oportunidade de conhecer e entender a realidade em que vive certo 

grupo marginalizado, aliada aos conhecimentos adquiridos com o trabalho na área da 

administração pública e a possibilidade de atuar em uma causa socioambiental, mesmo que de 

forma indireta, justificaram a escolha deste tema.  

Assim, conhecer uma nova realidade administrativa como a da Associação de 

Catadores de Papel de Guarapuava, e a visão dos catadores em relação ao contexto em que 

vivem, ancorada na busca por novos conhecimentos, tornou-se um relevante desafio.  

Outrossim, poder pesquisar em prol da melhoria de vida de um grupo social, 

utilizando-se das experiências adquiridas ao longo do tempo, tornaram o desenvolvimento 

deste trabalho não só importante do ponto de vista acadêmico, como também gratificante do 

ponto de vista pessoal.  

Segundo Creswell (2010), em uma concepção reivindicatória e participativa, a 

pesquisa necessita ligar-se à política e a uma agenda, a qual é capaz de mudar a vida dos 

participantes, das instituições em que trabalham ou vivem, e a vida do próprio pesquisador.  

Nessa concepção é fundamental abordar questões específicas e relevantes, como 

desigualdade social e alienação. Tal concepção filosófica volta-se às carências de grupos e 

indivíduos na sociedade, que se encontram marginalizados ou privados de privilégios. 

Percebe-se, portanto, que o tema escolhido, se insere em ambas as filosofias citadas, tendo em 

vista que os catadores, figuras principais desta pesquisa, vivem em situação de pobreza, 

miséria, marginalidade social, rotina exaustiva, sem carga horária e horário de trabalho 
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fixados, sujeitos a doenças, atuando na maioria das vezes em precárias condições (PEREIRA, 

E., et al., 2012).  

Diante desse cenário, o trabalho em Associação possibilita a construção da identidade 

dos catadores como uma categoria profissional (MOTA, 2005). Além disso, viabiliza a 

fundação de vínculos com a sociedade, resultando na valorização pessoal e profissional do 

catador e permite a obtenção de melhores preços no mercado pelos serviços prestados. Assim, 

esta dissertação, de cunho socioambiental, procura conhecer a realidade dos catadores filiados 

à Associação de Catadores de Papel de Guarapuava, PR; a compreensão desse grupo sobre o 

trabalho que desenvolvem e as políticas públicas sobre a coleta seletiva de lixo e inclusão 

social. Tal conhecimento poderá proporcionar a um próximo pesquisador possibilidades de 

realizar projetos para fortalecimento da Associação em questão, incentivo à filiação de novos 

catadores, e consequentemente a melhoria da realidade em que vivem tais trabalhadores. 

A estrutura desse trabalho está dividida em cinco capítulos. Este primeiro abordou os 

aspectos introdutórios da pesquisa, seu contexto, a delimitação do problema, os objetivos e a 

justificativa, bem como alguns conceitos teóricos sobre os temas que embasam este estudo. O 

Capítulo 2 traz os procedimentos metodológicos norteadores da pesquisa e o Capítulo 3 a 

apresentação e compreensão dos resultados em dois momentos distintos, no primeiro, refere-

se às políticas públicas voltadas aos catadores e no segundo, aos resultados obtidos por meio 

da entrevista com esses trabalhadores. O Capítulo 4 expõe as considerações finais deste 

estudo e o Capítulo 5 as sugestões para os trabalhos futuros.  
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2 METODOLOGIA 

 

A abordagem metodológica utilizada para esta pesquisa é a quanti-qualitativa, pois o 

uso combinado dos dois tipos de pesquisa possibilita uma melhor compreensão do problema 

da pesquisa. A pesquisa quanti-qualitativa, também chamada de pesquisa de métodos mistos 

envolve suposições filosóficas, o uso de abordagens qualitativas e quantitativas e a fusão das 

duas abordagens em um estudo (CRESWELL, 2010), além disso, permite uma maior 

compreensão de características do comportamento humano como aspirações e valores, 

variantes estas que serão analisadas neste trabalho. 

Essa metodologia adota a fenomenologia e procura compreender os fenômenos no 

próprio local onde ocorrem, entrando em contato direto com o que está sendo estudado 

(SILVA, 2005; MARCONI; LAKATOS, 2011). Tal abordagem não possui padrão único e 

recorre à coleta de informações vividas pelos pesquisados, à intuição humana e à inferência 

interpretativa (CHIZZOTTI, 2010; MARCONI; LAKATOS, 2011). 

Essa modalidade de pesquisa proporciona análises ricas, abrangentes e reais, sendo o 

método indicado para problemas que tenham a intenção de conhecer percepções e saberes do 

grupo pesquisado (SILVA, 2005). A ancoragem na fenomenologia, além de se ater ao 

significado dos fenômenos e processos sociais, considera as motivações, crenças, valores e 

representações sociais, que interpõem a rede de relações sociais (PÁDUA, 2007), admitindo 

que a realidade é fluente, contraditória e que os meios de estudo derivam das concepções, 

valores, conhecimentos e objetivos do pesquisador (CHIZZOTTI, 2010). 

Para Minayo (2011) à pesquisa qualitativa trata de um nível de realidade que não pode 

ser quantificado, “ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, 

das crenças, dos valores e das atitudes” o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 

variáveis, já a pesquisa quantitativa testa teorias objetivas, examinando a relação entre 

variáveis, medidas por instrumentos, analisando os dados numéricos por meio de 

procedimentos estatísticos (CRESWELL, 2010).  

A realização deste estudo, efetivada por meio da pesquisa quanti-qualitativa descritiva, 

permite a observação, fundamentação e interpretação dos fenômenos. Triviños (2008) cita que 

“[…] a interpretação dos resultados surge como a totalidade de uma especulação que tem 

como base a percepção de um fenômeno num contexto”. Assim, juntamente com a revisão da 
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literatura entre livros, artigos científicos e publicações digitais busca-se uma análise crítica 

acerca do tema em questão.  

Esta pesquisa, teórico-prática encontra metodologicamente subsídios para a 

compreensão dos dados a serem apreendidos para a explicitação do seu objeto, na 

hermenêutica fenomenológica. Aqui, hermenêutica quer dizer: uma postura, uma maneira de 

entender e expressar a percepção sobre os dados da investigação de forma qualitativa e 

quantitativa. Para Dittrich (2004), as raízes hermenêuticas da compreensão humana nascem 

do corpo-criante
1
, do pesquisador em busca de respostas para os seus questionamentos, 

quando não se separa de seu objeto de pesquisa. Kant já dizia, na sua estética transcendental, 

que na busca do conhecimento a consciência do sujeito não pode separar-se de seu objeto; 

pois o entendimento sobre um objeto (fenômeno
2
) será sempre com referência à intuição 

perceptiva do sujeito no seu rigor reflexivo indutivo-dedutivo. “Todavia, é o entendimento 

que ‘pensa’ esses objetos e é do entendimento que provém os conceitos” (KANT, 1992, p. 

65). 

Numa hermenêutica fenomenológica é o ser humano, na sua consciência intuitiva 

perceptiva, o nascedouro do processo do conhecimento na relação com o objeto pesquisado – 

o fenômeno. O ser humano (no caso da ciência, o pesquisador) é o locus onde a vida acontece 

e se expressa em pensamento sistematizado – o conhecimento. Como diz Maturana (1995, p. 

76): “tudo que é dito, é dito por alguém”, pois o conhecer e o fazer estão articulados numa 

maneira de ser do ser humano. E continua: “O fato de o conhecer ser a ação daquele que 

conhece está enraizado no modo mesmo de seu ser vivo, em sua organização” e que reflete na 

construção de seus pensamentos e ações. 

O ato da compreensão humana está profundamente associado às raízes mais profundas 

da vida, que biologicamente falando, se dinamizam em toda a estrutura molecular e celular do 

ser humano que tem em si o fenômeno da cognição como possibilidade para criar, aprender e 

conhecer na inter-relação com o meio circundante. (DITTRICH, 2004). 

                                                           
1 Por corpo-criante se quer entender “um todo vivo, dinâmico, inter-relacionado nas suas partes com capacidade de se autocriar, que implica 

a sua autonomia de se fazer constantemente, causando mudanças contínuas em si e fora de si, para a preservação da própria vida. 

Explicitando: o homem, um corpo que cria, é um todo vivo. Ele é orgânico, pois tem em si uma auto-organização vital inteligente, sustentada 

por um princípio fundante – a energia criadora, que detém a vida que se impregna desde as suas micropartículas elementares, atravessando os 

seus átomos, suas moléculas, suas células, seus ossos seus músculos, até a sua macroconstituição corporal total”. (DITTRICH, 2001. p. 81).  
 

2 O fenômeno é aquilo que se apresenta à consciência da pesquisadora, e se mostra numa confluência de relações, de padrões de ações que se 

constituem dentro de uma rede complexa de componentes biofisiológicos e psicoespirituais contextualizados no tempo e no espaço no corpo-

criante. Bachelard dizia que “o fenômeno é um tecido de relações”. Com feito, este tecido ocorre através de múltiplas relações que 

acontecem dentro de uma complexidade de acréscimos, tensões, confrontos, quebras, rupturas e contradições de um determinado fato, coisa, 

acontecimento. (DESAULNIERS, 2000. p. 71-72). 
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Diante disso, o processo metodológico desta pesquisa se compõe do movimento 

articulado do pesquisador na sua intencionalidade (a largada inicial, a escolha diretiva, do 

olhar da consciência sobre o objeto), na sua percepção (impulso de uma intencionalidade 

subjetiva, forjada na consciência do pesquisador para captar e significar, o que os dados 

coletados expressam), na sua compreensão (expressão dos registros da percepção de forma 

sistemática, ocorridos desde o levantamento de dados coletados e reflexões indutivas e 

dedutivas para a emissão de significados e problematizações possíveis, ampliando o 

conhecimento sobre o tema de estudo, para descrevê-lo).   

Assim, o processo metodológico desta pesquisa buscou diminuir a distância entre a 

teoria e os dados, entre o contexto e a ação, apoderando-se da análise fenomenológica, ou 

seja, da compreensão dos fenômenos. Além disso, se valeu das experiências do pesquisador 

durante a análise e compreensão dos fenômenos estudados, dando atenção à linguagem dos 

indivíduos pesquisados, de tal forma que essa se tornou matéria-prima para a confecção do 

estudo. Para o conhecimento das políticas públicas voltadas aos catadores de material 

reciclável utilizou-se a análise documental, técnica importante na pesquisa qualitativa, tanto 

para complementação das informações obtidas por outras técnicas, como para desvendar 

novos aspectos de um tema ou problema (LUDKE; ANDRÉ, 1986). 

 

2.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

2.1.1 Contexto do estudo 

 

Esta pesquisa foi realizada na Associação de Catadores de Papel de Guarapuava, 

ACPG, entidade civil, sem fins lucrativos, localizada no Município de Guarapuava-PR. A 

referida Associação foi criada em setembro 2005, com o objetivo de tirar os catadores da rua, 

transformando a atividade de lixeiros autônomos em uma categoria organizada de 

trabalhadores que exerce importante função para a sociedade, contribuindo com o poder 

público municipal, gerando trabalho e renda, principalmente para pessoas que se encontram 

em vulnerabilidade social. 

De acordo com o estatuto da ACPG, a Associação tem por finalidade a promoção da 

assistência social; a defesa e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento 

sustentável; a promoção do voluntariado; o desenvolvimento de atividade de treinamento, 

capacitação e atualização profissional; o desempenho de atividades para a geração de 
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emprego e renda; a adoção de programas de combate à fome e à miséria; a realização de 

programas culturais, educacionais e de saúde; a promoção de programas de interação do idoso 

à vida comunitária e ao mercado de trabalho e o desenvolvimento de programas de inclusão 

do portador de deficiência ao mercado de trabalho. 

A ACPG funciona com recursos próprios, provenientes da triagem e da venda dos 

materiais recicláveis. Além disso, recebe contribuição da Prefeitura Municipal por meio da 

disponibilização de um caminhão, de um motorista e de combustível para a coleta do material 

na casa dos catadores. O espaço físico em que a Associação atua é cedido pela Prefeitura, por 

meio de comodato, a qual também auxilia com o pagamento de água e de energia elétrica dos 

barracões. 

Atualmente a referida Associação possui cerca de 120 catadores associados, porém, 

que entregam o material todos os meses são aproximadamente 85. Os demais realizam 

entregas esporádicas. Além desses catadores, que trabalham nas ruas, em média trinta pessoas 

atuam dentro da Associação. A maioria trabalha na triagem, prensa e coleta de materiais. 

Dessas trinta pessoas apenas três realizam trabalho administrativo, a presidente, a vice-

presidente e o gestor da associação. Essas pessoas são remuneradas pela própria ACPG. Os 

trabalhadores que executam a triagem são remunerados quinzenalmente, de acordo com o 

peso do material triado. 

O trabalho da ACPG funciona a partir da coleta dos materiais recicláveis pelos 

catadores nas residências e nos comércios de Guarapuava. Os catadores levam o material 

recolhido até suas residências, onde fazem a classificação desses resíduos. Após a 

classificação ligam para a Associação que agenda uma data para que o caminhão passe 

coletando os materiais. Os materiais entregues geralmente são pesados na presença do catador 

e a Associação fazia o pagamento no ato da pesagem, do valor correspondente, no entanto, 

com a mudança de endereço da Associação ocorrida neste ano, muitos catadores optaram por 

não acompanhar a pesagem, preferindo que o pagamento fosse levado até sua residência pelo 

motorista do caminhão da coleta.  

Além do material entregue pelos catadores a Associação também recebe doações de 

materiais de empresas e órgãos públicos, bem como o material coletado pelo caminhão da 

Prefeitura por meio do Programa Cidade Limpa. Esses materiais são triados nos barracões da 

própria Associação pelas pessoas que lá trabalham.  
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2.1.2 Participantes do estudo 

 

Segundo informações do Município de Guarapuava existem em torno de 500 catadores 

e vinte barracões particulares que trabalham com materiais recicláveis na cidade. Entretanto, 

esse trabalho foi realizado com uma amostra total de 44 catadores filiados à ACPG, que 

mensalmente destinam o material coletado. Na pesquisa fenomenológica a seleção dos 

participantes não exige a definição de um número elevado de pessoas, nem a utilização de 

amostragem probabilística (GIL, 2010). Dessa forma, optou-se pela adoção da amostragem 

não-probabilística por cotas, a qual é composta pelas seguintes fases (SILVA, 2005): 

I – classificação da população baseada nas propriedades consideradas relevantes para o 

fenômeno estudado; 

II – escolha da proporção da população distribuída em cada classe, de acordo com o 

conhecimento do pesquisador; 

III – estabelecimento de cotas para cada observador ou entrevistador, de forma que a 

amostra total seja proporcional às classes consideradas. 

Assim, para a seleção da amostra definiu-se como critério ser o catador cadastrado na 

Associação de Catadores de Papel de Guarapuava. Optou-se por uma amostra de 51% dos 

catadores que entregam materiais mensalmente, obtendo-se o número aproximado de 44 

catadores, sendo 50% do sexo masculino e 50% do sexo feminino, em diferentes faixas etárias 

e a amostra foi selecionada por meio do fichário de entrega de material à Associação. 

 

2.1.3 Coleta de dados 

 

A coleta de dados ocorreu por meio de entrevista semiestruturada, contendo as 

seguintes questões: 1. Qual a sua visão sobre a coleta seletivo de lixo? 2. Como a coleta 

seletiva de lixo proporciona sua melhoria de vida? 3. Há quantos anos trabalha como 

catador(a)? 4. O que consegue comprar e/ou pagar com o dinheiro que recebe da coleta 

seletiva? 5. Com o trabalho de catador (a) passa necessidade? 6. Antes de trabalhar como 

catador(a) passava necessidade? 7. Quantos salários ganha por mês de trabalho?  

De acordo com Silva (2005) “entrevista é uma conversa orientada com o objetivo de 

recolher dados para a pesquisa”. É um meio do entrevistador conhecer o significado que o 

entrevistado atribui aos fenômenos e eventos da sua vida cotidiana, utilizando termos 

próprios. Tem como objetivo a compreensão das perspectivas e experiências dos 



26 

 

entrevistados, bem como é utilizada como forma de apanhar informações relevantes 

(MARCONI; LAKATOS, 2011). 

As entrevistas podem ser padronizadas, também chamadas de estruturadas, ou 

despadronizadas (semiestruturadas). A entrevista semiestruturada utilizada neste trabalho 

caracteriza-se pela liberdade do entrevistador conduzir a entrevista em qualquer direção que 

considere adequada, explorando melhor a questão (MARCONI; LAKATOS, 2011). Esse tipo 

de pesquisa permite uma conversação livre. 

Segundo Richardson (2010) a entrevista permite a interação face a face entre 

pesquisador e entrevistado, possibilitando compreender o que ocorre na mente, vida e 

definição dos indivíduos. Essa mesma interação não ocorre satisfatoriamente quando adotado 

o questionário como técnica de coleta de dados. Para pesquisas em Ciências Sociais essa 

interação é indispensável. 

O referido autor sugere que antes de iniciar a entrevista sejam colhidos alguns dados 

sociodemográficos do entrevistado como lugar da entrevista, sexo, idade, nível de 

escolaridade, endereço, local de nascimento e ocupação do entrevistado. 

Para realização da pesquisa primeiramente contatou-se pessoalmente a Associação de 

Catadores de Papel de Guarapuava, ACPG, expondo a intenção de realizar pesquisa com os 

catadores associados e discorrendo sobre os objetivos que se pretendia alcançar com tal 

estudo. Após o aceite da Associação em participar da pesquisa foram disponibilizados por 

eles ao pesquisador o cadastro dos catadores, contendo seus endereços. Por sugestão da 

Associação a abordagem dos catadores ocorreu em suas residências. Isso se deve ao fato da 

mudança de local da Associação, que dificultou o acesso dos catadores a essa sede. Assim, a 

maioria deles optou por solicitar a Associação à retirada do material coletado em suas 

residências e pelo recebimento da nota e dos valores correspondentes à quantidade de material 

entregue à ACPG também em suas casas, após a devida pesagem na ACPG. 

Antes de iniciar a pesquisa foram expostos aos catadores os objetivos do estudo e sua 

relevância. Além disso, foi lido o termo de consentimento livre esclarecido, no qual constou 

os possíveis riscos e benefícios decorrentes de sua participação, bem como declaração de que 

os mesmos foram convidados para participar como voluntários da pesquisa, e que caso não 

aceitassem fazer parte do estudo, lhes seria garantido retirar seu consentimento a qualquer 

momento, sem que isto resultasse em qualquer penalidade. Os dados coletados foram 

anotados no formulário de perguntas. Ao final foi comunicado ao entrevistado que os 

resultados da pesquisa serão disponibilizados para consulta na ACPG. 
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2.1.4 Considerações éticas 

 

Este estudo seguiu as orientações da Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do 

Conselho Nacional de Saúde que aprova às diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas 

envolvendo seres humanos. 

As questões éticas desse estudo visaram proteger os participantes da pesquisa e 

desenvolver relações de confiança entre pesquisador e pesquisado. Para isso o pesquisador 

comunicou aos entrevistados os objetivos da pesquisa e buscou respeitar os participantes e o 

local da coleta de dados, não os colocando em risco. Além disso, distribuiu um termo de 

consentimento livre e esclarecido que foi lido aos participantes antes da entrevista. 

Obteve-se também da instituição pesquisada, neste caso a Associação de Catadores de 

Papel de Guarapuava, ACPG, Termo de Anuência para a Coleta de Dados de Pesquisas 

Envolvendo Seres Humanos, o qual foi assinado após a apresentação à Associação da 

intenção de se realizar pesquisa naquela Instituição, bem como após os esclarecimentos sobre 

a relevância e objetivos da pesquisa, e do fornecimento de cópia da Resolução nº 466/2012, 

do Conselho Nacional de Saúde. Neste termo a Associação declarou que conheceu e 

cumpriria os requisitos da referida resolução e que possuía condições para o desenvolvimento 

da pesquisa, autorizando sua execução pelos pesquisadores (mestranda, orientador e 

coorientadora).  
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3 APRESENTAÇÃO E COMPREENSÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados e a discussão deste trabalho foram apresentados em dois momentos 

distintos, o primeiro refere-se às políticas públicas voltadas aos catadores e o segundo aos 

resultados obtidos por meio da entrevista com os catadores. 

 

3.1 POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AOS CATADORES 

 

O conhecimento das políticas públicas voltadas aos catadores de material reciclável se 

deu por meio da análise documental, onde se buscou apurar a legislação que norteia tal 

assunto. 

Na esfera Federal em 2002 o Ministério de Estado do Trabalho e Emprego reconheceu 

a atividade profissional dos catadores, por meio da Portaria nº 397, de 9 de outubro de 2002, 

quando aprovou a Classificação Brasileira de Ocupações, CBO/2002, e em 11 de setembro de 

2003 foi criado pela Presidência da República o Comitê Interministerial da Inclusão de 

Catadores de Lixo o qual tinha como finalidade a implementação do Projeto Interministerial 

Lixo e Cidadania: Combate à Fome Associado à Inclusão de Catadores e à Erradicação de 

Lixões, visando garantir condições dignas de vida e trabalho à população catadora de lixo e o 

apoio à gestão e destinação adequada de resíduos sólidos nos Municípios. Além disso, 

objetivava articular as políticas setoriais e acompanhar a implementação dos programas 

voltados à população catadora de lixo e definir mecanismos de monitoramento e avaliação da 

implantação das ações articuladas para atuar de forma integrada nas localidades.  

Tal Decreto foi alterado em 2010 pelo Decreto nº 7.405, de 23 de dezembro, que 

instituiu o Programa Pró-Catador e deu nova denominação ao referido Comitê que passou a 

chamar-se Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de 

Materiais Reutilizáveis e Recicláveis, CIISC, para o qual foram atribuídas as seguintes 

competências: 

 

I - apoiar ações de inclusão social e econômica de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis; 

II - articular as políticas setoriais e acompanhar a implementação de ações 

voltadas à população de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 

III - definir mecanismos de monitoramento e avaliação da implantação das ações 

integradas a serem executadas nas municipalidades; 

IV - receber, processar, acompanhar e monitorar as informações encaminhadas 

semestralmente pelas Comissões da Coleta Seletiva Solidária sobre o processo 

de separação dos resíduos recicláveis e reutilizáveis descartados, na fonte 

geradora, e sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de 
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materiais reutilizáveis e recicláveis, conforme determina o § 3
o
 do art. 5

o
 do 

Decreto n
o
 5.940, de 25 de outubro de 2006; 

V - auxiliar a União na elaboração das metas do Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e 

à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, 

de acordo com o inciso V do art. 15 da Lei n
o
 12.305, de 2 de agosto de 2010; 

VI - estimular a constituição de fóruns e comitês locais para o auxílio dos demais 

entes federados na elaboração das metas a serem inseridas nos respectivos Planos 

de Resíduos Sólidos; 

VII - propor campanhas educativas e encontros nacionais para promover a 

cultura de inclusão dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas 

ações e políticas públicas relativas à gestão de resíduos sólidos; 

VIII - acompanhar a elaboração e a tramitação dos atos normativos que 

compõem o ciclo orçamentário, propondo a inclusão de recursos para ações 

voltadas ao segmento de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis no 

orçamento da União; 

IX - estimular a participação do setor privado nas ações de inclusão social e 

econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 

X - definir plano de ação do Programa Pró-Catador, que deverá orientar a 

execução de ações a ele relacionadas; 

XI - definir critérios de reconhecimento, cadastramento e seleção do público-

alvo do Programa Pró-Catador; 

XII - definir o conteúdo mínimo do termo de adesão de que trata o § 1
o
 do art. 3

o
; 

XIII - avaliar os editais de que trata o art. 5
o
, previamente à sua publicação pelos 

órgãos do Governo Federal que aderirem ao Programa Pró-Catador, bem como 

os procedimentos definidos para seleção de projetos, acompanhamento, 

monitoramento e prestação de contas; 

XIV - apresentar, ao final de cada ano, relatório circunstanciado contendo as 

atividades realizadas no âmbito do Programa Pró-Catador, bem como balanço 

dos resultados alcançados; e 

XV - definir outras ações necessárias à operacionalização do Programa Pró-

Catador. 

 

No que se refere ao Programa Pró-Catador o referido Decreto estabeleceu como 

finalidade do Programa integrar e articular as ações do Governo Federal voltadas ao apoio e 

ao fomento à organização produtiva dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, à 

melhoria das condições de trabalho, à ampliação das oportunidades de inclusão social e 

econômica e à expansão da coleta seletiva de resíduos sólidos, da reutilização e da reciclagem 

por meio da atuação desse segmento, definindo como catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis as pessoas físicas de baixa renda que se dedicam às atividades de coleta, triagem, 

beneficiamento, processamento, transformação e comercialização de materiais reutilizáveis e 

recicláveis. Definiu também com objetivo do Programa promover e integrar as seguintes 

ações voltadas aos catadores: 

 

I - capacitação, formação e assessoria técnica; 

II - incubação de cooperativas e de empreendimentos sociais solidários que atuem na 

reciclagem; 

III - pesquisas e estudos para subsidiar ações que envolvam a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5940.htm#art5§3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5940.htm#art5§3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm#art15v
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IV - aquisição de equipamentos, máquinas e veículos voltados para a coleta seletiva, 

reutilização, beneficiamento, tratamento e reciclagem pelas cooperativas e 

associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 

V - implantação e adaptação de infraestrutura física de cooperativas e associações de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 

VI - organização e apoio a redes de comercialização e cadeias produtivas integradas 

por cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; 

VII - fortalecimento da participação do catador de materiais reutilizáveis e 

recicláveis nas cadeias de reciclagem; 

VIII - desenvolvimento de novas tecnologias voltadas à agregação de valor ao 

trabalho de coleta de materiais reutilizáveis e recicláveis; e 

IX - abertura e manutenção de linhas de crédito especiais para apoiar projetos 

voltados à institucionalização e fortalecimento de cooperativas e associações de 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 

Parágrafo único. As ações do Programa Pró-Catador deverão contemplar recursos 

para viabilizar a participação dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis 

nas atividades desenvolvidas, inclusive para custeio de despesas com deslocamento, 

estadia e alimentação dos participantes, nas hipóteses autorizadas pela legislação 

vigente. 

 

Dentre as ações realizadas pelo Programa Pró-Catador está a promoção pela 

Secretaria-Geral da Presidência da República, do Prêmio Cidade Pró-Catador em parceria 

com o Ministério do Meio Ambiente, Fundação Banco do Brasil, Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) e com Movimento Nacional dos Catadores de Materiais 

Recicláveis. Esse prêmio é voltado aos municípios que estão de acordo com Política Nacional 

de Resíduos Sólidos e objetiva reconhecer as iniciativas municipais de integração dos 

catadores em ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos.  

Dos 63 municípios inscritos em 2013 no Prêmio, quatro foram escolhidos pelo 

destaque no desenvolvimento de políticas públicas junto aos catadores de materiais 

recicláveis. Os critérios utilizados para a seleção foram à inclusão socioeconômica dos 

catadores, sustentabilidade, caráter inovador, replicabilidade, impacto no público-alvo, 

integração com outras políticas, participação da comunidade, existência de parcerias e escopo 

do projeto.  

Durante a entrega do prêmio, de acordo com informações da página oficial da 

Secretaria-Geral da Presidência da República, em 2013, foram investidos R$ 180 milhões em 

inclusão produtiva, sendo que a soma dos quatro Convênios assinados pela Presidenta 

referentes ao Prêmio somam R$ 18 milhões. De acordo com a Secretaria as parcerias vão 

capacitar a população em situação de rua para o trabalho e a geração de renda (R$ 1,9 

milhão), fortalecer empreendimentos solidários de catadores no Amazonas (R$ 7,35 milhões), 

promover a inclusão social da população em situação de rua no Município de São Paulo (R$ 
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5,43 milhões) e fortalecer cooperativas com a aquisição de equipamentos para as unidades de 

recuperação de recicláveis (R$ 3,35 milhões). 

Além do Prêmio Pró-Catador também foi criado o Projeto Cataforte - Negócios 

Sustentáveis em Redes Solidárias, uma parceria entre a Secretaria Geral, Fundação Banco do 

Brasil, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério do Meio Ambiente, Fundação Nacional 

de Saúde (FUNASA), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

Petrobras e Banco do Brasil. Esse projeto pretende investir cerca de R$ 200 milhões para 

empreendimentos de catadores de materiais recicláveis, possibilitando a inserção de 

cooperativas no mercado da reciclagem e a agregação de valor na cadeia de resíduos sólidos. 

O projeto é voltado à estruturação de redes de cooperativas e associações para que 

estas redes solidárias se tornem aptas a prestar serviços de coleta seletiva para prefeituras, 

participar no mercado de logística reversa e realizar conjuntamente a comercialização e o 

beneficiamento de produtos recicláveis.  

Serão realizadas ações de assistência técnica, capacitação de catadores e lideranças, 

apoio à elaboração de planos de negócios, ampliação e nivelamento da infraestrutura das 

cooperativas. O projeto prevê ainda possibilidades de acesso a produtos bancários, como 

capital de giro a serem disponibilizados pelo Banco do Brasil. (SECRETARIA-GERAL DA 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2013). 

Em 2006 o Governo Federal instituiu por meio do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro 

de 2006, a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 

administração pública federal direta e indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às 

associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. Tal legislação se fosse 

fielmente cumprida pelos órgãos públicos certamente beneficiaria consideravelmente os 

catadores, uma vez que na maioria dessas Instituições são gerados diariamente um número 

elevado de resíduos. Porém, de acordo com informações da vice-presidente da Associação de 

Catadores de Papel de Guarapuava nem todos os órgãos observam essa determinação e não 

existe fiscalização sobre o cumprimento dessa legislação.  

Em 2007, a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro, que estabelece as diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, definiu em seu art. 57, inciso XXVII, a dispensa de licitação para 

contratação de associações ou cooperativas formadas por pessoas físicas de baixa renda 

reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, para coleta, 

processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis. 
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Nessa mesma linha, em 2009, a Lei nº 12.017, de 12 de agosto, que dispõe sobre as 

diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2010, definiu em seu art. 34, 

inciso IX, a transferência de recursos a título de auxílios, a entidades privadas voltadas 

diretamente às atividades de coleta e processamento de material reciclável, desde que 

constituídas sob a forma de associações ou cooperativas integradas por pessoas em situação 

de risco social. Porém, de acordo com o IPEA (2010) o número de cooperativas contratadas 

por este meio ainda é pequeno, devido, provavelmente, à complexidade e ao custo da 

prestação de contas e do atendimento a burocracia. 

Em 2010, como já citado anteriormente, foi instituída a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, PNRS, por meio da Lei nº 12.305, de 2 de agosto, sendo, talvez, a mais significativa 

conquista no campo legislativo para os catadores. Tal política estabeleceu em seu art. 7º como 

um dos seus objetivos a integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas 

ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e em 

seu art. 8º o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de 

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; em seu art. 15, a elaboração, 

pela União, por meio do Ministério do Meio Ambiente, do Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos que deverá conter em seu conteúdo metas para a eliminação e recuperação de lixões, 

associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis.  

Além disso, define, em seu artigo 18, a elaboração de plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos, como requisito para o Distrito Federal e os Municípios terem 

acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços 

relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados 

por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal 

finalidade, priorizando o acesso a esses recursos aos Municípios que entre outras coisas, 

implantem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de 

associação de catadores formadas por pessoas físicas de baixa renda.  

Estipula também, em seu art. 19, inciso XI, conteúdo mínimo para compor o plano 

municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, sendo, requisito, dentre outros, programas 

e ações para a participação das cooperativas ou outras formas de associação de catadores 

formadas por pessoas físicas de baixa renda. Ademais, define, no § 3º, do art. 21, que serão 

estabelecidos regulamentos, normas sobre a exigibilidade e o conteúdo do plano de 
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gerenciamento de resíduos sólidos relativo à atuação de cooperativas ou de outras formas de 

associação de catadores.  

Além do mais, trata da obrigatoriedade da implementação de sistemas de logística 

reversa pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, pilhas e 

baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes, de 

vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, produtos eletroeletrônicos e seus componentes, 

permitindo a eles, atuar em parceria com cooperativas ou outras formas de associação de 

catadores para chegar a esse fim.  

No art. 36 define que, no âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos, observado, se houver, o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, 

adotar procedimentos para reaproveitar os resíduos sólidos reutilizáveis oriundos dos serviços 

públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; estabelecer sistema de coleta 

seletiva; articular com os agentes econômicos e sociais medidas para viabilizar o retorno ao 

ciclo produtivo dos resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos dos serviços de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; realizar as atividades definidas por acordo 

setorial ou termo de compromisso na forma do § 7º do art. 33; implantar sistema de 

compostagem para resíduos sólidos orgânicos e articular com os agentes econômicos e sociais 

formas de utilização do composto produzido; dar disposição final ambientalmente adequada 

aos resíduos e rejeitos oriundos dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos, determinando para o cumprimento dessas disposições que o titular dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos priorizem a organização 

e o funcionamento de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de 

materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, bem como 

sua contratação.  

Também preceitua em seu art. 42 que o poder público pode instituir medidas indutoras 

e linhas de financiamento para atender, prioritariamente, às iniciativas de implantação de 

infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas ou outras formas de 

associação de catadores, por fim, em seu art. 44, possibilita a União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios, instituírem normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais, 

financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal, a 

projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos, prioritariamente em 
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parceria com cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda (BRASIL, 2010).  

Cabe destacar também a realização da IV Conferência Nacional de Meio Ambiente, 

IV CNMA, em 2013, que se tornou um importante canal de diálogo e negociação entre a 

sociedade civil organizada, o poder público (em suas três esferas administrativas) e o setor 

empresarial no que se refere aos resíduos sólidos.  

Nessa conferência os catadores puderam participar efetivamente das etapas, as qais 

foram divididas em quatro eixos: produção e consumo sustentáveis; redução de impactos 

ambientais; geração de trabalho, emprego e renda; e educação ambiental. Nessas etapas houve 

a participação do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) que 

instigou junto aos seus delegados as propostas que determinavam o modelo de relação com os 

resíduos sólidos com o qual pretendiam atuar, obtendo grande votação em todos os eixos 

(IPEA, 2013). 

No âmbito Estadual em 1999 foi criada pelo Governo do Estado do Paraná a Lei nº 

12.493, de 22 de Janeiro de 1999, que estabeleceu princípios, procedimentos, normas e 

critérios referentes à geração, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, 

tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no Estado do Paraná, porém tal política, 

apensar de estar voltada para controle da poluição, da contaminação e a minimização dos 

impactos ambientais que os resíduos sólidos geram ao meio ambiente, não prevê a 

participação dos catadores nesse processo. 

Apenas em 2006 o Governo do Estado emite um documento oficial que faz referência 

aos catadores, sendo este documento a Lei nº 15.281, de 22 de setembro, que declara de 

utilidade pública a Associação dos Catadores de Papel, ASCAPABEL, de Francisco Beltrão. 

Em 2007, por meio da Lei nº 15.726, de 13 de dezembro, institui no Calendário Oficial do 

Estado do Paraná, o dia 10 de julho como o Dia do Trabalhador da Área de Reciclagem e 

Sucatas do Estado do Paraná, no entanto, somente em 2009, reconhece o trabalho de tais 

catadores com os resíduos sólidos e a necessidade de promover a inclusão social desse grupo. 

Dessa forma, por meio do Decreto nº 4.166, de 20 de janeiro, cria o Comitê Estadual 

de Inclusão Social dos Catadores de Materiais Recicláveis, definindo como finalidades: I - a 

implantação do Projeto Estadual de Combate à Fome associado à Inclusão de Catadores e à 

Erradicação de Lixões, com o intuito de garantir condições dignas de vida e trabalho à 

população que sobrevive da coleta de resíduos sólidos recicláveis e apoiar a gestão e 

destinação adequada de resíduos sólidos nos Municípios; II - a articulação das políticas 
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setoriais e acompanhamento da implementação dos programas voltados à população que 

sobrevive da coleta de resíduos sólidos recicláveis; e III – a definição de mecanismos de 

monitoramento e avaliação da implantação das ações articuladas que deverão atuar de forma 

integrada nas localidades.  

Neste mesmo dia, por meio do Decreto 4.167, estabeleceu no âmbito estadual, a 

obrigatoriedade da separação seletiva dos resíduos sólidos recicláveis gerados pelos órgãos e 

entidades da administração pública estadual direta e indireta, e a sua destinação às associações 

e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. 

Em relação à legislação municipal voltada aos catadores, em 2001, por meio da Lei nº 

1.016, de 5 de abril, a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou a denominação de 

Operadores Ecológicos para os lixeiros, garis, varredores de ruas, catadores de papel, 

coletores de lixo e outros trabalhadores que atuam diretamente na limpeza pública de 

Guarapuava e em 2005, a Lei Ordinária nº 1.505, de 4 de novembro, instituiu a separação do 

material reciclado pelos Órgãos Públicos, Prefeitura, Autarquias e Câmara Municipal e a 

doação dos mesmos para as associações dos Catadores de Papel regularmente constituídas e 

definiu que tais órgãos também priorizem na compra de materiais, as empresas que utilizem 

matérias recicláveis e observem as normas ambientais. No ano de 2010, por meio da Lei 

Ordinária 1.902, de 6 de julho, foi declarada de Utilidade Pública a Associação dos Catadores 

de Papel de Guarapuava.  

Além do previsto na legislação municipal citada, a Prefeitura de Guarapuava, como 

mencionado anteriormente, auxilia a Associação de Catadores de Papel de Guarapuava no que 

se refere às despesas com aluguel, luz e água do barracão onde a Associação atua e 

disponibiliza um caminhão com motorista para efetuar a coleta dos materiais recicláveis na 

casa dos catadores. Ao final de 2013 a Prefeitura entregou uma nova sede à Associação de 

Catadores de Papel de Guarapuava, com 1.200 metros quadrados, o dobro do tamanho do 

barracão onde se localizava a Associação. 

Ademais, a Prefeitura também vem implantando há alguns anos a coleta seletiva no 

Município. Atualmente são atendidos além do centro, 8 bairros da cidade, os quais recebem o 

caminhão uma vez por semana em cada bairro, sendo o material coletado destinado à ACPG. 

Estima-se que até julho deste ano 75% do Município passe a ser atendido pelo caminhão da 

coleta seletiva.  

A legislação apresentada, em especial a PNRS, procura fazer uma conexão entre o 

social e o ambiental, buscando integrar as associações e/ou cooperativas de catadores nas 
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ações e processos relativos à gestão de resíduos sólidos e à responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos. Visa com isso promover a inclusão social dos catadores e sua 

emancipação econômica; estruturar e fortalecer as associações e cooperativas já existentes; 

incentivar a implantação de novas, gerando emprego e renda e expandir a coleta seletiva de 

resíduos sólidos. 

Para isso a legislação prevê o desenvolvimento de diversas parcerias entre órgãos 

públicos e privados; dispensa de licitação para contratação de associações e cooperativas de 

catadores para prestar serviços de coleta, processamento e comercialização de resíduos 

sólidos nos Municípios; incentivos fiscais, financeiros e creditícios para projetos voltados às 

associações, cooperativas e catadores; e capacitação e formação dos catadores.  

No que se refere à participação conjunta entre poder público, sociedade civil e setor 

empresarial, a IV Conferência Nacional do Meio Ambiente conseguiu promover um diálogo 

entre essas três esferas, a respeito de temas como produção e consumo sustentáveis; redução 

de impactos ambientais; geração de trabalho, emprego e renda; e educação ambiental, se 

aproximando, de certa forma, do que pregam as teorias de educação ambiental critica 

emancipatória e de justiça ambiental.  

De acordo com Carvalho (2011) a justiça ambiental demonstra a importância de se 

trabalhar a questão do ambiente não só no sentido de preservação mas também de distribuição 

de justiça, envolvendo direitos sociais e humanos, qualidade de vida e sustentabilidade social, 

e a legislação apresentada, mesmo que de forma incipiente, procurou atingir esses temas. 

Dessa forma, com base nas políticas citadas percebe-se que os catadores começaram a 

ser reconhecidos pelo poder público, principalmente na esfera federal.  

Constatou-se que no âmbito estadual e municipal as políticas públicas, apesar de 

existentes, ainda não possuem o mesmo dimensionamento dado na esfera federal, onde além 

das Leis e Decretos é possível perceber a criação de Programas e Projetos voltados aos 

catadores e a elaboração de materiais e cartilhas destinadas aos Estados e Municípios com o 

intuito de auxiliá-los e guiá-los na implantação da gestão de resíduos sólidos e na inclusão dos 

catadores de materiais recicláveis. 

No entanto, devido ao pouco tempo para realização desta pesquisa não foi possível 

avaliar os ganhos reais dos catadores, uma vez que não se conseguiu estudar a aplicabilidade e 

a eficiência de tais políticas públicas, nem os resultados por elas gerados.  
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3.2 DADOS RESULTANTES DA ENTREVISTA COM OS CATADORES 

 

O método de compreensão dos dados da entrevista ocorreu por meio de uma 

hermenêutica fenomenológica já supracitada. A pesquisa fenomenológica é uma estratégia de 

investigação em que o pesquisador inclui ou põe de lado suas próprias experiências para 

compreender as do entrevistado. Nela o pesquisador reconhece a essência das experiências 

humanas em relação a um determinado fenômeno (CRESWELL, 2010). 

Nesta pesquisa visou-se compreender os dados com base na entrevista realizada com 

perguntas objetivas e no cenário dos entrevistados, nas experiências e origens do pesquisador 

e do pesquisado, relacionado-os com o conhecimento adquirido por meio do embasamento 

teórico/histórico/filosófico.  

A compreensão dos dados quanti-qualitativos ocorreu de forma contínua frente aos 

dados coletados quando se levantou resultados quantitativos cruzando com categorias que 

surgiram das respostas dos participantes e da relação com os referenciais teóricos.  

Todo esse processo de investigação/percepção/reflexão/compreensão teve como 

objetivo buscar respostas ao problema levantado ao início da pesquisa. Para isso se utilizou na 

entrevista com os catadores de duas questões centrais, que se desdobraram para o 

aparecimento de categorias para a estruturação da compreensão do objeto da pesquisa. Foram 

elas: 1. Qual a sua visão sobre a coleta seletivo de lixo? 2. Como a coleta seletiva de lixo 

proporciona sua melhoria de vida? 

 

3.2.1 Apresentando o perfil do público alvo 

 

A seguir serão apresentados os resultados das entrevistas realizadas com os catadores.  

Foram entrevistados 44 catadores (22 homens e 22 mulheres) com idade oscilando 

entre 19 a 78 anos, sendo que a maioria se encontra na faixa dos 39 - 58 anos e o menor 

contingente entre 19 - 38 anos (Fig. 1). 
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FIGURA 1 – PERCENTUAL RELATIVO À FAIXA ETÁRIA DOS CATADORES 

ENTREVISTADOS EM GUARAPUAVA-PR 

 

Quanto a idade percebe-se que o trabalho da coleta seletiva quase não emprega mão 

de obra jovem, visto que apenas um dos entrevistados possuía menos de 30 anos. 

Provavelmente isso ocorre pelo fato de pessoas mais jovens conseguirem mais facilmente 

uma colocação profissional, enquanto que pessoas idosas encontram dificuldades em se 

empregar. Castro et al (2011) afirmam que os catadores são geralmente pessoas mais velhas 

que após sairem de mercado de trabalho por algum motivo específico, não conseguem mais 

retornar a ele, devido a idade. 

Tal afirmação pode ser confirmada no discurso dos catadores, como pode ser 

observado nos exemplos a seguir: “É um ganha pão né, é um meio de trabalho né. Que eu to 

fazendo né. Com a idade que eu to eu não to conseguindo pegá um serviço registrado né. Eles 

acham que a gente já não é que nem uma pessoa novo né [...] (Catador 26 – 64 anos) (sic); É 

um trabalho muito bom né. Com a idade é difícil achar outro emprego. Ninguém passa fome 

trabalhando com o reciclado. (Catador 39 – 61 anos)”; “É um trabalho bao, porque muitas 

pessoas que estão desempregadas e pessoa idosa que não conseguem pegar um serviço em 

uma firma, isso aí pra pessoa é uma ajuda grande e também porque ajuda a limpar a cidade 

né [...]” (Catador 16 – 60 anos) (sic). 

Além dos discursos citados, diversos outros catadores revelaram a mesma opinião, 

relatando que a coleta seletiva contribui para a ocupação de pessoas mais velhas, as quais 

encontram diversas barreiras quando buscam um emprego no mercado de trabalho. Kirchner 

et al (2009) chegam a mesma conclusão em seu artigo, relatando que os catadores são pessoas 

que se encontravam desempregadas devido a sua idade, condição social e baixa escolaridade. 
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Para eles a idade influencia muito no mercado de trabalho formal, sendo preferência quase 

absoluta neste mercado a contratação de jovens. Já na catação não existe este tipo de seleção. 

Cesconeto (2004) revela o mesmo pensamento, relacionando a falta de oportunidade dos 

catadores no mercado de trabalho à idade, à falta de qualificação e à escassez de ofertas.  

Nas observações realizadas na Associação objeto deste estudo e nas conversas com 

seus administradores detectou-se exatamente isso. A coleta seletiva, ao contrário do mercado 

de trabalho formal, não faz exigência alguma para que a pessoa se torne um catador. Isso 

permite que aqueles mais excluidos pela sociedade tenham oportunidade de inclusão. Na 

ACPG não existem critérios para a pessoa se associar, apenas a vontade do catador e a 

exigência de que entregue material fielmente à Associação.  

 

Quanto a escolaridade dos catadores entrevistados, 54,54% não frequentaram a 

escola ou frequentaram apenas a primeira série, desse contingente 25% são analfabetos ou 

sabem apenas escrever seu nome, enquanto que somente 11,36% cursaram a 5ª série ou mais 

(Fig. 2), sendo que apenas dois catadores afirmam ter chegado a 7ª e 8ª série. 

 

 
FIGURA 2 – PERCENTUAL RELATIVO AO NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS 

CATADORES ENTREVISTADOS EM GUARAPUAVA-PR 

 

Como é de domínio público, as pessoas com baixa escolaridade têm dificuldades em 

se inserir no mercado de trabalho, o que acarreta em um grande número de desempregados. 

Percebe-se, deste modo, que a coleta seletiva se torna um meio de trabalho para essas pessoas, 

como pode ser visto no relato da Catadora nº 44, que é analfabeta: Eu penso que pra nós foi 

bão né. Melhorou bastante né. Porque pelo menos esse emprego nós temo né. Porque antes 
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não tinha. Ajudou bastante nóis. Ajuda bastante nas despesas de casa porque sem estudos 

você acha que nóis ia ganha?! Não tem outra manera né. (Catador 44 - analfabeta) (sic). 

Sabe-se que o desemprego é um problema sério e como citado atinge principalmente 

indivíduos de baixa escolaridade e sem qualificação, que se obrigam a viver de um 

subemprego criado pela economia informal. Os catadores se inserem nesse grupo uma vez 

que são pessoas simples, com pouca ou nenhuma escolaridade e que reconhecem no lixo uma 

oportunidade (CASTRO et al., 2011). Coletar o lixo é portanto, a opção encontrada por parte 

desses excluídos para sua sobrevivência (FERREIRA, 2004).  

De acordo com Silva e Lima (2007) as pessoas que não possuem estudo são 

sentenciadas a viverem à margem da sociedade e são levadas à exclusão. Nesse contexto, a 

coleta seletiva se revela como uma possibilidade de sobrevivência, como pode ser confirmado 

na maioria dos diálogos dos entrevistados.  

Quanto ao tempo em que atuam como catadores, 68,2% trabalham no máximo há 

15 anos com a coleta seletiva, 20,4% labutam nessa área entre 16 a 30 anos, 9,1% entre 26 a 

35 anos, e apenas 2,3% trabalham com a catação há mais de 50 anos, conforme Figura 3: 

 

 
FIGURA 3 – PORCENTAGEM REFERENTE AO TEMPO EM QUE OS ENTREVISTADOS 

EM GUARAPUAVA-PR ATUAM COMO CATADORES 

 

Como pode ser visto acima, a maioria dos catadores atua nessa profissão há no 

máximo 15 anos. Porto et al (2004); Tolentino e Mansueto (2010); Pereira (2012); Pangea e 

FGV Projetos (2013) também constataram em suas pesquisas a maior concentração de 

catadores entre os últimos 10 a 15 anos. Essa porcentagem pode ter relação com o período em 

que esse trabalho passou a ser reconhecido pela população, pelos órgãos públicos e pelos 



41 

 

próprios catadores e também, no caso específico dos catadores de Guarapuava-PR, pode estar 

relacionada à criação da ACPG, que ocorreu há 9 anos.  

Segundo Bortoli (2009) os catadores de materiais recicláveis começaram se organizar 

e buscar por seus direitos no fim da década de 1990 e início do século 21, culminando na 

criação do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR). Em 1999 

ocorreu o Primeiro Encontro Nacional de Catadores de Papel; em 2001 o Primeiro Congresso 

Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, em Brasília; e em 2003 o Primeiro 

Congresso Latino-Americano de Catadores de Materiais Recicláveis, em Caxias do Sul, Rio 

Grande do Sul.  

Miura e Sawaia (2013) afirmam que existem aproximadamente 800 mil pessoas 

atuando como catadores e o aumento do número de trabalhadores nessa atividade nos últimos 

anos ocorreu paralelamente à elevação da taxa de desemprego. 

Araújo e Sampaio (2013) atribuem o crescimento da atividade de catação de resíduos 

sólidos urbanos ao incentivo à reciclagem, devido ao esgotamento dos recursos naturais não 

renováveis e da degradação ambiental.  

Dessa forma, a maior concentração de catadores nos últimos anos pode estar associada 

a esses três fatores: ao aumento do desemprego, à visibilidade dada a essa atividade na última 

década e ao incentivo a reciclagem nos últimos anos. 

Quanto a renda mensal que adquirem com o trabalho de catador, quando 

perguntado a eles 56,80% responderam que recebem entre meio a 1 salário mínimo; 22,7% 

entre 1 a 1½ salário mínimo; 18,2% menos de um salário e 2,3% de 1½ salário mínimo a 2 

salários, conforme Figura 4: 

 

 
FIGURA 4 – RENDA OBTIDA PELOS CATADORES DE GUARAPUAVA-PR COM A 

COLETA SELETIVA 
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A média salarial percebida pelos catadores de Guarapuava-PR se equivale a de 

catadores pesquisados por outros autores como do Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e Rio Grande do Sul.  

Kirchner et al (2009) relatam que 60% dos catadores entrevistados por eles no Rio 

Frande do Sul conseguem menos de um salário mínimo nessa atividade, no entanto, a metade 

do público alvo considerou o retorno financeiro suficiente para sustentar sua família. 

A pesquisa realizada por Ferreira (2004) em Minas Gerais aponta que 60% dos 

catadores ganham em média um salário mínimo, sendo que os demais não ultrapassam os 

quatro salários mínimos. Os catadores pesquisados por Martins (2005) em Porto Alegre-RS 

também possuem uma renda líquida média de um salário mínimo mensal. Pangea e FGV 

Projetos (2013) em um estudo que envolveu 41 Municípios do Estado do Rio de Janeiro 

indicam que segundo o recorte por status de organização, verificou-se que catadores 

organizados percebem um rendimento médio de R$ 615,21, enquanto que os não organizados 

possuem renda média de R$ 552.68, o que significa um rendimento entre 80 a 90% do salário 

mínimo da época em que foi realizado o estudo. 

A mesma média foi encontrada na pesquisa realizada pelo IPEA (2012) na qual afirma 

que a renda média dos catadores não ultrapassa o salário mínimo, sugerindo um intervalo 

entre R$ 420,00 a R$ 520,00. Ressalta-se aqui que na época do estudo realizado pelo IPEA o 

valor do salário mínimo era de R$ 510,00.  

Uma questão a se considerar na análise dos valores apresentados na pesquisa com os 

catadores de Guarapuava-PR é que 79,54% dos catadores afirmaram receber diversos tipos 

doações da sociedade, principalmente roupas, calçados e móveis, não gerando tanta 

necessidade de compra desses itens. Dessa forma, apesar de não receberem um salário muito 

alto, as doações acabam por compensar o baixo valor recebido. 

 

3.2.2 A visão dos catadores sobre a coleta seletiva 

 

Sobre a pergunta qual a visão dos catadores sobre a coleta seletiva do lixo, apareceram 

as seguintes categorias, que foram tratadas quanti-qualitativamente: satisfação profissional, 

colabora com a sociedade e o meio ambiente, qualidade de vida e frustração pessoal.  

Apesar da maioria das pessoas que trabalha com a coleta seletiva serem pessoas 

“excluídas” da sociedade, estas veem com bons olhos o trabalho que realizam. Dos 

entrevistados 51% sentem satisfação pessoal no trabalho, 25% apontam a coleta como 
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propulsora da qualidade de vida, 19,7% como uma atividade que colabora com a sociedade e 

com o meio ambiente, enquanto que apenas 4,3% a veem como fator de frustração 

profissional, como se observa na Figura 5. 

 

 
FIGURA 5 – PERCENTUAL RELATIVO À VISÃO SOBRE A COLETA SELETIVA, DOS 

CATADORES ENTREVISTADOS EM GUARAPUAVA-PR  

 

Na categoria satisfação profissional: foi nítida a percepção de que os entrevistados se 

sentem satisfeitos com o trabalho na coleta seletiva. Para Martinez e Paraguay (2003) a 

satisfação no trabalho pode ser conceituada como um estado emocional prazeroso, decorrente 

da avaliação do trabalho em relação aos valores do indivíduo, relacionados ao trabalho. Para 

Cesconeto (2004) os catadores gostam do trabalho que realizam por saberem das dificuldades 

de encontrar outro emprego.  

Já para Miura e Sawaia (2013), levando-se em consideração o ponto de vista 

psicossocial, esse trabalho é tido pelos catadores como fonte de dignidade, trabalho e renda, o 

que os diferencia dos ladrões. Tais catadores ressignificam o trabalho da catação, deixando de 

lado os aspectos negativos, e valorizando os benefícios que ele traz. 

Na pesquisa realizada por Miura e Sawaia (2013) uma pessoa que antes via o catador 

como mendigo e ladrão, após atuar e conhecer a realidade deste trabalho passou a enxergar o 

catador como um ser humano capaz, honesto, que não teve oportunidades na vida e que hoje 

busca de forma digna, seu sustento. Tal catadora reconhece no lixo uma oportunidade de vida, 

que lhe permite comer e pagar as despesas de casa. O lixo passou a ser adorado e vangloriado 

por trazer alegria, satisfação, alívio por garantir a sobrevivência, e felicidade por satisfazer 

suas necessidades básicas, além de proporcionar novos vínculos afetivos. 
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Qualitativamente chega-se a compreensão de que a visão do catador de lixo sobre o 

seu trabalho é de satisfação profissional. A satisfação profissional é fundamental em todo o 

trabalho que o ser humano desenvolve do ponto de vista pessoal, familiar e social.  

Muitos dos entrevistados relataram que se sentem felizes com o que fazem e que essa 

atividade, muitas vezes, se torna uma terapia, um passa tempo, como pode ser constado em 

alguns dos discursos a seguir: “Eu acho que esse serviço [se emocionou]. A minha irmã disse 

que é um serviço muito sofrido, mas para mim não é sofrido nada. Qué ve eu ta contente é eu 

ta trabaiando muié do céu! Eu não gosto de fica dentro da casa. Gosto de ta trabalhaiando. 

Se eu fica dentro da casa eu fico bem loca. Eu não posso pará muié [...] Eu faço esse 

trabalho porque gosto e porque me ajuda.” (Catador nº 1 – 74 anos – analfabeta) (sic).  

Esta profissional apresenta um perfil pró-ativo à sua condição de catadora. Ela 

confirma em suas palavras que ser catadora de lixo tem propriamente uma dignidade no seu 

fazer e no seu pensar que lhe traz alegria de viver e liberdade para realizar os seus sonhos. 

Com efeito, este depoimento confirma que ela se sente útil naquilo que faz e que o que faz 

traz sentido para o seu viver. 

Corroborando com este argumento diz o Catador nº 16 – 60 anos: “Na verdade eu 

gosto né. Porque pra mim até é bão assim saí caminhando, catando, assim com a carrocinha. 

Às vezes encontra com os amigos, da uma conversa, isso é bão pra gente né! Faz exercício. 

Desce da carroça sobe de novo. Pra mim é bão. Pra mim é um passatempo também. Não 

gosto de ficar em casa. “Eu acho bom pra mim. Eu não posso ficar sem ele. Eu adoro. Acho 

muito bom. A gente sai e conversa com as pessoas, brinca, dá risada. Vive alegre.” (sic).  

Este catador revela em seu discurso que a satisfação profissional está ligada, embora 

consciente ou não, a um exercício de cidadania no que diz respeito à socialização de seu 

trabalho junto às pessoas que ele encontra no caminho da catação de lixo. Além disso, sente 

que o trabalho é bom pois tem uma utilidade social e pessoal.  

Na categoria qualidade de vida: a visão dos catadores sobre o seu trabalho mostrou 

que 25% deles veem a coleta seletiva como qualidade de vida. Essa visão pode ser observada 

em diversos discursos que envolvem fatores como ter adquirido casa própria, ser um trabalho 

mais livre, um trabalho que não gera preocupação nem cobrança, possuir uma alimentação 

mais variada e de melhor qualidade, conseguir adquirir bens para casa que proporcionam 

maior conforto, realizarem exercícios enquanto trabalham, conhecer e conversar com pessoas, 

se distrair, entre outros. 
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Alguns desses discursos são apresentados a seguir: “É um trabalho mais livre, que dá 

mais paz [...]” (Catador nº 3 – 42 anos); “[...] não tem enchimento de saco. [...] Eu gosto de 

trabalhar a vontade. É um serviço que você não se preocupa, faz a vontade. [...] Eu saio bem 

cedinho catar e chego as onze e o resto do dia eu descanso. Não carece ta me batendo” 

(Catador nº 5 – 63 anos) (sic).  

Essas falas estão indicando que os catadores sentem sim qualidade de vida no seu 

trabalho. Eles confirmam isso quando mostram que é um trabalho que eles se sentem a 

vontade, que não tem aborrecimentos e até encontram paz e liberdade. Afinal, como ter 

qualidade de vida na profissão sem se sentir livre e à vontade para decidir sobre o pensar e o 

fazer?  

Ao perceber esses sinais na visão dos catadores sobre a sua profissão, constata-se que 

eles sentem que catar lixo traz melhoria de vida tanto na questão profissional quanto na 

questão pessoal. Dão fé a esse argumento os seguintes catadores:  

“A condição de vida melhorou com a coleta seletiva. [...] Hoje se a gente quiser 

comprar alguma coisa em loja e pagá com o mesmo serviço a gente consegue pagá e 

antigamente não podia né. Eu sempre gostei de comprar roupas e calçados pras crianças e 

antes não podia porque trabalhava de jardinagem e não tinha dinheiro na época né.” 

(Catador nº 22 – 46 anos) (sic); “Melhorou né. [...] Antes ficava sem pagar luz e água e eles 

cortavam. Passemo fome também antigamente, nossa! Hoje Graças a Deus que não passamo 

mais. Tamo construindo a casa aos pouco com o dinheiro da catação. Ajuda bastante né. Que 

nem no causo alguma coisa a gente compra, tipo uma ropa assim. Sempre vem bastante né 

mas as vezes a gente compra alguma coisa também né. E daí a gente paga. Leva as conta 

sempre em dia. A gente ganha muita coisa também. É no causo esse sofá que tem aqui na sala 

não é comprado é ganhado, a minha pia que eu uso também. A maioria das coisa da casa é 

ganhado.” (Catador nº 40 – 46 anos) (sic);“Como catador a vida melhorou. Se chove não 

trabalha. Em outro trabalho tem que trabalhar com chuva e tudo.” (Catador nº 18 – 63 anos) 

(sic); “Nois comemo melhor do que uma pessoa que trabaia em um escritório e não 

trabalhaiamo muito né” (Catador nº 19 – 44 anos) (sic). 

De acordo com Dias (2013) o catador sente a melhoria da qualidade de vida a partir do 

aumento do seu poder aquisitivo e da percepção do respeito que a população atribui ao seu 

trabalho. Em pesquisas realizadas por diversos autores como Fonseca (2005); Alexandrino et 

al (2009) e Dias (2013), o trabalho da coleta seletiva tem mostrado resultados positivos na 

elevação da qualidade de vida dos que vivem dessa atividade. Segundo o material produzido 
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por Alexandrino et al (2009) com catadores da cidade de Viçosa-MG, 83% dos catadores 

entrevistados consideram boa sua qualidade de vida. Frente a esta reflexão se pode confirmar 

sim que os catadores vivem e promovem sua autossuficiência e determinação na realização de 

suas necessidades.  

O conceito de qualidade de vida varia de pessoa para pessoa e do ambiente em que 

estes estão inseridos. Algumas pessoas o baseiam em fatores ligados ao poder de consumo e à 

capacidade de inclusão social, enquanto outros às relações sociais, à qualidade do acesso à 

educação, à inserção no mercado de trabalho, à liberdade de expressão e à participação 

política, aos condicionamentos culturais e à abrangência da democracia econômica, social, 

política e cultural. Tais visões recaem na capacidade de satisfação das necessidades, sejam 

elas materiais ou simbólicas, no ambiente em que vivem (FORTUNATO; RUSCHEINSKY, 

2003). 

Os catadores pesquisados confirmam o que pregam Fortunato e Ruschiensky (2003), 

uma vez que relatam em seus discursos muitos dos fatores relacionados por esses autores 

como, por exemplo, terem adquirido poder de compra, melhorado suas relações sociais e o 

próprio fato de se inserirem no mercado de trabalho. 

Na categoria colabora com a sociedade e com o meio ambiente 19,7% dos catadores 

entrevistados têm a visão de que a coleta seletiva contribui para a preservação ambiental e 

limpeza da cidade; colabora com as minorias e com a sociedade em geral.  

Castro et al (2011) afirmam que a coleta seletiva é um importante trabalho que 

beneficia catadores, empresários e o poder público. Para os catadores ela proporciona 

condições dignas de trabalho e aumento de renda, para os empresários ela propicia maior 

agilidade e economia nos seus processos produtivos, enquanto que para o poder público ela 

impacta na redução do volume de lixo depositado no aterro sanitário, diminuindo despesas 

com a limpeza urbana a manutenção do aterro sanitário.  

As ações que, segundo o autor colaboram com o poder público, são primeiramente 

ações que contribuem com o meio ambiente, uma vez que a redução do volume de lixo 

depositado, seja em aterros, lixões ou na própria cidade ou meio rural, gera imediatamente a 

diminuição da poluição, resultando sobremaneira na preservação ambiental, visão essa 

constatada pelos catadores como pode ser observado nos discursos a seguir: ´ 

“É um trabalho que ajuda bastante na limpeza das cidades. Antigamente as pessoas 

andavam tropicando em lixo. O tempo que eu era piá saia nessas cidades e andava 

tropicando nos lixos e hoje pra ver a cidade do jeito que ta né, bem organizada, bem limpa. 
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(Catador nº 2 – 54 anos) (sic); “Eu acho bom porque traz né benefício pras família mais 

carente né, ajuda no orçamento, na casa né. Colabora muito com a cidade tirando sujeira 

das ruas e dos bairros.” (Catador nº 27 – 31 anos) (sic); “[...] Melhorô até as parte de 

ladrãosagem né. Que a senhora vê, antes muitos falavam né que não vo trabaia porque não 

tem serviço. E hoje tem essa recicrage que tirou muito ladrão que antes robava né e hoje eles 

trabaiam não precisam roba nada né.” (Catador nº 43 – 43 anos) (sic); “É um trabalho que 

ajuda a tudo mundo né, tanto faz a limpeza da cidade como ajuda a gente né. É um benefício 

pra tudo nóis né. Porque se não tivesse nóis catando aí ... Deus o livre o jeito que andava 

essas manilha, essas coisas aí. A parte que a gente coleta já diminui do que vai pros mato e 

pros rios né.” (Catador nº 20 – 39 anos) (sic).  

Depreende-se dessas falas que estes profissionais têm consciência da contribuição que 

trazem ao meio ambiente e à sociedade e isso lhes causa um empoderamento, pois se sentem 

cidadãos contribuintes não apenas para com o meio que os cerca, mas também para o bem da 

humanidade e do planeta. Além disso, reconhecem esse trabalho como oportunidade de se 

sustentar e sustentar aos seus, de forma digna, livrando-se dos caminhos que levam à 

marginalidade. 

Kirchner et al (2009) corroboram com o mesmo pensamento, relatando que os 

catadores percebem a atividade que exercem como importante contribuição ao meio ambiente. 

Dos entrevistados por eles, 64% veem esse trabalho como importante para a limpeza da 

cidade e 28% como muito importante. Em relação à preservação do planeta, 72% consideram 

importante e 16% muito importante.  

Ferreira (2004) também afirma que apesar de serem discriminados pela população 

esses trabalhadores efetuam uma atividade de grande relevância para a sociedade e para o 

meio ambiente, diminuindo a contaminação do solo, dos lençóis freáticos e das nascentes de 

rios.  

Percebe-se, portanto, que os catadores são atores indispensáveis no processo da 

reciclagem e que reconhecem sua contribuição para preservação ambiental. Seu trabalho 

estimula inclusive as pessoas que não tinham o hábito de separarem o lixo a realizarem essa 

ação, como destaca Ferreira (2004). 

Na categoria frustração pessoal apenas 4,3% dos catadores entrevistados relatam que 

seu trabalho causa tal dissabor. Para composição dessa categoria foram agrupadas afirmações 

relativas ao catador ser confundido com mendigo e/ou lixeiro ou ladrão, ser humilhado/mal 

tratado pela sociedade, não receber o devido respeito quando saem com as gaiotas e essa 
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atividade ser um serviço cansativo. Percebe-se que esse resultado difere dos resultados 

apresentados em diversas pesquisas consultadas para a elaboração dessa dissertação e mesmo 

da bibliografia utilizada no referencial teórico.  

Creddo (2012), por exemplo, afirma que o catador é tido como mendigo pela 

sociedade, e dentre os 44 catadores pesquisados, apenas 4 afirmaram serem confundidos com 

mendigo, lixeiro ou ladrão, como pode ser visto nos discursos a seguir:  

“Uns 80% tratam bem. Mas tens uns engraçadinho que Deus o livre. Principalmente 

no centro que não tratam bem. Que nem esses motorista da Pérola do Oeste, esses não tem 

um que seja gente que preste. Se tiver meio de apar do ponto de ônibus pode ir tirando o 

carinho pra fora da rua que eles vem em cima da gente e vem fincando buzina em cima da 

gente. [...] Às vezes comparam com mendigo.” (Catador nº 8 – 57 anos) (sic); “[...] Outros 

são mais crica né. Chamam de lixeiro. Mas eu não liga né [....] Mas a maioria tratam bem.” 

(Catador nº 14 – 55 anos) (sic); “Pra argum é bem visto mais para argum fazem pouco causo. 

Tem maioria que acho que faz poco né do serviço da gente, mas tem gente aí que dá valor. Já 

teve gente que tratou mal. [...] E confundem as veis até como ladrão ou alguma coisa, já 

aconteceu varias veis isso ai.” (Catador nº 20 – 39 anos) (sic). 

Silva e Lima (2007) afirmam que o trabalho do catador não é valorizado devido à 

discriminação que sofrem por parte da sociedade, sendo marginalizados. De acordo com 

Meireles (2008) essa é uma atividade socialmente rejeitada. Depreende-se daí que o trabalho 

realizado pelos catadores é suscetível à humilhação, ao preconceito e ao desprezo da 

população, porém, a maioria dos catadores entrevistados nesse estudo não percebe essa 

discriminação ou não corrobora com tais discursos, uma vez que percebem como um trabalho 

digno, que traz liberdade, autosustentabilidade para a qualidade de vida, satisfação 

profissional e que se sentem colaborando com a sociedade e o meio ambiente. 

Sobre a pergunta como a coleta seletiva de lixo proporciona sua melhoria de vida? 

as categorias resultantes das entrevistas foram independência financeira e satisfação pessoal, 

as quais foram tratadas quanti-qualitativamente. 

Dos catadores entrevistados 84,2% responderam que a coleta seletiva lhes possibilitou 

independência financeira, enquanto 15,8% consideraram que a coleta lhes propiciou 

satisfação pessoal, conforme mostra a Figura 6. 
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FIGURA 6 – PORCENTAGEM REFERENTE À MANEIRA COM QUE A COLETA 

SELETIVA PROPORCIONA A MELHORIA DE VIDA DOS CATADORES ENTREVISTADOS EM 

GUARAPUAVA-PR  

 

Para composição da categoria independência financeira foram agrupadas as 

subcategorias independência financeira; recebe doações das pessoas; construiu, reformou ou 

comprou casa própria; consegue abrir crediário e/ou fazer empréstimo; sempre consegue fazer 

dinheiro; não atrasa as contas e autonomia para desenvolver o trabalho.  

De acordo com Gomes e Oliveira (2008), independência financeira pode ser 

conceituada como uma forma economicamente palpável de autonomia, ou o fato de dispor de 

recursos financeiros próprios, capazes de possibilitar o consumo de bens (WATARAI; 

ROMANELLI, 2005). Dessa forma, independência financeira pode ser vista como a 

possibilidade de se autossustentar ou de prover o seu sustento e de seus dependentes com 

recursos próprios, oriundos geralmente do trabalho.  

Segundo a Secretaria de Integração e Cidadania (2000), o trabalho com a coleta 

seletiva é quase sempre a principal fonte de renda do catador. Na maioria das vezes o dinheiro 

arrecadado com esse trabalho é o responsável pela sobrevivência do catador e de sua família, 

como pode ser observado nos discursos a seguir:  

“Eu faço esse trabalho porque gosto e porque me ajuda. Com esse dinheiro que eu 

ganho com os papelão eu compro carne, eu compro Coca, eu compro Guaraná, eu compro de 

tudo pra mim.” (Catador nº 1 – 74 anos) (sic); “Eu prefiro [trabalhar] na reciclagem porque 

com tudo os azar, a gente ganha muito mais coisa do que ta trabalhando com firma né.” 

(Catador nº 20 – 39 anos) (sic); “[...] Ganha dinheiro, cesta básica da Agrária, sempre ganha 

roupa, calçado e às vezes alimento. Hoje dá pra comprar mais coisas e viver bem melhor. 
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Ganha muita coisa que se trabalhasse com outra coisa não ganharia. (Catador nº 30 – 46 

anos) (sic); “Melhorou. Ih! muito melhor. Antes era uma vida muito sofrida de mais. É muito 

melhor no lixo. Melhorou na roupa, calçado aqui pra nóis, nas coisas. Hoje tem muito mais 

coisas na casa. Hoje tudo vem nos reciclado, tudo! Xampu de cabelo eu vivia comprando, 

agora nem precisa” (Catadora nº 35 – 42 anos); “Tudo que eu to dentro de casa hoje eu tirei 

da reciclagem. Eu tava nos sem-terra nóis viemo pra ca sem nada. Praticamente sem nada. 

Graças a Deus agora eu tenho minha própria casinha.” (Catador nº 3 – 42 anos) (sic); “Isso 

aí foi uma coisa que Deus mando pro pessoal não passa necessidade né.” (Catador nº 43 – 43 

anos) (sic); “Você vai no supermercado você pode fazer uma compra. Dá pra fazer as 

despesas da casa. Dá pra comprar mais coisas do que compraria antes. Uma prestação você 

faz porque você sabe que dá pra pagar.” (Catador nº 44 – 50 anos) (sic). 

Como pode ser visto nas falas dos catadores, além do salário que eles ganham com a 

atividade que realizam muitos também recebem doações de materiais como roupas, calçados, 

móveis usados, entre outros, da população. Isto contribui para sua independência financeira, 

uma vez que o valor que recebem com o trabalho na reciclagem não precisa ser investido em 

tais itens, garantindo-lhes um sustento de maior qualidade e/ou investir na compra, construção 

ou reforma da casa própria.  

É possível perceber nas entrevistas que na visão dos catadores a coleta seletiva é 

suficiente para lhes garantir uma vida melhor. Eles veem esse trabalho como forma de 

garantia do sustento e como poder de compra. Esse é um trabalho reconhecido por eles como 

“seu ganha pão” como o sustendo de suas família e como um trabalho gratificante.  

Kirchner et al (2009) chegam a m resultado semelhante em as pesquisa e afirmam que 

metade dos entrevistados por eles consideram suficiente o retorno financeiro para sustentar 

sua família, e que quase a metade dos catadores (54%) possui casa própria. Ressalta-se aqui 

que 60% desses mesmos entrevistados recebem menos um salário mínimo por mês. 

Segundo Watarai e Romanelli (2005) exercer uma atividade remunerada é marco na 

biografia dos sujeitos, porque gera uma ruptura com a fase anterior ao ingresso no mercado de 

trabalho e institui uma etapa nova de vida, transformando a identidade pessoal do indivíduo. 

Isso ocorre porque a autonomia e a independência financeira são símbolos positivos 

conquistados pelo ato de trabalhar, os quais se incorporam a identidade do homem. Tais 

símbolos positivos possivelmente impactam também na segunda resposta dada pelos 

catadores neste estudo (satisfação pessoal, que será tratada a seguir), uma vez que essa 

positividade gera no indivíduo satisfação pessoal. 
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Para a composição dessa segunda categoria, satisfação pessoal, foram utilizadas as 

subcategorias: gera amizades; conversa e conhece pessoas; conseguem ajudar os outros; é 

uma distração; passatempo; deixa as pessoas muito contentes; caminha, faz exercícios.  

Para Ricotta (2010) a satisfação pessoal é um caminho que nos permite se sentir 

realizados. É uma proporção do sucesso, da sensação de êxito com relação a uma tarefa. 

Bastreghi (2014) afirma que a satisfação pessoal é algo que ocorre no presente e é resultado 

do respeito à natureza de cada um. É o julgamento que o ser humano faz de sua vida, quando 

se sente próximo de suas aspirações, e pode ser uma dimensão subjetiva da qualidade de vida, 

felicidade e bem-estar (SIQUEIRA; PADOVAM, 2008).  

Sentir-se satisfeito é, portanto, o resultado de uma avaliação de sua vida de acordo 

com critérios próprios pré-estabelecidos. Analisando qualitativamente os discursos dos 

entrevistados percebe-se que estes encontram no seu trabalho satisfação na vida ao conhecer 

pessoas, interagir e se socializar, adquirir o que precisam para seu sustento e para sua saúde, 

por poderem contribuir com os outros, como pode ser observado a seguir: “Ói fia do céu! 

Fica amiga das pessoas.” (Catador nº 35 – 42 anos) (sic); “Eu acho que pra nóis é bom né, 

porque já é uma ajuda na casa e mesmo quando a gente percisa de um remédio qualquer 

coisa ele da uma ajudinha. Eu gosto porque é uma terapia pra gente né. A gente caminha, a 

gente conhece as pessoas boa.” (Catador nº 36 – 48 anos) (sic); “Eu acho muito bom. É o pão 

de cada dia que a gente ta trazendo pa famia né. Eu adoro meu serviço. Eu tenho ropa, eu 

tenho calçado, eu tenho comida, tenho alegria, eu tenho tudo. Não me falta nada. [...] Tenho 

pra dar pros outros. Se eu não trabalhasse eu tinha que pedi pros outros e agora eu tenho 

pra da né. Chega pessoa pra eu ajudá com alimento eu ajudo porque eu tenho, graças a 

Deus. Levo na igreja os mantimento que precisa, pra dá pra obra, pras família que precisa, 

que são carente né. Eu sou pobre mas sou feliz [...] eu tenho prazer na vida, graça a Deus. 

Tristeza eu não tenho.” (Catador nº 37 – 60 anos) (sic). 

Identifica-se nas falas desses catadores a satisfação que possuem por terem deixado de 

serem “pedintes”, dependentes e serem agora pessoas que podem contribuir com os mais 

carentes, que podem doar. Vê-se aqui a inversão ocorrida na vida do catador. Até então eles 

eram tidos como necessitados e aqui eles aparecem como colaboradores da sociedade. E essa 

inversão lhes traz alegria e satisfação pela vida. Prazer em viver. 

Quando questionados sobre o que conseguem comprar ou pagar com o dinheiro que 

recebem com o trabalho na coleta seletiva 61% dos catadores relataram que conseguem 

comprar alimentos e pagar por serviços, como pagamento de luz e água, por exemplo; 21,7% 
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compram bens pessoais; 12,4% conseguiram comprar, construir, reformar ou pagar prestações 

da casa própria e 4,2% compram eletrodomésticos. Como ilustrado na Figura 7: 

 

 
FIGURA 7 - PORCENTAGEM RELATIVA AO QUE OS CATADORES DE 

GUARAPUAVA-PR ADQUIREM COM O DINHEIRO QUE RECEBEM DA COLETA SELETIVA 

 

Realidades semelhantes são observadas nas pesquisas de outros autores como Porto et 

al (2004); Bourahli et al (2012); Pangea e FGV Projetos (2013). Porto et al (2004) em sua 

pesquisa revelam que 85,2% dos catadores por eles entrevistados destinam a maior parte da 

renda obtida para a alimentação. Bourahli et al (2012) verificam que 96% dos pesquisados por 

eles consideram ter acesso a uma alimentação saudável após se tornarem cooperados, 

significando um crescimento de 45% em relação à situação anterior a essa atividade. 

Constatram também um crescimento de 18% na aquisição de moradias próprias pelos 

catadores e um aumento na compra/troca de bens como televisão, celular, fogão, geladeira, 

aparelho de som e DVD.  

Nascimento et al (2011) apresentam em sua pesquisa que o acesso a produtos e 

serviços aumentou para 58,3% dos catadores associados, os quais relatam conseguir comprar 

produtos de uso pessoal e se sustentarem. Uma das entrevistadas relatou que atualmente pode 

comprar frutas e verduras toda semana e que antes não tinha condições para isso, tendo em 

vista que se encontrava desempregada. Além disso, quase a mesma porcentagem de 

entrevistados revelaram possuir residência própria. O mesmo ocorreu na pesquisa de Pangea e 

FGV Projetos (2013) na qual 69% dos catadores afirmaram possuírem casa própria, paga ou 

em fase de quitação de financiamento. 
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A seguir alguns relatos do que os catadores de Guarapuava-PR conseguem adquirir 

com o dinheiro da coleta: “A gente compra mais coisas pra casa, móveis, essas coisas. A 

variedade e a qualidade da alimentação melhorou. Hoje melhorou muito. Melhorou bastante, 

não fica tão complicado pra fazer compra, comprar as coisas de casa. Consegue comprar nas 

loja com o comprovante da catação. [...] Um pouco do dinheiro da casa própria também saiu 

da catação.” (Catador nº 21 – 78 anos) (sic). “Dá pra comprá roupa, celular, paga a 

prestação da máquina de lava roupa, comprá móveis, televisão. A casa e o terreno nóis 

compramo com o dinheiro da reciclage [...] Paga a luz a água de casa.” (Catador nº 28 – 62 

anos) (sic). “Ah o dinheiro sempre dá né! Que nem tem aquele ditado a pessoa trabalha de 

dia pra comer de noite né. Que nem no causo alguma coisa a gente compra, tipo uma ropa 

assim. Sempre vem bastante né, mas às vezes a gente compra alguma coisa também né. E daí 

sempre a gente paga. Leva as contas sempre em dia. [...] Tamo construindo a casa aos pouco 

com o dinheiro da catação.” (Catador nº 40 – 46 anos) (sic).  

Analisando os discursos qualitativamente se percebe ricamente como os catadores se 

sentem incluídos no mercado de consumo, como distinguem a qualidade e variedade da sua 

alimentação antes e depois do trabalho com a coleta. Sentem-se realizados por poderem 

comprar e principalmente por poderem pagar. Este poder de compra, de ter crédito no 

comercio, os engrandece e lhes permite se ver como cidadãos. 

De acordo com Mantovani e Leite (2012) a coleta seletiva passou de atividade 

degradante a uma forma de reinclusão social, gerando renda e reincluindo os catadores no 

mercado, uma vez que os torna capazes de consumir diversos bens, alimentos e até materiais 

para construção ou reforma da casa própria. Pereira, J., et al (2012) afirmam que quanto maior 

o acesso a bens e serviços, maiores são as condições de vida de uma pessoa e melhor sua 

qualidade de vida. Adquirir uma casa ou reformá-la proporciona maior qualidade de vida ao 

cidadão, assim como poder se alimentar bem, consumir o alimento que sente vontade. E tais 

ações estão se tornando realidade para os catadores a partir do trabalho com a coleta seletiva, 

a qual além de lhes garantir o sustento e o consumo de bens também lhes proporciona 

distração e lazer, como visto nos discursos anteriormente citados.  

Quanto à pergunta para os catadores se com o trabalho da coleta seletiva eles 

passam necessidade, 97,73% responderam que não e 2,27% que as vezes. E quanto à questão 

se antes de trabalharem como catadores passavam necessidade, 84,1% afirmaram que 

sim, enquanto 15,9% que não. Percebe-se claramente nestas respostas a melhoria de vida do 

catador depois de iniciar as atividades com a coleta seletiva.  
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Outros autores também constatam em suas pesquisas com catadores essa melhoria de 

vida. Na percepção da maioria dos entrevistados por Porto et al (2004) houve a melhoria de 

vida, e isso se deu principalmente pela possibilidade de estar trabalhando, manter a família e 

adquirir bens para seus lares.  

Para Bourahli (2012) os resultados de sua pesquisa revelam uma significativa melhoria 

nos itens referentes à alimentação, moradia, lazer, saneamento básico e aquisição de bens 

duráveis dos catadores. Além de outras mudanças positivas na situação socioeconômica dos 

catadores como aumento da renda, melhoria no tipo de moradia e saneamento básico, na 

qualidade da alimentação, na aquisição de bens e no acesso a crédito em lojas e bancos. 

Também verificou o aumento no percentual de catadores que começaram a praticar 

algum tipo de lazer e um número significativo de catadores que relataram se sentir mais 

respeitados e realizados com o trabalho nas cooperativas. Algumas dessas mudanças foram 

percebidas também pelos catadores de Guarapuava-PR como já citado em alguns discursos. 

Catadores entrevistados por Nascimento et al (2011) também expuseram ter acesso ao 

lazer, sendo citado por alguns a possibilidade de viajar e conhecer outros lugares e realidades, 

atividades essas que antes não eram possíveis devido a falta de condições financeiras.  

66% desses catadores disseram que sua qualidade de vida melhorou, e enfatizaram a 

melhora no aumento do poder de compra e de renda, na autoestima e no aprendizado, no 

conhecimento e nas questões referentes ao respeito ao meio ambiente e ao próximo. 

Dias (2013) também constatou a melhoria de vida dos catadores por ele entrevistados, 

principalmente no que diz respeito ao aumento do poder aquisitivo e ao respeito que a 

população passou a demonstrar pela atividade da catação e pela não inclusão de familiares 

menores de 18 anos no trabalho.  

Abaixo são apresentadas algumas falas dos catadores de Guarapuava-PR nas quais é 

possivel perceber em que campos houve a melhoria de vida: 

Nossa! Mudô! Graças a Deus principalmente. Nós tamo muito feliz com minha vida. 

[...] Melhorou foi que através assim da gente tê bastante recurso em casa né, da gente tê um 

dinheirinho assim pra comprar um remédio, na verdade não precisá assim pegá alguma coisa 

de posto né, melhorou também da casa né, que nós não tinha e agora nós temo né. [...] Tudo 

a vida ta sobrando e sempre nóis arruma bastante ropa, essas coisa assim, colchão, cuberta 

pra doa na igreja assim. O que ta sobrando né eu do pros outros que tá precisando. Ropa, 

calçado, traia que não cabe mais la em casa. [...] Eu esse ano acho que eu andei doando uns 

15 colchão pro pessoal da igreja, cadeira de roda essas coisas aí. Pra começa quando eu 
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entrei aqui em Guarapuava eu vim morá em terreno de evasão e hoje graças a Deus eu tenho 

minha casa só com a reciclagem, faz 26 anos que eu cato a reciclagem. Criei minha fia e hoje 

tenho até neto já, só com isso da reciclagem. Antes eu passava necessidade. Antes eu morava 

no Xarquinho em um terreno vago, embaixo de lona assim. [...] Isso aí foi uma coisa que 

Deus mando pro pessoal não passar necessidade né. (sic) (Catador nº 43 – 42 anos). “Antes 

de trabalhar com a reciclagem nóis passava dificuldade e faltava alimento. Agora na hora 

que não tem dinheiro a gente já faz. Hoje a gente não passa mais dificuldade.” (Catador nº 22 

– 46 anos) (sic). “Na hora que não tem dinheiro, se tiver com o lixinho pronto e ligar lá [na 

associação] eles vem com o dinheirinho que você precisa.” Dá pra comprar as coisinhas 

pras crianças. As coisinhas que eles querem, um leite, uma verdura, uma fruta, uma 

roupinha, um calçado, tudo isso eles querem. Só calçado e roupa graças a Deus a gente não 

precisa a gente ganha de mais, de mais. [...] Ajuda no pagamento da luz e da água [...] A 

casa deu pra aumentar com o dinheiro da catação. Hoje da comprar alimentos que não dava 

antes.” (Catador nº 25 – 60 anos) (sic).“Vive melhor. Antes passava necessidade, mas agora 

melhorou bem mais. Não falta nada. Antes às vezes faltava comida. Hoje dá pra viver bem. A 

casa deu pra construí com o dinheiro da reciclage e com material doado.” (Catador nº 29 – 

63 anos). (sic) Alimento antes às vezes faltava. Agora se quiser ver o guarda-loça ta lotado de 

compra. Se precisá comprar um leite que falta, vende material e faz dinheiro no dia.” 

(Catador nº 34 – 62 anos) (sic). 

Como pode ser percebido nos discursos dos catadores o trabalho com a coleta seletiva 

proporcionou sua melhoria de vida e das pessoas que vivem com eles, tanto financeiramente 

como em relação ao bem estar pessoal. Hoje não se sentem mais pessoas necessitadas, pelo 

contrário, se sentem capazes de melhorar a vida dos outros, de contribuir com os mais 

carentes. Sentem orgulho de possuir sua casa própria, de terem conquistado sua moradia, pois 

relatam que antes não tinham nada e que o hoje com seu trabalho adquiriram aquilo que lhes 

faz bem. São gratos a Deus pela oportunidade que têm de trabalhar.  

Os catadores de Guarapuava-PR diversas vezes durante a entrevista demonstraram que 

hoje é possível se alimentar melhor, que ganham muitas coisas como roupas e calçados, não 

necessitando comprar e que o trabalho com a reciclagem é um trabalho que eles podem fazer 

seu próprio horário e que não tem cobrança, não ficam nervosos e nem estressados. Ademais, 

alguns relatam que com esse trabalho foi possível adquirir a casa própria e que muitas coisas 

que têm em casa veio da catação, seja de material doado, seja comprado com o dinheiro que 

recebem.  
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Das coisas que ganham, principalmente móveis, muitos dizem que se não 

trabalhassem com a coleta seletiva não teriam tais coisas em casa. Evidencia-se, portanto, que 

a coleta seletiva é sim um meio de inclusão socioeconômica para os que dela vivem. É uma 

atividade que permite principalmente o sustento, mas também a socialização, a realização 

pessoal, a qualidade de vida se comparada à vida que esse grupo levava antes. 

De acordo com Fortunato e Ruscheinsky (2003) aspectos referentes ao consumo, à 

capacidade de inclusão social, às relações sociais e à inserção no mercado de trabalho são 

representações de qualidade de vida para as pessoas, e todas essas caracteristicas são 

percebidas nos discursos dos catadores, os quais reconhecem no seu trabalho uma condição 

digna de vida se comparada a que tinham antes. Reconhecem o trabalho com o lixo como uma 

oportunidade que gera satisfação, alegria, amizades, prazer e alívio por ter as contas pagas e 

comida na mesa, e orgulho por poderem contribuir com os mais necessitados.  

Miura e Sawaia (2013) retratam muito bem esse envolvimento do catador com seu 

trabalho, essa ressignificação que fazem do lixo, deixando de lado os aspectos negativos que 

ele apresenta e valorizando o que de bom conseguem tirar dele. Segundo esses autores as 

pessoas que vivem do lixo passam a vê-lo como oportunidade de satisfação de suas 

necessidades básicas e de novas possibilidades afetivas e de trabalho.  

Entre os ganhos e muitos sofrimentos advindos dessa profissão, para os catadores os 

ganhos falaram mais alto, os benefícios são tidos como mais importantes, e esse trabalho 

passa a ser valorizado e dignificado, por tirá-los da miséria absoluta e lhes dar uma 

possibilidade de se inserirem socialmente.  

Assim, o trabalho da coleta seletiva proporcionou aos catadores uma nova forma de 

viver para suas famílias, de criar seus filhos, de se relacionar e de ver o mundo. Forma essa 

que me encantou enquanto pesquisadora, quando pude conhecer esse mundo visto e vivido 

por eles, mundo e visão esta que eu jamais havia suposto encontrar. Foi gratificante perceber 

que para os catadores entrevistados a coleta seletiva proporciona sua inclusão 

socioeconômica, como pode ser observado nos diversos discursos citados, onde relatam seus 

ganhos sociais e econômicos advindos desse trabalho. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nos últimos anos o mundo começou a se conscientizar dos problemas ambientais e em 

especial dos causados pela enorme produção de lixo e com isso esse tema passou a ser 

estudado em várias esferas nacionais e internacionais. Descobriu-se como alternativas para 

minimização de tais problemas a coleta seletiva e a reciclagem de alguns materiais, aqui 

tratados de resíduos sólidos. Em meio a tais estudos e discussões percebeu-se a existência dos 

até então ignorados catadores de material reciclável, indivíduos que vivem do lixo e que hoje 

buscam seu reconhecimento na sociedade como os principais agentes do processo da coleta 

seletiva e da reciclagem.  

Renegados ao subemprego, em decorrência principalmente da baixa escolaridade e da 

pouca ou nenhuma qualificação técnica e em muitos casos da idade avançada para se 

conseguir emprego formal, tais pessoas, acabaram por encontrar no lixo seu meio de sustento. 

Há pouco tais indivíduos passavam despercebidos na sociedade e quando percebidos 

eram discriminados, tratados com indiferença, como mendigos, lixeiros e até mesmo como 

ladrões. Muitos certamente os viam diariamente pelas ruas das cidades catando seu material, 

mas preferiam ignorá-los, fingir que não os viam, afinal essas pessoas simbolizam a pobreza 

existente no país.  

São pessoas que realizam seu trabalho em condições precárias de segurança e são 

expostas a diversas situações de riscos físicos e psicológicos, tendo sua saúde ameaçada todos 

os dias. Estão vulneráveis à discriminação e preconceitos, sendo marginalizadas pela 

sociedade (ALEXANDRINO et al, 2009). 

Aos poucos essa situação está se modificando, mas ainda persiste e por esse motivo se 

tornou objeto de estudo desta dissertação. Como estudar a realidade dos catadores nos 

diversos estados brasileiros seria uma proposta inviável, até mesmo dentro do Estado do 

Paraná, pelo falta de tempo hábil e de pessoal suficiente para realização da pesquisa, optou-se 

por se estudar o contexto local.  

De início descobriu-se que a cidade de Guarapuava possuía em média 500 catadores e 

mais uma vez reconheceu-se a impossibilidade de uma pesquisadora sozinha estudar a 

realidade desse grupo, tendo em vista o pouco tempo para realização da pesquisa. Então se 

optou por estudar os catadores associados à única Associação existente na cidade de 

Guarapuava, à Associação de Catadores de Papel de Guarapuava, ACPG, delimitando, para 
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tanto, uma amostra de 51% dos catadores que entregam material todos os meses na referida 

Associação.  

Tal delimitação permitiu a realização do estudo com 44 catadores, divididos entre 

homens e mulheres. A idade dos catadores entrevistados oscilou entre 19 a 78 anos, sendo que 

a maioria se encontra na faixa dos 39 - 58 anos e o menor contingente entre 19 - 38 anos. 

Quanto a escolaridade 54,54% não frequentaram a escola ou frequentaram apenas a primeira 

série, sendo 25% desse contingente analfabetos ou pessoas que sabem apenas escrever seu 

nome; 34,09% cursaram entre a 2ª e 4ª série e 11,36% cursaram a 5ª série ou mais, sendo que 

apenas dois catadores afirmam ter chegado a 7ª e 8ª série.  

Em relação ao tempo em que atuam como catadores 68,2% trabalham no máximo há 

15 anos com a coleta seletiva e apenas 2,3% trabalham com a catação há mais de 50 anos. 

Quanto a renda mensal 56,80% recebem entre meio a 1 salário mínimo e apenas 2,3% recebe 

de 1½ salário mínimo a 2 salários. 

A metodologia escolhida para realização desse trabalho foi à pesquisa quanti-

qualitativa, por possibilitar uma melhor compreensão dos problemas da pesquisa. A pesquisa 

quantitativa foi utilizada principalmente para definir o perfil do público alvo, mas também 

serviu como referência do quantitativo de respostas das categorias definidas com base nos 

resultados das entrevistas com os catadores.  

As falas dos catadores foram analisadas qualitativamente adotando-se a 

fenomenologia, a qual permitiu conhecer percepções, crenças, valores, atitudes e saberes do 

grupo pesquisado. Dessa forma, a metodologia adotada nesse estudo pode ser considerada 

satisfatória, uma vez que permitiu chegar com qualidade aos objetivos propostos no início do 

trabalho.  

O objetivo principal estipulado neste estudo foi o de perceber se na visão dos 

catadores do Município de Guarapuava-PR a coleta seletiva de lixo contribui para a inclusão 

socioeconômica e como objetivos específicos se optou por conhecer as políticas públicas 

voltadas aos catadores de material reciclável e apresentar a compreensão desses catadores em 

relação à coleta seletiva. 

No que se refere ao objetivo principal foi possível perceber na visão dos catadores do 

Município de Guarapuava-PR que a coleta seletiva de lixo contribui para a inclusão 

socioeconômica desse grupo. Hoje os catadores adquiriram poder de compra com o trabalho 

da coleta seletiva, se reinseriram no mercado de trabalho, melhoraram suas relações sociais e 

sua qualidade de vida.  
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Muitos adquiriram casa própria e relataram poder trabalhar livremente, sem o estresse 

que os outros trabalhos geravam e que afetava suas vidas. Possuem uma alimentação mais 

variada e de melhor qualidade; conseguem adquirir bens para sua casa, obtendo uma vida 

mais confortável; realizam exercícios; se socializam e se distraem.  

Em relação às finanças, 84,2% dos catadores responderam que a coleta seletiva lhes 

possibilitou independência financeira, sendo a responsável pela sua sobrevivência e de sua 

família. Muitos relataram também que além do “salário” adquirido com a coleta, recebem 

doações de materiais como roupas, calçados, móveis usados, entre outros, da população, o que 

contribui para um sustento de maior qualidade e/ou para o investimento no seu bem estar e 

para compra, construção ou reforma da casa própria.  

Na visão dos catadores a coleta seletiva é suficiente para lhes garantir uma vida 

melhor. Eles a veem como garantia do sustento e do poder de compra, como “seu ganha pão” 

e como um trabalho gratificante. 

Segundo Watarai e Romanelli (2005) exercer uma atividade remunerada é marco na 

biografia dos sujeitos que transforma a identidade pessoal do indivíduo. Assim, com a coleta 

seletiva os catadores passaram a se reconhecer como cidadãos. Deixaram de serem 

“pedintes”, dependentes e se tornaram contribuintes com os mais carentes. Hoje podem doar e 

isso lhe traz alegria e satisfação pela vida. Prazer em viver.  

Com o dinheiro que recebem com o trabalho na coleta seletiva conseguem comprar 

alimentos e pagar por serviços, como pagamento de luz e água, compram bens pessoais, têm a 

possibilidade de adquirir, construir, reformar ou pagar prestações da casa própria, e comprar 

eletrodomésticos. Tudo isso lhes permite se sentirem incluídos no mercado de consumo, 

realizados por poderem comprar e principalmente por poderem pagar. 

84,1% dos catadores entrevistados relatam terem passado necessidade antes de 

trabalhar com a coleta seletiva e atualmente 97,73% desses mesmos entrevistados declaram 

que com o trabalho da coleta seletiva não passam mais necessidade. Percebe-se claramente 

nestas respostas a melhoria de vida do catador depois de iniciar as atividades com a coleta 

seletiva, tanto financeiramente como em relação ao bem estar pessoal. 

Hoje não se sentem mais pessoas necessitadas, pelo contrário, se sentem capazes de 

melhorar a vida dos outros, de contribuir com os mais carentes. Sentem orgulho terem 

conquistado sua moradia. Fazem uma retrospectiva da sua vida e relatam que antes não 

tinham nada e que o hoje com seu trabalho adquiriram aquilo que lhes faz bem, que lhes traz 

satisfação, bem estar. São gratos a Deus pela oportunidade que têm de trabalhar.  
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Evidencia-se, portanto, com base nesse estudo, que a coleta seletiva é sim um meio de 

inclusão socioeconômica para os que dela vivem. É uma atividade que permite não apenas o 

sustento, mas também a socialização, a realização pessoal, a qualidade de vida se comparada à 

vida que esse grupo levava antes.  

Quanto ao objetivo apresentar à compreensão dos catadores em relação à coleta 

seletiva percebeu-se que os catadores de Guarapuava-PR veem com bons olhos o trabalho que 

realizam, reconhecendo nele satisfação pessoal no trabalho, melhoria da qualidade de vida e 

contribuição para com a sociedade e com meio ambiente. 

Tal grupo sente-se feliz com essa atividade, vendo-a como uma terapia, um passa 

tempo para suas vidas. Sentem-se cidadãos, socializam-se enquanto trabalham e percebem a 

catação como uma atividade de valor social, profissional e pessoal. 

Encontram nessa atividade paz e liberdade. Têm consciência da sua contribuição com 

o meio ambiente e à sociedade e isso lhes causa um empoderamento, uma vez que se sentem 

cidadãos contribuintes com o meio que os cercam, com a humanidade e com o planeta.  

Além do mais, reconhecem nesse trabalho uma oportunidade de sustento para si e para 

sua família. Têm orgulho por realizarem um trabalho digno, que os afasta da marginalidade. E 

apesar de ser uma ocupação suscetível à humilhação, ao preconceito e ao desprezo da 

população, não percebem essa discriminação ou não corroboram com tal situação, uma vez 

que como citado, percebem essa atividade como um trabalho digno, que traz liberdade, 

sustento, qualidade de vida, satisfação profissional e uma forma de colaborar com a sociedade 

e com meio ambiente.  

Relatam diversas vezes que essa profissão lhes permite a inclusão social, pois 

enquanto catam fazem amizades, conversam e conhecem pessoas, além de conseguirem 

ajudar os outros. Passaram de “pedintes” a colaboradores. Hoje conseguem auxiliar os mais 

necessitados.  

Miura e Sawaia (2013) abordam esse envolvimento do catador com seu trabalho. Para 

esses autores, os catadores ressignificaram o lixo, deixando de lado os aspectos negativos que 

ele apresenta e valorizando o que de bom conseguem tirar dele. As pessoas que vivem do lixo 

passam a vê-lo como oportunidade de satisfação de suas necessidades básicas e de novas 

possibilidades afetivas e de trabalho.  

Em relação ao objetivo conhecer as políticas públicas voltadas aos catadores de 

material reciclável foi possível descobrir as políticas existentes em âmbito nacional, estadual e 

municipal. Na esfera Federal o primeiro ato criado foi o reconhecimento da atividade 
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realizada pelos catadores como categoria profissional. Isso ocorreu em 2002 quando o 

Ministério de Estado do Trabalho e Emprego aprovou, por meio da Portaria nº 397/2002, a 

Classificação Brasileira de Ocupações, CBO/2002.  

Em 2003 foi criado pela Presidência da República o Comitê Interministerial da 

Inclusão de Catadores de Lixo com a finalidade de implantar o Projeto Interministerial Lixo e 

Cidadania: Combate à Fome Associado à Inclusão de Catadores e à Erradicação de Lixões, 

visando além de outras ações, garantir condições dignas de vida e trabalho à população 

catadora de lixo e o apoio à gestão e destinação adequada de resíduos sólidos nos Municípios. 

No ano de 2010 esse Decreto foi alterado pelo Decreto nº 7.405, de 23 de dezembro, 

que instituiu o Programa Pró-Catador e deu nova denominação ao referido Comitê que passou 

a chamar-se Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de 

Materiais Reutilizáveis e Recicláveis, CIISC.  

Dentre as finalidades principais desse Comitê estão à coordenação e o monitoramento 

do Programa Pró-Catador e o estímulo e acompanhamento da implementação da Coleta 

Seletiva Solidária. Entre as ações do CIISC, destacam-se a promoção de capacitação, a 

viabilização de equipamentos e insumos para o trabalho dos catadores cooperativados, a 

incubação de cooperativas e associações, estudos e pesquisas, linhas de crédito, entre outras 

(CIISC, 2013b). 

No que se refere ao Programa Pró-Catador este foi criado com a finalidade de integrar 

e articular as ações do governo federal destinadas ao apoio e ao fomento à organização 

produtiva e à inclusão social dos catadores. Este Programa ampara ações voltadas à 

capacitação, formação, assessoria técnica, incubação de cooperativas e empreendimentos 

sociais solidários, pesquisas e estudos sobre o ciclo de vida dos produtos e a responsabilidade 

compartilhada, aquisição de equipamentos, máquinas e veículos, implantação e adaptação de 

infraestrutura física, e organização de redes de comercialização e cadeias produtivas 

integradas por cooperativas e associações de trabalhadores que atuam com materiais 

recicláveis e reutilizáveis.  

Tal Decreto também prevê o desenvolvimento de novas tecnologias que permitam 

agregar valor ao trabalho de coleta seletiva e a manutenção de linhas de crédito para apoiar 

projetos de institucionalização e fortalecimento de cooperativas e associações de catadores 

(CIISC, 2013b).  

Dentre as ações do Programa Pró-Catador está à promoção do Prêmio Cidade Pró-

Catador em parceria com outras entidades públicas, o qual objetiva reconhecer as iniciativas 
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municipais de integração dos catadores em ações que envolvam a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos.  

Além do Prêmio Pró-Catador também foi criado o Projeto Cataforte - Negócios 

Sustentáveis em Redes Solidárias em parceria com diversas instituições públicas visando 

investir cerca de R$ 200 milhões para empreendimentos de catadores de materiais recicláveis, 

gerando a inserção de cooperativas no mercado da reciclagem e a agregação de valor na 

cadeia de resíduos sólidos (SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 

2013). 

Em 2006 o Governo Federal instituiu por meio do Decreto nº 5.940/2006, a separação 

dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos públicos e a sua destinação às associações e 

cooperativas dos catadores de materiais recicláveis. A mesma legislação foi estabelecida pelos 

Governos Estadual e Municipal, por meio do Decreto Estadual nº 4.167/2009 e da Lei 

Ordinária nº 1.505/2005, respectivamente, porém, de acordo com informações da vice-

presidente da Associação de Catadores de Papel de Guarapuava nem todos os órgãos 

observam essa determinação e não existe fiscalização sobre o cumprimento dessa legislação.  

Em 2007, a Lei nº 11.445 permitiu ao poder público municipal a contratação de 

cooperativas e associações de catadores, com dispensa de licitação, para a realização de 

serviço de coleta de resíduos sólidos nos municípios e em 2009, a Lei nº 12.017, definiu a 

transferência de recursos a título de auxílios, a entidades privadas voltadas diretamente às 

atividades de coleta e processamento de material reciclável, desde que constituídas sob a 

forma de associações ou cooperativas integradas por pessoas em situação de risco social.  

Em 2010 foi instituída a mais significativa conquista dos catadores no campo 

legislativo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, que objetiva, entre outros, a 

gestão integrada de resíduos e dá prioridade nas aquisições e contratações governamentais, 

para a integração dos catadores nas ações que envolvam a logística reversa e nos programas e 

ações previstos nos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. Além disso, 

essa política reconhece o catador como ator fundamental no processo de gestão de resíduos 

sólidos das cidades. 

No âmbito Estadual por meio da Lei nº 15.726/2007 o Governo estabeleceu o dia 10 

de julho como o Dia do Trabalhador da Área de Reciclagem e Sucatas no Calendário Oficial 

do Estado do Paraná, e em 2009, pelo Decreto nº 4.166, criou o Comitê Estadual de Inclusão 

Social dos Catadores de Materiais Recicláveis para a implantação do Projeto Estadual de 

Combate à Fome associado à Inclusão de Catadores e à Erradicação de Lixões, com o 
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objetivo principal de garantir condições dignas de vida e trabalho à população que sobrevive 

da coleta de resíduos sólidos e apoiar a gestão e a destinação adequada de resíduos sólidos nos 

Municípios. 

Em relação à legislação municipal voltada aos catadores, em 2001, por meio da Lei nº 

1.016, a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou a denominação de Operadores Ecológicos 

para os catadores de papel e demais trabalhadores que atuam diretamente na limpeza pública 

de Guarapuava. Em 2005, instituiu a separação do material reciclado pelos Órgãos Públicos e 

a doação dos mesmos para as associações dos Catadores de Papel conforme citado 

anteriormente. No ano de 2010, por meio da Lei Ordinária 1.902 foi declarada Utilidade 

Pública a Associação dos Catadores de Papel de Guarapuava.  

A legislação citada demonstra, principalmente em nível federal, que o trabalho do 

catador passou a ser reconhecido pela sociedade nos últimos anos e tido como fundamental na 

gestão dos resíduos sólidos. Além disso, admitiu-se a fragilidade desse grupo, as precárias 

condições que realizam seu trabalho e a situação em que vivem, quando buscou-se criar 

políticas que garantam um mínimo de inclusão a essa parcela da população.  

Os catadores, ao mesmo tempo em que passam a serem autores importantes no 

processo da reciclagem, tornam-se um problema social para os órgãos públicos quando se fala 

na extinção dos lixões e nesse sentido as políticas públicas criadas pelos governos buscam 

minimizar a situação desse grupo. Com a determinação da exclusão dos lixões até este ano, 

estabelecida pela PNRS, os órgãos públicos passaram a ser, de certa forma, responsáveis pelo 

destino das pessoas que deles tiram seu sustento e que muitas vezes neles vivem, sendo 

necessário, para tanto, buscar a aplicabilidade das políticas desenvolvidas.  

Ocorre, no entanto, que a maioria das políticas voltadas aos catadores se refere a 

catadores organizados em forma de associações e/ou cooperativas e de acordo com estimativa 

do IPEA (2010) o percentual de trabalhadores ligados a cooperativas e associações é de 

apenas 10%. Constata-se aqui um grande problema. Se o número de catadores organizados 

representa uma porcentagem tão pequena do universo total dos catadores, as políticas 

públicas, apesar de existentes, não atingem um número considerável de catadores. E se 

analisarmos a situação dos catadores organizados com a daqueles que trabalham de forma 

totalmente autônoma, veremos que os mais necessitados ainda estão excluídos desse processo 

de inclusão.Os catadores que possuem uma condição um pouco melhor são os beneficiados 

pelas políticas, enquanto aqueles que mais dependem delas não têm acesso. 
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Contudo, questiona-se aqui como atender ou desenvolver políticas voltadas aos 

catadores que atuam sem nenhuma organização? Como reconhecê-los? E como garantir que 

os assistidos realmente são catadores e não outros indivíduos que se aproveitam das políticas 

voltadas aos catadores para tirar benefícios?  

Talvez o caminho mais correto seja desenvolver políticas que priorizem a organização 

dos catadores, à criação de cooperativas e de associações, como ocorre na PNRS. Entretanto, 

tal trabalho deve ser pautado em um processo de transformação cultural, social e política dos 

membros que comporão tais Instituições, procurando envolver efetivamente os catadores em 

qualquer processo de mudança e discutir questões relativas à cidadania e à autoestima.  

De acordo com Porto et al (2004) se os catadores não forem reconhecidos e se 

reconhecerem como sujeitos com direitos e deveres, e se não conseguirem enfrentar os 

estigmas que cercam o trabalho que realizam, dificilmente se envolverão integralmente em 

qualquer iniciativa que venha a ser proposta.  

Dessa forma, o trabalho de tirar os catadores das ruas e dos lixões e buscar inseri-los 

em associações ou cooperativas deve ser baseado na sensibilização dos mesmos, na 

preparação técnica e na qualificação desses indivíduos. Além disso, antes de tudo, deve ser 

realizado um cadastramento e acompanhamento desses trabalhadores, tendo em vista que 

órgãos como o IPEA e o CIISC relatam dificuldade em reconhecer a totalidade de catadores 

existentes.  

Segundo o CIISC (2013) o levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) é domiciliar e autodeclaratório, e isso impede que os catadores que moram 

nas ruas e, muitas vezes nos lixões, ou que exercem a atividade de catador em conjunto com 

outras funções, e não reconhecem a catação como sua atividade principal, sejam contados 

como pessoas que exercem a atividade de coleta seletiva.  

Outra questão a ser verificada em relação às políticas públicas existentes é a sua 

aplicabilidade e a fiscalização do cumprimento da legislação já estabelecida, porque de nada 

adianta serem criadas Leis, Decretos, Regulamentações se estes não atingirem os objetivos 

propostos ou muitas vezes nem saírem do papel.  

Assim, analisando as políticas públicas e os relatos dos catadores entrevistados no 

Município de Guarapuava-PR percebe-se que tanto a legislação como os catadores buscam a 

inclusão socioeconômica deste grupo. Porém, essa pesquisa, assim como a legislação vigente, 

abordou apenas os catadores filiados à uma associação, o que de certa forma, pode não refletir 

o pensamento e a realidade dos catadores não filiados.  
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Apesar disso, os objetivos propostos nesta pesquisa foram alcançados. Conheceu-se 

tanto as políticas existentes, como a visão dos catadores associados à ACPG sobre a coleta 

seletiva como meio de inclusão socioeconômica.  

Entre os ganhos e muitos sofrimentos advindos dessa profissão, para os catadores 

entrevistados, os ganhos falaram mais alto, os benefícios são tidos como mais importantes, e o 

trabalho realizado com a coleta seletiva passou a ser valorizado e dignificado, por tirá-los da 

miséria absoluta e lhes proporcionar uma inserção social.  

O trabalho da coleta seletiva torna-se para os catadores e suas famílias uma nova 

forma de viver, de criar seus filhos, de se relacionar e de ver o mundo. Forma essa que me 

encantou enquanto pesquisadora.  

Peço aqui permissão para mudar a pessoa do discurso e pincelar algmas das 

descobertas que esse trabalho me proporcionou. Na realização dessa pesquisa tive a 

oportunidade de conhecer o mundo em que vivem esses catadores e me encantar com cada 

relato de vida, e especialmente com a forma que eles encaram esse trabalho. Passar a ver a 

atividade da catação sob o olhar dos catadores me engrandeceu, me transformou, passei a 

questionar meus próprios valores e a vida que levo. Ver pessoas que até então para mim 

viviam uma vida tão sofrida, cheia de obstáculos e dificuldades, falarem do seu trabalho com 

tanto amor e orgulho, e de sua vida com tanta positividade, sem apresentar reclamações ou se 

sentirem vítimas do destino, foi uma das melhores experiências que vi e senti.  

A realização desse trabalho foi acima de tudo um grande aprendizado, um aprendizado 

que não é possível se obter nos bancos escolares. Um aprendizado de vida.  

Apesar disso e da positividade com que os catadores veem a atividade que realizam, 

consta-se que esse grupo ainda arca com as consequências do processo de injustiça ambiental 

e de exclusão social que assola este país.  

Infelizmente a desigualdade social incide também no posicionamento das pessoas 

frente aos seus direitos. Para a parcela menos favorecida da população a noção de direito se 

confunde com a de “dádiva” e de “favor”, e essa inversão de conceitos os impede, de certa 

forma, de lutar ou reivindicar por aquilo que lhes é de direito (VARGAS et al, 2007). 

Tal situação é notada nos discursos dos catadores entrevistados, os quais consideram 

as doações que recebem da população como algo que lhes permite a inclusão social. São 

gratos por tudo que ganham da população e isso de certa maneira os acomoda e os impede de 

ver que o que “ganham” dos outros é algo que lhes seria de direito possuir.  



66 

 

Não percebem que a mesma sociedade que os “ajuda” é também aquela que os impede 

de ter as mesmas oportunidades de acesso aos bens e direitos. Essa injustiça ambiental os 

priva de direitos básicos como o acesso à educação, à saúde, ao lazer, em alguns casos à água 

tratada, ao saneamento básico, a condições dignas de habitação.  

Sentem-se tão felizes e satisfeitos por possuírem sua casa própria, que muitas vezes 

não se dão conta ou não se importam com o fato dessa moradia se encontrar em locais de 

risco e de marginalidade social.  

Para Vargas et al (2007) as populações de maior fragilidade não sofrem apenas de um 

tipo de injustiça, mas de uma superposição de injustiças, que caracterizam a injustiça 

ambiental. 

E essa situação só poderá ser mudada a partir da modificação de pensamentos e 

conceitos adotados pela sociedade. Tal mudança requer a adoção de uma educação ambiental 

crítica e emancipatória, a qual induz a um constante questionamento do mundo, das relações e 

ações humanas. É preciso deixar de lado a alienação e a complacência com a mercantilização 

da vida e passar a uma consciência crítica da sociedade, das relações sociais e dos problemas 

ambientais (FERRARO JUNIOR, 2005). 

Este trabalho agora será disponibilizado à Prefeitura Municipal de Guarapuava e à 

Associação de Catadores de Papel de Guarapuava para que possam conhecer a forma de 

pensar de seus associados e analisar quais pontos podem ser melhorados para inclusão e 

melhoria de vida desses catadores. Também estará disponível para consulta dos catadores para 

que estes também conheceçam a realidade e o pensamento da coletividade.  

Os resultados deste estudo poderão ser utilizados para ampliar as discussões e 

reflexões a cerca da coleta seletiva, dos catadores e das políticas públicas existentes, 

principalmente no âmbito municipal, considerando que muito há para ser feito afim melhorar 

as condições de trabalho e de vida dos catadores. 
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5 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Os temas abordados nesse estudo permitem vários dimensionamentos seja nas 

questões sociais, ambientais ou políticas. São temas carentes de estudos e de ações tanto 

governamentais como da população. No que se refere a ações ambientais sugere-se o 

desenvolvimento de trabalhos voltados à conscientização da população sobre a necessidade da 

realização da coleta seletiva em suas residências, pois muitos catadores relataram que boa 

parte da população Guarapuava não realiza a separação adequada dos resíduos sólidos. 

Dessa forma, seria interessante o desenvolvimento de projetos e campanhas de 

educação ambiental voltados à sociedade como um todo e em especial às escolas, ensinando 

desde as primeiras séries do ensino fundamental a necessidade e a importância de se realizar a 

separação do lixo, a coleta seletiva e a reciclagem.  

No âmbito social seria interessante o desenvolvimento de parcerias entre setores 

públicos e privados para o fortalecimento da Associação de Catadores de Papel de 

Guarapuava, uma vez que durante as entrevistas foi revelado que a referida Associação não 

atua como deveria tendo em vista a precariedade de recursos e de parcerias. Como 

Guarapuava é uma cidade universitária que conta com três faculdades privadas de ensino 

superior e duas Universidades Públicas, uma estadual e outra federal, sugere-se a realização 

de ações em parceria entre Associação, Prefeitura, Faculdades e Universidade, considerando a 

enorme contribuição que os curso das faculdades/universidades podem proporcionar aos 

catadores.  

Alguns exemplos seriam a implantação de atendimentos na área da saúde como 

atendimento de fisioterapia, enfermagem, nutrição e de educação física nos bairros da cidade. 

Esses atendimentos poderiam ser prestados por estudantes universitários como forma de 

estágio, sendo supervisionados por professores especialistas nas áreas citadas, uma vez por 

semana em cada bairro da cidade. Projetos dessa natureza melhorariam a qualidade de vida e 

saúde dos catadores.  

Outro exemplo seria a atuação de estudantes das áreas de administração, ciências 

econômicas, ciências contábeis e serviço social na Associação de Catadores com o intuito de 

promover seu fortalecimento e quem sabe transformação em uma cooperativa. Estudantes de 

pedagogia, letras, matemática poderiam atuar na alfabetização dos catadores analfabetos. 

Outras parcerias poderiam ser feitas com o intuito de capacitar os catadores. Estes são apenas 
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alguns exemplos de como os diversos órgãos públicos podem atuar em parceria com a 

Associação. 

No que se refere a ações políticas poderiam ser desenvolvidos projetos e estudos sobre 

as necessidades dos catadores, condições em que realizam seu trabalho, os riscos a que estão 

expostos, os equipamentos de proteção necessários ao desenvolvimento do seu trabalho, 

condições de saúde, etc., de forma a subsidiar futuras políticas públicas no âmbito municipal. 

Também seria importante realizar trabalhos voltados ao acesso dos catadores aos direitos 

trabalhistas e de aposentadoria, uma vez que estão desamparados de qualquer seguro social 

para o caso de algum acidente ou doença que lhes impossibilite de trabalhar por um 

determinado período. Além disso, há a necessidade de criação de um banco de dados na esfera 

federal que contemple todos os catadores distribuídos pelos diversos estados brasileiros e suas 

heterogeneidades.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

O(a) senhor(a) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), em uma 

pesquisa. Após ser esclarecido sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do 

estudo, rubrique todas as folhas e assine ao final deste documento, com as folhas rubricadas 

pelo pesquisador, e assinadas pelo mesmo, na última página. Este documento está em duas 

vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador(a) responsável. Em caso de recusa o(a) 

senhor(a) não será penalizado de forma alguma.  

O título desta pesquisa é: A VISÃO DOS CATADORES DE GUARAPUAVA-PR 

SOBRE A COLETA SELETIVA DO LIXO COMO MEIO DE INCLUSÃO 

SOCIOECONÔMICA e seus objetivos são:  

I – perceber se na visão dos catadores do Município de Guarapuava-PR a coleta seletiva 

de lixo contribui para a inclusão socioeconômica. 

II – conhecer as políticas públicas voltadas aos catadores de material reciclável; 

III – apresentar a compreensão dos catadores de Guarapuava-PR em relação à coleta 

seletiva. 

A seguir, solicitaremos que o(a) senhor(a) responda a apenas duas questões sobre a coleta 

seletiva, podendo desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, mesmo depois de ter 

respondido. 

Caso o(a) senhor(a) concorde, poderemos gravar suas respostas para que o(a) senhor(a) 

possa rever o que foi dito e alterar o que desejar. 

Nesta pesquisa, se for do seu consentimento, poderemos fotografá-lo para ilustrar nosso 

trabalho final. A fotografia só será feita se o(a) senhor(a) concordar e não se importar que ela 

conste da dissertação e/ou de artigo a ser publicado no final da pesquisa. 

Esta entrevista poderá tomar parte do seu tempo e as perguntas podem lhe causar algum 

desconforto, como constrangimento, por exemplo, ficando a seu critério respondê-las ou não, 

como mencionado acima. 

As suas respostas contribuirão para a conclusão dos objetivos propostos pelos 

pesquisadores, sendo que o resultado da pesquisa possibilitará ao(à) senhor(a) conhecer a 

realidade coletiva dos catadores; alguns avanços e deficiências; ganhos decorrentes da 

afiliação à ACPG, entre outros. Além disso, os dados obtidos por meio da pesquisa, 

futuramente poderão beneficiar os catadores caso sejam utilizados pela Associação ou pelo 

Poder Público. 

Tais resultados serão entregues por escrito à ACPG e à Prefeitura Municipal de 

Guarapuava para serem consultados pelos catadores. 

Informamos que o período da sua participação na pesquisa será apenas durante o tempo 

de resposta das questões da entrevista e que seu nome não será divulgado, sendo substituído 

por um nome fictício (pseudônimo), garantindo assim o seu anonimato. 

 

Nome do Pesquisador: Leidiane Almeida 

Assinatura do Pesquisador: _____________________________________________________ 
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CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO 

 

Eu, _______________________________________________________________________, 

RG___________________, CPF _________________ abaixo assinado, concordo em 

participar deste estudo como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a 

qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção de meu 

acompanhamento.  

 

Local e data: ________________________________________________________________ 

Nome: _____________________________________________________________________ 

Assinatura do Sujeito ou Responsável: ____________________________________________ 

 

Telefone para contato: _________________________________________________________ 

 

Pesquisador Responsável: Leidiane Almeida 

Telefone para contato: (42) 9974-6230 

Pesquisadores Participantes: Prof. Joaquim Olinto Branco. 

Telefones para contato: (047) 3341-7732 
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APÊNDICE B - TERMO DE ANUÊNCIA DE INSTITUIÇÃO PARA COLETA DE 

DADOS DE PESQUISAS ENVOLVENDO SERES HUMANOS 

 

Declaro que conheço e cumprirei os requisitos da Resolução CNS nº 466/2012 e suas 

complementares e como esta instituição tem condições para o desenvolvimento do projeto de 

pesquisa A Visão dos Catadores de Guarapuava sobre a Coleta Seletiva do Lixo como Meio 

de Inclusão Socioeconômica, autorizo sua execução pelos pesquisadores Joaquim Olinto 

Branco e Leidiane Almeida. 

 

 

Nome da instituição:  Associação dos Catadores de Papel de Guarapuava, ACPG 

Nome completo do responsável legal: Márcia Campos Ribeiro Kulka 

Cargo: Presidente 

Assinatura:  

Data: 26 de agosto de 2013 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA PARA A PESQUISA: A VISÃO DOS CATADORES 

DE GUARAPUAVA-PR SOBRE A COLETA SELETIVA DO LIXO COMO MEIO DE 

INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA 

 

Dados principais: Sexo: (    ) Idade:      anos Nível de Escolaridade: 

Endereço: Local de nascimento:  

 

a) Qual a sua visão sobre a coleta seletiva de lixo?; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Como a coleta seletiva de lixo proporciona sua melhoria de vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


