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" Águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao
céu e não à terra, abra suas asas e voe [...] Nesse,
momento, ela abriu suas potentes asas, grasnou com o
típico kau-kau das águias e ergueu-se, suberana, sobre si
mesma. E começou a voar, a voar para o alto, a voar cada
vez para mais alto. Voou...voou...até confundir-se com o
azul do firmamento."

Leonardo Boff (2002, p.33-34)
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Resumo

A coleta seletiva e o papel dos catadores de material reciclável nesse processo constituem-
se fenômeno atual no contexto da sociedade moderna. Desse modo, o presente trabalho
tem por objetivo analisar a trajetória de vida dos catadores de material reciclável da
comunidade Reciclo, localizada na região administrativa de Taguatinga, Distrito Federal,
considerando o processo de constituição da cooperativa de mesmo nome. Os referenciais
teóricos adotados foram o da hermenêutica no sentido interpretativo de abertura para o
processo de comunicação e análise dessas narrativas. O método utilizado baseou-se na
relação dialógica como epistemologia do processo de encontro entre pesquisador e
pesquisado. O pesquisado narrou sua trajetória de vida, descreveu e argumentou sobre
fatos, situações, problemas e momentos significativos. Estas narrativas foram coletadas
mediante entrevista semi-estruturada, tendo um roteiro como fio condutor de toda a
conversa. Os recursos do método biográfico na modalidade trajetória de vida foram
utilizados como forma de construção da análise biográfica. Participaram desta pesquisa 20
catadores os quais a média de idade é de  33, 25, sendo que 16 são mulheres, dos quais 15
faziam parte da cooperativa localizada na comunidade e os demais trabalhavam como
catadores independentes. As análises biográficas geraram dois grandes indicadores: Os
Processos de Exclusão dos catadores no decorrer dessas trajetórias e construção de novos
caminhos neste percurso, no qual denominamos de emancipação. No primeiro indicador as
trajetórias de vida apontaram para uma identidade pautada na exclusão, revelando negação
e segregação dos direitos básicos do ser humano, bem como as significações que esta
exclusão foi imprimindo nestes sujeitos sociais. Percebeu-se que esses processos de
exclusão iniciam-se na infância e se estendem à vida adulta. Na infância os elementos
identificados foram: a condição de extrema miséria que vivem seus pais e em conseqüência
disso trilham os caminhos da emigração constante, a negação ao direito a infância,  a
inclusão no trabalho infantil e o abandono e ou não acesso a escolarização. Estes sujeitos
sociais iniciam o trabalho como catador por terem sido excluídos do mercado formal e ou
por já sobreviverem na informalidade. No segundo indicador a emancipação se constituiu
relacionada à conscientização do trabalho e na busca de dar-lhe sentido, a ele e a própria
vida. Alguns elementos constituíram esse processo: a tomada de consciência do trabalho e
da sua realidade de sujeitos envolvidos na inclusão precária; a aproximação de outros
grupos no sentido de estabelecerem o diálogo; o reconhecimento dos  seus pares; a
instauração da apropriação  dos saberes presentes na  vida e na  condição do ser catador
que o possibilitaram a organização da cooperativa Reciclo; o início das lutas  por seus
direitos em conjunto com as práticas para saírem da  invisibilidade, essas pautada ao
exercício de reconhecer-se como agente ambiental.

Palavras-chaves: catadores, trajetória de vida, exclusão, emancipação, identidade narrativa.
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Abstract

Selective collect and the role of the recyclable material waste-pickers in this process
constitute themselves in a current phenomenon in the context of modern society. Thus, the
present research aimed to analyze the trajectory of life of recyclable material waste-pickers
of a community called Reciclo, located in the administrative region of Taguatinga, Distrito
Federal, considering the process of constitution of the cooperative with the same name. The
theoretical referential adopted were the hermeneutics in the  interpretative sense of opening
to the process of communication and analysis of  narratives. The method used was based in
the dialogic relation as epistemology of the process of meeting between researcher and
researched. The researched narrated his trajectory of life, described and argued about facts,
situations, problems and significant moments. These narratives were collected by semi-
structured interviews, having a route to follow as conductor thread of the entire conversation.
The resources of the biographical method in the modality trajectory of life were used as a
way of construction of the biographical analysis. Twenty waste-pickers participated of the
research, who were with the average age of 33,25 years old , among them 16 women, of
which 15 were part of the cooperative located in the community and the others worked as
independent waste-pickers. The biographical analysis generated two major indicators: The
process of exclusion of litter-pickers during these trajectories and construction of new ways
in this journey, in which we call emancipation. In the first indicator, the trajectories of life
pointed to an identity based on exclusion, revealing denial and segregation of basic rights of
human beings, as well as the meanings that this exclusion was printing in these social
subjects. It was noticed that these processes of exclusion begin in the childhood and extend
to the adulthood. In the childhood, the indicated elements were: the condition of extreme
misery where live their parents and, as a consequence, they move in the paths of constant
emigration, the denial to rights of the childhood, the inclusion in the child labor and
abandonment or lack of access to schooling. These social subjects begin to work as waste-
pickers for having been excluded from the formal market and or because they already
survive in informality. In the second indicator, the emancipation was constituted related to the
awareness to work and to the search of giving it sense, to it and to their own life. Some
elements constituted this process: the awareness to work and their reality as individuals
involved in precarious inclusion; the approximation of other groups to establish dialogue; the
recognition of their pairs; the establishment of the appropriation of knowledge present in life
and in the condition of being waste-pickers, which enabled the organization of the
cooperative Reciclo; the start of fights for their rights together with the practices to leave the
invisibility, these guided in the exercise of recognizing themselves as environmental agents.

KeyWords: waste-picker, trajectory of life, exclusion, emancipation, narrative identity.
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Introdução

Atualmente convivemos com várias crises e rupturas em diversos setores da

sociedade. De acordo com Boff.C (1998), o trabalho é um desses setores, sendo ele

um dos meios em que se caracteriza, de forma concreta, a exclusão social. Assim, o

autor identifica como excluídos os sujeitos que não conseguem se adaptar ao sistema

formal, com isso esses sujeitos sobram dentro do contexto do trabalho informal.

Antunes (2005) defende que deveríamos entender o trabalho sob uma nova

morfologia. Por meio de um olhar polissêmico em que a classe trabalhadora seja

composta dos assalariados, dos trabalhadores que vivem da venda de sua força de

trabalho e, também, dos desempregados como participantes do mundo do trabalho,

retirando dessa classe os que vivem de especulação e os gestores. Nessa morfologia,

o autor retoma a dialética do trabalho, seu sentido vital ao homem como forma de

poder criar bens para a humanidade e, ao criar, transforma o homem e o trabalho.

Essa concepção alerta para a degradação do trabalho, quando este passa a ser

imposto, sendo considerado como única forma de sobrevivência pela lógica do

sistema capitalista e condição para criação e ampliação do capital. O autor reflete,

ainda, acerca das concepções marxistas sobre o trabalho, no seu sentido laboral.  O

ato é concebido como vital. Necessitamos do trabalho e nos transformamos e

transformamos a nossa realidade, fazendo com que se torne um ato emancipador.

Essa forma possibilita a integração social e vital entre o homem e a natureza, que na

cultura capitalista, se condiciona a seguinte situação: quanto mais se trabalha, mais se

produz. São as dimensões que o trabalho incorpora o homem à humanização e/ou à

degradação.

A degradação do trabalho o limita à subsistência, tornando-se alienado e

assalariado, cumprindo assim a lógica da sociedade capitalista, se reduz à mercadoria

e a produtor de riquezas. O trabalhador torna-se alheio ao processo que foi se

fragmentando. Podemos refletir que avançamos rumo ao progresso tecnológico, mas

não conseguimos diminuir a jornada de trabalho, ao contrário, com a flexibilização, a

ampliamos devido às necessidades das constantes buscas por qualificações,

enquanto alguns ficaram fora desse processo pela desqualificação.

Antunes (2005) aponta esse processo como a precarização do trabalho.

Processo que convive com a ausência do direito, sentimentos de instabilidades, busca

pelos trabalhos temporários, situações de desemprego ou expulsões do setor. Essas
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questões levam o sujeito social, o trabalhador, à perda quase total da dimensão

humana. O trabalho precário se concretiza quando aquelas tarefas consideradas

“menores”, na hierarquia do sistema formal, foram repassadas para os emigrantes,

para as mulheres e crianças. Quando o desemprego levou os trabalhadores à

informalidade como única forma de sobrevivência.

De acordo com a Organização das Nações Unidas (2007), um sexto, quase um

bilhão da população mundial, vive em favelas. Nesses locais, o lixo, que é grande

causador de debates e preocupações, referentes às questões ambientais

contemporâneas, se constitui como condição para a sobrevivência dessa população.

Sobrevivendo da sua comercialização e utilização, possibilidade única para a solução

imediata de subsistência em situação de miséria.

No Brasil, de acordo com os dados do Movimento Nacional dos Catadores de

Material Reciclável – MNCR (2007), os catadores de material reciclável estão

presentes em 3.800 municípios brasileiros. Segundo o Código Brasileiro de

Ocupações - CBO (2002), estes são compreendidos como: “as pessoas que vivem e

trabalham, individual e coletivamente, na atividade de coleta, triagem e

comercialização de materiais recicláveis” (p.11). Rodrigues (1997) aponta que há mais

de cinqüenta anos temos a presença dos catadores de material reciclável nas ruas dos

grandes centros urbanos.

Como nos afirmam Filho (2005), Souza (2007), no Distrito Federal, esta

situação é constante, pois visualizamos famílias inteiras fazendo esse trabalho,

inclusive com crianças em idade escolar dentro de carroças e carrinhos improvisados

e morando em barracos de lona, próximos a áreas onde trafegam veículos ou em

áreas do cerrado. É comum enxergá-los trafegando com seus carrinhos, repletos de

material, em vias movimentadas. Disputando, assim, com suas carroças e carrinhos o

espaço entre os carros desenvolvidos com a alta tecnologia.

Pato (2004) percebe essa situação como uma das conseqüências da falta de

acesso aos recursos, considerando como um dos problemas de parte da população

brasileira. São trabalhadores que produzem os bens em condições precárias de

trabalho, entretanto que não têm acesso a eles.  Em suma, a miséria marca esta

paisagem: homens, mulheres, crianças, idosos e jovens que exercitam dia-a-dia o

convívio com a exclusão e sobrevivem das sobras de um sistema que tem como

grande obstáculo a concentração de riquezas e o domínio do mercado.

Ultimamente, vários setores organizados da sociedade discutem com

preocupação a questão do acúmulo do lixo e seus impactos para o planeta e apontam
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a coleta seletiva, a reciclagem e a redução de consumo como forma de amenizar

esses impactos.

Nesse contexto, o presente trabalho enfoca, como tema central, a análise da

trajetória de vida pessoal e coletiva dos catadores de material reciclável da

comunidade Reciclo. Sobretudo, terá como pano de fundo a constituição da

cooperativa Reciclo.

Pretende-se, assim, compreender esses sujeitos sociais em suas diferentes

formas de organização, considerando a convivência contínua com processos

associados à exclusão, a negação de sua própria cidadania devido à precarização da

sua inclusão no mercado de trabalho e as possibilidades de emancipação.

Souza (2007), Filho (2005) compartilham a necessidade de se conhecer melhor

esses atores sociais, os que estão em processos de cooperativas como os não-

cooperados. Zanetti (2006) também aponta para a necessidade de lançarmos diversos

olhares sobre o mesmo fenômeno, para podermos construir outras possibilidades de

gestão e de inclusão. Para que isso seja possível, Medeiros e Medeiros (2007)

defendem que há relevada importância em nos aprofundarmos nas diversas formas de

exclusão e alienação que se impõem sobre esses sujeitos sociais.

Barbosa (2007) e Zanella (2007) apontam para a necessidade de conhecermos

práticas que possam promover a cidadania desses catadores. Para tanto é

indispensável o compromisso social que evidencie os processos de reflexão das ações

de potência. Estas são entendidas como ações que os levam a melhorar as condições

de vida e compreender seus direitos e condição política para assim superarem as

ações de impotência (SAWAIA, 1999). Essa última possibilita a constituição da

exclusão, tornando-os incapazes de qualquer iniciativa para a superação dessa

realidade.

Nesse diálogo, Silva afirma a necessidade de analisarmos também o

protagonista: “que anima e dá vida a todas as mudanças sociais” (SILVA, 2007, p.36).

Este fato nos daria proximidade para compreendemos como emergem esses sujeitos

sociais no decorrer dos processos de emancipação.

Compreendemos que um fenômeno presente no contexto do catador, além dos

processos de exclusão, alienação e inclusão precária, é o do processo da

emancipação. Freire (2003) compreende a emancipação como a constante luta pela

liberdade.  Libertação conquistada pela própria práxis humana, para que dela nasça

um homem novo, livre da situação de opressão. Em consonância com as teorias

Marxista que compreendem a emancipação como as potencialidades que o ser

humano tem de se emancipar e com isso emancipar também a própria sociedade.  É a
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capacidade que cada ser humano tem de compreender a sua realidade de forma

crítica, compreendê-la, reconhecendo que pode transformá-la. É o projeto do ser mais,

concretizado na pedagogia do oprimido e na pedagogia da esperança como

possibilidade e caminho para a libertação em prol da humanização da humanidade.

Freire (1987) apresenta o diálogo como possibilidade de libertação, nesse processo, a

dialogiciadade assume a forma de comunicação horizontal. É a ação de se pronunciar

no mundo, de ser protagonista de sua própria história.

Santos (2006) concebe a emancipação na concretização da globalização

contra-hegemônica compreendida como os diversos movimentos sociais,

organizações que constituem redes locais e globais, deliberam ações de luta

permanente em prol da construção de um mundo mais justo, ou seja, contra o projeto

de globalização neoliberal. É na globalização contra-hegemônica que se constrói a

alternativa em que se iniciam os novos caminhos, projetos para a emancipação. São

lutas que dependeram das articulações feitas tanto em nível local como mundial.

Para Figueiredo (2008), mesmo com todo o desenvolvimento tecnológico, não

avançamos ainda para um projeto de sociedade emancipada, pois vivemos em uma

sociedade globalizada de forma hegemônica que concebe como regulamentação a

ótica do mercado, do capital negando qualquer outro foco diferenciado. Posto esse

cenário, considerarmos os conceitos de emancipação, discutidos acima, como

possibilidades de compreender os processos de emancipação construídos no decorrer

das trajetórias de vida dos catadores e no encontro dessas trajetórias com seus

espaços institucionalizados como movimento social. A Emancipação será considerada

como uma práxis em constante processo de construção, não algo pronto, estático,

mas compreendida como um processo vivo em permanente movimento.

Dessa forma, a relevância deste trabalho consiste na produção de mais um

espaço de conhecimento e reconhecimento desses catadores como sujeitos sociais,

com foco em suas interpretações em relação aos seus percursos pessoais e coletivos,

como possibilidade de reflexão, construção, desconstrução e reconstrução de

processos de emancipação pessoal e coletiva.

O grupo estudado é constituído por uma comunidade de catadores de material

reciclável que é composta por 150 pessoas: adultos, crianças e adolescentes.  Entre

elas, sessenta catadores pertencem à cooperativa, na condição de cooperados ou de

agregados. Nesse grupo, quase a totalidade das famílias mora e trabalha na

Comunidade em habitações improvisadas e precárias feitas de lona. Algumas habitam

nesse mesmo local, mas não pertencem à Cooperativa. Há também nesse local o

galpão provisório da Cooperativa, construído pela comunidade, em condições
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semelhantes às de suas habitações, o que o diferencia das outras construções do

local é o tamanho e a sua finalidade, pois, além de armazenar o material, serve para

reuniões de cunho social, religioso, político e também pedagógico com aulas de

alfabetização para os adultos da comunidade.

Esse grupo populacional ocupa uma área do Governo do Distrito Federal –

GDF,  já há dez anos e se localiza em uma área especial entre as cidades de

Taguatinga Sul e Águas Claras. É considerada uma área de constante chegada de

novos moradores, geralmente considerados pela população local como “invasores de

terra pública”, “pessoas perigosas”, sofrendo intervenções de constantes derrubadas

de seus abrigos, ação de retirada dessa população pelos órgãos de regulamentação

do solo.

Algumas perguntas irão subsidiar o percurso deste trabalho: Como esses

sujeitos interpretam seus processos de constituição como catador de material

reciclável no processo de constituição da cooperativa? Que relações estas

interpretações têm com a sua vida individual? Como estas interpretações se revelam

em seus processos comunitários e coletivos? Como a concepção do sujeito ecológico

se materializa no projeto existencial dos catadores?

Esta pesquisa tem como objetivo geral: analisar a trajetória de vida dos

catadores de material reciclável da comunidade Reciclo no decorrer do processo da

constituição da Cooperativa e como objetivos específicos: a) resgatar a trajetória de

vida dos catadores de material reciclável da comunidade; b) identificar nessas

trajetórias de vida: os tempos, espaços e momentos significativos no percurso de cada

indivíduo; c) visualizar nessas trajetórias de vida, as práticas da atuação desse

indivíduo nos processos: social, histórico, político, cultural, epistemológico, religioso e

ecológico; d) evidenciar nas trajetórias de vida a materialização da concepção do

sujeito ecológico no projeto existencial dos catadores.

Este trabalho encontra aporte no conceito de hermenêutica contemporânea,

compreendida aqui como “uma reflexão filosófica e interpretativa sobre símbolos e

mitos gerais” (JAPIASSÚ; MARCONDES, 1993, p.126). É uma construção no sentido

de interpretar as trajetórias de vidas (pessoais e coletivas) dos catadores, num

processo complexo e circular. Carvalho (2000) compreende que a análise

hermenêutica de um fenômeno é a abertura de um espaço de interpretação na

comunicação, em que considera como elementos fundamentais para uma análise

hermenêutica os elementos da narrativa, da biografia e da identidade, compreendidos

dentro de uma ação comunicativa, aqui se considerada, também, a concepção da

relação dialógica (FREIRE, 2003).



17

Dessa forma, este estudo utiliza os métodos biográficos (MARRE, 1991), na

perspectiva da modalidade trajetória de vida, como produtora de narrativas que, de

acordo com Carvalho (2000), proporciona espaços de encontro da vida íntima do

indivíduo com sua implicação na história. É um espaço privilegiado de compreensão

dos fenômenos sociais e grupais em que o sujeito tem a oportunidade de recontar a

sua história, ter neste espaço momentos de reflexão, estruturação e projetos.

Na primeira parte desta dissertação, abordamos a trajetória de vida da

pesquisadora, apresentando momentos significativos da sua infância no nordeste, do

seu processo de emigração e sua atuação e constituição como pedagoga e educadora

popular em que estabelece o encontro e implicações com o objeto da pesquisa, o

catador de material reciclável. No segundo item, iniciamos um diálogo com alguns

pesquisadores que compartilham idéias relativas ao tema e contribuem para o

reconhecimento da situação do catador de material reciclável no contexto atual.  Logo

após, principiamos uma caminhada, em conjunto com diversos autores, para

interpretar a trajetória dos catadores de material reciclável no contexto das suas

primeiras organizações rumo à construção e sua inserção nos movimentos sociais. No

item posterior, iniciamos a conversação com Carvalho (2000) e outros autores na

possibilidade de reconhecer o sujeito ecológico como projeto identitário do catador de

material reciclável em seus processos emancipatórios. Assim, fechamos a primeira

parte articulando as discussões teóricas que dão o alicerce a esta pesquisa,

destacando a concepção da hermenêutica aliada ao método biográfico como

possibilidade da construção do caminho teórico e metodológico desta pesquisa.

Na segunda parte, desenvolvemos o percurso metodológico da pesquisa: os

encontros e desafios; identificação dos sociais; a coleta de dados e a construção da

análise.

Na terceira parte, apresentamos a análise das narrativas articuladas aos dados

do diário de campo e da pesquisa dos documentos e os dividimos em suas

seqüências: os processos de exclusão em que os catadores estão imersos no decorrer

dessas trajetórias, e a construção de novos caminhos nas identificadas trajetórias. Na

quarta parte, encontram-se a discussões dos dados encontrados e  as considerações

finais e recomendações.
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1 Trajeto até o objeto de Pesquisa

“Pois aqui está minha vida.
Pronta para ser

usada.
Vida que não se

guarda
Nem se esquiva, assustada,

vida sempre a serviço da vida.
Para servir ao que vale

A pena e o preço do amor.
(MELLO, 2003, p. 21)

Pensar este encontro representa articular um tempo distante e ao mesmo

tempo presente. É o passado e o presente que iniciam este diálogo. Relembrar de

encontros e de desencontros. Retomar falas, gestos, lugares, pessoas e concepções

que já constituíram um passado e que irão emergir no decorrer desta conversa, no

decurso da vida. 

Nasci no nordeste, na cidade de Parnaíba, no estado do Piauí. Filha de

Francisca e Raimundo. Francisca costureira e Raimundo ex-funcionário da

PETROBRÁS – Petróleo Brasileiro S/A e marceneiro de vocação. Meus irmãos:

Augusto José, Teresa Cristina, Carlos Henrique, falecidos  ainda pequenos devido às

epidemias que marcavam os anos 50 e 60. Meus pais separaram-se.  Minha mãe veio

trabalhar em Brasília, Distrito Federal. Eu via meu pai poucas vezes, período complexo

para minha compreensão de menina. Passei a morar com a minha avó, figura forte e

determinante nesse momento de minha vida. Lembro-me de longos períodos de

estiagem, mas também de muitas enchentes em que tínhamos que abandonar nossas

casas e ir morar com parentes. Essas duas mulheres, minha mãe e minha avó,

começam a determinar traços em minha personalidade como: a coragem, a ousadia, a

determinação, a resistência, o cuidado e o recomeçar. Traços que vão tecendo a 

minha trajetória. Minha mãe,  mesmo com muito choro e tristeza, deixa a filha, ainda

pequena, e vai em busca de um futuro distante, alimentando a esperança de retornar e

recomeçar uma nova vida. Minha avó começa nova missão, cuidar de três crianças

pequenas, eu e dois primos, não esquecendo um só momento da nossa formação, nos

ensinando valores éticos, nos levando aos primeiros contatos com a escola, com os

valores religiosos e com os movimentos culturais regionais. Lembro-me do medo da

Catirina, figura expressiva na tradição do Bumba meu Boi e das cantigas dos

Marinheiros e como não lembrar das cantigas das lavadeiras, no cais do Rio Parnaíba.
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Minha infância transcorreu no meio de muitas histórias, muitas lendas na beira

do Rio Parnaíba e na Pedra do Sal. Histórias de pescador, contadas por meu bisavô,

Pai Brito. Tantos botos, tantas sereias, tantas almas. Pés descalços, brincadeiras

debaixo das árvores e a bisavó Chiquinha,  sempre com aquele vestido de chita, flores

pequeninas que pareciam exalar o perfume das flores de maracujá. Ela varria o

quintal, numa atividade costumeira sem esquecer de dar sua opinião e saber de tudo o

que acontecia desde a Ilha do Bananal à Ilha dos Tatus, Morro Branco e  a travessa

do Rio. Os netos e bisnetos, ao chegarem àquela casa, dividiam tudo, desde a mesa e

as cadeiras, bem do nosso tamanho, como o mesmo prato de alumínio brilhante. Um

dia, Pai Brito partiu. Eu não teria mais os puçás, aquelas frutas colhidas no pé e

trazidas dentro de um cofo, cesto feito de palha, à espera da minha chegada. Não

ouviria mais as histórias de boto que viravam gente. Aquelas mãos tecendo as redes

de pescar, já trêmulas. Aquela risada intercalada aos momentos do silêncio

observador e sábio. Silenciaria ali o maior pescador da região, aquele capaz de

enfrentar cação grande, arraia,  conversar com o boto e até ouvir a sereia sem se

encantar. Quanta saudade ficaria.

Desembarco na rodoviária de Brasília, cidade diferente, prédios muito altos,

gente circulando para todos os lados. Estávamos já com fome e minha avó, sem

abandonar o antigo costume, organiza a comida para todos nós em um só prato.

Neste cenário de surpresas, reencontro minha mãe, sonho alimentado há muito

tempo, mas misturado à saudade do que ficou para trás e o medo do que iria

encontrar.

Assim, chego a Ceilândia-DF, no ano de 1977. Grande contradição me

envolvia, o desejo de voltar, o sonho diário com as amigas, as brincadeiras na praia, a

saudade dos Morros da Mariana. Retorno à escola. Sou apresentada à professora

Norlene Café, maranhense, com suas cantigas e histórias tão parecidas com as

minhas e oportunizando a cada um de nós a contar as nossas histórias. Voltaram os

amigos,  as brincadeiras de escola, e percebo que, aqui, a cultura era outra e como foi

difícil a adaptação aos costumes e à língua.

Nova mudança, agora vou para a Escola Classe 19, cursar a terceira e quarta

séries do ensino fundamental. Nesse período conheço algumas professoras que

deixaram lembranças, a professora Regina, com sua ousadia de no ano de 1979 ser a

única professora daquela instituição a aderir a uma greve e, ao retornar, nos contar os

detalhes e nos repetir diariamente que a vida era uma eterna luta. A Professora

Osmarina, com seu jeito maternal, cuidadoso e sua preocupação de ouvir a todos
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durante a aula. Percebo depois de algum tempo o quanto essas mulheres vão

influenciar na minha formação como professora e pedagoga.

Ingresso no ensino médio, antigo curso normal. Quanta novidade! As aulas me

fascinavam. Aprendi o porquê daquelas questões de matemática que não abstraia nas

séries iniciais com a professora Ilda. O desejo de ingressar na sala de aula,  ter “meus”

próprios alunos era grande. Nesse tempo, começam as primeiras lutas

institucionalizadas. Inicio minha participação na formação do grêmio estudantil.

Teríamos a primeira eleição para diretor, elegemos a professora Lúcia, nossa querida

Tia Lúcia. Logo depois vieram os problemas. No ano de 1986, o governo implanta um

projeto denominado “irmãozinho” que traria para dentro das escolas os irmãos mais

novos dos alunos com intuito de participarem do lanche. Começamos, então, a nos

organizar, fazer protestos, era o momento dos discursos inflamados ainda na

adolescência. Estávamos no período do estágio e retorno a minha antiga escola,

Escola Classe 19. Observava tudo,  a escola já não parecia tão grande, mas mesmo

assim vinham as lembranças de todos os momentos: as horas cívicas, as

declamações, as poesias. Inicio meu primeiro contato com os alunos.

Esse momento envolvia contradições e sonhos. Inicio a participação na

Pastoral da Juventude (grupo jovem Franciscano) pertencente à Igreja Católica,

organização de jovens brasileiros ligados a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

– CNBB. As reuniões tinham o objetivo de buscarmos a mística espiritual  e o

fortalecimento para enfrentar os problemas da época. Iniciamos os ensaios da peça

teatral denominada “Cinco Anos de Trevas” coordenada por dois professores, um de

História e o outro, de Arte Cênica. Essa peça enfocava temas sobre o Regime Militar

com o foco nos Festivais de Música. Nesse cenário, conheço pessoas que iram trilhar

comigo caminhos longos, difíceis, de extrema fantasia ou por que não dizer de sonhos

em que principio a construção de projetos individuais e coletivos.  Uma dessas

pessoas é o meu companheiro, Paulo, confidente, naquele momento, e parceiro de

lutas e sonhos, e a amiga Gerluce, com suas histórias misturando sua própria vida a

vida dos “seus” meninos do Centro de Desenvolvimento Social – CDS. O amigo

Osvaldo, pessoa de significação profunda devido a sabedoria franciscana com que me

ensinou o verdadeiro sentido das expressões: “Paz e Bem”, além da Glória, com toda

a empolgação pelas missões, ainda insegura, mas já trilhando e seduzindo a todos

com a sua vocação. Junto às apresentações da peça começamos a nos incomodar

com algumas realidades tão próximas de nós, carregadas de sofrimento e exclusão.

Iniciamos uma ação: a visita a famílias carentes, foi então que percebi o quanto a

atuação na peça, o aprofundamento da história da minha gente, as discussões,
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reflexões, o trabalho com a evangelização das crianças da comunidade, e o

aprofundamento no evangelho me fizeram questionar a realidade posta. Esses

sentimentos foram compartilhados com os demais colegas da Pastoral da juventude,

motivo pela qual tivemos que nos afastar do cenário religioso para atuar em outras

esferas, o cenário já não nos permitia as mesmas ações.

Ingresso no curso de Pedagogia, noturno, buscando ferramentas para

transformar a realidade. Inicio os primeiros contatos com os conhecimentos

acadêmicos e começo a construir contradições em relação ao o que até o momento

eu  pensava ser  a forma certa de construir conhecimentos. Nesse mesmo período,

sou admitida na Fundação Educacional do Distrito Federal-FEDF, atual Secretaria de

Estado de Educação do Distrito Federal-SEEDF. Vou trabalhar na região

administrativa da Ceilândia, no Centro de Ensino 10 e começo a substituir os

professores de licença médica.  A escola tinha, no decorrer desses anos, alguns

alunos que eram tidos como portadores de defasagem de aprendizagem. O grupo de

professores decidiu agrupá-los e, como na hierarquia da carreira dos profissionais da

educação, ali, eu era a mais nova, assumo aquela turma. Na escola, a alfabetização

era desenvolvida por meio do método silábico. Trabalhei todo aquele semestre, mas

percebi que o desenvolvimento dos alunos era lento. Resolvi compartilhar com os

colegas do curso de Pedagogia e iniciei a busca para compreender o trabalho

diversificado, pois o vi como possibilidade. Demos início à divisão da sala em grupos e

fui elucidando o que faríamos. Começamos a trabalhar com palavras geradoras, seu

significado, e as possibilidades destas formarem outras palavras. Fiquei com esses

alunos durante três semestres, para que pudessem retornar às turmas “regulares”.

Trabalhamos com músicas e literatura, mas acredito que o diferencial para todos nós

foi o fato de aprendermos juntos a nos conhecer e acreditar na capacidade que cada

um tinha. Inicio paralelamente a minha atuação nas assembléias do Sindicato dos

Professores do Distrito Federal – SINPRO e a participação em greves. Sou delegada

sindical durante dois anos nessa escola. Cenário de descobertas no qual conheço a

professora Fátima Nunes de Ciências Físicas e Biológicas e sua empolgação em

atribuir significado ao aprendizado de ciências aos alunos de 5ª e 6ª série. Nas suas

turmas criavam paródias com os conceitos científicos. Nesse ensejo, é concretizado

um projeto que culminará com envolvimento de toda a escola na construção de um

laboratório de ciências que todos  poderiam utilizar.

Nesta caminhada, casei-me com um homem que já se constituía companheiro

de diversas lutas e momentos, namorado que conquista e que se deixava conquistar.

Tínhamos algumas semelhanças, Paulo nascido no Distrito Federal, mas vindo de
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uma família de nordestinos, como a minha família, que fizera o trajeto da vinda para

Brasília para conquistar este novo eldorado. Vida constituída entre o trabalho, ainda na

adolescência para contribuir com a renda da família, articulado ao curso noturno e ao

engajamento das atividades na pastoral da juventude. E como nos diz Geraldo

Azevedo “Se você vier pro que der e vier comigo, eu te prometo o sol, se hoje ele

sair... ou a chuva... se a chuva sair [...]” e assim pude me abrir para vida que pulsava

em todo o decurso desse encontro, e fomos presenteados com dois filhos: Paulo

Henrique e Ana Carolina, buscando lhes dar uma formação alicerçada em princípios

que julgamos fundamentais: o respeito a todos os seres humanos e não humanos e a

luta permanente por uma sociedade mais justa e fraterna, valores estes definidos pela

educação e a religiosidade.

Saio da Ceilândia para trabalhar em escolas localizadas na cidade de

Samambaia. Começo a trabalhar na Escola Classe 325. Edificação de madeira,

localizada nas últimas quadras de Samambaia. A maioria da população formada por

indivíduos oriundos de outros estados e que viviam nas ocupações espalhadas pelo

Distrito federal – DF. A escola funcionava em três turnos, e tínhamos três horas de

aula para cada turno. Assumo duas turmas. A primeira, era em sua maioria de

adolescentes, com idades compreendidas entre treze a dezessete anos. A segunda

era composta de crianças com idade entre oito a doze anos. Ambas tinham uma

característica comum, os alunos trabalhavam no mercado informal e uma das

atividades comum exercida era a de vigiar carros no centro da cidade de Taguatinga

ou em frente aos supermercados de Samambaia, ou recolher materiais em alumínio e

ferro. A maioria deles apreciava falar de suas vidas e, juntos, começaram a mostrar a

sua realidade, até aquele momento, desconhecida por mim. Percebi que ao redor da

escola havia muitas chácaras, fazendas de criação de cavalos e, num determinado

passeio a uma dessas fazendas, notei o interesse que os alunos tinham pela terra e

pela agricultura. Iniciamos um projeto de horta da escola. Todos participavam e íamos

trabalhando os conhecimentos articulados com as vivências. Os alunos mais velhos

iam ensinando aos mais novos os processos de plantio e de capina.

A realidade aponta para mudanças, transição. Inicia-se nas escolas uma

discussão sobre um projeto denominado de Vira Brasília, que era coordenado por uma

equipe de educadores vindos do Sul. Essa equipe tinha o objetivo de discutir as

concepções, as práticas de educação e  dar início a um projeto de formação de

professores. Era o encontro e para alguns educadores o reencontro com a concepção

construtivista. Na época fui convidada a coordenar o Centro de Ensino 312 de

Samambaia, escola localizada na comunidade na qual eu habitava.
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Ao chegar, identifico que entre os professores que atuavam nas séries iniciais

existiam dois grupos. Um legitimava-se pelo discurso de uma concepção de educação

em constante formação, nesse sentido buscavam formas de concretizá-la. O outro

grupo acreditava que não havia avanço na educação devido à falta de participação

dos segmentos: família, governo, sociedade. Começamos a participar do projeto Vira

Brasília. Os encontros de formação eram na própria escola  e, nos momentos de

coordenação, tínhamos discussões e estudos. Inicio o  encontro com as obras de

Paulo Freire, Madalena Freire, Vygotsky, Sara Paim, Piaget e me reencontro com as

leituras de Leonardo Boff e Frei Beto. Uma questão deixa todo o grupo inquieto: a

saída do projeto Vira Brasília e o início das discussões da proposta da Escola

Candanga.

Ano de 1997,  assumo a direção do Centro de ensino 312 de Samambaia como

diretora, processo na época legitimado pela denominada Gestão Democrática.

Experiência nova e com vários obstáculos. Sentimentos como medo, insegurança

vinham constituindo este processo. Sentia-me pequena diante daquela imensidão de

quase dois mil alunos. A escola funcionava em três turnos no qual tínhamos as duas

fases da proposta da Escola Candanga (1ª fase e 2ª fase); 5ª à 8ª série do processo

de seriação; e, no noturno, o supletivo do Ensino Fundamental e o supletivo do Ensino

Médio. Os alunos se encontravam entre as idades de 06 a 60 anos. Iniciamos a

discussão sobre a construção do Projeto Político Pedagógico da escola. Constatei, no

decorrer da gestão, o quanto os acontecimentos do cotidiano são imprevisíveis  e que

a demanda produzida exige um caminho que tenha como meta a abertura para o

processo de criação.

O período noturno tinha grandes problemas em especial com a adaptação dos

alunos advindos dos supletivos das quatro primeiras séries do ensino fundamental.

Averiguamos que a reprovação desses alunos atingia um número preocupante.

Demos  início  às discussões sobre o currículo e partimos para o entendimento dos

saberes que por esses alunos já traziam. Originou-se o Projeto Águia, com base nas

questões lançadas pela metáfora da Águia e da Galinha (BOFF, 2002.). Uma figura

marcante na época era dona Rosa, uma aluna do supletivo, de aproximadamente 60

anos que vinha me mostrar os problemas que havia criado e as produções de suas

receitas. Outra preocupação era a questão de os alunos não se sentirem preparados

para o vestibular e não terem possibilidades de pagar cursinhos particulares. Iniciamos

o projeto Pré-Vestibular Comunitário que atendia tanto aos alunos oriundos da escola

como os da comunidade.
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E o tempo retoma seu movimento, retorno a sala de aula, uma turma de início

de escolarização e me assusto com o abandono das discussões do pedagógico em

algumas instituições. Até aquele momento, não tinha experiência com a educação

infantil. Lembrei-me das crianças de 06 anos da Escola Candanga. Precisava

conhecer os alunos, o currículo e seus espaços de criação individual e coletiva. Iniciei

com os alunos um projeto que tinha como foco a identidade da criança de seis anos.

Recomeço os estudos de Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, Madalena Freire e Esther

Pillar Grossi. Convido as famílias para que, juntos, pudéssemos discutir suas devidas

participações nas atividades e na avaliação desse projeto. Foi bonito ver os pais

contando histórias,  a maioria vinha imbuída também da própria infância e até de

questões históricas e sociais sobre algumas cidades. Lembro-me das características

de uma olaria em Brazlândia de onde a mãe do aluno Maurício trouxe, com detalhes,

as brincadeiras acontecidas ali. A confecção do Bumba Meu Boi por aqueles

pequenos e  embalada pelas histórias da Dulce, aluna de 06 anos, que contava como

era sua vida no Maranhão. Vê-los cantar as músicas do Papete (Catirina) e do Antônio

Nóbrega (Chegança) com tanta apropriação, percebo o quanto a cultura está inscrita

em nós. Acredito ser este um dos momentos da minha trajetória como

professora/pedagoga em que permiti que o processo de criação fizesse parte do meu

cotidiano. 

No final desse mesmo ano, participei do processo de seleção  para Professora-

mediadora do curso de  Pedagogia para Professores em Exercício no Início de

Escolarização-PIE. Convênio estabelecido entre a SEEDF e a Universidade de

Brasília-UnB. Momento em que reencontro a professora Nájla Veloso, e a lembrança

de todo o processo da Escola Candanga e conheço o professor Rogério Córdova,

figura inquietante cujas palavras, durante a entrevista de seleção para o projeto,

demonstravam a necessidade de uma proximidade concreta entre a Universidade e a

Escola Pública. Início o curso junto com outros cinqüentas colegas. Os encontros eram

como um turbilhão de idéias, indagações e  divergentes reflexões sobre nossas

práticas.

Inicio esse processo como professora-mediadora, exercendo o papel de

coordenar, junto com cinqüenta colegas, o processo de aprendizagem no sentido da

sistematização e construção  dos conhecimentos, aliada à avaliação dessa formação

(MIRANDA, 2005). Esse projeto de formação e também de auto-formação acontecia

nos Centros-CRIE’s, espaços organizados pela SEEDF no qual aconteciam os

encontros entre os alunos, professores da  SEEDF e os professores-mediadores.
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Esses encontros eram espaços de diálogos, em que discutíamos os temas de estudo

e articulávamos com a experiência do cotidiano dos professores em formação.

Em 2003, quando em uma dessas turmas em que eu atuava como professora-

mediadora, os professores-alunos trouxeram uma questão: sentiam-se presos a uma

situação que não conseguiam propor possibilidades de resolução, lidavam em sala de

aula com alunos que eram filhos de moradores de rua, especialmente catadores de

material reciclável. A situação que gerava esse sofrimento se dava pelas condições

precárias em que se apresentavam esses  alunos, e a situação de constantes

mudanças que os levava ao abandono da escola. Esses professores sentiam-se sós,

não reconhecendo na escola nenhuma forma de inserção desses alunos na proposta

pedagógica existente. Sabiam que os alunos eram discriminados, mas sentiam-se

imobilizados pelo isolamento que a própria realidade lhes impunha.

Esse fato me inquietou, sempre passei nos centros das cidades e me deparava

com a imagem desses moradores, mas agora isso me incomodava, chegando a me

angustiar diversas vezes e a lembrar das questões postas por aqueles professores.

Essas  inquietações saíram do campo da escola e foram para o contexto do mundo.

Comecei a me inquietar com a situação dos Moradores em situação de Rua ou por

que não dizer dos sem tetos, dos sem nada, dos tidos como “população perigosa”.

Compartilho essas inquietações nos grupos dos quais faço parte e damos início a um

trabalho Pastoral em que o foco era conhecer o morador de rua, suas necessidades,

seus sonhos e buscar formas de incluí-lo na luta por sua inserção nos direitos

humanos.

Principiamos os encontros aos domingos, os encontros eram debaixo dos

viadutos, praças, debaixo de marquises, gramados e áreas do cerrado. Crianças de

pés descalços, muitas delas com seus corpos minúsculos nus, circulando entre os

barracos de lona, no meio de cavalos, cachorros, lixos espalhados por toda parte,

restos de comidas e fezes de animais e de humanos. Os adultos tinham

características muito próximas às das crianças, cabisbaixos, olhares distantes e

desconfiados. Conversavam pouco e comentavam dos sofrimentos naquele lugar.

Eram aproximadamente cinco barracos. Esse foi o primeiro contato com a comunidade

de catadores de material reciclável denominada Reciclo.

Os catadores contavam as histórias sobre as derrubadas de seus barracos

efetuadas pelo serviço de vigilância do solo. Percebi que naquele local viviam dois

núcleos familiares que, apesar de toda essa situação, conseguiam manter seus filhos

na escola. Com o grupo de mulheres a aproximação foi maior, contavam-nos que

tinham anseio de aprender outras coisas, de estudar. Iniciamos oficinas com essas
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catadoras, oficinas de artesanato (montagem e criação  de bijuterias) e outros

trabalhos manuais. Iniciamos a divulgação desse trabalho e muitas ficavam

encantadas em como as pessoas apreciavam suas produções.

Demos inicio à matrícula das crianças nas escolas, buscando junto aos órgãos

oficiais a documentação e o acesso necessário para que fossem vistos como

cidadãos. Nos encontros, comentavam que sabiam que outras pessoas

comercializavam o material reciclável com preço melhor em relação ao que eles

vendiam. A discussão dessa questão fez com que começássemos a conhecer grupos

organizados de cooperativas de catadores. O primeiro contato foi com a Cooperativa

100 Dimensão, cooperativa de material reciclável situada no Riacho Fundo II, Distrito

Federal – DF. Compareceram a esse encontro 24 catadores, entre eles, 20 catadores

da comunidade e 04 catadores que residiam nas ruas de Taguatinga. Ao chegarmos

ao local, conhecemos  o projeto de coleta e reciclagem  da cooperativa em questão e

como ela se organizava. Conhecemos a unidade e participamos da triagem do

material. Ao final do encontro, houve uma reunião com a presidente da cooperativa

para repensarmos os novos rumos daquele encontro. O grupo de catadores que

participava desta visita estava em êxtase com o que viu e ouviu. Alguns em seus

comentários não conseguiam  imaginar que aquela possibilidade poderia se

concretizar para eles.

Percebi que o encontro dos dois grupos havia constituído significações

importantes para essa comunidade de catadores, gerado expectativas de

organização. Uma questão torna-se urgente, a grande maioria dos catadores era de

analfabetos e não possuíam documentos pessoais. Uma necessidade emerge: a

alfabetização desse grupo. Possibilidade clara, no entanto com vários obstáculos, em

especial a falta de um local, pois tentamos o comércio e as instituições próximos à

comunidade, mas não houve retorno.

Depois de muitas discussões, surge a idéia dos próprios catadores construírem

um galpão de lona com mesas e cadeiras feitas de restos de madeiras encontradas no

lixo. Iniciamos o projeto Catando Letras e Sonhos. Íamos dialogando sobre suas

histórias, identificando de onde eles vinham, quais eram seus sonhos, suas

necessidades e registrando esses momentos junto ao processo de alfabetização. As

aulas eram dadas por mim e pela professora pedagoga Cláudia Miranda, antiga

companheira da experiência do PIE. Era bonito ver aquelas pessoas cansadas e, às

vezes, chegando da rua, do seu trabalho no horário da aula e corriam para avisar que

só iriam buscar o material. Traziam suas próprias vidas para dialogar com as nossas.

Dialogar o sofrimento do cotidiano da vida do catador com o olhar de esperança  e
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como dizia Dona Lurdes: “Amanhã agente volta de novo. E começa tudo de novo”.

Esta fala me faz lembrar um determinado dia em que chegamos à escola e ela tinha

sido demolida junto a todos os outros  barracos da comunidade pelo Serviço Integrado

de Vigilância do Solo do Distrito Federal-SIVSOLO. Ao chegarmos, observamos todos

ao redor de uma fogueira comentando o acontecido, e iniciamos as reflexões,

chegamos à conclusão de que o caminho seria reconstruir a escola e recomeçar.

Paralelo a esse projeto, continuava o diálogo com os professores das crianças da

comunidade, e pudemos visualizar as visitas na comunidade por algumas professoras

que queriam conhecer aquela realidade bem de perto. Lembro-me da professora Ilda

que fazia dessas visitas momentos pedagógicos com a família do Messias.

Com esse contato diário com o universo da exclusão, da degradação do ser

humano, mas também de processos de reflexão quanto à criação de momentos em

que esses catadores ousariam pensar em suas vidas e criar projetos. Tudo isso me

fez refletir sobre a vida desse sujeito social. Reflexões que me levaram a perceber as

diversas discussões no contexto atual sobre o meio ambiente, sobre a reciclagem e a

coleta seletiva, mas percebia que este catador estava distante dessa situação e não

participava desse cenário, pois convivia com toda a carga de exclusão, e esses

avanços, mesmos que lentos, não chegavam ali, àquela comunidade. Lembro-me de

um dos textos que trabalhamos em sala na alfabetização desses catadores, e uma

catadora comentava que só agora que ela percebia o quanto ela ajudava o meio

ambiente, mesmo vivendo e trabalhando no cerrado. Percebi nitidamente a relação

desse sujeito social com o campo ambiental, mesmo que ainda na perspectiva de

sobrevivência. Era necessário buscar espaço no qual esses sujeitos sociais fossem

conhecidos e reconhecidos por sua própria voz,  por sua própria forma de interpretar

os fatos.
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2 Os catadores de material reciclável no contexto d as crises
atuais

O silêncio parece ser a marca.
Homens e mulheres silenciados ou

em silenciamento, em suas relações [...].
Afinal, sabem o que é sentir em si

a realidade de excluídos.
(REIS, 2000, p. 58)

O cenário atual é considerado por Sela (2002) a Era das grandes contradições,

dos extremos, das divisões, dos avanços tecnológicos e científicos e das crises

ambientais. É possível que o cenário da atualidade se constitua da convivência diária

com os limites da pobreza, das desigualdades sociais, dos desastres ecológicos, dos

desperdícios, do aumento do consumo, da degradação da natureza e do ser humano

como também elemento constituinte dessa natureza e ao mesmo tempo o progresso

dos grandes avanços científicos e tecnológicos.

O autor afirma que essas grandes contradições e extremos podem ser

confirmados nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE que

apontam para o crescimento da população pobre e a diferença da renda entre pobres

e ricos, fenômeno recorrente no Brasil e no mundo.

Para Januzzi (2001), esse cenário vai se materializando nos indigentes, como

as famílias que não produzem rendimentos para sua própria sobrevivência e têm

renda menor que o valor da cesta básica no mercado, gerando a impossibilidade de

sobrevivência tanto no campo, como na cidade.

Nesse contexto, constitui meta o denominado homem econômico (SELA,

2002). Homem capaz de entender o desenvolver da ciência econômica com o intuito

de aumentar o lucro e os bens. Assim, o autor acrescenta que este é o principio

fundamento da cultura do Sistema Neoliberal, em que tudo acontece em função do

lucro, da livre concorrência e da não interferência do Estado na economia. Muda-se o

centro da alteridade para a individualidade. Submete-se o privado a ritos sagrados. O

autor destaca a privatização do planeta e a criação de relações de feudais para o que

é público. Concretiza-se, nesse cenário, uma das ações do Estado neoliberal, a ação

do estado mínimo (FILHO, 2005). Este estado reduz seu papel social e o coloca nas

mãos da iniciativa privada e ou da sociedade, reduzindo assim a função social.
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Acrescendo-se que a exclusão social se constitui como fruto amargo também

do Estado mínimo. A exclusão não pode se definir, aqui, só na perspectiva de uma

exclusão do mundo do trabalho, mesmo avaliando que seja uma das conseqüências

mais duras do capitalismo neoliberal. Tornando-se, assim, a concretização e

legitimação do fenômeno do desemprego, mas também a exclusão dos outros bens,

que são básicos, como: a saúde, a educação, a alimentação, a terra, o lazer e outros

elementos que fazem parte da vida humana. “Trata-se de exclusão da dignidade

humana, criando uma enorme massa de descartáveis, os sem-nada” (SELA, 2002,

p.13).

Outro aspecto, considerado por Antunes (2005), é a flexibilização do trabalho

que leva milhares de trabalhadores a ocupações precárias. Não estão excluídos do

contexto do trabalho, pois se incluem pela própria sobrevivência. O trabalho nesse

sentido pauta-se na centralidade da criação do valor, mas a produção desse capital

traz o seu sentido de fragilidade, quando vemos a enorme massa de desempregados

e de pessoas que vivem do trabalho precarizado, terceirizado e ou expulsos do campo

laboral.

O ser humano é visto pela ótica do capitalismo, do lucro, e os que não

conseguem corresponder a essa concepção se encontram à margem do progresso e

do avanço tecnológico e são encarados como objetos sem uma devida utilidade.

Nesse percurso, não geram lucro, mas gastos ao Estado. Podemos considerar que,

nessa perspectiva, podem ser identificadas características do processo de coisificação

do homem (FREIRE, 2003).

Gentili (2003) argumenta que a exclusão passa pelo olhar do normalizar,

descoberto pela consciência de que existem mais excluídos do que incluídos. De tal

forma segregamos incluindo, podemos justificar este argumento, quando observamos

os catadores de material reciclável, e a comunidade considerada em condição de rua,

estão transitando nos passeios, nas calçadas, no entanto a sua convivência se

instaura nos guetos, junto com seus iguais. Provavelmente “Poderíamos dizer que, em

nossas sociedades fragmentadas, esta é a forma ‘normal’ de excluir. E sendo ‘normal’

é a forma transparente, invisível, de excluir.”1

Nesse sentido, convivemos com os processos da falta de solidariedade,

fraternidade e o sentimento do não pertencimento à espécie humana e à natureza

(SELA, 2002). Padroniza-se o pensamento de cuidar de si e inicia-se a corrida

desenfreada pela inclusão individual como crença em sua possibilidade.

                                                
1 Ibid., p. 33.
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Institui-se que uma parcela da população seja condenada a produzir de forma

constante e em processos cada vez mais rápidos. O ato de consumir torna-se

necessário, como forma de legitimar o ser que tem e, também, como forma de manter

o mercado em produção. Zaneti (2006) denomina este processo como a perda das

raízes. Essa busca de encontrar a felicidade e a resolução dos problemas da

humanidade no ato de consumir. O ter passa a sobrepor o ser nas diversas relações

que temos em nosso cotidiano, enquanto que uma grande parcela da mesma

população sobrevive do que resta, do que é jogado fora pela parcela que compreende

o dever de consumir como conseqüência do contexto atual.

Antunes (2005) aponta esse fenômeno como típico da sociedade atual e o

denomina de sociedade involucral, que tem como característica definidora a

capacidade de gerar supérfluos e descartáveis em que as classes médias e altas

possuem bens em abundância e  consomem de modo compulsivo, enquanto os que

vivem do trabalho ou são excluídos dele não têm acesso, mesmo sendo considerados

os verdadeiros produtores da riqueza social. Nessa sociedade, os Shoppings Center

representam os grandes templos de transcendência pessoal.

Esse é o contexto da sociedade atual (ZANETI, 2006), que desde o século

passado, convive com o consumo desenfreado e o grande desperdício, gerando a

produção desregrada do lixo em especial nos meios urbanos, ocasionando com isso

situações de miséria, de fome e de exclusão.

Filho (2005) compreende lixo como sendo os materiais que restam das

atividades humanas, o que sobra, o que não serve para quem o produz.  Para

Mandarino (2000, apud Zaneti, 2006), lixo pode ser entendido como aquilo que pode

ser reaproveitado como resíduo sólido. Definimos neste trabalho utilizar o termo

material reciclável, apontado por Souza (2007) como forma de compreender a

utilização e a transformação do lixo. Termo próximo do universo do estudo: os

catadores de material reciclável.

Nesse contexto, Filho2 explicita que, na discussão dos materiais recicláveis, os

moradores, em situação de rua, são considerados protagonistas desse processo de

exclusão e, ao mesmo tempo, atores econômicos dos resíduos sólidos urbanos, pois o

lixo passa a ser considerado por esses moradores como material reciclável no sentido

de dar a esse material uma utilidade, ou seja, um valor econômico e deles tiram a

própria sobrevivência. Essa condição é afirmada por Bursztyn (1997), definindo a

coleta e a venda do material reciclável como uma função de emprego para a

                                                
2 ibid
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comunidade dos moradores em situação de rua, este grupo, em sua maioria ou quase

totalidade, sobrevive do processo de catação dos materiais recicláveis que recolhem

nos lixões, nas ruas, nas lixeiras e ou containeres.

De acordo com o Movimento Nacional dos catadores de Materiais Recicláveis –

MNCR (2008), os catadores de material reciclável atuam no processo de coleta, de

separação e venda desses resíduos sólidos e o utilizam como forma de sobrevivência.

Eles repassam aos atravessadores, denominados por esse movimento como aqueles

que comercializam com os catadores, compram esses materiais e, por sua vez, o

repassam às empresas recicladoras e, a partir daí, chegam à indústria. Este

movimento do material reciclável, partindo do catador até chegar à indústria,

representa a cadeia de reciclagem.

O catador emerge nesse cenário. Está à margem, sobrevive das sobras da

sociedade. O catador vaga pelos centros urbanos, movimentando-se quase invisível a

uma determinada parcela da sociedade. Provavelmente esse indivíduo excluído não

manifeste em seu semblante os efeitos dos avanços tecnológicos, científicos e do

homem econômico, mas as mazelas do problema da má distribuição e da

concentração de renda conduzidas pelas ações do Estado mínimo, do Estado

neoliberal e da precarização do trabalho. Esse fazer laboral está entre os que são

estigmatizados e os que o exercitam estão obrigados a viver esquecidos, debaixo de

viadutos, marquises, em barracos de lona, escondidos no meio do cerrado. Os

descartáveis do sistema capitalista (SELA, 2002).

Poderíamos localizar o catador de material reciclável no contexto do ser

menos. Freire (2002) define este ser menos como o viver envolto em situações de

opressão que se concretiza quando uma parte da humanidade se considera pessoa

humana no sentido do direito e a outra camada é considerada coisa. Nessa concepção

este ser passa a se condicionar a ação do ter, para que toda a máquina da produção

funcione: poder consumir, gerar renda, circular o mercado e servir a lógica do capital.

Essa realidade nos leva a refletir acerca do contexto vivido pelo catador de

material reciclado que, segundo Magera (2003), é considerado um dos agentes

fundamentais nessa epistemologia ambiental3, todavia, em sua grande maioria, vive

em absoluta miséria, sem moradia e sem acesso aos direitos básicos. O autor

contextualiza a jornada de trabalho desses catadores que, freqüentemente, ultrapassa

                                                
3 Para Magera (2003) a epistemologia ambiental é considerado um conceito complexo no qual
basea-se no conceito de Leff (apud, 2000), articulado as considerações de Foladori (apud,
2001) que considera a crise ambiental como uma crise  social, neste sentido concebe a criação
de uma pedagogia ambiental ambiental no sentido do diálogo entre sociedade, excluídos e
governo para que possam discutir e construirem estratégias do viver e o conviver no planeta.
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doze horas. Muitos trabalham à noite e carregam seus carrinhos improvisados, com

excesso de peso e o que recebem da venda do material não dá para sua

sobrevivência.

Silva.P (2007) afirma que a situação de miséria constitui característica

predominante dos catadores de material reciclável, essa figura se mistura com o lixo

num contexto do que não serve, do que sobra, do que é jogado fora por não servir aos

critérios de utilidade do sistema capitalista.

Esses catadores, de acordo com Filho (2005), encontram-se na

clandestinidade, nos cerrados, nos mocós, nos buracos, debaixo de pontes, de

viadutos e de construções abandonadas. Trabalham em família e ocupam locais

próximos aos da coleta. Possuem  uma dinâmica constante de mudança e enfrentam,

no cotidiano, os confrontos entre os órgãos de fiscalização do solo público do Governo

do Distrito Federal-GDF, essas ações representam violência por parte do Estado que

se aparelha no sentido da opressão.

Contudo o lixo de Brasília é considerado um lixo farto, isto se dá em

conseqüência do crescimento populacional e do aumento da renda per capita de uma

determinada camada da população (FILHO, 2005). Uma questão apontada por este

autor é a demanda do mercado no sentido do processo de marketing relacionado ao

que podemos chamar de embalagens propaganda, chamam atenção para o produto

sem uma devida preocupação com o material utilizado. Zaneti (2006) indica que um

outro fator que justifica o crescimento dos materiais recicláveis é o próprio ciclo de

produção da sociedade consumistas e suas demandas em articular utilidade e

praticidade.

Em Pato (2004), encontramos elemento relevante para esta discussão, a

ausência dos programas de reciclagem que poderiam gerar recursos alternativos.

Esse ponto é reafirmado por Filho (2005), quando constata que boa parte desse lixo,

depois de coletado, cerca de 76% é jogado em espaços inapropriados para esse fim,

não sendo reaproveitado, causando sérios problemas ao meio ambiente, pois no

Distrito Federal não acontece o serviço de coleta seletiva. Para Souza (2007), no

Distrito Federal, o lixo é enterrado nos aterros sanitários ou nos lixões, diariamente

90% das 2,4 toneladas de lixo produzidas são despejadas nos aterros como o da

Estrutural4.

                                                
4 Cidade do Distrito Federal
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Assim, o trabalho de reciclagem  no Distrito Federal baseado nas constatações

anteriores é feito basicamente pelos catadores. Estes cumprem com a obrigação do

Estado em relação ao serviço de limpeza urbana, esse trabalho é executado pelo

catador de forma ainda inconsciente, pois para ele a questão primeira é a

sobrevivência (FILHO, 2005).

Zanetti (2006) conclui que o trabalho com os materiais recicláveis realiza-se por

meio de um processo considerado produtivo, em especial para as empresas

recicladoras que comercializam esses materiais. Fica, pois, nítido que o catador é

posicionado nessa cadeia de reciclagem5 como mal incluído, pois mantém uma aliança

de exploração com o atravessador. No entanto é o atravessador que determina o valor

pago pelo material e o revende às empresas por preços maiores. Para a autora, o

catador: “permanece à sombra deste sistema” (2006, p. 226). Mesmo considerado,

como agente principal nessa rede de coleta seletiva, o catador lida dia-a-dia com o

que sobra da sociedade em condições desumanas de trabalho.

Miura (2007) aponta a possibilidade de que haja relação dialética de vergonha

e orgulho no fazer do catador ao lidar com o lixo. Vergonha, quando sobrevive em

condições desumanas e comparadas em diversas vezes com o material reciclável,

produto que lhe dá renda e condições de sobrevivência. Orgulho, quando descobre a

sua importância de agente ambiental que contribui para as questões de preservação.

Provavelmente essa consciência ocorra quando esse sujeito social já está incluído em

processos que o possibilitem a uma reflexão sobre seu papel na sociedade.

Magera (2003) e Souza (2007) nos mostram que mesmo os catadores,

organizados em cooperativas e associações, sofrem pela falta de reconhecimento do

seu trabalho, como também pela falta de regulamentação quanto a sua

profissionalização e participação, de forma política e profissional nos projetos de coleta

seletiva governamentais.

Além disso, outro sofrimento constante no interior das cooperativas e

associações é a falta de infra-estrutura, gerando assim o trabalho precário (MAGERA,

2003). Com isso, há insegurança de que em algum momento ocorra a dissolução da

cooperativa. Dessa forma, o grupo vive entre o dilema de estar submetido a um

trabalho precário e ou fazer parte do índice dos desempregados, essa situação

representa a falta de uma sustentabilidade dessas instituições referentes à

autogestão.

                                                
5 Cadeia de Reciclagem-percurso do material reciclável, partindo do catador, passando pelo
atravessador, pelas empresas recicladoras e chegando as indústrias.
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Essas questões afirmam a necessidade de se construir outra forma de gestão

relacionada aos materiais recicláveis, que seja fundamentada no trabalho e na

economia solidária (SOUZA, 2007). A saída seria reinventar uma economia solidária

em que o processo fosse coletivo: governo/sociedade/excluídos, acompanhado de

uma pedagogia ambiental em que se discutissem possibilidades de conviver e viver

melhor no planeta (MAGERA, 2003).

Tal possibilidade nos faz refletir sobre os diversos caminhos que poderíamos

construir para diminuir o impacto e a geração descontrolada dos materiais recicláveis

impactantes sobre o meio ambiente, como também as conseqüências da exclusão ao

grupo dos catadores. Sendo assim, optamos, neste trabalho, por analisar as trajetórias

de vida desses sujeitos sociais os reconhecendo como principais agentes nessa

epistemologia dos materiais recicláveis.

Compreendemos que o processo de constituição da trajetória dos catadores

está presente nos elementos de exclusão. Uma possibilidade de superação dessa

situação pode se dar por meio da organização de cooperativas e associações.

Destacando-se que os elementos de exclusão e emancipação têm constituído um

diálogo no decorrer deste percurso teórico. Nesse sentido, é importante conhecermos

o trajeto feito por esses catadores na condição primeira de moradores de rua até a sua

organização nas primeiras cooperativas e associações.
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3 De morador de rua à possibilidade de inclusão

Nesta parte do trabalho, rememoramos a trajetória dos catadores de material

reciclável ao encontro das primeiras organizações, considerando-as como o

movimento inicial pela transformação da realidade desses trabalhadores.

Silva (2007) afirma que, desde os anos 50, se registra a presença dos

catadores de material reciclável nos centros urbanos, mas só nos anos 80, mais

precisamente em São Paulo, inicia-se um trabalho com objetivo de organização dos

catadores na perspectiva de reconhecimento desse sujeito social.

Esse trabalho teve início com um grupo de religiosas6 que desenvolvia

atividades com as pessoas do centro da cidade de São Paulo, conhecidas como

“Moradores de rua”. Essas religiosas perceberam que esse grupo buscava sua

sobrevivência na revenda dos materiais recicláveis e passava  para intermediários que

os vendiam para as indústrias. Os catadores de material reciclável coletavam e

separam o material, percorrendo diversas áreas da cidade. Esse grupo também foi

conhecido como “Comunidade dos Sofredores de rua”.

Com isso, essa comunidade inicia as discussões, as reivindicações e as

negociações com a prefeitura de São Paulo e, no decorrer desse processo, inicia-se a

instituição da Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais

Reaproveitáveis de São Paulo que tinha como objetivo defender, apoiar os interesses

dessa categoria e promover sua organização. Após 04 anos, constitui-se a

COOPAMARE7, a primeira cooperativa de reciclagem no Brasil.

Silva (2007) considera, ainda, que esse movimento inicial das primeiras

organizações motivou que, nos anos 90, essa forma de organização e autonomia do

trabalho viesse a tornar-se referência para que outros grupos se organizassem como

foi o caso da ASMARE8 em Belo Horizonte. De acordo com Freitas (2005) esse grupo

também teve seu movimento articulado aos movimentos religiosos, pois duas

integrantes das comunidades Oblatas de São Bento foram para Belo Horizonte no ano

de 1987 e iniciaram os primeiros contatos com a comunidade de rua de Belo Horizonte

com o objetivo de ampliar a missão iniciada em São Paulo.

                                                
6 Irmãs da Ordem Beneditina, conhecida como Oblatas, institucionalizadas como a
Organização de Auxílio Fraterno.
7 Cooperativa dos Catadores Autônomos de Papel, Aparas e Materiais Reaproveitáveis Ltda.
8 Associação dos Catadores de papel, papelão e Materiais Recicláveis.



36

Outro fator relevante foi à criação do Fórum Nacional do Lixo e Cidadania no

ano de 1998, com objetivo de fomentar as discussões, estabelecer e buscar as

soluções para os problemas decorrentes da produção do lixo (ABREU, 2007). Os

catadores principiam sua participação nesse fórum e iniciam os processos de

conscientização sobre o trabalho e a busca por formas de organização. Começam a

construção de parcerias e articulações.

Nesse período das primeiras organizações dos catadores, no ano de 1999,

ocorre o 1° Encontro Nacional de Catadores de Papel  e Material Reaproveitável, junto

com ONGS – Organizações não Governamentais e instituições dos poderes público,

privado e religioso, deliberando pela criação oficial do Movimento Nacional dos

Catadores de Materiais Recicláveis – MNCR.

Compreendemos como sendo essa a trajetória da organização desses

trabalhadores pela qual iniciaram suas primeiras organizações, em que se

constituíram a partir da tomada de consciência do trabalho de catador e com isso

buscaram formas de parcerias que os ajudaram a abrir o espaço para o diálogo com

os mais diversos campos da sociedade. Acreditamos ser esta a sua inserção inicial

nos movimentos sociais.

Concebemos os movimentos sociais como práticas que envolvem a

coletividade com o intuído à mudança e ou transformação. Esses geralmente

constituem as organizações, os partidos políticos e as associações. Esses sujeitos

sociais são normalmente movidos por processos de pressões e ou enfrentamentos

sociais, obstáculos que os fazem se identificar com a conscientização do grupo

(KROEBER, 1987).

Sherer  Warren (2006) compreende que movimento social se constitui partindo

de três dimensões: a identidade, o adversário e o projeto, no qual estarão num

processo continuado de construção e articulação. Nesse movimento dialético, a

identidade terá o sentido de fator de identificação com o grupo, essa pode ser formada

por concepções étnicas e de classe em que, de forma singular, se reconheça contra o

quê se está lutando, e quem é o adversário. O projeto é compreendido como a

ideação, a incessante busca da construção de um projeto de utopia, como agente

principal para a superação da exclusão.

A utopia é compreendida, neste trabalho, como um projeto de mudança, no

sentido de uma crítica às questões sociais. Uma busca constante de melhoria das

situações de exclusão, compreendendo que “[...] condições sociais de vida são
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socialmente criadas.”9. Essa construção trará processos de incertezas, pois aponta

para o novo e é construído pelos sujeitos sociais.

Naturalmente, é preciso que o projeto esteja nítido e seja construído pelo grupo

pertencente ao movimento social. Esse fato, segundo a autora, não impede que se

construam articulações com outras vozes, mas a sua criação só constituirá utopia, se

o sujeito se reconhecer como construtor da própria história, de seus sonhos e

perceber o porquê da luta. Supõe-se que essa utopia seja posta no cenário da vida, e

vários elementos irão compor esse percurso como a esperança, a desesperança, o

sonho, a realidade diária, e a dificuldade de superar as diferenças em relação aos

sujeitos sociais e suas visões da realidade.

Dessa forma, não poderemos refletir, discutir o conceito do movimento social

como algo definido, estático, mas no sentido das relações entre o grupo ao qual

pertence o movimento social, suas articulações e relações com outros grupos, como o

da sociedade civil e dos poderes públicos. Estas relações compõem o que Scherer

Warren (2006) considera como o núcleo do conceito de rede de movimento social, a

articulação dos atores e dos movimentos sociais e culturais, sua transnacionalidade,

seu pluralismo em relação à organização, à ideologia e suas ações nos campos

culturais, como também político.

Nesse sentido, o conceito de rede de movimento social transpõe a barreira

entre o sujeito identitário e concretiza o diálogo com o sujeito plural numa perspectiva

planetária. Este diálogo acontece desde os níveis locais aos globais em que se reúne.

Portanto “[...] As redes, por serem multiformes, aproximam atores sociais

diversificados, e possibilitam o diálogo da diversidade de interesses e valores”10.

Dessa forma, o diálogo fará parte dos processos da luta e constituirá os acordos, a

harmonia e o antagonismo que conduzirão à construção dessa rede.

Desse modo, o diálogo na rede de movimentos sociais está sujeito a

incertezas, constituindo-se como um espaço de conflitos e disputas nas relações de

poder, mas coexistindo questões de solidariedade, de partilha e de colaboração.

Assim, os conflitos se constituem no interior do grupo identitário como nos grupos que

compõem a rede, pois em ambos se encontram fatores singulares como as culturas e

as realidades diferentes, entre outras divergências.

Para Freire (2003, p.43) o diálogo: “é uma categoria histórica e social”. Somos

seres comunicativos, com isso, no ato do processo da comunicação ocorre reflexão

                                                
9 Id., 1996, p. 35.
10 Ibid., p. 115.
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crítica sobre a realidade e a re-significação desse espaço, transformando-se em

possibilidade de transformar essa realidade e também o sujeito social. Produzimos a

história e refletimos criticamente sobre ela, este é o processo do encontro da história

do indivíduo, articulada e afetada pela cultura.

Acreditamos que as redes de movimento social poderão trabalhar no sentido

da possibilidade de empoderamento dos sujeitos sociais, quando possibilitam a

construção da autonomia dos sujeitos, uma vez que, nessa luta, o grupo reflete e

projeta sua situação no mundo, percebe a realidade, identifica-se como elemento

integral dessa rede, sendo rede não se movimenta sozinha, mas a movimentação se

dará no conjunto de acordo com a singularidade de cada grupo, de cada indivíduo.

Para Scherer Warren (2006), a construção da rede se constituirá quando a

mediação entre grupos como ONGs, sociedade civil, governo e sujeitos sociais

“socialmente excluídos”, atuarem de forma coletiva. Esse processo provavelmente

possibilitará o resgate da dignidade, para quem, como os catadores, essa expressão

não tem uma concretude. Permitirá o desenvolvimento de novas ações coletivas em

relação ao reconhecimento social, cultural e político em busca da construção de uma

nova ética social de inclusão. Essas ações poderão associar-se a outras experiências

com objetivo de empoderamento desses sujeitos sociais.

A autora nos diz que esse tipo de mediação atuaria como possibilidade para a

formação do sujeito social e que este exercesse o papel de ator nas novas formas de

governanças, no sentido de criar modos e possibilidades de inclusão nos níveis locais

e planetários. Nessas condições, compreendemos o sujeito social na condição de

excluído como pessoa que constrói, sonha e planeja o processo, não de forma isolada,

ou situado como quem só executa, mas no processo do diálogo no qual  todos os

saberes, inclusive  o popular, se constituem como elemento  dessa busca pela

superação da  exclusão.

Para Silva (2007), há aproximadamente dez anos o grupo de catadores

localizados em diversos países da América do Sul vem re-significando a discussão

sobre lixo e o papel do catador nessa epistemologia da reciclagem. A autora acredita

que o trabalho com o material reciclável lhe dá uma hierarquia de importância dentro

das questões ambientais, conforme visto no item anterior, essa importância não chega

ao catador, pois este ainda sobrevive envolto a processos de exclusão.

A autora nos mostra, ainda, que a constituição de um grupo como o Movimento

Nacional dos Catadores de materiais Recicláveis-MNCR é algo que expressa um

espaço importante no sentido da organização desses trabalhadores. Esse movimento

reúne hoje aproximadamente 300.000 catadores de um universo de aproximadamente
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600.00 catadores em todo o território nacional (SILVA, 2007, p.12). Esse movimento

constitui parcerias com outros países da América Latina e outras instituições como a

Federação Ecológica de Cartoneros e Recicladores da Argentina e também parcerias

nacionais e locais com os órgãos do Governo Federal e órgãos dos Governos

Estaduais e Locais.

Um marco da constituição do MNCR foi o primeiro Congresso, no ano de 2001,

no qual foi produzido o documento denominado Carta de Brasília, esta reivindicava o

fim dos lixões e exigia que a reciclagem fosse feita pelos catadores e, nesse

documento, se definissem três elementos principais: as propostas de ações do MNCR

em relação ao Poder Executivo; a cadeia produtiva da reciclagem e a cidadania dos

moradores de rua (SILVA, 2007). O debate se projetava no foco do trabalho como

forma de inclusão, mas que agregava à qualificação que define as discussões sobre a

cadeia produtiva da reciclagem  como forma da organização desses trabalhadores e a

possibilidade da economia solidária. Outro elemento primordial era o estabelecimento

das parcerias com órgãos públicos e com a sociedade organizada.

Outros fatores foram apontados nesse congresso, entre eles, o

reconhecimento da comunidade de Rua pelo Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística-IBGE, e a portaria 397 que define a ocupação do catador no código

Brasileiro de Ocupações (CBO) de número 5192 (SILVA, 2007).

No ano de 2003, realizou-se o 2° congresso de catad ores de material

reciclável, este seria o 1° Congresso Latino Americ ano de Catadores, reunindo os

catadores brasileiros, os do Uruguai e da Argentina. Em decorrência, surge mais um

documento, a Carta de Caxias do Sul, na qual vários pontos foram definidos em

relação à situação do catador, a ênfase foi dada em como o catador se compreendia,

constituindo-se na perspectiva de agente ambiental, essa definição se dava por

trabalhar na coleta e reciclagem dos materiais recicláveis. Um trecho do Documento

de Caxias deixa nítida esta definição: “coletando e reciclando materiais descartados,

somos agentes ambientais” (MNCR, 2007).

Silva (2007) argumenta que, nesse documento, o catador sente-se pertencente

a essa rede, mas reconhece sua situação de exclusão, pois utiliza verbos como: lutar,

resistir e conquistar, verbos que expressam formas de conflitos no decorrer dos

processos das formações de redes. Nesse compromisso de sujeito pertencente à rede

dos que se preocupam e atuam nas questões ambientais, demonstrando consciência

do seu papel e do seu trabalho na sociedade, questão específica do 3° compromisso

da Carta de Caxias do Sul.
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Abreu (2007), também considera os catadores de materiais recicláveis como

agentes ambientais e econômicos. São sujeitos sociais que preservam e cuidam do

meio ambiente, no qual são responsáveis pela grande maioria dos materiais

recicláveis que chegam às indústrias e diminuem, assim, a quantidade de material

reciclável sem destinação à reciclagem. Esses sujeitos sociais fazem com que o

material reciclável retorne ao processo de matéria prima e ainda tiram desse material o

seu sustento. Interpretamos que o conceito de sustentabilidade esteja presente na

reflexão proposta a seguir.

Sustentabilidade pressupõe equilíbrio entre diversos aspectos e uma
mesma relação ou realidade e postula uma preocupação genuína
com as condições de vida das gerações futuras. Falar de
sustentabilidade na ecologia e falar de garantias para que as
próximas gerações tenham condições de desfrutar os mesmos
benefícios que as atuais gerações desfrutam, ou ainda melhor
(PATO, 2004, p. 11).

O papel do catador de material reciclável como agente ambiental estaria

centrado nessa tentativa de minimizar os impactos ambientais causados pela

produção de materiais recicláveis. Assim, a busca diária pelo equilíbrio, demonstrado

no retorno desse material reciclável a indústria, ocasiona a minimização do gasto com

os recursos naturais.

Em Pato (2004) e Abreu (2007), encontramos que, de acordo com o Encontro

das nações Unidas Rio 92 ou ECO – 92 devemos considerar três dimensões do

conceito de sustentabilidade: a dimensão ambiental, a dimensão social e a dimensão

econômica. A dimensão ambiental concentra-se na minimização dos impactos

ambientais causados pela produção em grande escala dos materiais recicláveis. Já a

dimensão social considera as questões relacionadas à falta de acesso, a má

distribuição dos recursos e as condições precárias que vivem as famílias mais pobres

(PATO, 2004). Outra questão, na discussão da sustentabilidade social, é o

envolvimento de toda a sociedade na busca de uma solução sustentável em relação

aos problemas ambientais e a valorização dos catadores e de suas famílias (ABREU,

2007). Essa afirmação vai ao encontro das considerações de Pato (2004), quando

alerta a necessidade de se criar formas de fortalecimento das pessoas que trabalham

para a preservação do meio ambiente. A dimensão econômica compreende os

processos de investimento e financiamento para a organização, para a análise de

viabilidade econômica e a execução dos projetos relacionados às ações de minimizar

os impactos ambientais (ABREU, 2007).

Com base nessas informações, entendemos que o conceito de

sustentabilidade associa-se à visão sistêmica de mundo como nos relata Pato (2004)
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“Pressupõe uma rede de ligações integradas e interdependentes, em qualquer

movimento numa direção irá repercutir – em maior ou menor escala – nos demais

elementos que dela façam parte” (PATO, 2004, p.12). Há um movimento não só dos

elementos, mas de toda a rede. Tudo está conectado. A repercussão desse

movimento envolve os elementos e a rede, mas considera suas singularidades. É o

que nos afirma o documento da carta de Caxias: “Nossa experiência mostra que todas

as pessoas podem ser muito mais felizes e saudáveis. Basta dar valor a tudo e reciclar

tudo o que for possível, reciclando a própria vida” (MNCR, 2008).

Compreendemos que esse documento nos remete ao conceito de

sustentabilidade construído pelos catadores de material reciclável inseridos nos

movimentos sociais. Esses sujeitos sociais extraem seu sustento do ambiente e suas

atividades o levam a preservá-lo. Buscam não só a sua sobrevivência, mas a luta por

um novo projeto de sociedade que reveja a relação homem, ambiente e trabalho. O

catador sente-se pertencente a essa rede, mas reconhece sua situação de exclusão.

Essas situações são visíveis em todo o corpo do documento, como luta para

transformar a ordem vigente, mas conforme defende Magera (2003) se encontram, em

diversos momentos, no processo de luta também para se inserirem nessa mesma

ordem. Ordens daqueles que os exploram, conforme denotam alguns autores já

mencionados anteriormente. Esses autores reconhecem a exploração dentro de

algumas Cooperativas e Associações pesquisadas por eles.

Essa situação torna-se evidente nos trabalhos de Barbosa e Zanella (2007).

Observam a dificuldade do diálogo que acontece entre catadores e parceiros. Quando

o primeiro grupo tem que se adequar a situações que não dependem da sua escolha

ou da própria construção. Eles optam pela solução que lhes garantam a sobrevivência,

que se define como uma questão imediata. Nesse cenário, o grupo de catadores é

demarcado pelo processo de impotência. Situam-se numa condição de dependentes

dos que possuem formas e recursos  para ajudá-los.

Recentemente ocorreu o 3° Congresso Latino American o de Catadores de

Material Reciclável em Bogotá na Colômbia (MNCR, 2008). O primeiro congresso

mundial, cujo objetivo principal foi fortalecer a organização dos catadores de material

reciclável no sentido de constituir uma rede mundial desses sujeitos sociais. Refletir

em especial a situação das mulheres catadoras, grupo que tem uma grande

representação entre os catadores. Reforçar a legitimação do catador como agente

ambiental, mas também de mostrar a exclusão como também situação cotidiana em

que vivem os  catadores. De acordo com a carta de Bogotá, vários continentes e

países estavam representados nesse evento como: México, Bolívia, Brasil, Uruguai,
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Argentina, Porto Rico, Equador, Chile, Venezuela, Paraguai, Haiti, Nicarágua,

Guatemala, Peru e Costa Rica. Algumas expressões foram registradas dos

participantes do congresso: "É impressionante as organizações populares, mas todas

têm uma escala de negociação e não existem exemplos de bons movimentos

cooperativos como estes” (MANCE, 2008). Essa expressão ressalta o poder de

negociação, e a força que o cooperativismo tem para esse grupo. Lembra também

questões complexas do cotidiano do catador, a de serem comparados com o lixo,

mesmo na posição de agentes ambientais.

Mesmo com todos os avanços, conquistas e lutas permanentes se percebem

algumas questões complexas apontadas por Silva (2007). Uma delas é a crise de

identidade em que alguns catadores se colocam como diferentes dos chamados

“moradores de rua”. Consideram-se catadores pelo fato de sua ocupação ser

reconhecida pela legislação. Tornam-se conscientes de que o processo de catação

constitui o seu trabalho. Essa diferenciação provavelmente ocorre pela

conscientização do trabalho e do processo de organização em que estão inseridos.

Outro fator apontado pela autora é a falta de articulação entre as lideranças e a base.

Ao passo que há uma aproximação com as lideranças organizadas que se afastam da

vida diária do catador. Esse já não fala por si, mas outras vozes o representam.

O MNCR é considerado um espaço político de formação. Essas formações

estão centradas nas dimensões sociais e ambientais e, em seus processos, vêm

criando formas de governanças e inclusão, “trabalho e cidadania com preservação e

respeito ambiental”11 .

Nesse movimento de emancipação e exclusão, os catadores de material

reciclável convivem com o sofrimento ético-político (SAWAIA, 1999). Esse sofrimento

materializa as formas, jeitos de “como sou tratado pelos outros e como trato os

outros”. Esses modos de tratamento trazem de forma concreta sofrimentos e contextos

considerados socialmente dominantes de uma determinada época. Com isso, o

fenômeno do catador de material reciclável é um fenômeno social da atualidade, e

esse sofrimento ético-político é constituído na vivência diária do catador, nessa

relação entre o lixo e a miséria em que se inclui esse grupo, sobrevivendo das sobras

do outro. Desse modo, Barbosa e Zanella (2007) afirmam que a inclusão do catador é

agenciada pela exclusão, quando o sofrimento ético-político marca a existência do

catador.

                                                
11 Ibid., 2007, p. 28.
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Nesse cenário de exclusão, de luta constante e organização coletiva em

contextos planetários, nacionais e locais, o catador constrói, cotidianamente, formas

de superação e resistência. Acreditamos que esse processo contribui para serem

chamados de recicladores, que reciclaram a própria vida, conforme afirma Santos

(2007). Isso se dá quando esses catadores buscam formas de organizações e

mobilizações, para que possam  re-significar a tradição de exclusão que os colocou à

margem da dignidade de serem vistos como ser humano.

Nessa trajetória de inserção dos catadores de material reciclável nos

movimentos sociais, configura-se a articulação permanente de um diálogo entre os

processos de exclusão e emancipação. A presença do processo de inclusão do

catador articuladas às questões ambientais. Outro aspecto observado é a organização

desses sujeitos sociais em grupos para poderem superar as situações de exclusão.

Conclui-se que os catadores organizados em cooperativas e associações começaram

a tomar consciência dos seus direitos, do seu papel e a reivindicarem melhores

condições de vida como nos demonstra o quadro abaixo:

QUADRO 1 – A trajetória organizacional dos catadores de material reciclável

Movimento Cronologia Participantes Ações/produções Local
Comunidade
dos sofredores
de rua

Nos anos 80
e 90

Comunidade dos
moradores de rua e
Irmãs da Ordem
Beneditina

-Associação dos
catadores de papel,
papelão e materiais
reaproveitáveis de
São Paulo.
-COOPAMARE (1ª
cooperativa de
reciclagem do
Brasil).
-ASMARE

No centro de São
Paulo.

Em Belo Horizonte-MG

Fórum Nacional
do Lixo e
Cidadania

1998 Organizações
governamentais e não
governamentais.
Entidades técnicas e
religiosas. Entidades
representantes dos
catadores .

Conscientização
sobre o trabalho;
busca pela
organização ;
construção de
parcerias e
articulações.

Brasília-DF

1° Encontro
Nacional de
Catadores de
Papel e
Material
Reaproveitável

1999 Organizações não
governamentais,
poderes públicos,
privado e religioso e
entidades
representantes dos
catadores .

Criação oficial do
MNCR

Belo Horizonte-MG

1° Congresso
Nacional dos
Catadores de
Material
reciclável

 2001 Catadores brasileiros A Carta de Brasília Brasília- DF
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Movimento Cronologia Participantes Ações/produções Local
2° Congresso -
1° Congresso
Latino
Americano de
Catadores

2003 Catadores brasileiros,
do Uruguai e da
Argentina.

A Carta de Caxias
do Sul

Caxias do Sul-RS

3° Congresso-
2° Congresso
Latino
Americano de
Catadores

2005 Catadores brasileiros,
do Uruguai, Argentina,
Chile e Colômbia.

Declaração final de
São Leopoldo

São Leopoldo-RS

Encontro
Nacional do
MNCR 2006-
Encontro dos
700

2006 Catadores brasileiros ,
argentinos e
colombianos.

Relatório do
encontro dos 700

Brasília-DF

4° Congresso-
3° Congresso
Latino
Americano de
Catadores

2008 Catadores do México,
Bolívia, Brasil, Uruguai,
Argentina, Porto Rico,
Equador, Chile,
Venezuela, Paraguai,
Haiti, Nicarágua,
Guatemala, Peru e
Costa Rica.

Carta de Bogotá Bogotá-Colombia

Essa organização constrói processos locais, nacionais e globais. Configura-se

o processo de constituição de sujeitos sociais planetários, com preocupações, projetos

e ações em instâncias locais encaminhando-se para instâncias planetárias.

Compreendemos desse modo que o projeto identitário do sujeito ecológico está

presente nos processo de emancipação e organização do catador. Para isso

pensamos ser necessário que haja uma reflexão sobre o trabalho e a trajetória de vida

dos catadores de material reciclável e um aprofundamento teórico sobre o conceito de

sujeito ecológico. O intuito desse processo será o de interpretar a possível presença

desse projeto identitário no catador de material reciclável inserido nos processos de

organização e emancipação.
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4 Sujeito ecológico, projeto identitário e processo  de
organização

O conceito de sujeito ecológico será adotado neste capítulo para definir o perfil

do catador de material reciclável no processo de organização. Esse conceito será aqui

entendido como “[...] um tipo ideal que alude simultaneamente a um perfil identitário e

a uma utopia societária” (CARVALHO, 2000, p.144). Conceito adotado para indivíduos

ou grupos que, orientados por ideais ecológicos, não se encerraram na defesa e

preservação do meio ambiente. Mas buscam a expansão ao ideal societário de

transformação e emancipação da sociedade. Sujeitos que articulam o ideal e o real.

Como então situar o catador de material reciclável como um sujeito que constitui este

projeto identitário de sujeito ecológico quando concluímos a sua tradição inserida

também na exclusão?

Compreenderemos que no decorrer do processo de organização dos catadores

de material reciclável, as dimensões do real e do ideal  articuladas aos fenômenos de

exclusão e emacipação estarão constituindo um mesmo contexto.

Nessa realidade de viver das sobras de uma sociedade preocupada em

consumir cada vez mais, o catador recolhe o lixo e o re-significa como sinônimo de

sobrevivência. O lixo, retirado da concepção de algo inútil, passa a representar algo

que é passível de utilização. Essa alternativa é compreendida como possibilidade para

se manterem pessoas e meio ambiente, vivos.

Com isso a metáfora, depreendida da obra A águia e a galinha representam

bem esse cenário vivido pelo catador de material reciclável nesse processo de

emancipação e organização (BOFF, 2002). Essa metáfora decorre de uma história

contada por James Aggrey em Gana na áfrica, no período do domínio colonial inglês

(1925).  Uma águia é criada como galinha e passa a viver e ter hábitos de galinha. Um

determinado dia chega um naturalista. Observa o pássaro e o reconhece como águia.

O naturalista retorna ao local diversas vezes, insiste com a águia para que voe como

águia, entretanto o seu comportamento era de galinha. Havia sido criada como

galinha. Depois de diversas tentativas a faz transpor as barreiras do medo, em

especial do medo de si reconhecer como águia e assumir sua posição como tal.

Viver em lixões, ser considerado invasor em terras públicas e ser retirado com

truculências por setores de regulamentação do solo (MNCR, 2007). Andar pelos

centros urbanos como algo invisível à sociedade. Não ter acesso aos bens naturais.
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Todo esse trajeto constitui o processo de criação da dimensão galinha na vida dos

catadores. Da galinha que é águia, mas que ainda não tem consciência de seus

direitos e deveres como cidadão. Esses sujeitos  sociais  não se identificam

pertencente ao grupo de cidadão, aqui caracterizado como a dimensão da águia. O

catador de material reciclável passa a sobreviver das sobras, das migalhas de um

sistema que hierarquiza o ser de acordo com o seu potencial de consumo ou o quanto

esse cidadão pode gerar de lucro. Guatarri (2001) compreende esse processo como o

da desterritorização selvagem do terceiro mundo, quando nega as condições básicas

de sobrevivência a uma determinada parcela da humanidade. O sistema capitalista vai

instaurando suas áreas de misérias e exclusão.

Essas provavelmente são as possibilidades desse grupo enquanto não

conscientes do ser que são. Não percebem que no seu interior abrigam tanto a

dimensão da águia como a dimensão da galinha. Dimensões humanas ontológicas

consideradas por Boff (2002).

Existe uma constante busca por algum modo de se manter vivo e ou por um

lugar para dormir. Vasculhar à procura de alimento ou esmolar em busca do que por

questões de legislação já lhe é de direito. Para esse grupo, os direitos básicos ainda

precisam ser conquistados. A sociedade, às vezes, ofereça uma doação assistencial

(SILVA, 2007), e essa mesma sociedade espera como troca um sentimento

permanente de gratidão e enaltecimento pela ação.

A dimensão “galinha” é expressa nesse cotidiano, marcado pela exclusão, e a

negação constante da possibilidade de sonhar, em alçar vôos de águia. Nesse

sentido, a dimensão galinha se concretiza para alguns catadores de material reciclável

nos processos de não reconhecimento do seu papel de agente econômico e ambiental

(ABREU, 2007).

As contradições águia e galinha convivem na dimensão humana (BOFF, 2002),

e o contexto do catador, em particular, traz de forma concreta essas dimensões. A

dimensão galinha quando o lixo tem uma relação direta com a miséria do seu

cotidiano. Em contraponto, a dimensão da águia é despertada quando o recolhedor de

recicláveis reflete sobre o significado de seu sofrimento, tanto individual como coletivo

e busca formas de superação.

Compreendemos que o processo de superação das condições precárias da

maioria do grupo de catadores é um processo complexo no sentido das questões

antagônicas e multifacetadas. Essas questões são encontradas no decorrer da

organização das instituições de lutas desses trabalhadores (SILVA, 2007), bem como
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no seu cotidiano (MAGERA, 2003). Processos em que inclusão e exclusão andam e

ocupam o mesmo cenário (MIURA, 2007).

Esse processo caracteriza o cotidiano do catador de material reciclável. É o

que Sawaia (1999) denomina como sofrimento ético-político, caracterizando como um

constante sentimento de impotência de ação. Outro fator de exclusão encontra-se na

falta de fortalecimento das políticas públicas capazes de viabilizar mudanças da

realidade de exclusão de milhares de catadores que vivem no anonimato de suas

instituições. Essas políticas teriam que fortalecer instituições, associações e

cooperativas. É o que Pato (2004) chama atenção no que se refere à falta de

programas mais sofisticados no processo de reciclagem. Velloso (2007) aponta que

esses processos devam ser construídos em parcerias com as associações e

cooperativas. Com  isso, evitaria a privatização do setor de reciclagem. Interpretamos

que todos esses processos devam andar juntos com o fortalecimento dessas

associações e cooperativas.

Nesse mesmo contexto, concretizam-se os fóruns de representação nacionais,

municipais e estaduais (ABREU, 2007) e MNCR (2007) que apontam para um projeto

coletivo de inclusão. Consideremos esse processo como o novo e, nesse sentido, a

presença do antagonismo e da incerteza compõe esse cenário de compreensão dos

catadores de materiais recicláveis como fenômeno da atualidade e herdeiros do

projeto identitário do sujeito ecológico.

Barboza e Zanella (2007) confirmam esses elementos de incertezas e

antagonismos. Um dos aspectos ressaltado pelas autoras é a dificuldade que o

catador enfrenta na negociação com as parcerias. Mas afirmam que mesmo nesses

momentos buscam estratégias de não se deixar massificar. Revelam capacidade

argumentativa, no sentido de deixar claro que conhecem o contexto em que estão

inseridos. Demonstram capacidades de pensar e expressar questões de ação coletiva

e individual.

Todas essas observações revelam que as dimensões águia e galinha convivem

no contexto do catador de material reciclável. Esses sujeitos sociais constroem

possibilidades coletivas de avanços. Mas, em diversas situações, têm que se adequar

a questões pontuais, construídas por outros. Conseqüências do processo de exclusão

em que se encontram imersos, fazendo-os depender da renda de outros para

colocarem em prática alguns dos seus projetos.

Dessa forma, a intervenção do outro tem um papel fundamental no sentido

dessa construção. Esta intervenção deverá ser pautada na historicidade das relações

sociais dos indivíduos (ZANELLA, 2003). É a compreensão da cidadania como
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processo de respeito às singularidades desse ator social (BARBOZA, 2003). Essa

possibilidade constitui um dos caminhos para despertar a dimensão da águia.

Processo que faz com que o ator se reconheça como ator social. Reconheça o outro.

Perceba a diferença e o respeite. Idealize possibilidades de mudança. Compreenda

que o processo dialógico é concretizado no encontro e no desencontro. Esse processo

dialógico favorece o despertar desse sujeito social (FREIRE, 2002).

Portanto é nessa busca de superação da situação de exclusão que os

catadores de material reciclável se encontram. Essa superação apresenta dois pólos:

a exclusão e a emancipação. Como se vê, é possível que os catadores constituam sua

identidade ecológica nos processos de organização das cooperativas, associações e

fóruns, como o Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável-MNCR e no

Fórum Lixo e Cidadania. Esses espaços, de acordo com Silva (2007), constituem

processos de reflexão sobre a realidade do catador. Processos que buscam

transformar a situação de exclusão, como já exposto, na trajetória da inserção desse

atores sociais nos processos do movimento social.12

De acordo com os dados MNCR (2007), a maior conquista dos catadores, no

decorrer de sua inserção no processo de organização, foi interna. Passaram a pensar

e trabalhar pela mobilização e união da categoria. Entenderam que um catador não é

concorrente, mas um companheiro, pertencente à mesma categoria. Refletiram sobre

a existência de catadores vivendo em lixões e formas de superação dessa situação.

Concluíram que nos lugares em que esse grupo se organizou em cooperativas ou

associações, o preconceito de serem comparados com o lixo se reduziu. Constataram

que a sociedade local percebe o papel do catador nas questões ambientais. Nesse

sentido essas observações feitas por esse movimento nos fazem pensar no catador

como um sujeito  social que mantém uma constante luta por uma cultura voltada para

o social.

Outros elementos demonstram a preocupação desse sujeito com os problemas

ambientais “Não se presta atenção ao que é retirado da natureza para fazer as coisas

que compramos, menos ainda ao que acontece com a natureza a partir do que se joga

fora [...] Zelar pela saúde e preservação ambiental evitando a prática de atos que

possam comprometer ou prejudicar a vida em sociedade” (MNCR, 2008). Assumem

compromissos como possibilidade de garantir condições de sustentabilidade, tendo o

campo ambiental como atuação, e as questões ecológicas como ações norteadoras

deste processo.

                                                
12 Ibid., 2007.
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Para Carvalho (2000), o campo ambiental é compreendido como:

[...] o campo ambiental inclui uma série de práticas e políticas,
pedagógicas, religiosas e culturais, que se organizam de forma mais
ou menos instituídas seja no âmbito do poder público, seja na esfera
da organização coletiva dos grupos, associações ou movimentos da
sociedade civil; reúne e forma um corpo de militantes, profissionais e
especialistas; formula conceitos e adquire visibilidade através de um
circuito de publicações, eventos, documentos e posições sobre os
temas ambientais (CARVALHO, 2000, p. 34).

Nessas condições, o campo ambiental será compreendido como um grupo de

relações sociais, redes, significados, experiências que constituem um determinado

universo social (CARVALHO, 2000).

Podemos articular esse conceito de campo ambiental à idéia de Bourdieu

(1998) do conceito de campo social:

[...] propõem aos que nele estão envolvidos um espaço de possíveis
que tende a orientar sua busca definindo um universo de problemas,
de referencias, de marcas intelectuais (freqüentemente constituídas
pelos nomes de personagens-guias), de conceitos em ‘ismo’, em
resumo, todo um sistema de coordenadas que é preciso ter em
mente- o que não quer dizer na consciência – para entrar no jogo
(BOURDIEU apud CARVALHO, 2000, p.33)

Desse modo, é entendido como espaço de conflitos e dominações em que os

sujeitos sociais irão participar do jogo, de acordo com a posição que ocupam neste

campo social. Cada campo social constrói suas regras e também exerce um

determinado tipo de autonomia. Essas relações produzem um certo conjunto de

valores que irão nortear o indivíduo e o grupo. Nesse sentido, constituirão uma ética,

uma forma de ver, pensar, interpretar e agir conforme as regras do jogo do campo.

Esse é o universo social em que o catador está inserido. Ele busca a

transformação e constrói possibilidades que o direcionem ao religar consigo e com a

natureza. Isso é confirmado na fala do catador nos trabalho de Velloso (2007, p.09 )

“Hoje, as pessoas não sabem o que estão fazendo com a natureza”. Assim sendo, o

catador de material reciclável articula a preservação da natureza com a luta pela

conquista de uma sociedade emancipada.

Os dados do Ministério das Cidades no ano de 2005 (FESTIVAL LIXO E

CIDADANIA, 2007) nos confirmam essa articulação quando apontam para os avanços

quanto à participação dos catadores de materiais recicláveis na discussão sobre coleta

seletiva. Participação na luta pela criação e normatização das leis sobre essa coleta.

Esses dados afirmam que, no ano de 2005, houve um aumento do número de

organizações de catadores, crescendo em 90% nas cidades com mais de 100 mil

habitante. Outro fator que se evidenciou foi a auto-organização de comitês regionais e
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estaduais como possibilidade no processo organização e emancipação desses

catadores.

Há algum tempo o catador se insere no campo ambiental como sendo esta

figura que coleta o lixo, mesmo que inicialmente seja levado pela possibilidade de

sobrevivência (SILVA, 2007). Esse sujeito social realiza o trabalho de

reaproveitamento do lixo, dando um significado de utilidade a esse material. Nessa

tarefa, busca soluções de um dos grandes problemas que temos na modernidade, o

crescimento da produção de lixo e os danos que isto causa ao meio ambiente

(ZANETI, 2006).

Segundo dados do grupo de Psicologia do Trabalho da Universidade Federal

de Minas Gerais, (PINTO, 2007) aponta que o trabalho dos catadores constrói práticas

de autonomia e cria possibilidades de sociabilidades diferentes. Esses dados foram

coletados num universo de 400 pessoas, entre os meses de abril e maio de 2007, na

região metropolitana de Belo Horizonte. Essas informações revelaram que 99,2%

acreditam que a coleta do material reciclável contribui para a preservação do meio

ambiente. Desses dados, 96,2% confirmam que os catadores de material reciclável

contribuem para a preservação do meio ambiente. E que 66% ajudaria no processo de

coleta seletiva, se essa coleta fosse realizada pela prefeitura em parceria com as

associações de catadores (PINTO, 2007). Esse fato vem possibilitando a organização

desses catadores em seu cotidiano. Á medida que permitem o seu reconhecimento,

contribuem para a constituição de identidades mais sólidas e políticas.

Dessa forma, Carvalho (2000) aponta algumas características do sujeito

ecológico, quando analisa as trajetórias de ambientalistas. Alguns surgem como

missionários da ecologia. Outros são considerados seres mundializados. Esses são

preocupados com as questões presentes no mundo. E outros partem da perspectiva

do conservacionista no sentido de conservar a natureza tal como ela é. No decorrer

dessas análises alguns fatores são comuns como: o percurso da saída de atuação

desses sujeitos para o campo local e mundial; a necessidade de articulação da prática

com o ideal; os primeiros escritos. No decorrer dessas análises, é confirmado que

força ativista vai constituindo esse projeto de sujeito ecológico.

Essas características nos fazem pensar no quadro apresentado por Silva

(2007) que remonta às características dos catadores até chegarem ao movimento

social. Esse quadro evidencia o catador de material reciclável como resultado da

lógica de produção, nas décadas de 50 a 70. O processo de catação nesse período é

considerado um meio de sobrevivência para esse grupo. Já nos anos 80 a 90, o

catador inicia suas primeiras organizações e a sua imagem  é aliada aos princípios da
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ecologia. Época de desemprego apontada pelos economistas tendo como causa a

estagnação econômica. Processos de autonomia em relações ao mercado formal.

Com isso nos anos 2000, os catadores constroem articulações em níveis nacional e

internacional no contexto da América Latina. Criam um movimento nacional pela luta

por direitos. A figura do catador já é aliada a uma organização política. Ocorre a

criação da ocupação no Código Brasileiro de Ocupações. Observa-se a diferenciação

entre catadores organizados e não organizados. Outros fatores que aludem a esse

contexto são o distanciamento da situação de rua e a imagem do catador como

parceiro do governo e sua vinculação com o conceito de agente ambiental.

Tais afirmações nos levam a refletir uma das características encontradas por

Carvalho (2006), o valor do ser militante na constituição do projeto de sujeito

ecológico. Esta ação militante é associada à ação política de participação, como ação

de formação do cidadão. Traz à reflexão do ser e do fazer, como postura de uma

responsabilidade ética e política que distingue o sujeito ecológico.

O catador de material reciclável, organizado em seus fóruns, constrói a busca

constante dessa militância, da coerência entre a experiência pessoal e suas idéias

defendidas. “Apesar das imensas dificuldades, resistimos e lutamos dia-a-dia pela

vida. Pelo direito de trabalhar honestamente e sobreviver.”(MNCR, 2008). Desse

modo, o sujeito ecológico terá o ideal, a prática e luta constante por um “projeto de

sociedade socialmente emancipada e ambientalmente sustentável” (CARVALHO,

2000, p.06).

Esse processo de inserção do catador de material reciclável em seus fóruns de

organização viabilizou o seu auto-reconhecimento, seu pertencimento ao grupo, e a

criação da consciência do seu trabalho como nos afirma a fala de uma catadora:

“Nossa nunca imaginei que os catadores tinham tanta importância e boniteza como

aqui no festival” (FESTIVAL LIXO E CIDADANIA, 2007, p.13).

Santos (2007) afirma que nossa sociedade consumista despreza o saber

ecológico produzido pelo catador, pelos que transformam o lixo. Saber constituído nas

relações do cotidiano, nos processos de luta e resistência. Nos contextos de extrema

exclusão, mas de encontro com possibilidades de emancipação e formação. O autor

afirma que mesmo o grupo de ambientalista não percebe o grande aliado que tem em

suas pesquisas e ações sobre as questões ambientais. Esse sujeito ecológico se

constituiu “Por via da organização e mobilização, re-significaram a sua auto-estima e

identidade, passando de miseráveis do lixo a uma ocupação profissional”13.

                                                
13Id.,  Ibid., 2007.



52

A subjetividade é este processo de singularizarão das percepções e

sensibilidades (GUATARRI, 2001).  Essa é concebida como não centrada no

indivíduo, mas é a própria trama do viver. Compreende as formas de nos

relacionarmos com as nossas experiências. O autor  afirma que a subjetividade é

social. Vivida e assumida pelos sujeitos em suas instâncias sociais. Conclui-se que a

subjetividade constitui este sujeito implicado. Como nos fala um catador “A mudança

não é da vida é da gente mesmo. A mudança é a gente que tem que fazer”

(VELLOSO, 2007, p. 08).

Nesse sentido a vida é compreendida como um processo histórico. É na vida

como percurso biográfico, trajetória de vida que se instauram seus sentidos, presentes

em espaços e tempos sociais e culturais. A historicidade nessa trama é compreendida

como um espaço de abertura para os processos sociais e de humanização que se

constitui “na relação com os outros e com o Outro da cultura [...]inscrição de sua

existência biológica e singularidade biográfica” (CARVALHO, 2000, p.02).

Nessa prática do saber ecológico dos catadores de material reciclável, saber

construído no cotidiano de antagonismos e incertezas, Zaneti (2006) afirma que está

presente o lado sombra e luz neste processo de emancipação. Sombra quando ainda

temos milhares de catadores que em decorrência da exclusão não tiveram acesso aos

processos de emancipação. E outros que, mesmo organizados em associações e

cooperativas ou grupos, ainda concretizam os processos ligados ao capitalismo

selvagem como nos aponta Magera (2003). O lado luz é compreendido como o

processo do encontro consigo e com o outro cultural.  Com isso constrói-se

possibilidade de superação. Esse processo de sombra e luz marca os três segmentos

que constituem a emancipação dos catadores de material reciclável: a população de

rua, seu primeiro contexto; o próprio catador, no processo de constituição do seu

reconhecimento; grupos e ONG’S comprometidos com a luta dos excluídos

socialmente  como nos afirma Pinto (2007).

Diante dessas questões, o saber ecológico dos catadores de material reciclável

é constituído no fazer educativo do catador que aponta para a consciência do seu

próprio trabalho como prática social, ambiental, política e econômica. Esses processos

se concretizam, a partir dessa consciência, construídos nos processo sociais em que o

grupo se legitima como sujeito ecológico. Quando toma essa consciência, participa

desse processo de emancipação. Cria pólos e práticas locais e coletivas. Atualmente

já se visualiza organização de comissões ambientais dentro de associações de
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catadores como é o caso da Reciclázaro14 em São Paulo que tem uma comissão que

se reúne para discutir e refletir sobre as  questões ambientais.

Por isso, para reconhecermos a constituição do projeto identitário de sujeito

ecológico no sujeito social  do catador de material, tomaremos como possibilidade o

espaço narrativo (CARVALHO, 2000). Cenário desse sujeito intérprete de sua

trajetória. Esse espaço será compreendido como um campo de relações sociais

conforme afirma Bourdieu (1998). Outro conceito para esse reconhecimento será o

conceito de identidade narrativa como processo de reflexão deste sujeito. Sujeito que

é individuo, mas também coletivo. Tem suas singularidades, mas se constitui com as

relações sociais e culturais. Tem sua história de vida, mas também é atravessado pela

história social com seus agenciamentos coletivos. Constitui-se envolto aos encontros,

conflitos, articulações, harmonia, caos. Convém, no entanto um aprofundamento

teórico na questão da construção das narrativas como cenário para a identificação

desse projeto identitário do sujeito ecológico.

                                                
14 Informação disponível em : http://www.reciclaveis.com.br/reciclazaro2.htm . Acesso em :
06/03/2008.
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5 As narrativas como reconhecimento do catador de m aterial
reciclável enquanto autor e intérprete de sua traje tória

As narrativas serão entendidas aqui como o processo de narrar, contar a

experiência humana com seu aspecto simbólico, no sentido do sujeito que conta a

história de sua experiência no mundo e ao contar reflete, reconta, projeta e constrói

possibilidades novas, mesmo que ainda não reconhecidas.

A narrativa será esse processo de possibilitar a interpretação do que o ser

humano faz no mundo, suas ações, significados, olhares, experimentações. O

pesquisado passará a contar a própria história, será o protagonista, mas tanto

pesquisador como pesquisado participam da interpretação do fenômeno.

Para os catadores é nesse processo de releitura de suas trajetórias que será

tomada a postura teórica e ontológica da hermenêutica no sentido da interpretação

destas trajetórias no contexto da tradição em que o seu acesso se dará mediante a

linguagem.

A preferência pela Hermenêutica moderna (Carvalho, 2000) como contribuição

para a compreensão do fenômeno a ser pesquisado é entendê-la na perspectiva da

abertura do processo interpretativo, tomando o seu caráter circular e o

compreendendo como um movimento de circularidade compreensiva, movimento este

não vicioso, para não caracterizá-la como movimento de tautologia.

No movimento não vicioso da circularidade é precisamente o trânsito
– entre o sujeito e o objeto, universal e particular, subjetividade e
objetividade, linguagem e experiência – que instala abertura
permanente da produtividade de sentidos enquanto possibilidade de
conhecimento e auto-posicionamento. (CARVALHO, 2000, p.45).

A interpretação não se dará na perspectiva da tradução da fala do pesquisado,

mas na busca por compreender o que Ricoeur coloca como “mundo-texto” (1990,

p.55), e tomar a ficção como caminho importante para descrever a realidade. O texto é

o elemento que constituirá o paradigma de distanciamento na comunicação e mostrará

o processo de historicidade da experiência humana desses catadores.

Com isso, a hermenêutica já tem como primeiro lugar a interpretação e esta se

constitui na linguagem. Dessa forma, será considerado a polissemia das palavras, a

sensibilidade ao contexto e as singularidades que acompanham este processo

complexo, em que a interpretação terá que reconhecer a mensagem produzida.

Para Ricoeur (1990, p.20), “A hermenêutica nasce desse esforço de levar a

exegese à filologia”, é a busca constante de elevar a interpretação no sentido mais

amplo, não na perspectiva das decodificações, mas das relações, significações,
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construções e reconstruções do sujeito que fala. Esse é o fato que irá produzir o

discurso em que a história passa a ser este espaço/tempo, como campo para a

hermenêutica.

Essa teoria, então, faz seu caminho na vida, quando a vida passa a ser uma

história, é a vida com sua própria exegese (GADAMER, 1999). É este caminho que

trilharemos no sentido de buscar analisar e compreender as trajetórias desses

catadores em que a objetividade se dará no fato das obras da vida, formadas pela

história que a vida produz, que só é experimentada pelo sujeito que viveu o processo.

Um conceito que tomaremos é o Dasein segundo Ricoeur (1990, p. 30) como

sendo “o ser no ser”, este conceito traz a historicidade. Ser no ser, a compreensão do

local de onde o sujeito fala e onde se situa homem e mulher implicados no mundo.

Esta posição traz a reflexão do sujeito, que antecipa sua localização, conhece, pois é

um sujeito que dialoga entre o mundo real e ideal e traz o traço forte da antecipação.

A hermenêutica, de acordo com Ricoeur (1990), é compreendida como a teoria

das operações da compreensão em relação a interpretações dos textos, o que ele

denomina de mundo texto, do qual ela tem como tarefa vincular a noção de mundo

texto.

Dessa forma, a tarefa aqui terá como foco principal repensar o que seja a

noção de mundo texto, afirmando a sua função de distanciamento na comunicação

que revela a “historicidade da existência humana, a saber, que ela é uma

comunicação na e pela distância” (RICOEUR, 1990, p.44)

Algumas questões merecem ser consideradas como critérios de textualidade

como nos afirma Ricoeur (1990): a dialética da fala e da escrita que suscitarão o

problema hermenêutico; o discurso como o princípio de todas as outras dialéticas; a

efetuação do discurso como obra estruturada.

O discurso aqui será entendido como evento (RICOEUR, 1990) em que é

considerado como temporal, auto-referencial e traz a linguagem como um mundo

mediante o discurso . A sua condição está no presente, relacionada com a pessoa que

fala. É no discurso que todas as mensagens são postas, ou seja, é a efetivação da

linguagem em discurso “na atualização de nossa competência em performance”

(RICOEUR,1990,46), nessa competência que pode ser estabelecido o diálogo entre

mundos, que por diversas vezes são  diferentes.

Uma tensão compreendida por Ricoeur (1990) se dá na concepção do discurso

como evento e o papel da significação. É esta tensão que elabora a produção do

discurso como obra, em que constituirá também a dialética entre a fala e a escrita e

que contribuirão para o conceito de distanciamento (RICOEUR, 1990). Então “todo
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discurso é efetuado como evento, todo discurso é compreendido como significação”

(RICOEUR, 1990, 46).

Com isso o núcleo de todo o problema hermenêutico se dará na lingüística

do discurso que articulará o evento e a significação, no processo que a língua, ao

articular-se como discurso, ultrapassa o seu sentido de signo e passa a efetuar-se

como evento e este inicia o processo de compreensão e concretiza a ultrapassagem

de evento na significação, é o que Ricoeur (1990) define como discurso.

Nesse ponto, é importante o entendimento da significação como conceito

amplo e complexo em que o ato de dizer, a força do que é expresso ao dizer e o efeito

do ato de dizer são aspectos que constituem o discurso, ou seja, é a significação que

recobre aspectos e níveis da exteriorização intencional para que seja possível a

inscrição do discurso como obra. (RICOEUR, 1990).

O discurso entendido como obra, traz a práxis no sentido da prática, do vivido,

do trabalho em que o conceito de estilo, compreende a singularidade da obra, anuncia

o sujeito do discurso, o autor e as suas interpretações em que essas  tem um papel de

réplica do distanciamento na objetivação do homem diante de suas obras.

É através da escrita que o mundo texto pode trazer o mundo do autor, pois a

escrita traz a condição dialogal do discurso, é esse espaço de autonomia que vai se

constituindo e se tornando conseqüência hermenêutica, o distanciamento como

fenômeno constitutivo do texto na escrita e  na sua condição de interpretação,

processo esse que a ficção inaugura (RICOEUR, 1990).

A ficção é interpretada por Ricoeur (1990) como caminho privilegiado de

descrever a realidade. Essa inauguração da dialética entre o real e o sujeito tem o

discurso como forma de expressão do mundo. Para o autor, este é o mundo texto.

Com base nessa reflexão, o problema da hermenêutica será o de trabalhar com a

noção de interpretação no seu sentido complexo. Esse se constitui como a noção de

explicar, o ser no mundo e do mundo que se manifesta diante do texto.  É o

distanciamento a ser incorporado pela experiência hermenêutica.

A experiência hermenêutica é compreendida como “experiência da finitude

humana” (GADAMER, 1999, p.537), estar consciente de sua limitação é o que o autor

considera como a verdadeira experiência hermenêutica. Ter claro que a experiência

não retorna, pois não seremos mais os mesmos e nem a experiência o será. É o

contexto de “quem está e atua na história” (GADAMER, 1999, p.527) em que a

experiência  vai nos levando a conhecer o que é real, e nos deixando conscientes de

que não somos donos do nosso próprio tempo, e nem da experiência. Esta não é

determinada, mas que isso não impossibilita os projetos quanto projeções futuras, ou
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seja, faz parte da essência do ser humano como ser histórico, imerso neste contexto:

finito e limitado.

A historicidade constitui essa experiência quando passa a ser compreendida

como processo de consciência do vivido, processo aberto com desconstruções,

construções e reconstruções.

É nessa experiência que se compreende a historicidade que o sujeito se coloca

na ação do experimentar como processo de relação de alteridade com o mundo, com

o outro e com a tradição em um constante processo de abertura em que se configura

pelo processo de pertencimento que é entendido como “poder-ouvir-se-uns-aos-

outros” (GADAMER, 1999, p.532), daí se concretiza o processo de abertura que seria

o reconhecimento do outro que fala, que é diferente de mim e não está em mim mas,

traz singularidades e significações próprias. É o que, na experiência hermenêutica, o

autor chama de consciência histórica, o compreender a alteridade do outro e o

passado dessa alteridade.

Nessa perspectiva “a experiência hermenêutica tem a ver com a tradição. E

esta tem que chegar à experiência” (GADAMER, 1999, p. 528). A tradição, então, não

é um mero acontecer de conservação sem relação com a razão, mas aqui é entendida

como um processo de conservação que, para ser mantido, é necessário que seja

aceito, para isso concretiza-se como um espaço de liberdade em que as mudanças

históricas estão imbricadas.

Japiassú e Marcondes (1993) afirmam que, na modernidade, só

compreendendo a tradição como espaço de liberdade no sentido de criação/mudança

e como uma forma de conservar a consciência histórica de uma determinada cultura e

o acesso a essa tradição se dará por meio da linguagem.

A linguagem assim concebida é mediadora. É elo, abertura de possibilidades a

compreensão da nossa experiência no mundo e exerce sua função universal da

linguisticidade em que “todo compreender é interpretar e todo interpretar se

desenvolve no medium de uma linguagem [...]” (GADAMER, 1999, p.567), é o

processo de deixar claro o objeto, permitindo um entendimento em que a linguagem

serve de mediadora entre o homem consigo mesmo e com o mundo e é pertencente à

própria essência da condição humana e constitui-se como “condição e guia” 15 da

experiência hermenêutica .

A experiência humana é marcada pela linguagem que se constitui

historicamente como articulação na tradição (CARVALHO, 2000) em que a primeira

                                                
15 Id., p. 517
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função da linguagem não é a comunicação com os outros, mas a relação com o real,

com a existência do ser (RICOEUR, 1990). “O dizer designa a constituição existencial”

(RICOEUR, 1990, p.35) enquanto que o falar traz o mundo como aspecto da empiria

“E por isso que primeira determinação do dizer não é o falar, mas o par-escuta-calar-

se” 16.

A primeira relação com a palavra, então, não é produzir, ou reproduzir, mas

receber. A escuta que aqui tem um papel primordial como processo de abertura e de

conhecimento, “abertura ao mundo e ao outro” (RICOEUR, 1990, p.36).

A experiência estaria aqui no contexto da pré-compreensão como forma da

construção de sentidos, utilizando-se da linguagem. É o movimento de circularidade

em que o sujeito não só é consciente de sua experiência, mas está aberto a outra

construção como forma de dar significados aos objetos na linguagem.

A compreensão da experiência hermenêutica não se dará só no fato da

tradução, pois a linguagem, de acordo com Gadamer (1999), constitui processo que

poderíamos manipular quando a reduzíamos a um mundo de signos aqui estaria

voltado para a ampliação e a não redução deste mundo de signos. É o que ocorre

quando, nesse processo, os significados, a experiência de relação e comunicação dos

sujeitos, os considerando como sujeitos intérpretes (Carvalho 2000), se constituem

como sujeitos que constroem sentidos na sua humanidade, quando participam do

processo de lingüisticidade.

É o que Ricoeur (1990) nos aponta quando afirma  que a ação da interpretação

humana é orientada pela razão interpretativa, essa constitui  todos os processos de

significação, que fizeram do sujeito ser o que ele é.

Com isso a experiência então nos é apresentada (CARVALHO, 2000) como

fonte e possibilidade da narrativa e como condição que nos remete à experiência

humana, no sentido de re-elaboração e de auto-invenção. A narrativa apresenta-se

enquanto condição de abertura de revivificar e recriar o vivido. Quando o sujeito narra

sua vida, assume a posição de intérprete e autor.

Um dos pressupostos que tomaremos para a narrativa é o seu caráter temporal

que advém da experiência humana, pois o tempo torna-se humano quando articulado

com a forma narrativa, é o que podemos tratar de um mundo temporal. (RICOEUR,

1994)

Para esta discussão sobre a teoria do tempo, Ricoeur (1994) apóia-se na

concepção de  Santo Agostinho (1934, apud RICOEUR) nos conceitos de motus e de

                                                
16 Ibid., 1990, p. 35
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mora, ou seja, no  próprio movimento do tempo e na sua duração, pois para Santo

Agostinho (1934, apud RICOEUR) a tríplice do presente habita cada ser humano, no

sentido de compreender os tempos que constituem o presente. O presente do

passado, como a própria memória, as imagens, referências que fazem acessar os

momentos já “passados”17. O presente do presente como sendo a própria visão, o que

existe, o agora, o efeito, o que entende como presente. O presente do futuro,

considerado como a espera, a espera de algo que já está antecipado, pois, quando

afirma que reconhece as coisas como o agora, já há um espaço para a previsão.

O presente aqui é reportado como nos diz Ricoeur (1994) “Passar, com efeito,

é transitar” (p.30), é a existência do movimento, em que a medida do tempo é feita em

um determinado momento e em um determinado espaço. Nessa passagem se buscam

os diversos significados do presente e também seus diversos momentos de rupturas

em que a metáfora do trânsito traz esse sentido de transportar, de metáfora viva.

Esta reflexão afirma que é no passado que se enuncia a própria passagem do

presente, define, então, que o achado se encontra  naquilo que passa. “É preciso que

algo cesse, para que exista um começo e um fim, logo, um intervalo mensurável”

(RICOEUR, 1994, p.36).

O presente não é só compreendido como passagem, mas também tem

intenção quando Ricoeur (1994) traz a reflexão de  Santo Agostinho sobre a

preparação para um canto que deixa evidente as passagens que a alma humana

percorre na perspectiva do intendio e distendio anime.

Eu me preparo para cantar um canto que conheço. Antes de
começar, minha expectativa estende-se (tenditue) ao conjunto desse
canto, mas, quando comecei, à medida que os elementos
antecipados de minha expectativa tornam-se passado, minha
memória estende-se (tenditur) por sua vez em direção a eles; e as
forças vivas de minha atividade (actionis) são distendidas (distenditur)
em direção à memória por causa do que eu disse, e em direção à
expectativa por causa do que eu vou dizer. Contudo, minha atenção
(attentio) está aí, presente; e é por ela que transita (tracitur) o que era
futuro, para tornar-se o passado. Quando mais essa ação avança
(agitur ET agitur), mais se abrevia a espera e alonga-se a memória,
até que seja inteiramente esgotada a espera, quando a ação inteira
acabou e passou para a memória. (SANTO AGOSTINHO apud
RICOEUR, 1994, p. 39)

A discussão aqui estaria em torno da dialética em que a memória, a espera e a

atenção estariam nesse processo de interação, que constitui a ação que orienta o

percurso e vai construindo e reconstruindo impulsos que estará à frente deste

processo.

                                                
17 Grifo Próprio para compreensão de que o passado permeia toda a trajetória de nossas
construções e reconstruções, não é estático, mas num processo dinâmico de participação.
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Para Ricoeur (1994), é importante que a atenção seja voltada não só para o

tempo no sentido de temporalidade, mas para a preocupação em aprofundá-la. Para

isso, o autor reflete a teoria de tempo de Santo  Agostinho (apud RICOEUR, 1994) e a

teoria poética de Aristóteles (apud  RICOEUR, 1994) em que, dois conceitos são

fundamentais: o da tessitura da intriga e o da mimese.

A mimese, então, é entendida aqui como “o processo ativo de imitar ou

representar” (RICOEUR, 1994, p.59), esse processo é dinâmico, expresso de forma

contundente quando o afirma como processo ativo no sentido de expressar a atividade

poética, em que “A imitação ou a representação é uma atividade mimética enquanto

produz algo, a saber, precisamente a disposição dos fatos pela tessitura da intriga”

(RICOEUR, 1994, p.60), não se traduz então a mimese só pela imitação como

repetição ou reprodução, mas quando toma o produzir algo, o sentido passa também

pela criação. A intriga seria então “a representação da ação” (SANTO AGOSTINHO

apud RICOEUR, 1994, p.59) em que este sentido ainda se confunde com a própria

mimese.

Uma questão forte nessa teoria é que o gênero escolhido aqui é a tragédia, em

que a imitação ou representação deve ser considerada no sentido discutido

anteriormente e deve ser levado em conta ainda que no decorrer do ato “o poeta ou

dramaturgo” (RICOEUR, 1994, p.62) sejam compositores de intrigas em que a poética

define-se como o processo, a arte de compor as intrigas, e o verbo muthus traz

consigo a significação  de  compor .

Essa teoria foi retirada do conceito de tragédia de Santo Agostinho (apud

RICOEUR, 1994), a tragédia, assim, não significaria a ação dos homens, mas a sua

vida, momentos de felicidade e infelicidades que estão presentes na ação e têm como

objetivo principal produzir uma ação, pois se não houver a tragédia não haverá a ação.

O muthus, então, para Ricoeur (1994) será entendido como o agenciamento dos fatos

que irá compor a intriga.

A intriga, assim entendida, traz o modelo de concordância que é constituído por

três características (RICOEUR, 1994): a completude, a totalidade e a extensão

apropriada, em que a tragédia é percebida como representação da ação que é levada

até sua finalidade, formando um todo, o holos e se amplia. Essa ação é levada a

“termo” e na sua ampliação produz outra ação, que tem seu papel surpresa, é aí está

inclusa a discordância, ou seja, o modelo trágico é constituído de concordância e

discordância, pois a composição da intriga carrega as questões emocionais, o

inesperado, os acidentes e os leva à ação de representar.
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Nesse sentido, a mimese pertence à práxis, e o seu objeto é o agenciamento

dos fatos. Esse pertencimento se dá tanto no campo real, imaginário, e da ética. Isto

faz com que a mimese tenha tanto a função de ruptura como também de ligação. A

mimese, então, é o fio condutor de mediação entre o tempo e a narrativa, quando

constrói a relação entre os três modos miméticos.

A narrativa dessa forma é compreendida como processo de medição entre o

tempo vivido e o sentido da ação (RICOEUR, 1994) em que o autor considera três

tempos de compreensão deste processo: Mimese I, Mimeses II, Mimeses III em que,

no primeiro momento, denomina como a prefiguração da ação em um nível do vivido e

da experiência, é a “referência ao que precede a composição poética” . No segundo

momento, seria a configuração do simbólico na construção da narrativa “mimese-

criação”, e o terceiro momento seria o processo de comunicação dessa narrativa a

alguém, constituindo assim o tempo de alteridade, ou seja, a reconfiguração, releitura

por outros, que no texto poético seria o dinamismo que chega ao leitor e espectador.

Este ciclo está em um movimento de circularidade e não se conclui em um fechamento

como nos afirma Carvalho (2000), mas está em um processo dinâmico de construções

e reconstruções. Conforme Carvalho (2000), Gadamer (1999) e Ricoeur (1994), para

se construir o discurso, em uma situação entendida como ato de comunicação, é o

sujeito que tem a ação de levar a linguagem como forma de partilhar com outro.

Ricoeur (1997, p. 425) amplia o conceito de reconfiguração no sentido de

legitimar o sujeito “como leitor e escritor de sua própria vida”, sujeito intérprete que se

constrói nas relações com o mundo, aqui considerado como mundo-texto com

múltiplas interpretações, sentido e, dessa forma, pela relação constante de abertura e

que também é afetado por esse mundo texto.

Nessa perspectiva, sua interpretação não será solitária, pois ele estará

constantemente mergulhado na historicidade como um ser finito que, segundo

Gadamer (1999), dentro de um contexto histórico e temporal. A interpretação não pode

ser considerada como uma situação ligada só à compreensão da subjetividade como

individual, mas entender o sujeito em constante relação com  o contexto histórico a

que este pertence a história antes de se pertencer ,como nos afirma Ricoeur (1990). É

considerar a dimensão histórica no ato de reflexão que o autor denomina de

“consciência histórica” (RICOEUR,1990, p.108).

Para Carvalho (2000) é nesse contexto da existência narrada que se encontra

o conflito entre as “forças organizadoras da ordem da concordância, as forças da

discordância, do caos, da surpresa, do inesperado e arbitrário do destino”
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(CARVALHO, 2000, p.128). Pois o indivíduo está imbricado nesse contexto, e

encarnando a própria vida a cada relato que constrói.

Essas experiências, segundo Carvalho (2001), socialmente partilhadas que se

aproximariam das condições de pertença de um contexto vivido e poderiam ser

tomadas como parte de um processo de vinculação do sujeito a um espaço e a um

tempo tanto social como individual , bem como a entender seus ideários e seus

valores próprios.

Para Ricoeur (1978) compreender o significado dessas experiências é papel do

contexto nas narrativas, bem mais do que o sentido das palavras, pois quando estas

constituem o discurso, se encontra ali a riqueza da semântica, em que “a plurivocidade

de nosso discurso não é obra das palavras, mas dos contextos”. (RICOEUR, 1978,

p.81) e as dimensões da finitude e da temporalidade constroem os significados

contextualizados.

As narrativas, segundo Carvalho (2000), são compreendidas no contexto de

estruturas de significados, então podemos refletir que nas narrativas se produzem

sentidos e também identidade, quando identificamos questões próprias de

determinado grupo por diversas vezes, esses elementos não se assemelham a outros.

A identidade narrativa, segundo Ricoeur (1997), seria entendida como o

processo dialético da união da história e da ficção em que o sujeito é tido como sujeito

relacional, que é afetado pelo mundo, mas que está em um processo de abertura e,

dessa maneira, essa identidade que não é estável, é o que o autor chama de

Ipseidade como uma narrativa que se apresenta como “um processo estrutural

formador” (Carvalho, 2000, p.132) em que o sujeito nesta ação reflete sua trajetória,

criando possibilidades de recriá-la, de mudar o rumo desta trajetória, de construir

outras possibilidades, isto é, uma releitura sobre os vários aspectos de sua vida em

que, para Freire (2003), é a relação do próprio sujeito com sua história, nessa

travessia, várias questões são experenciadas como a dor, os sonhos, a utopia, a

culpa, constituindo a  totalidade e  essa articulada com o real.

Carregamos conosco a memória de muitas tramas, o corpo molhado
de nossa história, de nossa cultura; a memória às vezes difusa, às
vezes nítida, clara, de ruas de infância, da adolescência; lembrança
de algo distante que, de repente, se destaca límpido diante de nós,
em nós, um gesto tímido, a mão que se apertou, o sorriso que perdeu
num tempo de incompreensões, uma frase, uma pura frase
possivelmente já olvidada por quem disse. Uma palavra por tanto
tempo ensaiada e jamais dita, afogada sempre na inibição, no medo
de ser recusado que, implicando a falta de confiança em nós
mesmos, significa também a negação do risco. (FREIRE, 2003, p.33)

A identidade narrativa, na perspectiva da ipseidade, concretiza a articulação da

pessoa e da história, configurando processos mútuos de constituição do sujeito e de
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suas relações no mundo. Como nos diz Carvalho (2000), com isso essa categoria de

identidade aplica-se à idéia da constituição de um sujeito, da identidade social de um

grupo e comunidade e também como a questão da subjetividade do sujeito, na

perspectiva de Bourdieu (1998) e Guatarri (2001).

O papel da ética nessa compreensão é o de orientar as ações dos indivíduos e

dos grupos como parte integrante da ipseidade como nos afirma Ricoeur:

De qualquer forma, a missão só se transforma em ação por uma
decisão que faz com que cada qual diga: este aqui sou eu? A partir
daí, a identidade narrativa só equivale a uma verdadeira ipseidade
em virtude desse momento derrisório, que faz da responsabilidade
ética o fator supremo da  Ipseidade [...] a narrativa já pertence ao
campo ético em virtude da pretensão, inseparável da narração, à
correção ética (RICOEUR, 1997, p.429).

A ética faz parte da narrativa, quando esta pretende trazer à tona a verdade no

seu sentido mais complexo, pois carrega fatos reais vividos e sobrevividos, fatos

ideais, o simbolismo que constitui estas trajetórias. Processos que são feitos e refeitos

no trânsito da vida.

5.1 O método Biográfico na Práxis humana no context o das narrativas

O método biográfico, neste trabalho, está de acordo com o conceito de Marre

(1991) e os trabalhos de Carvalho (2000) que os concebem não como técnicas, mas

como parte integrante e constitutiva de um método.

Engloba-se na expressão história de vida (life history), tanto
relatos orais, como autobiografias escritas, longas entrevistas
abertas e outros documentos orais ou testemunhos escritos,
conferindo, assim, á expressão, um sentido mais amplo do que
aquele com que geralmente é empregada (MARRE,1991,p.90).

Para Ferrarotti (1988), o método biográfico constrói a mediação entre a história

individual e a história social e identifica como ponto central o trabalho com a utilização

de materiais biográficos primários que seriam, segundo Bueno (2007), as narrativas ou

relatos autobiográficos, coletados pelo pesquisador, em geral, por meio de entrevistas

realizadas em situações de face a face, é o que se pode chamar de um processo de

relação direta entre pesquisado e pesquisador. Ferrarotti (1988) confirma que esses

materiais trazem  e explicam a subjetividade do sujeito como também o processo de

relação complexa da comunicação entre o narrador e o pesquisador como ação

concreta, em que tanto pesquisador como narrador participam desse processo

dialógico e recíproco de construção do conhecimento.
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O método biográfico para Marre (1991) é um processo dinâmico no sentido de

ser capaz de reconstruir o passado, fazer articulações com o presente, conviver com

processos de rupturas e descontinuidades em que o sujeito vai relatando sua

trajetória, ele vai se identificando com um determinado grupo social com o qual tem

relações de pertencimento, ou seja, é um sujeito que também constitui aquele

determinado grupo com as singularidades presentes nas narrativas constituídas nos

relatos da trajetória de vida, é o que Ricoeur (1997) denomina de identidade narrativa.

Para Marre (1991), o fator essencial no método biográfico é a vida das pessoas

compreendida como recortes de determinada etapa da vida ou a vida em toda sua

totalidade.

A subjetividade coloca, então, o pesquisador em contato com a noção da práxis

humana, entendida aqui como a atuação e reflexão humana no mundo, isto é, as

experiências do sujeito no mundo em que, para Bueno (2007), essa práxis revela as

apropriações e relações sociais que o sujeito constrói com as estruturas sociais.

Nesse processo de subjetividade, a vida humana e seus atos revelam-se como

uma síntese de uma determinada história social. A síntese no seu sentido complexo, o

da totalidade da práxis humana.

O método biográfico estaria, neste contexto, entre o que Carvalho (2000)

chama de privacidade do individuo, é o espaço de sua existência como espaço social,

cultural e histórico. Desse modo, a idéia central de biografia é a que os indivíduos

sejam atravessados “por movimentos culturais e processos históricos involuntários”

(CARVALHO, 2000, p.135). Estão imersos e ativos em seu contexto cotidiano.

Com isso, os métodos biográficos utilizam-se dos relatos e trajetória de vida

como elementos constitutivos das experiências individuais e plurais e abre a

compreensão dos fenômenos: individuais, sociais e dos grupos em que o sujeito,

quando conta, reconta, interpreta e recria sua história, constrói e estabelece uma

articulação com os processos de sua experiência no mundo.

Para Bourdieu (1998) e Luz Arango (apud BUENO, 2007) a história de vida nos

leva a construção de trajetórias nas quais os sujeitos ocupam uma série de posições

na diversidade do campo social, tanto no seu percurso individual quanto no grupo e

em um determinado espaço em que ele está submetido a transformações e

influências.

É o que também defende Giddens (1989) que trajetórias de vida são

construídas por sujeitos que vivem questões concretas, estão imersos no mundo, em

outras palavras, atuam no cenário da vida com todas as contradições que esta

vivência exige. Transpõem barreiras no sentido de romper com o velho e abrem
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possibilidades para novos projetos, são sujeitos que produzem e reproduzem

continuamente ações no seu cotidiano.

Para compreendermos esses processos utilizaremos o conceito da Trajetória

de vida, entendida por Carvalho (2000, p. 137), como “percursos que só ganham

sentido dentro das regras do jogo, onde os agentes são afetados por habitus18 e

submetidos aos efeitos da illusio do campo19” . Aqui o campo social será entendido de

acordo com Carvalho (2000), como espaço/tempo em que as relações tanto materiais

como simbólicas se realizam, no espaço de contradições, lutas e construções.

São essas trajetórias de vida, como encontrado em Marre (1991), que são a

parte essencial do método biográfico, pois quando o sujeito ativo relata a sua

experiência com o mundo, nesse momento ele traz todos os seus desejos, sonhos,

compreensões, incompreensões, incertezas e projetos que também identificam o

grupo ao qual pertence e se compreendem como elemento constitutivo desse grupo.

A relação dialógica será considerada, aqui, de acordo com Freire (2002), sendo

uma relação horizontal, em que os sujeitos iguais se comunicam como sujeitos

cognoscentes e singulares que são. É a instauração de um encontro entre sujeitos

sociais que exercem a função de interlocutores que dialogam e buscam o

reconhecimento dos sujeitos e de seus mundos em seus processo de comunicação.

O diálogo é entendido como fenômeno humano em que ação e reflexão se

constituem elementos figurantes, pois “Não há palavra que não seja práxis” (FREIRE,

2002, p.77), isso quer dizer que aí se originam as questões reflexivas sobre a teoria

da educação libertadora em que o “diálogo é este encontro dos homens, mediatizados

pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto na relação eu-tu”

(FREIRE, 2002, p.78), esses homens atuam e transformam a realidade  em que a

ação e reflexão constituindo um mesmo processo que direciona o  ato de pronunciar-

se no mundo se constituindo assim um ato de criação.

                                                
18 Habitus - “um corpo socializado , um corpo estruturado, um corpo que incorporou as
estruturas imanentes do mundo ou de um setor particular desse mundo, de um campo, e que
estrutura tanto a percepção desse mundo com a ação nesse mundo” ( BOURDIEU apud
CARVALHO, 2000)
19  illusio do campo -“a ilusio é estar preso ao jogo,preso pelo jogo,acreditar que o jogo vale a
pena ou, que vale a pena jogar.[...]. Os jogos sociais que se fazem esquecer enquanto jogos e
a illusio é essa relação encantada com um jogo que é o produto de um relação de cumplicidade
ontológica entre as estruturas mentais e objetivas do campo social”(BOURDIEU  apud.
CARVALHO, 2002).
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A educação libertadora encontra no diálogo  a essência de seu processo,

trazendo em sua rede características instituídas: “no amor, na humildade, na fé nos

homens[...] em que a confiança de um pólo no outro é conseqüência óbvia”

(FREIRE,2002,p.81) devido a isto é que a dialogicidade só inicia quando o educador e

educando se encontram  em situação pedagógica, é o que se pode refletir sobre o

encontro entre pesquisador e pesquisado no sentido da trajetória de vida como

possibilidade de construção das narrativas. Este encontro só pode ser construído na

possibilidade de abertura, de confiança, e de respeito em que os sujeitos tomam a

atitude de abertura para o mundo, no sentido de seres inacabados, tendo traços como

a curiosidade, dúvidas, inquietação, convivência com o inesperado. Sujeito

pertencente à história.

Com isso, é a constante presença dessas questões na metodologia da

narrativa que possibilita a relação dialógica em que à narrativa é dado importante ao

sujeito pesquisado como construtor de sua história em que esses sujeitos: pesquisado

e pesquisador estarão neste encontro, para que juntos possam restaurar os

acontecimentos, fatos, história e buscarem então a releitura dessas experiências

humanas e as articulem com o contexto social, cenário cheios de contradições.

Para Ruscheinky (2005), um fator importante encontra-se no acesso à memória

dos sujeitos que, muitas vezes, estão no anonimato, quase que em sua maioria,

sujeitos excluídos da história social. É a possibilidade de os sujeitos sociais

legitimarem suas histórias e visões de mundo, falarem por si, registrarem suas

rupturas e superações, isso contribui então para a história social “como patrimônio a

ser preservado” em que esse acesso só se dará com um trabalho de campo

minucioso. A memória individual, segundo este autor, é uma “fonte inesgotável” de

informações em que se articulam os contextos individual, social e cultural. Pois os

relatos apresentados trazem  a simbologia de questões que poderiam ter acontecido

ou que não aconteceram como deveriam, fatos além da ficção que levam a repensar,

de forma crítica, o processo e projetar possibilidades de criação, pois como nos afirma

Freire (2002, p.83) “somente o diálogo, que implica um pensar crítico, é capaz,

também de gerá-lo”.

Nesse sentido, a relação dialógica entre pesquisador e pesquisado constitui-se

em elemento principal desse percurso de produção mútua de conhecimento em que

pesquisado e pesquisador se encontram envolvidos em um processo dialético de ação

e reflexão em que ambos buscam desvendar a realidade objetiva (FREIRE, 2002)

como possibilidade de tencionar superações.
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6 A metodologia: os sujeitos sociais, os dados e a análise das
trajetórias

“Fazer a pesquisa é caminhar do conhecido para o
desconhecido. Fazer pesquisa é revelar uma
realidade. O desafio maior para o pesquisador não
é descrever, mas compreender.” Hanna Arent
(apud RUSCHEINSKY, 2005, p. 136)

Ao tratarmos com outros seres humanos, também nos re-significamos e

avançamos na compreensão de nós mesmos. Por isso, a preferência pelos catadores

se deu a partir da própria vida: menina nordestina que precisou deixar seu lugar, com

sua família para tentar a vida na capital do Brasil; a iniciação na Pastoral da Juventude

– momento de encontro e desencontro com a realidade social; a atuação como

professora e também alfabetizadora popular que acredita nas capacidades e

potencialidades das crianças, dos jovens e adultos.

Refletir sobre a construção desse processo na perspectiva epistemológica

constituiu-se em um contexto de conflitos e contradições, construções, recomeço e

encontros. Uma das questões presentes nesse contexto, na qual aponto como

principal dificuldade, a definição do método mais adequado ao fenômeno a ser

estudado: a trajetória de vida dos catadores. Outra situação conflitante era a da

pesquisadora já estar imersa nesse contexto, pois há três anos havia coordenado a

Pastoral da Evangelização e Construção Social, grupo que acompanha a população

de rua da região administrativa de Taguatinga, Distrito Federal em que os catadores

faziam parte desse cenário. Uma questão tornava-se inquietante: como definir uma

metodologia que encaminhasse a uma análise desse fenômeno e que não o limitasse

em sua complexidade, respeitasse a ação norteadora de não perder o eixo, da

compreensão desses sujeitos como sujeitos da história?

Com isso alguns autores subsidiam esta discussão. Lüdke e André (1986)

afirmam que as concepções e as visões do mundo do pesquisador irão influenciar e

nortear as escolhas referentes ao caminho da pesquisa.

De acordo com Ruscheinsky ( 2005, p. 142) “ Os fatos sempre retém um o quê,

um como e um porque. Inclusive revela o que deixou de ser e as respectivas razões

do que potencialmente pode vir a ser”.

Assim, como pesquisadora, assumindo sua implicação diante do processo da

pesquisa, considera esses catadores como também sujeitos implicados que, ao contar

sua trajetória no decorrer da entrevista, pesquisados e pesquisadora constroem
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possibilidades de refletirem, reconstruírem e criarem situações de atuação como

sujeitos sociais. Estando inseridos no contexto do momento presente, envolto as

contradições, aos conflitos, às significações, às crenças, aos valores, aos sonhos e às

possibilidades de articulações entre o passado, o presente e o futuro.

Neste caso adotamos os recursos do método biográfico na modalidade

trajetória de vida como possibilidade da construção destas narrativas (MARRE, 1991;

CARVALHO, 2000). No entanto a biografia, aqui, consiste no sentido de sujeitos

atravessados pela história e pela cultura (CARVALHO, 2000). Com isso avaliamos

este estudo como um fenômeno complexo e multifacetado em que os sujeitos são

considerados intérpretes de sua própria trajetória constituídas no decorrer dos relatos

orais em seus próprios campos sociais e optaremos pelas contribuições ontológicas e

epistemológicas da hermenêutica para a análise e compreensão dessas trajetórias

(GADAMER,1999; RICOEUR, 1997; CARVALHO, 2000).

6.1 Quem são estes conterrâneos? Os sujeitos sociai s da pesquisa

Ao iniciarmos o diálogo da identificação dos sujeitos sociais, é importante

apontarmos a localização desta comunidade, as primeiras impressões e fatos

construídos no decorrer dos primeiros contatos com esse grupo de catadores  e o

perfil desses sujeitos sociais.

A comunidade de catadores de material reciclável se situa entre as regiões

administrativas de Taguatinga e Águas Claras do Distrito Federal-DF e lá, há quatros

anos, ao chegarmos ao local, identificamos alguns fatores que, para padrão de

civilidade e de humanidade que temos, algumas famílias se encontravam em

situações inumanas, sem terem supridas necessidades consideradas mínimas, como:

crianças de pés no chão, muitas delas sem roupas, circulando entre os barracos de

lona em meio a animais, lixos e restos de comidas. Crianças e adultos nos dirigiam

olhares desconfiados e ao mesmo tempo distantes. Os adultos eram cabisbaixos e

conversavam muito pouco, respondiam perguntas de forma rápida sem muitos

detalhes. As crianças vinham ao encontro ainda que receadas.

Iniciaram, com o passar do tempo, as discussões sobre uma possível

organização desses catadores e, ao mesmo tempo, os enfrentamentos das freqüentes

operações de retirada deles, realizada pelos órgãos de fiscalização do solo do

Governo do Distrito Federal-GDF. O primeiro grupo que se mobilizou foi o das

mulheres que iniciaram a confecção de bijuterias, organizaram reuniões entre elas,
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definiram a líder daquele grupo e realizaram ações de exposição do material produzido

por elas em locais públicos.

Um fato que veio definir o percurso daquele grupo rumo à constituição da

cooperativa Reciclo, uma visita a Cooperativa 100 Dimensão, localizada na região

administrativa do Riacho Fundo, Distrito Federal- DF.  A esta visita foi quase que todo

o grupo e, ainda, alguns moradores em situação de rua da região de Taguatinga, DF.

Este encontro foi coordenado pela Pastoral da Evangelização e Construção Social, em

diálogo com os catadores da comunidade e o Fórum lixo e cidadania do DF.

Nesse cenário uma questão foi colocada como urgente: a alfabetização dos

membros do grupo, mas várias questões impossibilitavam tal ação, como por exemplo,

a falta de espaço físico e de estrutura, já que a rede de comércios locais não

disponibilizou espaços para que ocorressem as aulas. Depois de várias discussões

entre os catadores, eles se organizaram e construíram um galpão de lona, mesas e

cadeiras com madeiras encontradas junto aos materiais que coletavam. Utilizaram

restos de faixas e plásticos para forrarem mesas e bancos.

Foi iniciado o projeto “Catando letras e sonhos” que era coordenado pela

Pastoral e que a pesquisadora atuava como professora junto a outra pedagoga

pertencente à Secretaria de Educação do Distrito Federal. Uma questão freqüente

enfrentada por este projeto foram as constantes atividades de retirada do galpão da

escola, executadas pelos órgãos de fiscalização do solo  do Governo do Distrito

Federal-GDF, “derrubada” na linguagem dos catadores e, faziam com que as aulas

fossem interrompidas e que vários dos materiais produzidos fossem danificados, e

muitas vezes, enterrados.

Desse modo, esses catadores já ocupam esta área há pelo menos dez anos e

sobreviviam da coleta de material reciclável. Eram aproximadamente cento e

cinqüenta catadores e oitenta e cinco crianças que vivem nesta área sem nenhuma

infra-estrutura em relação ao saneamento básico, e os locais de moradia eram

construídos de madeiras, lonas, arames e papelões.

Nessa área se localiza a Cooperativa Reciclo que, por ocasião desta pesquisa,

é composta de sessenta catadores, entre eles, os cooperados e agregados. Os

agregados são catadores, que devido à dificuldade e ou à burocracia dos processos

de regularização de documentação pessoal ou por decisão própria de não ser

cooperado, prestam serviços à cooperativa sem um vínculo efetivo.  No ano de dois

mil e sete, a cooperativa foi registrada junto ao Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica,

mas que no processo de sua constituição formou uma rede de apoiadores na qual são

destacados: o movimento das pastorais sociais da Igreja Católica da Arquidiocese de
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Brasília, Fórum lixo e cidadania, as Cáritas, a Central das Cooperativas, Movimento

nacional dos catadores de material reciclável, Instituições e Fundações de cunho

econômico e financeiro do Governo Federal, uma Instituição de educação superior e

uma instituição escolar confessional.

Um dado importante de ressaltar é a comunidade, apesar de conhecida, pelo

mesmo nome da cooperativa, nem todos os catadores pertenciam à cooperativa, eram

catadores que pertenciam à comunidade, moravam no local, participavam de algumas

atividades em conjunto com os outros moradores mais que trabalhavam e sobreviviam

de forma independente da cooperativa.

Assim, optaremos por definir quatro critérios para a escolha dos sujeitos sociais

da pesquisa e com a preocupação de analisar a trajetória do catador de material

reciclável, não só daquele pertencente à cooperativa. Um fator de beneficio, o lugar

em que a comunidade se localizava era uma área de constante chegada de novos

catadores e esses se abrigavam pela região, por alguns períodos.

Os três primeiros critérios de escolha tiveram o local da comunidade e a

cooperativa como ponto: primeiro grupo - catadores que chegaram primeiro no local,

indicados pelos pares, ou seja, pelos próprios catadores; segundo grupo – catadores

que chegaram durante o processo da constituição da cooperativa Reciclo; terceiro

grupo – catadores que eram cooperados ou agregados e que não se incluíam nos

itens anteriores. Quanto ao último critério, o ponto diferencial foi o não vínculo à

cooperativa: catadores que trabalhavam independentes, sem vínculo com a

cooperativa, mas que faziam parte da comunidade. Cada grupo agregou cinco

catadores que deram origem à amostra de vinte catadores.

Para pontuarmos o perfil desses sujeitos, utilizamos uma ficha cadastral

(Anexo, doc. 02) da cooperativa Reciclo (2007) e uma ficha cadastral (Anexo,doc.01)

de um dos apoiadores (2005), (2006) e (2007), arrolando os moradores adultos da

comunidade, nesses anos, independentemente do seu vínculo com a cooperativa.

Destacamos alguns itens:

1. idade: varia de dezoito a sessenta e sete anos ;

2. Estados de origem: Bahia, Alagoas, Pernambuco, Goiás, Minas
Gerais e Distrito Federal;

3. Escolaridade: dezesseis se consideraram analfabetos ou
freqüentaram algum projeto de alfabetização realizado pelos
apoiadores; dez cursaram entre a primeira e quarta série do
ensino fundamental; oito cursavam ou estão cursando entre as
quintas e oitavas séries do ensino fundamental; quatro catadores
pararam de estudar no ensino médio e um conclui o ensino médio
no ano de dois mil e oito.
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4. Aspectos que os levaram a morar ali: desemprego; a falta de
moradia; desemprego dos pais; facilidade de acesso a escola;
sobrevivência; períodos de seca em seus locais de origem;

5. Filhos: de 01 a 05 filhos, a grande maioria, constando famílias em
menor quantidade que varia de 06 a onze filhos.

Nesse percurso de diálogo ao encontro dos catadores, agora, como sujeitos

sociais da pesquisa, foi marcada na comunidade, uma reunião com a pesquisadora e

os catadores para as explicações sobre a pesquisa, pedido de autorização e um

possível levantamento dos nomes dos participantes (Apêndice, 01).

Um fato chamou atenção, ao ser explicado sobre o tema da pesquisa, os

catadores começaram a fazer comentários em voz alta no sentido de como poderiam

ajudar para construir a investigação. Alguns sugeriram formas de se construir uma

trajetória de vida dos catadores, alguns procedimentos foram citados como:

escreverem a própria história, esta trouxe no seu bojo uma  preocupação em relação

aos não alfabetizados. Outras sugestões: fotografia e a própria entrevista como forma

de poderem contar sua história de vida.

6.2 A dialética da coleta de dados: a construção da s estratégias

Pensar a coleta de dados nos leva a refletir sobre os diversos momentos que

fizeram parte desse percurso, mas também compreender a complexidade que

envolveu as partes e suas singularidades no decorrer de trabalho. Parte e todo foram

tecendo o caminho percorrido pela pesquisadora.

É importante salientar que nos baseamos em Carvalho (2000) para focar o

pesquisado na produção do relato sobre sua trajetória de vida, contando sua história

em que serão articulados momentos de descrição, argumentação e relação sobre os

fatos, as situações, os problemas e os momentos significativos ocorridos na sua

história.

Para isso, no processo inicial, optamos pela utilização da entrevista no sentido

de uma estratégia aberta ao diálogo entre pesquisador e pesquisado. Szymanski

(2004, p.12) define: “a entrevista face a face é fundamentalmente uma situação de

interação humana, em que estão em jogo às percepções do outro e de si,

expectativas, sentimentos, preconceitos e interpretações para os protagonistas:

entrevistador e entrevistado”.

Nesse contexto, uma das concepções pautadas foi a da entrevista semi-

estruturada. Para Lüdke e André (1986, p.34) a entrevista semi-estruturada “se

desenrola a partir de um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo
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que o entrevistador faça as necessárias adaptações”. Para estas autoras a entrevista

como estratégia não se conclui ao terminar o processo de elaboração, mas passa a

estabelecer um diálogo vivo entre entrevistador e entrevistado.

Com base na entrevista semi – estruturada, elaborou-se um roteiro que passou

a ser o fio condutor dessa conversa. Este roteiro (Apêndice 03) foi baseado nos

estudos de Gonçalves e Lisboa (2007), mas com algumas adaptações em relação ao

universo da pesquisa.

As entrevistas foram marcadas com antecedência com os sujeitos sociais da

pesquisa e coletadas na própria comunidade, nas suas moradias individuais ou no

espaço coletivo denominado de galpão comunitário. Esta escolha se dava de acordo

com a negociação entre pesquisado e pesquisador.

Principiamos a coleta, experimentando inquietações tanto por parte da

pesquisadora como dos pesquisados. Uma delas caracterizou-se pela curiosidade

própria da situação de lembrar e relatar sobre aspectos da vida.

Ao iniciar o processo de coleta das narrativas, a pesquisadora produziu uma

orientação inicial aos catadores, para que eles entendessem que iriam contar a

história de suas vidas, relembrando fatos e chegarem até o momento presente em que

se encontravam ali, naquele local.

Uma questão foi identificada logo no percurso das primeiras entrevistas,

notamos que eles iam identificando um determinado fato, que lhes parecia

significativo, para iniciar o relato, iam agregando e compartilhando a esse outras

situações, sem que houvesse a necessidade de interferências da pesquisadora. Mas

em algumas situações em que não ficava claro um  nome ou um dado transmitido, no

decorrer do diálogo, era necessário que a pesquisadora pedisse uma nova explicação.

Com isso, a interferência com a utilização do roteiro era feita para retomar a entrevista,

em alguns casos, quando era percebida a dificuldade de alguns se lembrarem de fatos

das trajetórias de vida.

Outro momento de destaque, uma parte dos pesquisados iniciou seu relato a

partir da infância e, em alguns casos, questionavam se podiam começar por esta

etapa da vida, outros já iniciavam fazendo uma síntese breve do percurso de suas

vidas, citando e enumerando aspectos significativos do itinerário dessa história.

No decorrer das entrevistas a pesquisadora foi desenvolvendo a escuta na

perspectiva do acolhimento, demonstrada por meio do olhar, dos gestos e do silêncio,

em especial nos momentos das lembranças que vinham acompanhadas de choros.

Nestes momentos, a aceitação não se concretizava na história ali relatada como

aspecto isolado, mas na aceitação daquele  sujeito como um todo, na sua
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subjetividade, trazendo contextos e histórias de outros grupos nos quais esteve ou

estava inserido. Acreditamos que ali a escuta sensível foi exercitada, de acordo como

se posiciona Barbier (2002, p.24): “A aceitação incondicional do outro”. Os gestos e o

silêncio como forma de legitimar aquele sujeito seria ouvido independente do que ele

trouxesse para o relato.

As entrevistas tiveram uma duração de sete minutos e vin te quatro segundos a

uma hora e vinte quatro minutos, sendo que, em alguns casos, foi necessário desligar

o gravador. Isto se deu, especialmente, quando os pesquisados quiseram relatar

alguns fatos, que vivenciaram, mas que não concordavam que fossem registrados.

Assim, constitui-se um diálogo em que o interesse maior foi o da escuta e o do

cuidado.

Outra estratégia utilizada, ante a complexidade do fenômeno, foi a do diário de

campo como forma de registrar as impressões, expressões, gestos, questões que

estiveram presentes no universo existencial da entrevista e do contexto dos sujeitos

sociais da pesquisa, os catadores de material reciclável.

Para Macedo R. (2006, p. 133) o diário de campo é considerado uma

estratégia reflexiva para o pesquisador compreender o contexto vivido pelos

pesquisados.

Jornal de pesquisa, diário de campo, diário de viagem são
denominações que conceituam a descrição minuciosa e densa de
existencialidade, que alguns pesquisadores despojados das amarras
objetivistas constroem ao longo da elaboração do estudo. Trata-se,
em geral, de um aprofundamento reflexivo sobre as experiências
vividas no campo de pesquisa e no campo de sua própria elaboração
intelectual, visando apreender, de forma profunda e pertinente, o
contexto do trabalho de investigação científica [...].

O diário de campo serviu para o registro dos diferentes momentos da pesquisa,

desde a reunião para pedir autorização para o trabalho, o contexto das entrevistas

como também outros momentos em que a pesquisadora se fazia presente na

comunidade, quando era convidada a participar de reuniões e outros encontros.

No decorrer das entrevistas, tivemos o cuidado de não fazer anotações no

momento do relato, para garantir a escuta. Ao concluir este momento, faziam-se os

registros, organizando-os entre os momentos anteriores à entrevista, o presente da

entrevista e o momento posterior a ela. No diário de campo, tomamos a decisão por

preservar o nome real dos sujeitos sociais.

Como o foco central do trabalho é a trajetória de vida dos catadores de material

reciclável da comunidade Reciclo no processo de constituição da cooperativa,

decidimos por trabalhar a análise de alguns documentos que fizeram parte deste

processo inicial.
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Para Phillips (apud LÜDKE e ANDRÉ 1986, p.38) são considerados

documentos “quaisquer materiais escritos que possam ser usados como fonte de

informação sobre o comportamento humano”. Para fazer o levantamento desses

documentos, um fator foi decisivo, o agrupamento dessa comunidade ocorreu

anteriormente ao processo da constituição da cooperativa. Em decorrência disso,

decidimos coletar os documentos como: as notícias que eram vinculadas sobre a

comunidade na mídia escrita e on-line; as notícias publicadas por um dos apoiadores

em revistas internas do próprio órgão. As primeiras noticiavam a ilegalidade destes

catadores, já as noticias centradas no segundo item se referiam ao contexto destes

catadores e as ações executadas pelos apoiadores já do projeto da cooperativa

(ANEXO, doc.03).

A análise  documental deu-se também em algumas fontes escritas produzidas

pelos próprios catadores no decorrer do curso: formação social, política e ambiental,

no qual os catadores participaram nos meses de julho, agosto e setembro do ano de

dois mil e sete. Foram analisados anotações de trabalhos em grupos e registros

individuais. O curso em foco foi coordenado por dois apoiadores com o objetivo de

iniciar a formação social, política e ambiental desses catadores; realizado na própria

comunidade, nos sábados à tarde. As aulas foram realizadas por professores

voluntários, a maioria, profissionais que tinham uma certa relação com o contexto dos

catadores de material reciclável, como pesquisadores, educadores ambientais,

teólogos, filósofos, movimentos sociais como do movimento nacional dos sem terra,

representantes de órgãos do governo federal e representantes legislativos. A

pesquisadora fazia parte da coordenação pedagógica e também ministrava e

coordenava alguns momentos do curso (ANEXO,  doc. 04 e 05).

6.3 O percurso da análise dos dados

No decorrer da pesquisa, fomos observando que os dados foram se

multiplicando de uma forma rápida, constituindo-se densos e valiosos na acepção da

análise das trajetórias dos pesquisados e na significação da pesquisadora,

ocasionando ao processo um início complexo de análise para a análise dos dados.

Miranda (2006, p. 75), já aponta este fenômeno:

O movimento gerado levou à elaboração de uma série de asserções
que durante o percurso foram se confirmando ou, como um excelente
desafio, não se confirmando. Desta forma, essas asserções
conduziram, desde o primeiro instante de coleta de dados, a um
processo valioso de análise, que se concretizou por meio do diálogo
que estabeleci entre o lido, o visto e o vivido.
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Iniciamos o processo de aproximação com uma das entrevistas, que a ouvimos

na íntegra antes da transcrição. Neste primeiro momento, emergiram as questões

relacionadas às trajetórias dos sujeitos sociais que foram desenhando o cenário

envolto nessas questões e que alguns dados foram sendo acrescentados pelo diário

de campo.

Carvalho (2000) aponta o cuidado meticuloso que precisamos ter no trabalho

com a análise biográfica, pelos dados terem sido construídos numa relação dialógica

em que sujeito pesquisado e sujeito pesquisador participam do processo. Segundo a

autora, estaríamos em contato com a descrição, a argumentação, a narração dos

sujeitos sociais e com as relações que estes estabelecem com as suas trajetórias de

vida.

Com isso, iniciou-se a compreensão do que representaria este processo do

cuidado meticuloso com os dados para pesquisadora. Este percurso apoiou-se em

Carvalho (2006) e na aproximação dos estudos de Weller (2008) (2009).

Assim, principiamos a construção deste percurso. O desenho abaixo

demonstra a compreensão do fenômeno pela pesquisadora.

FIGURA 1 – A compreensão da trajetória de análise da pesquisa

Nesse contexto, todas as entrevistas foram registradas por meio de digitação

na íntegra, tal qual era a mensagem ouvida. Após esse procedimento, fez-se a

primeira leitura como forma de contato com o texto e também para que pudéssemos

verificar a autenticidade do material escrito com a gravação ouvida.
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Com isso, demos início a etapa subseqüente, uma leitura já com registros

pontuais de impressões, significações, contextos e o levantamento de temas que iam

emergindo da própria narrativa dos pesquisados. Fomos organizando os dados  que

iam se constituindo dos relatos biográficos dos sujeitos pesquisados e fomos

identificando a trajetória desse sujeito social, seus pontos de chegada e partida em

determinados lugares, poderíamos aí considerar como processos migratórios e as

situações, as acepções e as relações do catador com todo esse percurso.

A partir daí, começamos a construção de um mapa, no primeiro momento, o

chamamos de mapa temático por considerar como temas aquelas informações

significativas para a trajetória do pesquisado, mas logo o redefinimos  como mapa

biográfico, por percebermos que foi constituído por meios de processos biográficos.

Carvalho (2006, p. 09) os considera: “como experiências de história de vida de

pessoas, destacando o modo como essas experiências são produzidas pela interação

social, ou pelo menos são interpretadas e sedimentadas no curso desta interação”.

Percebemos que esses mapas biográficos iam, de certa forma, reconstruindo a

trajetória de vida dos catadores e que corroboravam para alcançarmos os objetivos

específicos da pesquisa e sua principal meta, o objetivo geral: analisar a trajetória de

vida dos catadores de material reciclável da comunidade Reciclo no decorrer do

processo da constituição da Cooperativa.

Uma questão destacou-se na construção dos primeiros mapas, determinados

indicadores também estavam presentes no mapa biográficos de outros sujeitos. Entre

eles: os processos de exclusão em que os catadores estão imersos no decorrer

dessas trajetórias; o Outro como possibilidade de aproximação e Reconhecimento de

seus pares na perspectiva da construção do projeto; o movimento do Eu Individual ao

Eu Coletivo - História da comunidade articulada a história da cooperativa.

Percebemos que já estávamos iniciando a comparação das trajetórias e com

isso o processo de categorização.

A categorização concretiza a imersão do pesquisador nos dados e a
sua forma particular de agrupá-los segundo sua compreensão.
Podemos chamar este momento de explicitação de significados.
Diferentes pesquisadores podem construir diferentes categorias [...],
pois essa construção depende da experiência pessoal, das teorias do
seu conhecimento e das crenças e valores. (SZYMANSKI; ALMEIDA;
PRANDINI, 2004, p.75).

Ao nos debruçarmos sobre os indicadores apontados anteriormente,

concebemos que formavam dois grandes blocos, duas categorias: a exclusão

vivenciada por esses sujeitos sociais e a emancipação como forma de luta para mudar

a situação anterior.



77

Neste trabalho, fomos comparando as narrativas dos catadores entre si com os

registros do diário de campo e com a análise documental em que buscávamos

identificar os indicadores já apontados na análise das trajetórias. Com isso fomos

concretizando a triangulação (LÜDKE e ANDRÉ, 1986; e MOROZ e GIANFALDONI,

2002).

Assim, construímos a representação do processo de triangulação:

FIGURA 2 – O processo de triangulação metodológica

A partir dessa construção, demos início ao percurso da análise dos dados.
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7 Os Processos de Exclusão  dos catadores no decorr er
dessas trajetórias

A análise biográfica das narrativas, articuladas ao diário de campo e a análise

dos documentos, levaram nos a identificar alguns dos processos de exclusão

presentes no decorrer das trajetórias de vida destes catadores.

O conceito de exclusão não estará centrado só na perspectiva do mundo do

trabalho, mas como estamos lidando com relatos autobiográficos, na construção de

trajetórias de vida, a análise biográfica das narrativas é concebida a partir da

hermenêutica (GADAMER, 1999). Entretanto compreendemos que estas vidas são

constituídas de sentidos, próprios das experiências de finitude humana, construída

com o olhar do sujeito social que está e atua na sua própria história, o catador de

material reciclável.

Ao nos aprofundarmos no conceito de exclusão, destacamos alguns autores

que  contribuíram para essa construção. Para Sela (2002): “Trata-se de exclusão da

dignidade humana, criando uma enorme massa de descartáveis, os sem-nada”. Aqui

compreendemos a exclusão como a concretização dos processos de negação do

próprio ser humano, da sua humanidade, processo este que constitui os sem nada.

Na concepção de Zaluar (1997), a exclusão está relacionada  a negação dos

direitos sociais  ampliando-os  para a concepção da cidadania na ótica das relações.

A exclusão, como manifestação de injustiça (distributiva), se revela
quando pessoas são sistematicamente excluídas dos serviços,
benesses e garantias assegurados pelo estado, pensados, em geral,
como direitos de cidadania (1997, p.31).

Conforme Santos (2006, p. 280): “[...] a exclusão assenta num sistema

igualmente hierárquico, mas dominado pelo princípio da segregação: pertence-se pela

forma como é excluído. Quem está em baixo, está fora”. Entendemos que o autor

relaciona o conceito de exclusão a segregação na condição de estar à margem. A

exclusão é um “fenômeno cultural e social, um fenômeno de civilização”20. Nesse

entendimento, essa concepção vai além das relações sociais e econômicas.

Concretiza-se na segregação, o sujeito social está presente no contexto, mas não é

percebido. Entendemos que essa concepção vai ao encontro à concepção de Freitas

(2005, p. 99): “O conceito de exclusão destaca as formas de segregação, com origem

                                                
20 Ibid.
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nas questões culturais, espaciais, étnicas, desigualdades econômicas, além de um

certo sentimento vazio da existência, muitas vezes associada à falta de alternativas

para o futuro”.

Desta forma, ao iniciarmos o diálogo com as narrativas desses catadores

algumas palavras são postas para definir a trajetória de suas vidas como: dureza ,

sofrimento , vida difícil  ou apontarem que não tiveram infância .

O sentido da vida dos catadores é constituído na luta constante mesmo na

infância ou em seus lugares de origem pela possibilidade de sobreviverem,

convivendo com formas precárias de trabalho para manterem suas famílias. O contato

com o trabalho infantil e as condições desumanas de sobrevivência, agrupadas a

busca incessante de melhores lugares para resistirem, os levam as várias andanças e

a diversos encontros e desencontros neste caminho.

7.1 “Nunca tive infância, nunca tive direito”

A infância desses catadores é definida por eles como uma lacuna, algo não

visível. Em sua grande maioria é percebida por situações de abandono, de extrema

pobreza e perdas, processos em que estão presentes a compreensão de uma infância

ligada à adolescência, mas já exercendo atividades de uma vida adulta de forma

prematura. Sujeitos que já convivem desde cedo com a exclusão do direito de serem

crianças.

Consideraremos o ser criança segundo a definição do Estatuto da criança e do

adolescente – ECA (2001, p.09): “Art.2º Considera-se criança, para os efeitos desta

lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre doze e

dezoito anos de idade”. E também o seu estado de direito:

Art. 3° A criança e adolescente gozam de todos os d ireitos
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção
integral de que trata esta lei, assegurando – se - lhes, por lei ou por
outros meios, de todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social,
em condições de liberdade e dignidade21.

Ressaltamos, alguns destes catadores viveram sua infância ainda nos períodos

dos anos 1960, 1970, 1980, 1990 e alguns nos anos 2000 (Apêndice, 02). De acordo

com a Organização Internacional do Trabalho-OIT (2003), poderemos considerar que

nos dois primeiros anos apontados não havia neste contexto uma legislação específica

e que nos períodos entre 1980 e 1992 a situação era preocupante, devido ao

                                                
21 Ibid
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crescente do trabalho infantil no Brasil. No intento deste dado iniciam-se a constituição

das legislações referentes ao direito da criança e do adolescente e a mobilização da

sociedade civil para a questão.

Estas considerações são importantes para compreendermos como os

catadores percebem os seus processos de infância no decorrer de suas trajetórias.

Catadora P- Bom minha infância foi um pouco  difícil com idade de 07
ano perdi meu pai. Aí ficou minha mãe viúva muito nova. Nos sofreu
muito mesmo. Eu me lembro que como, logo após meu pai ter
morrido eu trabalhava pra sobreviver. Com sete anos eu quebrava
aquelas pedra, hoje chama concreto.  Eu trabalhei muito tempo com
aquilo ali, quebrando pedra, até hoje minha mão é atravessada de
calo, sofremo muito (Entrevista, 06/07/2008).

Nessa narrativa, um dos elementos apresentados é o da perda no qual se faz

presente deste os primeiros anos da vida dessa catadora. Outro elemento é apontado,

a necessidade de se iniciar o trabalho infantil para suprir a ausência de um dos pais.

O trabalho infantil segundo o conceito da OIT- Organização internacional do

Trabalho (2003) baseado na Constituição Federal Brasileira (2004) regulamenta:

 É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, á saúde, a
alimentação, á educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão’ (2004,
p.129).

Assim, o trabalho infantil é considerado pelos estudiosos um conceito complexo

de ser explicado, pois em algumas definições vai-se observar a idade de forma

cronológica e este fator poderá variar de acordo com áreas geográficas, elementos

culturais e sociais no qual a legislação pode variar entre os países (KASSOUF, 2004).

Encontra-se em Mendez (2000, apud FESTA, 2003) uma diferenciação entre o

trabalho infantil e o trabalho infanto-juvenil, no qual o primeiro seria o trabalho

executado por crianças menores de doze anos, e o segundo por adolescentes

menores de dezoito anos. Uma definição nos parece próximo do que até agora

compreendemos do trabalho infantil  “refere-se ao conceito de exploração de mão-de-

obra que traz conseqüência para a criança” (KASSOUF, 2004, p.43). Acrescentaremos

a essa definição o ser adolescente, e concebemos essas conseqüências como os

elementos que retardam ou que trazem prejuízos e máculas à formação integral da

pessoa humana.

Catadora B - Eu pedia muito, eu pedia na casa dos outros. Sabe, eu
não tinha filho ainda aí eu pegava e ia pras casa pedir alimento pra
minha mãe aí, porque minha mãe não tava lá minha mãe tava aqui
trabalhando, aqui de reciclage. Eu tava lá com meu irmãos no barraco
lá. Deixava meu irmão e ia em casa e ia. Porque muita vez chegava
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de manhã tomava mingau de fubá sem leite sem nada. Só milho e sal
porque minha mãe tava aqui, ela não sabia como a gente tava lá. Ela
mandava o dinheiro e tudo, mas não era suficiente que era muito
pouco e o que pedia aqui não dava. Já pedi muito na rua, minha mãe
também já pediu muito na rua [choro] (Entrevista, 02/06/2008).

São crianças revestidas da responsabilidade de adultos e que enfrentam, no

seu cotidiano, questões complexas de estarem à frente de núcleos familiares, como

colabores de seus pais em torno do aumento da renda familiar, e nessa condição

terem que assumir esses núcleos como única possibilidade de sobrevivência.

Catador C - Eu trabaei com doze ano de idade, eu trabaiava de roça
eu ia pra roça, com doze ano eu tomava de conta de um motor
fazendo ração pra gado. Aí eu fazia a ração quatro hora da manhã
pro gado aí quando dava assim cinco hora , cinco e meia eu tinha de
butar ração pro gado . Depois aí eu ia separa os bezerro, entendeu?
As vaca pro canto, os bezerro pro outro pra onde não se machucar.
Quando era de quatro hora eu ia pra manga pra enxotar o gado de
novo pra mode separar de novo pra de manhãzinha tirar o leite,
separar os bezerro das vacas, tinha que separar. Tinha que butar as
vaca leiteira prum canto quando dava quatro hora da manhã juntava
mais um rapaz lá, esse rapaz chamava até [...] Nós apiava as vaca
quando nós butava um balde e sentava e tirava o leite. Quando dava
por volta de oito hora botava  na charretezinha e ia pra cidade. E
depois ia fazer outras coisa né, o bezerro que tava com bicheira, um
arame que tava quebrado, ia lá concertá o arame. Qual foi o bezerro
que fugiu montava num cavalo e saia atrás era desse jeito. E
continuava a vida desse jeito assim (Entrevista, 10/07/2008).

Essas lembranças trouxeram contextos do trabalho infantil vivenciados por

estes catadores tanto no meio rural como no meio urbano. São sofrimentos que se

deslocam nas mais diversas áreas brasileiras.

Catadora G - Bom eu nasci em Brasília mesmo né, aqui no Gama. I a
gente morou só aqui em Brasília mesmo na cidade satélite Gama,
Novo Gama e assim minha infância eu quase não lembro nada, muito
pouco. Assim, um pouco triste assim. Minha mãe morava sozinha,
meu pai largou dela e deixou a gente numa casa assim sem nada, ai
foi onde ela passou a trabalhar e deixar a gente sozinho. Dentro de
casa, era eu e meu irmão, é o mais velho. Era só nós três, era eu, ele
e minha outra irmã. Ai foi onde ela foi trabalhar né, deixar a gente
sozinha. Aí teve um tempo que não tinha como deixar a gente
sozinha, a gente não tinha nem onde morar. A gente foi morar numa
casinha, num barraquinho de aluguel. Ela ia trabalhar numa creche e
deixava eu e meu irmão e a gente ficava o dia todo comendo goiaba
verde deitado na rede [risos]. Aí chegou um tempo que ela não
agüentava mais vê tanto sofrimento e colocou a gente na creche, eu
e meu irmão e ficou com a minha irmã. I lá na creche a gente foi
muito mal tratado, a gente apanhava, a mulher da creche pegou eu e
meu irmão pra trabalhar assim como se fosse de escravo na casa
dela . Ela já não deixava na creche, a gente já morava na casa dela
isso foi lá no Novo gama. Aí a gente, sabe, ela fazia a gente de
escravo, batia demais sabe, ia dormir meia noite e acordar cinco
horas da manhã pra fazer as coisa, foi uma vida muito sofrida né
(Entrevista, 19/07/2008).
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A catadora G expressa uma infância que convive com o abandono da mãe, já

que esta teria que trabalhar para garantir a sobrevivência da família e não ter com

quem deixar os filhos. A creche surgiu como uma ação para minimizar a situação, mas

esta se torna uma ação de exploração do trabalho infantil e de situações concretas de

maus tratos, processo evidente também no relato biográfico da catadora H. São

instituições ou pessoas que se oferecem para o amparo desses menores, mais que

em troca recebem mais uma mão de obra infantil.

Catadora-H  Eu nasci aqui em Brasília. Minha mãe me teve aqui, [...]
e me levou lá pra Sobradinho. Aí em Sobradinho eu sofri um acidente
cheguei a perder um dedo cheguei a ficar em coma. Um acidente de
caminhão eu tava indo pra escola e desde então eu passei quase um
ano internada e aíeu sai. Eu lembro que minha mãe me carregava na
cacunda. Eu com um vestidinho, eu sempre com essa lembrança. Ela
me carregando pra mim tomar os remédios e tudo. Foi com meu pai e
meus irmãos. Então eu pequei e minha mãe saiu de Sobradinho e
levou a gente pra Brasilinha. Quando chegou lá a gente morava num
barraco de tábua ai minha mãe saia pra trabalhar e a gente ficava e
aí a gente ficava sofrendo né, ela ficava muitos dias fora né. A gente
precisava muito e quem ajudava a gente era minha irmã a mais velha
a [...]. Então ali, ela até mesmo fazia coisas pra a gente comer, coisas
que não podia fazer né, ela ficava fazendo coisas que não podia, aí
as vezes, pra sustentar a gente ela saia beijando né pra sustentar a
gente né, se me dá um pão (constrangimento) já com adultos, se
você me der um pão eu te dou um beijo. Dá um pão pros meus irmão
comer. Ela chegava ia lá comprar uma sacola de pão e comprava pra
gente né. Aí depois o homem ia lá e pedia outro beijo e ela ia falando
e comprava as coisa pra gente prá beijá-la [...]. E minha mãe ia assim
no mundo né tentando, trabalhando  né. E meu pai bebia muita
cachaça né, ele não ligava, abandona e saia e deixava a gente né. A
gente praticamente viveu sozinho, sozinho mesmo quem cuidou da
gente foi minha irmã mais velha e meu irmão que ia trabalhar de
engraxate e trazia dinheiro [choro]. Aí a gente ficava lá , ai depois de
tudo meu pai tirou a gente de lá eu já tava com onze anos e eu
também cuidei de um monte de cachorro, parece que m inha mãe
não tinha responsabilidade com a gente não, sabe el a pegava a
gente assim e botava na mão dos outros, sabe na mão  dos
outros e os outros que cuidavam da gente né. Ela pe gava e
largava a gente né ficava no meio de mais de mil ca chorro.
Comendo a comida que cachorro comia né. Era uma mul her que
cuidava de cachorro e pegava nós pra ajudar. Ajudar  ela a cuidar
dos cachorro e pra ajudar a gente também. Ela falav a pra minha
mãe que ia ajudar a gente só que ela não ajudava né , só judiava
da gente. Ela beliscava a gente e botava pra dormir  junto com
cachorro, botavo pra comer unha, resto dos cachorro .  Se a
gente não desse banho nos cachorro a gente apanhava , tinha
que dormir junto dos cachorros, comia nas vasilhas do cachorro
aí minha mãe pegou a gente (Entrevista,  27/06/2008). [Grifos
próprios].

A infância dessa catadora traz elementos de uma vida inicial com a família, a

lembrança dos cuidados que a mãe tinha com ela, quando estava doente, mas que a

condição da saída dos pais, em busca de um trabalho a leva a descrever o

abandono, são crianças que permanecem nesses lares cuidando de outras crianças
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e buscando formas para adquirirem a alimentação para os outros irmãos. Dois

fatores preocupantes são revelados: a relação que a  irmã mais velha tinha com

outros adultos, em troca da alimentação para os irmãos mais novos, e a exploração

da força de trabalho dessas crianças pela dona da instituição na qual elas viviam.

O trabalho infantil traz a marca da negação da condição do ser criança e do ser

adolescente no qual a catadora I relembra sua infância e a concebe como um direito

que lhe foi negado.

Catadora I - Logo no começo com minha mãe saia pra rua com os
filho igual menino de rua [...]. Aí um dia ela amanheceu morta, a
minha mãe.  Ficou eu e minha irmã ai nos ficou na casa dela. É
qualquer um que cuide dos seu filho é mãe mesmo! Foi assim ela
cuidando da gente, depois foi pra Salvador e ela butou a gente pra
vender pipoca. Eu passava o dia todinho lá, dia e noite, dia e noite.
Nunca tive infância, nunca tive direito, se eu saís se da
companhia dela eu ficava jogada na rua, ai foi pass ando o tempo
e eu continuei com ela [...].Quando eu perdi minha mãe eu fiquei
sem ninguém, eu tinha idade de uns oito a nove ano eu e minha irmã.
Nessa época ai minha mãe já sai no centro de Feira de Santana
cassando latinha, cobre pra sustentar a gente, pra comprar as coisa
pra gente, né. Ela sustentava a gente assim pegava coisa no lixo pra
nós comer, depois que ela faleceu aí ficou mais difícil. Eu perdi meu
documento que tinha o nome dela, o certo [...]. A minha idade certa
não é essa, eu não sei se tenho mais ou se tenho menos. Idade que
eu tenho talvez no registro eu tenha outra, né. Inclusive da morte
dela, eu não te falei da morte dela, meu pai vivia mais ela e nesse dia
que eu te falei que eu fui dormir na casa de [...], nesse dia ela me
chamou e disse assim, sua mãe morreu. Só que eu fui ver ele já tinha
arrumado, num sei se você já viu era aquela casa de barro, na Bahia
tem muito chama [...] de barro[...]. Aí quando eu fui lá vê, ela não
tava, ele já tinha feito uma mesa de madeira, botado ela com as
velinha. Só que eu era tão pequena que eu nem dei ligança, achava
que ela tava dormindo. Fui dá ligança depois que ia passando o
tempo né. Olhei assim, ela tava dormindo, não tinha sangue não tinha
nada né. Aí tudo bem o pessoal começou a chamar a polícia [...]. E
esse negócio que lá ia pra rua e pedia, pedia que e la pedia
também. Catar cobre na rua ela levava os menino, eu  lembro que
ela levava os menino eu lembro que eu tinha uma irm ãzinha
desse tamanho aí [mostrando a neta que estava no se u colo] ela
levava e aí ela bebia, caia nas rua com os menino n a calçada lá.
Ela dormia e o pessoal carregou a menina até hoje e u tenho
irmão que eu não conheço. Sei que foi passando o te mpo
quando robaro esse e ela ficou grávida de outro nen ê, robaro
também. Quando eu consegui achar a menina, mas ante s eu
tivesse deixado lá pro pessoal criar. Eu achei a me nina na casa,
tavo cuidando bem da menina. Só que a gente levou a  bebê pra
casa sabe. Só que a gente dormia naquele barracão p equeno,
sem forrar o chão dormia todo mundo junto, só que d e noite eles
bêbado mataro a menina, a bebê amanheceu morta. Sei  que foi
aquele desastre . [...] nunca tive oportunidade de estudar só
trabaiava, inclusive tinha uma mulher em Salvador que ela me
colocou no colégio, só que eu ou estudava ou ficava no barraco dela.
Só que lá os colégio era mais rígido, né. O colégio que estudava era
igual um castelo né, tinha que chegar no horário ce rto se não
chegasse os portão já tava fechado. Era tipo um cas telo, o
pessoal batia na porta e não via nada, o pessoal fi cava lá pra
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dentro. Aí eu estudei mais foi no comecinho, estude i mais não
aprendi nada. Eu trabaiava mais do que estudava. Eu  não tive
oportunidade de estudar de fazer um curso nada [... ].Foi assim, eu
nunca tive infância, em Salvador é divertido mais eu ficava, eu via a
multidão e eu lá no carro de pipoca pra trabalhar. Era trabalhando,
vinte quatro hora trabalhando (Entrevista, 06/07/2008). [Grifos
próprios].

As experiências relatadas trazem o peso moral da perda e de exclusão vividos

também por seus pais envoltos a situações de extrema miséria os impedindo de

exercerem o papel de pais. Alguns são retratados como pessoas despreparadas para

exercício dessa função do cuidado com os filhos. Assim, são núcleos familiares

constituídos de extrema exclusão como é o caso da catadora I que caracteriza seus

pais como pessoas em situação de rua, segregadas ao mundo dos considerados

descartáveis. São crianças obrigadas a deixar a escola e submetidas ao trabalho

como condição para a sobrevivência, abandonadas a própria sorte e ao determinismo

de terem que agir como adultas mesmo na mais tenra idade.

Outro fator percebido é a presença do álcool nesses núcleos familiares

conforme relato da catadora I. Freitas (2005) aponta que o álcool é utilizado pelas

pessoas em situação de exclusão, no cenário da rua, como forma de enfrentarem as

conseqüências de exclusão, processos complexos do cotidiano, essa confirmação

articula-se ao relato da catadora I.

O alcoolismo se faz presente também na narrativa da catadora H, aqui os

processos de exclusão se davam no lar, caracterizado pelo abandono dos pais. A mãe

se ausentava por períodos longos devido ao trabalho, e os filhos conduziam este

núcleo familiar se estendendo aos cuidados com o pai doente, o alcoolismo nesta

situação concretiza-se em uma situação de fuga dos problemas provenientes do

próprio lar. Na concepção da catadora H, os conflitos existentes no lar com o

alcoolismo do pai, e a doença que o acometia e o alcoolismo da mãe, levaram essa

catadora para o alcoolismo ainda na infância. Uma situação merece destaque: mesmo

a mãe sendo caracterizada como usuária do álcool isto não lhe tirava a imagem de

uma mulher que trabalhava para manter sua família, considerada pela filha como

trabalhadora.

Catadora H -Aí meu pai vivia mais no hospital que em casa, aí minha
mãe muito preocupada, muito revoltada também por causo que minha
mãe ela tava melhorando de vida, meu pai não tava mais batendo nela,
não tava judiando mais dela ela tava até feliz mas depois que meu pai
foi parar numa cama e depois de tudo que ele fez minha mãe se
revoltou e começou a beber [silêncio/choro]. Aí ela trabalhava, ela
trabalhava bebendo, ela não trabalhava sem beber. E la trabalhava
de doméstica. Ela trabalhava de tudo ela rastelava,  ela, tudo que
pediam pra ela fazer ela fazia. Era trabalhadeira e la. Aí ela
começou a beber né, meu pai ai ela começou a beber e fazer coisa
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errada também, começou a beber e começou a farrear,  começou a
farrear e abandonou nós mais uma vez[...] Ela morre u na festa, Ela
passou mal na festa, por causo que ela não podia be ber e ela
continuava bebendo[...]. Eu já novinha, com a bebed eira da minha
mãe e o abandono da minha família eu comecei a bebe r, comecei a
beber e ficava assim bêbada na rua, dormia na rua, lá no
Cruzeirinho, é no Goiás em Luziânia. Eu ficava na r ua bêbada aí
meu irmão me batia muito e me judiava muito, né . (Entrevista,
27/06/2008). [Grifos próprios].

Essas narrativas evidenciam outra situação, no contexto da infância negada, a

completa ausência da palavra escola ou de algum tipo de aprendizagem relacionada

ao setor educacional nos relatos dos catadores H, G, P, J, Q e C, mas que na

narrativa da catadora I este ponto é ressaltado pela impossibilidade da permanência

na escola. Para essa catadora a escola representa uma instituição que não lhe abriga

possibilidades devido ao trabalho infantil. Esse ponto também foi encontrado nas

narrativas da catadora L e do catador N, são verificados constatações dessa

impossibilidade do direito à escolarização.

A escola apresenta-se incapaz de buscar formas de incluir esses pequenos

trabalhadores, constitui-se algo que lhes parece impossível, pois seu acesso e a sua

permanência vão depender do tempo, situação complexa, já que esses catadores,

desde a infância precisaram trabalhar para manterem suas famílias como nos relata o

catador N. Esses são alguns dos aspectos que os fazem abandonarem a escola.

Catador  N- Na minha infância eu trabalhei assim, de vigiar carro
assim, eu tinha de treze ano pra catorze ano assim. Eu estudava mas
só que eu estudei um ano e não aprendi nada. Só trabalhando e
ajudar meu, nessa época minha mãe não morava aqui, ela morava
em Maranhão pra eu trabalhar pra mim buscar ela. (Entrevista,
9/07/2008).

Para Gentili (2003, p. 41) “Escola para todos, sim. Mais direito à educação para

poucos”. Esses pequenos trabalhadores ficam segregados à negação do direito à

educação. Alguns elementos constituem este panorama: a dificuldade econômica que

essas famílias articuladas a situações de extrema miséria; a burocracia do sistema

educacional em não reconhecer a exclusão em que vive uma determinada parcela da

sociedade, mesmo que esta realidade esteja próxima ou porque não dizer vizinha de

determinadas instituições educacionais; e a própria condição do trabalho infantil e ou

infanto juvenil a que os menores são submetidos. Esses são alguns fatores que

causam o abandono da escola no relato dos catadores pesquisados, como o da

catadora B:

Catadora B - [...] lá em Santo Antônio morando lá e estudando, só
que quando eu passei pro 1° ano do primeiro grau, a í, né teve que
comprar uns cadernos e uns livros que era muito caro, aí mãe não
conseguia comprar, aí eu tive que sair da escola, aí eu tive que sair,
aí eu sai, isso tem uns seis anos, isso aconteceu, ai eu sai da escola
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[...] aí nós começamos a trabalhar [...] os meus dois irmãos
continuaram estudando e eu não fui pra escola mais porque quando
eu tive que me matricular na escola eles pediram um monte exigência
e tinha que estudar a noite, mas eu não quis porque aqui era muito
perigoso ,no começo, até hoje é um pouco né. Aí eu decidi em não ir
mais a escola, aí nesses dias agora eu tentei ficar na escola ai eu não
agüentei, me deu falta de paciência, aí eu sai da sala. (Entrevista,
02/06/2008).

Alguns temas nos chamam atenção nos relatos dos catadores que abordaram

a escola e a sua impossibilidade. Um aspecto que percebemos: as idades destes

catadores que variam entre quarenta e vinte dois anos (Apêndice 02). Este dado nos

informa que essas experiências ocorreram entre os anos setenta, oitenta e nos anos

noventa, algumas chegando ao início dos anos dois mil. Essa situação nos leva a

refletir sobre as mudanças representativas que ocorreram na escola nesse período na

perspectiva da inclusão e o porquê não chegaram a essas pessoas. Outro elemento

para a nossa reflexão é perceber que essas escolas se localizam tanto no meio rural

como no meio urbano, uma delas é situada no Distrito Federal-DF e a outra no entorno

do DF.

Assim, constatamos que realidade não encontra justificativa na falta de escola,

mas, sim, que estas possam fazer o caminho contrário, saírem da concretização da

garantia, da manutenção e da legitimação de uma sociedade desigual e partirem, o

mais urgente para uma práxis pedagógica baseada na concepção de Freire (1987)

com o intuito da formação de cidadãos plenos. Com isso, passar a conceber o ser

humano como um ser da práxis, ser da ação, da reflexão, capaz de nomear o mundo

para transformá-lo, dessa forma a escola poderia conceber a história como um espaço

de criação e não de legitimação do status quo. Acreditamos que a escola tenha que

desvelar a importância da esperança para a existência individual e social do ser

humano (FREIRE, 2003).

Este pode ser um discurso recorrente, mas torna-se legitimo, quando nos

encontramos com realidades como as relatadas pelos catadores. São segmentos da

sociedade que ainda estão segregados à exclusão, lutando diariamente pelo

atendimento das necessidades básicas do ser humano, desse modo, a luta pelo direito

à escolarização de forma ampla se constitui uma meta urgente e concretiza a

desigualdade da relação entre aqueles de têm o direito à educação e desses que são

esquecidos à margem do processo educativo, essa luta se revela desigual no contexto

da democratização escolar.

Esta afirmação é confirmada na narrativa da catadora L.

Catadora L - Eu nasci em Feira de Santana na Bahia mais não
conheço vim pra cá muito criança. Voltei lá umas duas vezes mais
também não conheci a cidade só de passagem, mas fui criada
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morando no Goiás mas trabalhando aqui no DF. Então eu saia todo
dia de manhã desde pequena com sete anos eu já trab alhava, eu
saia de casa deixava meus irmãos e vinha trabalhar aqui no
Plano, vendia doce no semáforo e passava o dia todi nho.
Quando eu chegava às vezes dava pra mim ir pra esco la as vezes
não dava pra eu estudar. Ali era diariamente. Nessa  época eu
morava em Santo Antônio eu tinha por volta de sete anos mais
ou menos. Eu já trabalhava já vendia doce no semáfo ro pra
ajudar em casa. Saia cedo de mais e chegava muito t arde. Eu
estudava a tarde, duas hora mais nunca chegava no h orário.  Aí
eu fui deixando de estudar por que eu tinha que tra balhar desde
pequena. Assim eu não tive infância não podia estud ar por que
eu tinha que trabalhar, não podia brincar por que e u já tinha uma
responsabilidade muito grande, eu já tinha que trab alhar para
poder ajudar meu pai a criar meus irmão por que com o ele era
separado e teve três filho da minha mãe e mais três  da minha
madrasta que me criou então tinha que por eu ser a mais velha
eu tinha que trabalhar pra sustentar toda aquelas c riança. Eu não
me considerava como uma criança, não, eu já tinha uns quinze ano
eu já tinha responsabilidade pra sair lá do Goiás pro DF trabalhar e
ter que voltar pra casa com dinheiro pra ajudar. E assim foi minha
infância e minha adolescência (Entrevista, 20/07/2008). [Grifos
próprios].

A catadora M também, nos afirma ter experimentado dificuldades semelhantes,

mesmo em localidades do meio rural.

Catadora M - Eu nasci em Cajazeira Paraíba. Quando eu saí de lá eu
era pequena morei mais foi na Bahia em Jacobina. Aí eu morava num
interior pequeno mais minha mãe [...] Lá eu trabalhava quebrando
mio e debulhando feijão e colhendo tomate na roça. Eu ganhava
cinco por dia, seis. O dia todo de manhã até cinco horas [...]
Quando eu tava com (momento de silêncio, tia interr ompeu
falando que era dez anos) foi de dez ano de idade. Eu estudei até
a segunda série, quando eu arrumei um marido eu dei xei de
estudar agora é só cuidando dos filho né . (Entrevista, 21/08/2008).
[Grifo próprio].

São imposições de modos de vida que estes sujeitos foram obrigados a

enfrentar no decorrer de suas trajetórias para poderem não se amortizar por completo.

São sujeitos que lidam, desde a infância, com processos complexos da negação do

ser humano em que são tratados pelo Estado como “pessoas indesejáveis” e este os

apresenta o poder da repressão,  já desde a infância, quando moram em ocupações

nos centros urbanos.

Catadora K - A minha mãe catava, antes ela catava pouca coisa,
porque ela não sabia tudo que era reciclado, só papelão. E a gente
costumava vender doce no sinal, né? E quando o trem  apertava,
porque não era suficiente, porque até você juntar u ma carga de
material, até você vender um doce pra poder comprar  alguma
coisa pra comer já morreu quem tinha fome, né? Entã o a gente
tinha que ir mesmo pras porta pedir esmola, entende u? Pra
poder pedir um prato de comida, café pra tomar café  e assim por
diante . Então é assim que a gente se mantinha durante essa
temporada todinha aí.  [...] morava numa invasão ali na Rocinha,
na Samambaia. E eu fiquei em pânico porque teve uma  operação
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também da BOPE na qual assim, tocou fogo, jogou bom ba
dentro dos barraco, entendeu? [...] Aí o pessoal sa iu colhendo a
gente assim pra dentro de um barraco pra dentro de uma casa,
né? [...] Não, eu moro ali do outro lado da rua. Se m morar coisa
nenhuma. Só pra sair dali daquele inferno, entendeu ? Que era
bomba, tiro de borracha. Foi uma coisa assim, muito  feia,
apavorante, entendeu? Então assim, a partir daí a g ente saiu de
lá, não tinha nem como ficar.  Então foi quando a gente começou a
trabalhar bem duro no sinal vendendo doce, né? E assim, o pessoal
chamava a gente pra prostituição, né? Chamava pra r oubar.
Chamava,  sabe? Soltava piada, assim muito forte as sim, que eu
caía em desespero, chorando. E eu falava meu Deus, não é isso
que eu quero pra mim, não é isso que eu quero pra m inha vida,
entendeu? E eu não vou aceitar. Não vou concordar d e jeito
nenhum. E veio outras pessoas que vendiam com a gen te e veio
e falavam assim: “[...], se aparecer fulano de tal aqui me
oferecendo tanto pra mim poder, sabe? me entregar, pra mim
mostrar meu corpo, eu vou. Só pra mim poder consegu ir o
dinheiro pra poder levar pros meus pais poder se al imentar”.
Entendeu?  E eu falava assim eu não faço. Eu não vou. Eu não vou
abrir mão de jeito nenhum pra poder conseguir isso dessa maneira
suja, entendeu? Eu não vou. Vou trabalhar. Vou correr atrás. [...] De
jeito nenhum eu vou aceitar esses abusos deles. De forma
nenhuma. Porque a gente recebe muito, entendeu? E e u chegar a
um ponto assim de adoecer, entendeu? No sinal, vend endo
assim, do pessoal vim com tanta pressão. Porque voc ê é nova,
uma criança, nova, tava ali vendendo até altas hora s da noite,
né? Então o pessoal já pensa outras coisas erradas.  Aí não vê o
lado da necessidade mesmo da pessoa. Então assim, e ra muito
humilhante. Muito, muito mesmo. Assim, que eu chegu ei a pegar
meus cabelo e faltar arrancar assim, e dá um jeito de entrar em
contato ligeiro com a minha mãe, pra mandar vim me buscar
porque eu não tava dando conta nem de chegar na rod oviária pra
poder vir embora do Plano. E assim, são coisas muit o forte,
muito, muito forte que assim, eu não queria que eu meu filho
passasse, que muitas crianças e adolescentes não pa ssem
assim, de jeito nenhum. Porque é dolorido, muito do lorido,
entendeu?  E teve uma época que já aqui na invasão a gente tava
por um aperto muito[...] E aí eu saí andando assim, simplesmente
parar um carro e falar assim: “Oh menina me mostra seus peitos
que eu te dou cinqüenta reais agora”. Aí eu falei a ssim, eu não
sou nenhuma mulher da vida pra fazer isso não, sabe ? E ele:
“Você num tá chorando? Num tá passando necessidade? ” Como
se ele soubesse, assim, querendo forçar.  Tô, mas n ão é por isso
que eu vou ceder coisa alguma errada, entendeu? Eu não vou. Aí
ele falou assim: “- Entra no meu carro, é rapidinho . Você só me
mostra os seus peitos”. Eu não vou mostrar de jeito  nenhum e fiz
a volta ligeiro, entendeu? E saí correndo pra dentr o de casa, né?
Lá na frente, vim correndo ligeiro assim até chegar  e depois eu
raciocinar e falar: Meu Deus do céu, isso é a tenta ção do diabo,
pra gente se entregar, pra tá fazendo alguma coisa errada. E por
uma coisa que eu podia até pegar, mostrar, né? Tão simples. Já
tava lá na rua  (Entrevista, 03/06/2008). [Grifos próprios]

Nesta narrativa a catadora K, e recordando também o relato anterior da

catadora I, podemos considerar que essas catadoras já são filhas de catadores e

demonstram em suas narrativas a sobrevivência precária dessas famílias.  A catadora

K revela que a falta de alimentação os leva, em diversos períodos dessa trajetória, a
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pedirem esmola em especial os que estão à frente do núcleo familiar, cuidando dos

irmãos, enquanto os pais trabalham na coleta.  A figura materna e paterna se desloca

para DF e deixam suas famílias no entorno, só retornam a esse núcleo quando

conseguem vender o material recolhido.

Outra situação argumentada pela catadora K é a dificuldade de as meninas se

manterem longe dos diversos convites a participação de roubos e prostituição infantil,

situações em que as crianças, que trabalham e vivem nas ruas dos grandes centros e

ou que ficam sozinhas em seus lares à frente dos núcleos familiares estão expostas. O

convite a prostituição infantil violentava a catadora K, diariamente, causando-lhe danos

físicos e emocionais. Essa luta era diária na escolha da resistência, para se manter

íntegra, tal qual havia deixado seu lar.

O Estado se faz presente na lembrança dessa catadora. Foram relembradas as

ações que envolviam os processos de retirada, isto acontecia nas ocupações, locais

em que vivia com a família. Nesses espaços, a presença do Estado é materializada

como o algoz, aquele que lhe nega a condição do estado de direito.

Outra narrativa que observamos a presença desse mesmo Estado é

encontrada no relato da catadora F. Nesse registro, o Estado executa as operações

das frentes de trabalho, chamadas por alguns de frentes de emergência e que

crianças também trabalham nessas frentes para ajudar seus pais.

Catadora F - É então, eu nasci na Bahia né. Santa Maria da Vitória.
Eu vivia com a minha mãe, quando eu era pequena eu vivi com a
minha mãe [...] o serviço que eu fazia lá era varrê rua, come cei a
varrê rua com uns doze ano, que eu fazia rua, eu, m inha mãe e
minha irmã mais véia. Aí quando chegava o dia de re ceber o
governo falava que não tinha mais dinheiro, que não  tinha
pagamento naquela sexta feira.  Chegava voltava pra casa, aí minha
mãe tinha uma muié lá que fazia compra fiado pra pagá no mês, no
dia certo. Quando chegava no dia certo não tinha o dinheiro pra pagá.
Aí a muié, não, não esquenta não, deixa pra pagar no dia que você
puder aí nos comprava, comprava, comprava. Inté hoje nós ainda
deve a muié ainda por que quando nós recebi ainda era pouco. Não
recebia o que a gente trabalhou (Entrevista, 21/08/2008). [Grifo
próprio].

Assim, a lacuna aberta desde a infância os criou meninos e meninas que se

reconhecem com personalidade de “viradores” para buscarem no caos, as desafiantes

possibilidades de sobrevivência.

Catador A - [...] Nós chegamo na cidade que não conhecia ninguém,
então a gente não conhecia ninguém então é muito difícil. Quando
você chega na cidade que não conhece  ninguém, sem dinheiro. Não
tinha nada, passando fome e tal e um tempo de chuva, muito
chuvoso, isso em setenta e dois, i a gente sofreu muito, teve que
lavar carro sem saber pra ganhar dinheiro, pra sobreviver, meu
padrasto saiu pra procurar emprego passou três pra chegar em casa
e a gente sem saber onde ele estava. E como toda vida fui uma
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pessoa assim, gostava sempre de correr atrás.  Então sai andando
pelo meio da rua, achei uma casa véia [...] e achei o lugar pra butar
minha mãe e meu irmão, [...] peguei e fui aluguei essa casa lá, butei
minha família dentro  e depois de uns 08 dias que descobrimo de
quem era o dono. E mamãe com medo do pessoal brigar porque a
gente não conhecia o dono e a mulher disse não, a mulher morava
num prédio de primeiro andar e os barraquinhos era tudo embaixo,
umas lojinhas abandonada. Ela disse eu sou a dona, vocês pode ficar
aqui tranqüilo, seu filho, eu não sei como ele teve coragem de limpar
isso aqui, porque tava daquele jeito (Entrevista, 08/07/2008). [Grifo
Próprio].

Uma situação foi percebida em todas as narrativas que apresentavam relatos

sobre a infância era a presença do trabalho infantil. O trabalho se diferenciava em

suas características, considerando os contextos urbano e rural. No urbano, o trabalho

aproximava-se do fazer doméstico, da venda de doces nos sinais de trânsito e da ação

de vigiar carros. No meio rural as atividades são centrada em atividades no lidar com a

terra, nas pedreiras ou mesmo auxiliar os pais no labor das frentes de trabalho. Uma

questão apresentava-se única, a consciência do sofrimento causado pela segregação

do direito à infância e à adolescência.

Adolescência e infância se misturam como nos relata a catadora L:

Catadora L  - Aí me virei mulher na mesma situação, quando eu tinha
quinze ano eu conheci o pai dos menino a gente começou a namorar
e a gente começou a namorar e logo eu engravidei e ai quando eu
engravidei da minha primeira filha, meu pai aquele homem muito
antigo não aceitou, me expulsou de casa aí a responsabilidade foi
maior, aí o [...] nunca tinha trabalhado assim só trabalhava em casa
cuidando da mãe dele e a responsabilidade foi grande pra sustentar,
sustentar filho mais marido. Então eu trabalhei desde pequena
quando eu fui morar com ele eu tava já com dezessete ano,
trabalhava grávida, trabalhei minha gravidez  todinha pra poder pagar
aluguel, pra comprar comida, essas coisas (Entrevista, 23/07/2008)

No relato da catadora L, a adolescência só dava continuidade ao processo do

trabalho só que neste a responsabilidade era maior devido à necessidade de zelar

pelos filhos e também pelo companheiro, inicio de um novo núcleo familiar.

Dessa forma, a infância desses catadores é legitimada por sua própria

negação, são segregados do direito de serem crianças e adolescentes, pois o trabalho

infantil, o abandono à escola, e as situações de extrema miséria a que estão expostos

legitimam sua exclusão.

7.2 “Chegava aqui em Brasília o que eu ia fazer, se  eu não sabia de
nada?”

Um tema recorrente nas narrativas dos catadores é o processo de mudança

constante. São em sua grande maioria emigrantes vindos do nordeste, centro oeste e

alguns do sudeste. Alguns já são filhos desses emigrantes, nascidos aqui no Distrito
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Federal (Apêndice, 03). Esses brasileiros passam suas vidas mudando-se, de um

lugar para o outro à procura de uma vida melhor, na esperança da obtenção de um

trabalho para que possam manter suas famílias. O projeto da vinda para Brasília

apresenta-se como uma possibilidade.

A catadora E ao apontar as dificuldades vividas no lugar de origem constrói

como possibilidade a mudança para Brasília, mas antes passa a viver em outras

cidades como forma de buscar meios para a sobrevivência.

Catadora E - Aí de lá quando fomo crescendo já gaiamo o destino pro
lado de cá, de carona, pai com nós tudo. Aqui fiquemo, fiquemo em
Brasília, paramo em Irecê de Irecê viemo pra cá. De carona também
cheguemo aqui, aqui é o canto de nós ficá. Há tamo até hoje. Tem
dois fio que nascero no Goiás, esse aqui já nasceu aqui (apontado a
criança). Quando eu cheguei aqui essa  minha tinha quinze dia de
nascido, ela entrou pra sete ano já. Sete ano. Ai tamo até hoje aqui
em Brasília [...]. Ai fiquemo ai até hoje e viemo pra cá, como eu contei
pra tu, cá como eu contei pra tu quando viemo pra cá eu tô aqui até
hoje. Daí aqui foi um cantinho de nós viver, de nós, mio e pronto, nós
não fomo se embora mais (Entrevista, 21/08/2008)

Ao apontar os filhos e relatar a naturalidade deste, a catadora
compõe os elementos de pertencimento ao local, esses agregam
valores ao lugar no sentido do local  apresentar possibilidades para
que ela e sua família possam sobreviver. O tempo de morada em
Brasília é contado pela idade de uma de suas filhas. (DIÁRIO DE
CAMPO, 28/08/2008)

Para a catadora E “Brasília”,  além de representar este local de uma vida que

se apresenta diferenciada daquela vivida no seu local de origem e em outros locais

que já conheceu, ela já estabeleceu uma relação de pertencimento, teve seus filhos. O

sentimento de “Brasília” como possibilidade é semelhante ao sentimento apontado

pela catadora U.

Catadora U - Bom dia meu nome é [...], eu vim da onde eu vim né. Eu
vim de lá da Bahia de Jacobina, eu nasci no Pernambuco. Aí eu fui,
não casei me amiguei com um rapaz de lá e tenho meus filho aqui né.
Eu não gosto nem de contar minha vida não, por que minha filha que
fez vim pra cá desmaiou [os olhos lacrimejam, a voz apresenta um
tom de tristeza] de fome e apesar deu tá aqui a gente é humilhado
por que veve debaixo de barraco, outro chama de ladrão, chama de
criminoso, não acredita nas pessoa mais Jesus acredita, o coração é
limpo. A gente vê muitas coisa, não to aqui não é por que quero mais
eu acho mais melhor eu ta qui dentro de DF,  não é por causa de
outra coisa é por que meus fio nunca passaro fome e na Bahia a [...]
passou fome . [...] Eu trabalhava quebrando licurí pra vender a vinte e
cinco o quilo [...]. O que era que eu trazia da feira [voz exaltada, alta]?
Vi as coisa e não podia comprar. Trazia um quilo de farinha e um
salgadinho daquele mais barato que tinha na venda, era o que eu
trazia pros meus fio. Quando meu fio me via chegar, o [...] dizia: mãe
cadê meu salgado, cadê minha bolacha. Eu dizia meu filho não deu
pra comprar. Então naquilo eu fui me desgostando, só que lá é um
lugar calmo pra gente viver, o negócio é o passadio, serviço só no
inverno também [...] (Entrevista, 21/08/2008).
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Ao chegarem aqui ao Distrito Federal, denominado por muitos dos catadores

como “Brasília”, eles se deparam com o cenário do desemprego e da falta de

experiência exigida pelo mercado de trabalho. Acrescido a isso a impossibilidade de

um lugar para fixarem suas famílias. Diante disso, se agrupam em ocupações como

nos relata as catadoras U e Q, em que percebem o olhar discriminador dos que estão

fora desse contexto. Para Freitas (2005) essa é a condição de quem vive no mundo

subterrâneo.

Outra situação identificada decorrente das dificuldades encontradas: alguns

estabelecem um movimento de ir e vir entre os seus locais de origem e “Brasília”,

movimentando-se, também, dentro do próprio Distrito Federal e no entorno como nos

relatam as catadoras Q e K.

Catadora Q - Aí vimo pra Brasília quando nos cheguemo em Brasília
nunca foi mais do jeito que foi a primeira vez. O negócio já ficou mais
difícil vimo pra Brasilinha, outra vez, aluguemo uma casa [...]. Aí
depois ele disse não, vamo pra Brasília. Eu tinha muito medo de
Brasília. Quando eu vinha pra qui eu não ficava aqui, eu ficava só de
Brasilinha pra trás. Tinha medo, realmente eu tinha muito medo de
Brasília, só via passando coisa horrível pegava no rádio, eu tinha
muito medo [...]. Há vamo pra lá que lá é melhor. Vim e nós,
cheguemo aqui, dinheiro ninguém tinha pra alugar casa aqui, dentro
de Brasília. Tinha um bucado de gente de trás da rodoviária. Vamo
ficar aqui, nós decemo do ônibus. Aí ele desceu foi em cada barraca
e tava conversando com pessoal que tava lá. Não aqui é muito bom,
muito bom! Aí nós fiquemo pra lá. Lá nos fizemo o barraco, lá nós
fiquemo (Entrevista, 02/07/2008).

Catador K - Eu sou daqui de Brasília, nasci aqui em Brasília. Antes a
gente morava em outras invasões, assim, a gente nunca acostumava
ficar muito tempo em uma só, a gente ficava sempre pulando de uma
para outra por causa de derrubada, por causa de situação de
convivência com outras pessoa. Então a gente sempre ficava
mudando, então era no CIA, na Estrutural, na Samambaia, e assim
por diante, até quando a gente chegou aqui (Entrevista, 02/06/2008).

Freitas (2005) mostra que esse movimento de ir às cidades grandes para

conquistar melhorias de vida é uma característica desses trabalhadores, que já estão

excluídos do mercado formal. Para a autora “Essa população de trabalhadores, cada

vez mais sugada, não tem segurança no trabalho nem esperança de voltar a ser

empregada” (FREITAS, 2005, p. 103). Com esse cenário, alguns desses catadores

trazem experiências referentes à exclusão também no trabalho rural e ou já vem de

experiências do trabalho informal em seus lugares de origem. Esses trabalhadores se

defrontam com dificuldade de se inserirem no mundo do trabalho e passam a pedir

esmolas, situação que hoje, ao relatarem, lhes causa constrangimento.

Catadora I - Inclusive quando nós chegou aqui em Brasília eu nunca
trabaei assim, nunca tive oportunidade de estudar só trabaiava [...]
Chegava aqui em Brasília o que eu ia fazer se eu não sabia de nada.
O que eu ia fazer era pedir na rua. Eu passei mais de dez ano
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naquele setor bancário pedindo. Sentada lá, pedindo esmola, todo dia
eu ia, todo dia eu ia. Com a [...] eu ainda pedia quando ela era
bebezinha [se emociona] eu ganhava as coisa pra ela, o pessoal me
dava leite , roupa. Era pra mim sustentar com meus fio que eu não
sabia fazer nada [...].Você acredita, quando eu pedia, quando eu
pedia era muita humilhação [voz trêmula]. Que eu levava sabe, o
pessoal passava, fala, por que você não trabalha, sabendo ali que eu
não sabia fazer nada. Graças a Deus hoje em dia você pode enfiar a
faca no meu pescoço que eu não vou pedir. Eu pedia, eu pedia e não
tenho vergonha não. Hoje em dia eu não vou de jeito nenhum, não
mande que eu não vou. Não tenho coragem mais, sabe (Entrevista,
06/07/2008).

Alguns chegam a ir para o mercado considerado formal, mas a informalidade

tem origem e é mantida na relação entre patrão e empregado. Esse tipo de

experiência é relatado quando catadora I inicia um trabalho como ajudante de cozinha

em um restaurante do Distrito Federal e atua ali por três anos sem registro na Carteira

de Trabalho, tal situação só foi modificada, quando a catadora I conseguiu denunciar o

empregador aos órgãos trabalhistas.

Catadora I- [...] falou de um serviço no restaurante [...] Eu fui no
primeiro dia, mais o rapaz me ensinou, no segundo dia eu já fui
sozinha [...].Eu nunca tive um curso de garçon eu não sei lê. E
aprendi a servir o pessoal no salão [...]. Então chegou seu [...] tinha
que fichar a carteira da gente e ele não queria pagar. Fichar os três
ano que eu tinha trabalhado. Era assim, pulava os três ano dali e
fichava como se fosse de novo. Eu falava com ele , não que isso não
tava certo né, que tinha os três ano que eu trabaiei [...].Eu fui, era no
sindicado , agora lembrei, depois que eu fui lá o pessoal começou a ir
lá. Nunca ninguém tinha ido lá, como é?  Porque trabalhava lá quatro,
cinco pessoa sem fichar (Entrevista, 06/07/2008).

A catadora I nos demonstra a luta das pessoas que chegam de outras cidades

para garantirem o direito ao trabalho, aliado aos direitos trabalhistas. Esse fato nos

reporta a uma reflexão que é discutida na atualidade, as bandeiras que muitas

empresas levantam quando pregam a competência e qualificação profissional, mas

quando observarmos o relato da catadora I, constatamos que a degradação do

trabalho se constitui em uma ação concreta nessas narrativas.

Assim, alguns desses trabalhadores se submetem a trabalhos precários

durante anos sem nenhum vínculo empregatício, estas são formas de conseguirem os

meios para viver como nos narra a catadora P. Outros têm que reinventar outros

formatos para se manterem inclusos mesmo de forma precária como nos argumenta o

catador A.

Catadora P-  Fiquei um tempo sofrendo muito, é um vai e vem daqui
pra Formosa, até consegui uma, um emprego de doméstica, fui
trabalhar, trabalhei muitos anos assim, carteira fichada eu nunca
trabalhei aqui não em Brasília (Entrevista, 06/07/2008).

Catador A- Chegamo aqui em Brasília ai foi difícil porque ai eu já não
conhecia ninguém né, não tinha mais família perto pra me apoiar
,entendeu,o que eu achava era pessoas querendo me levar pro
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caminho errado, droga e malandragem mas eu não queria, eu queria
trabalhar pra quando eu voltar pra Feira de Santana mostrar pra
minha mãe que tinha vencido sem me envolver,entendeu? Com
qualquer tipo de coisa errada, na verdade eu queria mostrar que eu
podia ser um orgulho pra ela e só que foi muito difícil porque eu lutei,
lutei. Eu passei 6 meses aqui em Brasília e eu não conseguia,  o que
eu conseguia era arranja só o que comer, porque aí eu me envolvia
com o pessoal que trabalhava nas portas, consertando fogão, panela
de pressão, essas coisas, então ai eu fui aprendendo. Eu não
trabalhava pelo dinheiro, mas para mim aprender a profissão de
consertar panela , fogão e essas coisas (Entrevista, 08/07/2008).

Para Antunes (2005) mais de um bilhão de homens e mulheres convivem com

a precarização do trabalho e sobrevivem da mesma precarização. Esta se dá na

convivência com condições desprovidas do direito, situação de instabilidade, trabalho

temporário, precário e o desemprego. Podemos considerar que esses trabalhadores

se vêem condenados a viverem sob as condições do trabalho precário ou, ainda,

mesmo de expulsão do trabalho, levando-os a perderem, quase por completo, a sua

dimensão humana.

Desse modo, o trabalho com a coleta do material reciclável surge como

possibilidade de sobrevivência, pois nesse trabalho, não há exigência de experiência e

do contrato formal dos centros urbanos.

7.3 “Minha vida agora é catar mesmo”

O trabalho com a coleta do material constitui tema central nas narrativas. A

maioria dos catadores contou como se iniciaram nessa ocupação de recolhimento de

materiais re-aproveitáveis, com vistas ao provimento da subsistência.

A catadora P relata:

Catadora P- [...] eu vim fazer uma visita aqui, essa amiga minha
sempre falava que trabalhava e sobrevivia daqui.[...] Ai quando eu sai
ai cheguei aqui ela disse eu vou te apresentar meu serviço. Era lá
embaixo bem no fundinho do Extra assim. Ela me levou lá “eu
trabalho e com isso aqui”. Eu fiquei assim, eu disse: “ué...jamais eu
nunca tinha visto assim, nem falar”.  Eu disse como é que você
trabalha com isso assim? Ela sentou foi me explicando me mostrando
tudo, ela me mostrando tudo. Bom pra quem tá desempregado é
alguma coisa. [...] Não consegui dormir pensando naquilo. Eu digo
sabe, eu vou tomar uma decisão na minha vida, isso vai ser a minha
solução essa decisão que eu vou tomar. [...] Bom eu não podia sair
de vez porque se eu saísse  nenhum deles  estudava, porque fui eu
que botei na linha.Ai vai parar, não eles merece estudar. Se eu for pra
lá, [...] já tá estudando minha menina não tem idade suficiente de eu
deixar aqui. Se eu tirar do estudo ela vai se atrasar. Mas eu fazia os
plano, tudo na minha cabeça, eu não falava pra ninguém não. Tudo
calada, aí foi, vou esperar eles entrar férias em julho (Entrevista,
06/07/2008).
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A catadora P inicia seu relato sobre trabalho de coleta que desenvolve em

função do desemprego e pelo incentivo de uma amiga que já sobrevivia dessa

atividade há um bom tempo. Na época de sua iniciação, uma questão precisava ser

solucionada urgentemente por P: ela, com os filhos, haviam se mudado recentemente

para o Jardim Ingá, entretanto, as crianças continuavam matriculadas em uma escola

nas proximidades do seu antigo endereço, na cidade de Santo Antônio do Descoberto,

Goiás. Na qualidade de mãe, a catadora também considerava o translado diário dos

pequenos como mais uma ocupação que deveria chegar a bom termo.

Catador A - Primeiro veio eu e a [...], aí nos ficamo trabalhando e elas
ficaro lá tomando conta dos barraco e dos meninos. Colocaro os
menino pra estudar, aquela coisa, os meninos começaro a estudar lá.
Pegaro transferência dos meninos do Santo Antônio pra estudarem lá
porque não podia parar. Continuaram cuidando do processo dos
menino estudar, pra vim pra cá. Mas primeiro quem veio pra cá foi eu
e a [...] aí nos começou a trabalhar...trabalhar... Aí não tinha outra
coisa pra nos fazer, era puxar papel, entendeu? Todo mundo ganha
dinheiro com papel, vamo puxar papel [...]. A gente tentava ganhar o
pão de cada dia através daquele papel, era poquinho mais dava, nos
vendia. E tinha uma facilidade de vender, qualquer lugar comprava.
Nos passava, via aquele pessoal, aqueles pé inchado vendendo, né.
Em qualquer lugar  via o depósito eles comprando. Todo dia eles tava
ali vendendo, bebendo pinga todo dia, porque a gente não podia
vender pra comer? Aí a gente via que faltava interesse deles, se nós
vendesse mais, nós ganhava dinheiro pra turma se sustentar,
vendendo material, só que até aí a gente não tinha a experiência.
Tinha a experiência sim, de lá no meio da rua e catar. Nós não tinha
experiência de como fazer com o material, qual o tipo desse material?
Distinguir que material era aquele, entendeu? Pra nós tudo era lixo
(Entrevista, 08/07/2008).

O catador apresenta os detalhes em termos do modo como se tornou um

recolhedor de recicláveis, caracterizando as agruras desse cenário:

Catador A - Quando ela vendeu todo o material ela foi e se juntou todo
mundo e comprou uma carroça. Foi a primeira carroça e através dessa
carroça nos foi e comprou outra carroça. Aí foi que ficou [...] com a
carroça e a [...] com a carroça. Entendeu? Nessa brincadeira veio o
pessoal do Ingá porque já o povo já estudando. Aí nos ia comer o quê?
Por que no Ingá não tem maneira de você trabalhar. Um tipo de vida
assim, um emprego que você possa trabalhar. E mesmo porque as
pessoas são todas analfabetas, algumas que tem um grau de
instrução. O resto são tudo pessoas analfabetas. Tinha que arranjar um
jeito de sobreviver, não é porque é analfabeta que não come, não
sente suas necessidades. Porque tinha que arranjar um jeito de
sobrevivência pra eles aqui. Então como a gente já tava trabalhando
com o material aqui, a gente tava vendo que aquilo dava dinheiro não
faltava o que a gente comer, o principal, que até coisa no lixo a gente
achava que dava pra gente comer. A verdade é essa. Então tinha o
lixão lá também que a gente pegava coisa pra comer. Bom pelo menos
lá de fome a gente não morre. Vamo passar, pra que o material? Pra
gente vender e tem lixo que dá pra gente, tem muita coisa do lixo do
mercado lá que dá pra gente pegar lá (Entrevista, 08/07/2008).
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A característica dos pais passarem a habitar os locais no qual executam o

trabalho, e os filhos ficarem no local anterior por já estarem na escola, encontra-se

também no relato do catador A. Outro aspecto semelhante encontra-se na

preocupação e na importância que esses trabalhadores atribuem à educação dos seus

filhos. Uma questão apresentada nessa narrativa é a diferenciação que o catador A

estabelece entre ele e os outros moradores em situação de rua e, também, executam

o mesmo trabalho de coletar e vender o material reciclado. A diferença aqui

estabelecida é a utilização da renda do trabalho compreendida como o fruto de uma

atividade laboral. Silva (2007) aponta que este fato é determinado como uma crise de

identidade entre os sujeitos sociais que participam do trabalho de coleta e triagem dos

materiais recicláveis nos centros urbanos, essa diferenciação se dá quando os

catadores já percebem que o processo de catação constitui-se um trabalho. Outro

elemento encontrado na narrativa é a falta da experiência na triagem do material no

inicio do trabalho, que não era compreendido por este catador, mais isso não o

impedia de enxergar nesse trabalho uma forma de inclusão de outros que também

passavam por condições parecidas com a dele antes de ser catador.

O trabalho como catador se constitui como uma forma de sobrevivência e de

geração de renda para a família. Essa família convivia com outras famílias das cidades

do DF e do entorno, em especial a cidade de Santo Antônio, com isso percebiam e

compartilhavam as dificuldades vividas. Demonstram a falta de possibilidade do

trabalho nesses locais, ainda mais para aqueles que não apresentavam nenhuma

escolaridade, isto constitui um fato que os leva a convidarem outros trabalhadores, em

situação de exclusão, a virem para o local, já que daí poderiam retirar, até,

alimentação.

Catadora I -Nós ficou trabalhando aqui e os menino estudando por lá.
Dava pra nós sobreviver daqui que no Santo Antônio não dava. Os
menino vendendo balinha no semáfaro, ia trabalhar no semáfaro
vendendo balinha. Se não fosse os menino, graças a Deus ajudou
bastante né. Eu continuei trabalhando aqui, compremo uma carroça,
eu saia pra Águas Clara trabalhando de manhã e quando era de tarde
era lá no Riacho Fundo e até hoje é assim participando. [...] Logo no
começo os menino passava necessidade no Santo Antônio, inclusive
a gente tirava um dia pra pedir na rua pra levar, né. Logo no começo.
Não tava assim seguro daquilo que nós queria, né [...]. A gente com
os menino pra pedir alimento pra puder passar, um dia né, porque lá
era muito difícil.  A gente não pedia por, a gente pedia por
necessidade ( Entrevista, 06/07/2008).

A catadora I relembra que a renda do trabalho dos filhos a ajudara a adquirir as

carroças, mas que mesmo assim ainda necessitava pedir esmolas para que não

faltasse alimentação para os filhos. Pais e filhos trabalham, mas a exclusão continua

presente em seus cotidianos.
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Enquanto que para a catadora I, esse processo é lembrado como algo que

ficou no passado, para a catadora E representa um cenário presente que a faz lembrar

do sofrimento e das condições da inclusão precário que constituem esse cenário como

do trabalho do catador:

Catadora E - Eu saio daqui seis hora e venho e chego aqui dez hora
da noite. Aí saio eu e os três menino. Nós quatro catando, tudo mais
eu, nós cinco à noite, pro quê o dia eu fico no barraco pra lavar a ropa
dele pra ir pra escola, né. E a noite, só tem essa chance a noite. Se
não meus fio morre de fome e eu juntando material aí. Eles tão
estudando, só que eles tão precisando mais [...] é de ropa que é mais
difícil pro menino home. A [...] não a[...], a [...] até que tem mais ropa,
mais já ele que é home não tem pra í pra escola. Ó meu Jesus Cristo,
vai filho com ropinha batida, vestindo e vestindo mais vai, todo dia de
tarde ele vai. Ele foi com menino pra rua aí quando ele chegar ele vai
pra escola. Quié a parte da tarde (Entrevista21/08/2008).

A condição vivida pela catadora E é representada no presente, situação esta

compartilhada por seus filhos, experiência que causa a esses indivíduos a impressão

de que sofrem solitariamente essa dor sem tomarem consciência de que vivenciam as

conseqüências da exclusão social que atinge milhares pelo país afora.

Ao chegarmos ao local seus filhos pequenos estavam lá e uma de
suas filhas (provavelmente com cinco anos de idade) aponta para o
material de frente o seu barraco e afirma que foi a sua mãe que o
recolheu, expressa admiração e alegria. Quando a entrevista se
iniciou seus filhos sairam do barraco. Esta entrevista durou onze
minutos e vinte e quatro segundos. O sofrimento transcorre todo este
trecho da narração e dá ênfase a busca constante por alimentação
quando esta ainda é adquirida junto a coleta do material de trabalho,
unido a este sofrimento o cuidado em separar este alimento e vê o
seu estado para poder consumi-lo. A sobrevivência de buscar o
alimento no meio de restos de materiais causa-lhe a dor e a
indignação e a impressão de está padecendo deste fenômeno
sozinha (DIÁRIO DE CAMPO, 21/08/2008).

7.4 “Aí foi chegando de pouquinho”

Este grupo inicia o processo de ocupação de área considerada propícia para

trabalharem  e morar com as suas famílias. O comércio próximo lhes ofertava sobras,

deixadas em seus lixos, e havia também a possibilidade de as crianças estudarem por

haver escolas próximas a área.

Algumas famílias são identificadas como as primeiras a chegarem ao local e

descrevem a área como isolada.

Catadora F-  Quando eu cheguei aqui a [...] não tava aqui não.
Quando eu cheguei aqui tava o finado [...], do lado desse colégio.
Carrefour não era feito ainda, nem o colégio. Aí [...], o finado morava
aí onde era o colégio, aí nós ficou aqui, aí nós trabaiava aí. Catava
material ajuntava ele (Entrevista, 21/08/2008).
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Com o passar do tempo, outras famílias foram se agrupando nessa área. Na

narrativa da catadora P é constatado que há uma época em que o trânsito do ir e vir

fica mais intenso e/ou diminui. O aumento do fluxo está relacionado ao final do ano.

Quando relata que se sentia só com a companheira, convém enfatizar que o

isolamento tem um sentido polifônico, sentir-se isolada, solitária na dor e no sofrimento

da condição de exercer um trabalho que ainda é considerado marginal e recordar-se

de datas que para os povos inspiram fraternidade e solidariedade, mas, devido à

precarização desse trabalho, os catadores não conseguem recursos para adquirirem

sua própria alimentação.

Catadora P-  Aqui, quando eu cheguei  no início aqui só tinha duas
família,  que era [...] e a família de [...]. Aí nos cheguemo e ficamo ali
bem do lado, como era final do ano juntou muito, aí depois foi
embora. Aí foi indo , foi indo não sei se o sangue sempre puxa , foi
ajuntando mais umas famílias, ai fiquemos, quando chegava final do
ano iam se embora e eu continuava. Teve um ano que foi embora
todo mundo pra casa dos parente não sei pra onde só quem restou
dentro desse cerrado aqui só foi eu e [...]. Foi na época que [...] tava
[...] só fiquemos nós duas dentro desse cerrado no natal, no ano
novo. E no natal foi a primeira vez que entrou um carro e deu uma
cesta pra nós. Nossa Senhora nos quase avoa, assim de alegria, era
tudo ali [...] se não tivesse não comia (Entrevista, 06/07/2008).

O catador J rememora este isolamento que ocorre em conseqüência desses

indivíduos viverem “invisíveis” para os demais que transitam às proximidades, mas

não se aproximam por razões de diferentes ordens.

Catador J-  Quem morava aqui era só a família de [...] e de [...]. Eles é
os mais velho daqui. A dificuldade aqui era muito não tinha apoio de
ninguém [...] (Entrevista, 11/07/2008).

O sentido dos primeiros grupos que constituíam esta ocupação é refletido pelo

catador A como um grupo que  mesmo vivendo próximos de outras famílias (poucas)

era isolado, individual, constituindo ligações dos núcleos familiares. Elemento

presente, neste relato, são os encontros que esses catadores conseguem estabelecer

no decorrer deste percurso pela sobrevivência.

Catador A-  Aí foi chegando de pouquinho. Era só a gente. Tinha o
[...], o barraco dele era bem pra cá nos não era misturado com ele
não. Já conhecia o [...]  muito anos, mas não era assim morar junto,
trabalhar junto, não. Era ele cuidando da família dele e cada um
cuidava da sua família. Eu catava com A [...] era eu e [...]. [...] cata pra
lá, catava o material dela não era nada junto. Ninguém tinha
compromisso com ninguém era cada um por si (Entrevista,
08/07/2008).

O catador C confirma o movimento do início da ocupação assemelhando-se às

considerações dos catadores anteriores. Identifica as pessoas, que estavam no local

quando ele chegou, aponta para as direções onde ficavam e descreve as diversas

mudanças ocorridas nesta área. Ao fazer esta descrição, olha e se expressa com os
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movimentos apontando para estes locais e informa que só havia duas famílias ao

chegar ali. Comenta que o comércio local não existia, nem a estrutura do asfalto e que

não tinham acesso a água e nem a luz. Só depois de algum tempo que não consegue

definir claramente, que chegam outras quatro famílias.

Catador C - Aqui quando eu cheguei aqui outra pessoa mais veia que
tinha aqui era [...], depois  era [...] depois era eu. Depois deu veio seu
[...] veio o regi e foi chegando o pessoal todinho. Depois de regi veio
o pessoal de [...]. Fui eu [...], depois do [...] fui eu depois seu [...],
depois [...] , depois o [...] ali. Depois de [...] foi o pessoal de seu  [...]
Aí depois veio chegando os outro veio chegando os outro (uma
catadora chegou e interrompeu colocando a sua posição na
chegada). [...] Era quando nós cheguemo aqui, aqui não existia essa
pista não, aqui só existia os barraco da gente e os caba que corria
atrás das mulher, das menina pra prá...e aí até como se diz eu
mesmo na época chamei meus menino e o cara que correu atrás da
minha menina, da minha fia ai eu corri atrás dele pra vê se nós
pegava nós não pegou aqui era só mato. Não existia nada aqui não
existia, não existia Carrefour, só o Extra e o Shopping, quando eu
cheguei nem o Shopping não tinha. Tava numa previsão deles fazer o
Shopping. Fizero o Leonardo da Vince, depois fizero o Carrefour. Aí
era só mato, só mato isso aqui. Água aqui nós não tinha previsão de
pegar água do outro lado aqui. Nós ia pegar água lá naquela bica lá
de carroça. Quem não tinha pegava água no carrinho e vinha embora
[...] ( Entrevista, 10/07/2008).

Assim, constituindo-se o processo de agrupamento deste grupo de catadores,

dividem o mesmo espaço geográfico, as dificuldades do lugar e o simbolismo de

viverem ali revestido do sentimento de isolamento mesmo que no local alguns

catadores estivessem com os seus núcleos familiares.

7.5 “O mais difícil de você está na rua e chegar em  casa e os barraco está
derrubado”

A vivência diária com esta condição de morarem no “cerrado” lhes causa uma

certa insegurança em relação à moradia no sentido do lugar seguro. Moram em

espaços denominados públicos, a rua, nos cerrados, debaixo de viadutos e carregam

com isso a não aceitação da população e do Estado que os tratam como “invasores”.

É o que nos afirma Freitas (2005, p. 121):

As pessoas que “habitam” o mundo subterrâneo experimentam,
assim, uma situação de exclusão que, ao mesmo tempo, que as isola
debaixo de marquises, as deixa expostas ao descaso e ao rude trato
por parte dos gestores das cidades e dos mantenedores da ordem
pública [...].

Este grupo denomina o local que é ocupado como “cerrado” pela própria

característica do espaço. Dessa forma, o poder público se fazia presente no sentido da

repressão com uma certa  freqüência como nos afirma a catadora G:
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Catadora G-  [...] a derrubada aqui era, começava assim era de mês
em mês . Daí a poco foi de quinze em quinze, daí a poco foi de
semana em semana derrubando. A gente fazia o barraco hoje daqui
uma semana a gente já tinha, já tinha quê. A gente nem fazia direito
que já sabia que eles ia derrubar, então a gente nem fazia os barraco
direito [...]. Era muito triste, muito triste por causa que e, assim por
mim não por que eu não tenho mais criança pequena né, mas eu me
sentia triste pelas outras pessoas que tinham criança pequena que as
vezes, em tempo de chuva mesmo já derrubaro muito aqui chovendo,
eles saí e a lona cobria a chuva e a gente correr pra algum canto ou
então botar uma lona eu ficava pensando, eu falava assim: Nossa
Senhora como pode existir gente tão cruel, olha o tanto de criança.
As vez a gente corria pro galpão ali do feirão e as mulher tudo
correndo com as criança, com as criança, i era uma tristeza, né. Eu
achava uma tristeza. I a gente sofria muito pra levantar barraco,
quando eles saia a gente levantava e de tarde eles voltavo pra
derrubar de novo. Podia esperar na sexta feira eles derrubavo de
novo. Era assim (Entrevista, 19/07/2008).

São processos constantes de intervenção repressiva do Estado em que estas

ações geravam sentimentos de impotência e insegurança, sofrimentos sentidos por

aqueles que partilhavam desta mesma situação. Experiências de um existir envolto em

continuado sofrimento que produziam significados angustiantes e de  não apontarem

para um determinado término. Estabelecia  um só  exercício o da espera que o poder

saísse de cena para que fosse retomada a construção de suas moradias

improvisadas, como nos conta o catador N:

Catador N -[...] Aqui no início tinha muita derruba, derrubava muito e
muita coisa. Nas derruba eu me sentia mal, vontade de sair logo. Era
só derrubando, só derrubando não dá. Levantava o barraco quase
todo dia. Aquele dia que derrubava passava o dia fazendo
barraco(Entrevista,19/07/2008).

São processos presentes na maioria das narrativas e estão articulados com

sentimentos que envolvem estados de indignação e reflexão por parte destes

catadores.

Catadora B - A única coisa que você conseguia tirar era os menino e
documento. Porque ele não deixava você tirar nada. Eles já pegava
sua coisa já colocava no caminhão já levava pro depósito lá do
SIVSOLO. Já queria levar a gente pra albergue, a gente que saia
correndo pra não deixar levar a gente. Era terrível! Que era muita
humilhação sabe?  Ele humilhava demais sabe. Te humilhava com
palavrão. Até o jeito deles se olhar era diferente. Eles te olhava como
se fosse um cachorro jogado sabe. Não, ele ficava mangando de
você. Pra eles não era um ser humano que tava ali era um animal que
tava ali. E a gente por enquanto não podia fazer nada até naquele
exato momento não podia fazer nada [...] a gente não tinha
conhecimento dos nosso direitos, pensava assim, há eles são mais
do que a gente. Trabalha pro governo então tem que fazer isso
mesmo. Então é porque a gente não tinha conhecimento mesmo [..]
Várias vezes teve abuso de poder então um dia nos conhecemo isso
nos sabe o que é abuso de poder e o que não é. (02/06/2008).
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O relato constata, conforme nos demonstra a catadora B, o abuso do poder por

parte dos executores destas ações, esses catadores trazem na memória a falta do

conhecimento dos seus direitos que os leva a aceitarem esta situação. Este relato

compara a situação anterior como uma condição de alienação ante seus direitos que,

de certa forma, os imobilizava. Há testemunho, também, de que essas ações

causavam-lhe constrangimentos, quando articulados a momentos de humilhações e

de falta de respeito às pessoas que moram neste local.

O Estado aqui se apresenta como repressor e presente na vida desta

comunidade no que tange à repressão. Os catadores vêem os agentes como

representantes do Estado, os executores da ação, mas no relato da catadora G, eram

também pessoas que não conseguiam enxergar a crueldade do momento.

Percebemos que o Estado e os agentes se revestem de algozes no sentido de punir

aqueles que se deixaram excluir no decorrer do seu percurso.

Catadora I – [...] era muito difícil no começo e ninguém via a gente
aqui, igual, escondido nos mato com medo aqui e com medo do SIV-
SOLO. Eles não derrubava não eles passavo era o trator por cima,
assim com tudo se quisesse ele só mandava era sair do barraco.
Tocava o fogo, eles não tinha dó não. Era muito violento assim por
parte deles né. Nesse tipo assim de assalto de o povo mexer com a
gente assim não, mas medo que nós tinha assim era do SIV-SOLO
assim.(Entrevista, 06/07/2008).

Parafraseando Freitas (2005), uma das causas desses problemas é a falta de

uma política pública que garanta uma estrutura para que estes trabalhadores possam

exercer seu trabalho. Afirmaríamos baseados na concepção de Filho (2005) e Souza

(2007), a ausência de uma política que, além de orientar o sistema de coleta seletiva

para o Distrito Federal, não perdesse de vista este sujeito social, considerado como

protagonista da cadeia de reciclagem: o catador de material reciclável como nos

afirma Magera (2003). A ausência desta política é afirmada na narrativa da catadora

R:

Catadora R - [...] a gente não tem onde morar, estamos aqui. Daí a
pouco acha desse povo vir pra cá derrubando tudo. Não esperava
nem a gente tirar as coisas. Era aquele sofrimento. Hoje vai ter
derruba! E era dia de quarta-feira. Hoje vai ter derruba! E a gente
ficava pensando, meu Deus, vou começar logo a derrubar o meu
antes que eles venha e derrube tudo. Porque eu não tenho condições
de buscar uma madeira, eu não tenho condições de levantar um
barraco. Mas mesmo assim meus filhos ajudava, né? [...] E eu ali
operada e eles derrubando o barraco da minha nora do lado. Eu eu
deitada em cima da cama. “Moço, pelo amor de Deus, eu to operada
aqui em cima da cama, olha esses pau pra não cair em cima de mim”.
E eles dizia: “- Oh, tem gente aí dentro.” Aí eles arrodearam e
falaram: “- A senhora ta operada?”  Eu falei, tô. Eu tô operada. Aí os
bombeiros já tavam aí, aí os bombeiro foi lá olhar. Queriam me levar
pro albergue. Aí eu falei, pro albergue eu não vou não. Não vou
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mesmo, eu não vou não. Por sofrimento a gente passa aqui. Até
quando Deus quiser. Mas ir pro albergue, é doido. (Entrevista,
11/07/2008).

Essa reconstituição oral feita pela catadora R é conhecida pelos catadores aqui

do Distrito Federal como processos de “derrubadas”, são ações conduzidas pelos

órgãos do governo do Distrito Federal que tem como objetivo retirar estes moradores

dos seus locais de ocupação e os conduzirem aos albergues. A catadora R revela um

sentimento de recusa ao albergue. Um fato recorrente percebido, nos relato desses

sujeitos, vários catadores, ao narrar sobre esses momentos de confronto com os

poderes públicos, atribuem a esse momento o significado de ser o mais complexo

vivido no decorrer de suas trajetórias, como relatamos a baixo:

A derrubada do dia 29/11/2006 foi uma operação lembrada por quase
todos quando se reportavam ao início da comunidade. Ao procurar
documentos referentes a ela encontramos diversos, alguns assinados
por apoiadores deste grupo e outros escritos por órgãos de imprensa,
vinculada na internet. Uma chamou atenção. A chamada da matéria
era a seguinte: “Comunidade de catadores de material reciclável no
DF é reprimida pela polícia”. Esta matéria trazia detalhes desta ação
e imagens de como ficou o local após a operação. Continha a
informação que essa repressão era executada por policiais de
operações especiais o BOPE com autorização da Secretaria de
Fiscalização de Atividades Urbanas-SEFAL. O aspecto de
autoritarismo e de desrespeito do ser humano eram as marcas
principais desta notícia. Um fato a ser refletido é a fragilidade que
estas pessoas se encontram nestes momentos, são pais e mães de
famílias que tentam proteger o que lhes é mais precioso, os filhos.
Outra situação analisada era a contradição entre os poderes públicos
ali presentes no que se refere a ação ordenada e a ação  executada
no local: ‘Segundo autoridades presentes a ordem era para retirá-los
dali de forma ordeira e não truculenta, pois estavam ali idosos,
mulheres grávidas  e crianças recém nascidas, mas nada segurou a
sanha destruidora dos policiais . Os barracos de lona foram a baixo
em segundos, documentos, cestas básicas, roupas, materiais
escolares, utensílios domésticos, colchões, cobertores,
medicamentos e tudo que se encontrava pela frente foi soterrado pela
“patrola” [...]  A noite a preocupação era que não chovesse [...]’.
(DIÁRIO DE CAMPO, 08/08/2008, referente a análise do Anexo 03).

O processo de intervenção do Estado nas ações para a retirada dos moradores

de rua e seus barracos vem se sofisticando, como nos diz Filho (2005) e conforme já

foi afirmado anteriormente nas narrativas. São ações programadas e executadas no

sentido de deixarem a cidade limpa como nos relata Freitas: “As intervenções

coercitivas, da parte do poder publico, baseavam-se na noção de que a permanência

dos catadores nas ruas depreciava a imagem da cidade” (FREITAS, 2005, p.149).

Estes catadores, abrigados em barracos de lona próximos aos grandes centros,

vizinhos de shoppings, escolas e outros comércios constituem um cenário que

causaria dano a imagem da cidade limpa, por trazerem em seus semblantes e corpos

o estigma da exclusão. Para Zaluar (2005), há necessidade de repensarmos, abrirmos
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uma discussão sobre as questões dos espaços públicos e privados, já que estes

catadores estão expostos nos grandes centros, pois vivem nas ruas sob os diversos

olhares.

Outra tentativa de intervenção do Estado, lembrada por dois catadores

diferente da discutida anteriormente, foi o projeto denominado por eles de “limpeza a

galope” no qual os catadores deveriam, no decorrer do mês, “puxar”, expressão usada

por um dos sujeitos pesquisados, quarenta carroças de entulho para conseguirem as

cestas, sendo esta a única forma de pagamento.

Catador  A - Aí teve um programa que quem puxasse mais entulho da
cidade, todas essas coisas ganhava uma cesta básica, quarenta
carroçada era uma cesta básica. Era a limpeza a galope. Então a
gente participou daquela limpeza. Então a gente já tava com muita
carroça, então duas era pra trabalhar na rua e duas era destinada pra
limpeza a galope. I nessa brincadeira nos ganhou muita cesta. Já
melhorou porque nos ganhava muita cesta. Recebia tíquete depois
chegava lá e trocava. Só que aí dava a cesta mais cadê a
alimentação pros animais, cadê ferradura. Tudo tinha que ser
comprado, nos não ia vender a cesta por que a gente tinha que
comer ela. E os animal ia fazer o quê? Nos tivemo que tirar os animal
pra trabalhar no material porque do material já dava pra comprar a
ferradura, pra comprar a ração pra eles e pra aumentar nossa renda
do mês.( Entrevista, 08/07/2008).

Com isso, a falta  de verba para as outras necessidades que se fazem básicas

do ser humano, as dificuldades de manterem suas carroças e animais fazem com que

o catador se afaste deste projeto. O Estado ao interpretar este catador como um

sujeito que tem como necessidade única a alimentação, nega-lhes as suas outras

dimensões como ser humano.

7.6 “Aquela cara de desconfiança”

Estes processos de exclusão estão presentes nos sentimentos de

discriminação, caracterizados pelos olhares de nojo, de desconfiança e de expressões

ouvidas por esses catadores no decorrer dos seus trabalhos na rua ou em seus locais

de ocupação. São sentimentos lembrados e apontados por estes sujeitos nas suas

narrativas.

Os relatos mostram uma das principais características que identificam esses

catadores, o estado de pobreza e miséria em que vivem esses sujeitos sociais. Souza

(2007) e Filho (2005) consideram que a figura do catador se mistura com o lixo num

contexto do que não serve, do que sobra, do que é jogado fora por não servir mais aos

critérios de utilidade do sistema capitalista. Conteúdos relativos a essa posição

encontram-se nos argumenta o catador A:
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Catador A - Se visse a gente numa calçada já passava pra outra.
Entendeu? Quer dizer evitava a gente, entendeu? Num sabendo que
no íntimo aquilo machucava muito a gente, porque eu mesmo passei
por isso. Deu tá ali puxando carrinho e as pessoa me olhar assim com
aquela cara de nojo, sabe? Aquela cara de desconfiança. Você
passar numa calçada aqui e aquela pessoa mudar na calçada, que
você vai pensando que você vai agredir, ou que a gente tem uma
doença que vai te contaminar, sabe com aquela pobreza e aquele
estado de miséria que a gente se encontra naquele momento.
Entendeu. Muitas vezes a gente chegava triste deixava até de
trabalhar. Mas meu Deus eu já fui um cara profissional trabalhei
fixado eu já tive uma experiência de vida melhor e nem por isso
quando eu trabalhava eu nunca fui arrogante eu sempre fui uma
pessoa humilde, sempre procurei ajudar o outro e nem uma vez eu
procurei pisar no outro.( Entrevista, 08/07/2008).

O sentimento de inutilidade é percebido e refletido por este catador, quando

lembra que já foi um trabalhador com uma profissão reconhecida. O sistema capitalista

passa a distribuir a culpa também para o excluído. Outro elemento presente é o olhar

discriminador por parte da sociedade que não se materializa só na imagem do catador,

mas se estende a sua ação de catar e mexer no lixo. As pessoas passam por esses

trabalhadores e expressam suas opiniões sobre o trabalho e, muitas vezes, sobre o

próprio sujeito, causando ao catador um sentimento de indignação e sofrimento como

nos lembra a catadora M:

Catadora M - [...] as pessoa humilha,  fala que as pessoa, aí ó os
lixeiro ali, fica brigando. Nossa ó a mulher pegando lixo. Sepozeira,
eco, mas a pessoa não tem como tirar pra comer, tem que ta no lixo
pra poder comer né, pra poder arrumar dinheiro pra poder, tem que ta
no lixo se não tiver no lixo como vai fazer. Tem que ficar naquele lixo
lá mesmo fedendo ou não, arriscando a vida se furar com uma
injeção, não sabe se ta contaminada.(Entrevista, 21/08/2008)

Alguns como a catadora M, não reagem às provocações ouvidas nas ruas,

desenvolvem um sentimento de aceitação da condição, mas isto não os impossibilita

de perceber e refletir sobre o contexto do seu trabalho e os riscos que corre.

Outros catadores reagem tentando justificar o trabalho e percebem que tem

algumas pessoas da população que já compreendem esse processo e no cotidiano

tornam-se companheiro na jornada da coleta.

Catadora T - [...] aí eu vou, abro a lixeira, rasgo o lixo, tem uns
enjoados que dize: não pode rasgar o lixo não. Eu digo, mas você
sabe que nós sobrevive e disso aqui. Não tem outro serviço pra nós.
Tem uns que é legal, dá até guaraná pra pessoa, tem uns que é
chato mais é o jeito é a nossa vida é essa.(Entrevista, 02/08/2008).

Estas posições manifestas por esses catadores vão elucidando o processo da

luta diária que é travada pela busca do seu reconhecimento como catador e da

valorização do seu trabalho.

Catadora L - Pessoas que chamo a gente de lixeiro e tal mas acho
que o lixo a gente deixa lá a gente só trás o material reciclável [...] Pra
mim é o desrespeito por que qualquer coisa que acontece fora da
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comunidade eles chamo, é aqueles favelados, é aquele povo ali , ali
não tem ninguém que presta não, aquilo é bandido sendo que não é.
Sendo que aqui tem pessoas trabalhadeira pessoas honestas que
não mexe mesmo no que é dos outros. Mas por causo de um todos
pagam né. Por a gente morar na rua assim, barraca aí pra ninguém a
gente presta. Eu acho que isso é a pior coisa, eu acho.(Entrevista,
20/07/2008)

O depoimento da catadora L traz a expressão da pobreza interpretada como

uma situação de marginalização, no sentido de malfeitor, pessoas em quem a

violência está impregnada no seu ser, pela condição de extrema miséria em que

vivem. São apontados como malfeitores e contados como iguais nessa generalização.

Estas lembranças vão definindo os processos de negação que este sujeito social vive

mais retrata também os seus percursos de conscientização do seu papel como

trabalhador, como catador de material reciclável e da segregação que passam devido

ao estigma da marginalização.
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8 A construção de novas trajetórias

Ao analisar os processos de exclusão constituídos no decorrer da trajetória

deste grupo de catadores, uma questão passa a estar presente nas narrativas e muda

o cenário da discussão posto anteriormente nos processos de exclusão, um novo

movimento torna-se presente, o início da organização deste grupo, e este é

referendado na maior parte das narrativas.

Essa organização vai se revelando nas narrativas destes catadores. Algumas

palavras que surgiam constantemente vão sendo substituídas. Houve uma situação

que foi freqüente nos relatos, a substituição da palavra “invasão”, para definir o espaço

em que se localizam, para a utilização do termo comunidade.

Para compreendermos melhor essa substituição da palavra “invasão” para

“comunidade” nos aprofundamos no conceito de comunidade, partindo da discussão

de Bauman (2003, apud SOCZER, 2008) defendendo que a grande dificuldade de se

viver em comunidade é o problema da perda da liberdade individual. Nessa vivência

em comunidade, segundo o autor, serão posto em evidencia os valores, os desejos e

as idéias de cada indivíduo e que, na busca dessa síntese, se constrói o espaço do

antagônico entre o individual e a coletividade. São processos da convivência diária no

qual os conflitos, as negociações, as responsabilidades, os compromissos não se

pautarão no individual, mas na coletividade que será composta da tensão entre o

individual e o coletivo.

Definir, no entanto, o conceito de comunidade é antes de tudo compreendê-lo

na sua complexidade. A comunidade seria este espaço de exercitar a comunicação. O

encontro, mesmo que tencionado com o outro, dar lugar a alteridade na construção da

identidade e o pertencimento, engajados na coletividade. Concebemos como um

processo contínuo de enfrentamento à concepção fragmentada do sujeito, atualmente

posta e concretizada como único modelo da era da globalização neoliberal.

Entretanto nesse ponto da trajetória, esses catadores passam a pensar e

refletir os caminhos, os conflitos e as lutas que os levaram à construção de novos

caminhos pela busca da superação dos processos de exclusão presentes na

identidade anterior.

Em decorrência disso, iremos considerar este processo de luta permanente

contra a sua própria exclusão como  processos de emancipação construídos por estes

catadores. Compreenderemos o conceito de emancipação baseado na concepção de
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Freire (2002) que concebe a emancipação como algo construído pelo homem,

considerado por ele novo, que transforma a situação velha, situação opressora em

uma situação de libertação. É importante ressaltar que a emancipação não é algo

pronto, mas como nos diz o autor:

Ninguém tem liberdade para ser livre: pelo contrário, luta por ela
precisamente porque não tem. [...] No momento, porém, em que se
comece a autêntica luta para criar a situação que nascerá da
superação da velha, já se está lutando pelo ser mais [...] (FREIRE,
2002, p. 34).

Outro conceito que nos ajuda a compreender este fenômeno é o da

globalização contra-hegemônica de Santos (2006), que compreende que nas diversas

lutas e resistências sociais travadas contra a hegemonia dominante como

possibilidade de construção de um projeto de emancipação. Este movimento faz o

caminho contrário da lógica da globalização neoliberal, cria-se, como nos diz o autor,

essa busca constante de possibilidades para reinventar e re-significar os espaços de

luta locais, nacionais e transnacionais.

Dessa forma as narrativas foram construindo novos caminhos no

distanciamento da exclusão e na aproximação dos processos de emancipação,

mesmo ainda presentes precários processos de inclusão. Alguns elementos foram

constituindo este percurso: o encontro como forma de aproximação com outros grupos

da sociedade civil; organizações governamentais e não governamentais; o acesso a

grupos de catadores já organizados em cooperativas; a tomada da decisão sobre a

constituição da cooperativa; a constituição das lideranças e as suas relações com o

movimento social. Em todos estes processos são evidenciados diversos conflitos,

entre eles, evidenciamos os conflitos entre os moradores e os poderes

governamentais e, também, entre os próprios moradores da comunidade. Com isso,

iniciam a sua organização e, ao mesmo tempo, o encontro com movimentos sociais

que os representam. Os conflitos permanecem no decorrer do processo, como na

escolha de suas lideranças e na opção pela forma de organização do trabalho.

Instaura-se o processo de consciência de si, de sua importância, do reconhecimento

dos seus pares e da valoração do seu trabalho. Principiam a relação entre os que

chamam de “apoiadores”, grupos governamentais e não governamentais que se unem

a esse grupo como apoio ao projeto da cooperativa Reciclo. Uma condição é visível

nas narrativas, a passagem entre o que chamam de “lixeiro”, para a denominação de

“catador” e principiam sua identificação como agentes ambientais.

É importante salientar que o discurso agora está alicerçado na trajetória do

grupo, na concepção do que é coletivo para este sujeito social. O diálogo passará a

ser desencadeado entre o individual e o coletivo nas trajetórias de vida desses
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catadores de material reciclável, pontuando a esperança em iniciar a construção de

uma nova identidade diferenciada da construída anteriormente. O catador, o

movimento social, a comunidade e a cooperativa vão constituindo essa trajetória nesta

segunda fase da análise dos dados.

8.1 “A Pastoral chegou, aí trouxe o café da manhã n um domingo, até hoje
eu lembro”

O início da organização do grupo é apresentado pelas narrativas dos

catadores, a partir da aproximação de um grupo da Igreja Católica - a Pastoral da

Evangelização e Construção Social - pertencente a  Paróquia Nossa Senhora

Auxiliadora, situada na região administrativa de Taguatinga do Distrito Federal. Essa

pastoral faz parte do segmento das pastorais sociais22da Arquidiocese de Brasília.

Catadora B - [...] a Pastoral chegou, aí trouxe o café da manhã num
domingo, até hoje eu lembro parece que até tava chovendo e a gente
ficava doidinho pra chegar. Quando chegava no sábado já tava
agoniado pra chegar o domingo logo, por que nos conseguiu vê as
outras pessoa de  fora, que  era as única pessoa que olhava a gente
com outro olhar. Que via agente assim, não esse povo não ta ali
porque quer. Eles não tá ali [...] porque para poder se aproveitar, mas
tava precisando, que não tinha um lugar pra ir. A família tava sem
lugar pra ir mesmo (Entrevista, 04/06/2008).

Para a catadora B, o encontro com outras pessoas fora do seu contexto

cotidiano era algo inusitado devido à discriminação sofrida em conseqüência do fato,

como nos diz a catadora, de morarem em uma ocupação. Ela relembra esse encontro

como uma situação prazerosa, e ao mesmo tempo, como forma de legitimar e

argumentar sobre o porquê de estarem ali, naquele local. Esse outro do encontro é

definido pela catadora B, como aquele que o catador legitima como alguém que dará a

abertura para o estabelecimento do diálogo.Este é justificado na atitude do olhar, no

sentido do olhar que se lança para o diálogo, o olhar que acolhe as diferenças. Olhar

diferenciado do olhar costumeiro do cotidiano definido como: olhar de suspeita, de

desconfiança, de nojo, conforme retratamos nos processo de exclusão. A necessidade

do reencontro relatado possibilita a reafirmação da necessidade do ser humano como

ser de comunicação.

A catadora P lembra elementos que constituíram este encontro:

Catadora P -Aí, quando a Pastoral apareceu que começou a mostrar
ali todo mundo, que ai tinha uma professora da [...] do colégio, que
vergonha!  Eu falei, não tenha vergonha não, quem deve ter vergonha
aqui sou eu, que sou responsável por vocês. Podia ver assim que
assim que vocês chegava eu ficava toda por fora assim [...] graças a

                                                
22 Pastorais sociais - Tem como finalidade concretizar em ações e específicas o cuidado da
Igreja diante de situações de marginalização (GONÇALVES A, 2004).
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Deus eu sempre gosto das minha coisa arrumadinha bem limpa
assim [...] Mas aí, graças a Deus, a Pastoral aparece aí sim, a
melhorou aí sim. Aí já veio aquele negócio da Cooperativa e da
Associação e a gente não sabia nem pra onde ia. O que é
Cooperativa? O que é Associação? Eu num sei, mais vamo ver né! Aí
o pessoal foi entrando na linha, outros foi vendo a verdade. Que ali
tinha que ser limpo, ao redor muita feze que tinha ali por perto. Povo
chegava ali se num desviasse pisava até o pé. Meu Jesus Cristo. Eu
nem lá eu vou, eu me escondia pra nem lá aparecer [...]. Gente já tem
gente que nos enxergaro. Todo domingo vinha, todo domingo vinha
(Entrevista, 06/07/2008).

Nesse relato, a marca da exclusão se materializa na vergonha que tinha do

contato com outras pessoas em especial das pessoas que já tinham acesso às

crianças da comunidade, pois algumas estudavam nas escolas da redondeza.

Articulado a este sentimento de vergonha, a catadora sentia-se culpada por aquela

situação de exclusão, a percepção é de quem, além de sofrer a ação de ser excluída,

sente-se também culpada e envergonhado pela condição. O fato de esconder-se

revela inconscientemente que o catador já havia incorporado a lógica do mundo atual

que o considera como algo descartável. Assim, interioriza a relação constituída pelo

Estado frente à situação de exclusão, que é a de entendê-los (os catadores) como

algo que retira a estética e harmonia dos grandes centros urbanos. A catadora P

aponta dois elementos que vão constituir o processo da construção de uma nova

identidade para esse grupo, a luta para superarem os processos de exclusão. O

primeiro é a conscientização da situação de excluído, relaciona a isto, a condição da

falta de higiene no local. Podemos perceber que o elemento da conscientização foi

também relatado  pela catadora B, quando essa traz a conscientização do elemento

da discriminação. O segundo elemento é a relação estabelecida entre os catadores e

a pastoral no princípio das discussões e das reflexões sobre o processo de

organização desse grupo.

A catadora G rememora esse momento:

Catadora G - Aí, depois não sei não, mais uns dois ano que eu tava
aqui já , uns três anos que eu tava aqui já é que surgiu o negócio da
cooperativa . É que a Pastoral veio, foi o caminho, por que aqui era
esquecido por acaso não existia, ninguém entrava, ninguém dava
nada. Ninguém ajudava ninguém. Aqui era um por si, cada qual se
virava. Aí foi quando veio a Pastoral trazendo café né, e começou a vim
todos os domingos, era no sábado, todos os domingos. Aí foi surgindo,
o pessoal querendo, perguntou se a gente queria abrir uma cooperativa
o que é que a gente queria uma associação, alguma coisa, e ai surgiu
o negócio da cooperativa. [...] depois que a Pastoral veio, não, a gente
se uniu [...] (Entrevista, 19/07/2008).

De acordo com Freire (1987) consideramos que este encontro assume o

espaço proprício para uma relação dialógica em que catadores e pastoral estabelecem

um contato de interação e diálogo, no sentido de refletirem suas condições e relações
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com aquela realidade, sujeitos marcados pelo silêncio da condição de excluído

principiam a retomada ao seu percurso original, o de seres comunicativos.

Por outro lado, nós seres humanos, sabemos que sabemos e
sabemos que não sabemos. Através do diálogo, refletindo junto sobre
o que sabemos, podem a seguir, atuar criticamente para transformar
a realidade [...]. O diálogo que sela o relacionamento de sujeitos
cognitivos (FREIRE, 1987, p. 65).

O encontro com a pastoral passa a ser considerado o marco para o início da

organização dos catadores, de acordo com as narrativas acima. Entretanto esse

movimento, que se inicia com esta pastoral, é orientado sobre os pressupostos da

Doutrina Social da Igreja Católica (GONÇALVES. A, 2004). Este autor a explica como:

“o conjunto de escritos, e mensagens – caras, encíclicas, exortações, pronunciamento,

declarações – que compõe o pensamento do magistério católico a respeito da

chamada ‘questão social” (GONÇALVES. A, 2004, p.13). Princípios que norteiam à

práxis das pastorais sociais, tornam-se evidente em diversos documentos aos quais

nos referimos, documento do Concílio Vaticano II (1962-1965), confirmado pela

Conferencia de Puebla (1979) que determina a preferência pelos pobres.

Esse movimento passa a se definir pelo processo de exclusão que esses

catadores estavam incluídos. Aqui legitimamos dois sujeitos como protagonistas deste

encontro, o sujeito instituído pela exclusão e a conscientização dessa condição de

excluídos que ocasionou esse encontro, e o sujeito instituído pela intenção de re-

significar o conhecimento do Evangelho no sentido de articular com os problemas do

mundo atual como forma de orientar a práxis do cristão (GONÇALVES. A, 2004).

O catador A retoma conteúdos produzidos nesses momentos, salientando os

encontros como reflexão e aprendizado.

Catador A - Que a gente aqui não tinha aquela preocupação de sentar
ali, se reuni e rezar não tinha, cada um fazia sua oração do seu jeito
em particular entregando seu problema a Deus e pedia em particular
[...] Não havia uma reunião como hoje nos temo, uma reunião aqui de
todo mundo, orar e rezar junto e pedir a Deus e agradecer também.
Então vocês da Pastoral foi que trouxeram pra nós. Pois pra mim foi
muito importante e é muito importante na vida de qualquer ser humano,
entendeu?  A gente ter uma pessoa pra orientar porque algumas
burradas que muita pessoa fizeram aqui foi por falta de orientação. Não
teve orientação (Entrevista, 08/07/2007).

Essas reuniões tornavam-se um processo de exercício da escuta uns dos

outros, constituindo a possibilidade de se perceberem como indivíduo e como coletivo.

Para Ricoeur (1990) a primeira relação do humano com a palavra não é a de produzir,

ou de reproduzir, mas de receber. Com isso, a escuta nessa relação constitui o seu

papel primordial, o processo de abertura e de conhecimento do mundo. Conhecimento

de si e dos outros em relação ao contexto do mundo. A linguagem concretiza sua
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primeira função, a da comunicação com os outros no sentido da relação  com o real,

com a existência do ser. São sujeitos que convivem e compartilhavam a existência da

exclusão, do sofrimento e que percebem o encontro como uma das relações

essenciais do ser humano como é pontuada pelo catador A. Este sujeito compreende

o encontro como uma necessidade e um aprendizado no qual constituem o processo

de refletir sobre sua práxis. Legitima-se assim o início do processo da escuta e da fala

de sujeitos envoltos a um processo de invisibilidade.

Para Reis (2000, p. 136) a amorosidade é o processo inicial, no qual não se

ouve a fala, mas o ser humano, e toda a sua complexidade, processo que traduz a

alteridade.

o desenvolvimento dessa capacidade de escutar/ouvir/ pensando o
outro e falar/pensando, levando em conta o outro que ouve/escuta.
Talvez, a motivação, os desejos, interesses e emoções que estão por
trás das palavras e do pensamento que se expressam através delas.
Não é palavra que escuto. É um ser humano, que me faz
desenvolver, e ao atuar responsivamente, também o permeio com
meu saber, poder, sentir e ele também se desenvolve. Troca.
Intercâmbio. Resultantes. Movimento práxico dialético de um
desenvolvimento em espiral.

Um momento lembrado pela catadora B foi o encontro com a cooperativa 100

Dimensão, uma cooperativa de catadores que se situa no Riacho Fundo I, do Distrito

Federal.

Catadora B  - Só que a gente não sabia qual grupo formar. Aí foi
quando a [...] da pastoral levou a gente na 100 Dimensão, a gente
conheceu a 100 Dimensão e foi lá que foi decidido que nós ia formar
uma cooperativa, só que da gente (Entrevista, 02/06/2008).

Esse encontro entre os catadores, a pastoral e agora a experiência de viverem

um encontro entre os catadores já organizados, instaura neste grupo o impulso à

tomada de decisão, teriam que fazer escolhas, articularem o pensar individual ao

pensar coletivo para encaminharem as decisões que demandavam pensar de uma

forma diferenciada de organização, para se constituírem como um coletivo. Esses

encontros geraram novos conteúdos, como  percebemos no documento abaixo:

Uma atividade proposta no curso de Formação social, política e
ambiental do catador, no qual os catadores desta comunidade
participaram, foi  proposto uma atividade em que eles, organizados
em pequenos grupos iriam definir  alguns elementos referentes ao
próprio grupo: 01- Quem é este grupo? 02- Quem sou neste grupo?
03 - Quando e como começou este grupo? 04 - Qual o objetivo desse
grupo? 05- O que já avançamos? 06 - Quais foram às dificuldades?
07- O que fazer para superar estas dificuldades? 07 - Como posso
fazer para diminuir essas dificuldades?  Daremos ênfase à questão
03 e as respostas produzidas por estes grupos.  Grupo 01- “A Reciclo
começou em 14/04/2003, quando a pastoral chegou na comunidade
para trazer café da manhã no pleno dia de chuva, começamos a
conversar sobre a forma de trabalho e decidimos a formar a
cooperativa”. Grupo 02- “Tudo começou em março de 2004 com a
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ajuda da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, liderada pro [...]”.
Grupo 03- “Em 14 de julho de 2003 quando a pastoral levou o grupo
para conhecer uma cooperativa organizada, então tivemos a
oportunidade de construir a Reciclo” ( Anexos 04 e 05).

Neste documento construído pelos próprios catadores a sua forma de
perceberem a constituição deste grupo se dá na constituição da
cooperativa.  A pastoral entra nesta situação como articuladora do
processo, aquela que contribuiu no sentido da reflexão e de
proporcionar o encontro destes catadores com outros grupos, com
outras realidade, mas que a decisão desta constituição parte dos
catadores como protagonista do processo.( DIÁRIODE CAMPO,
Data: 22/08/2008)

O exercício da escuta e da fala foi-se encaminhando para as discussões no

que se refere à organização do grupo. Os saberes da realidade local e global

representado em cada catador foi tecendo este projeto. Com isso, a cooperativa foi se

instituindo. Surgia como possibilidade da concretização dessa meta, ainda abstrata,

devido aos conflitos da comunidade ante os poderes públicos, além dos conflitos

internos e a definição das lideranças. A relação desse projeto com a dimensão

religiosa nas relações com a pastoral, as constantes derrubadas, a construção das

negociações com o governo local e a ampliação dos apoiadores foram definindo a

trajetória desse catador e do grupo que ora era de confiança, de transcendência e

renovação da utopia e ora de desestabilização, de tensão e da concretização dos

elementos da exclusão e da inclusão precária.

8.2 “O início foi complicado porque muita gente não  acreditava porque
falava assim, que isso não era pra gente”

O projeto principia pela dificuldade dos próprios catadores em retomarem a

confiança de si, constatação justificada pelos processos de exclusão que vivenciaram

e que ainda no presente vivenciam.

Catadora K - O início foi complicado porque muita gente não
acreditava porque falava assim, que isso não era pra gente, Mas pra
gente como? Pra gente que era acostumado a viver em invasão, viver
assim pedindo esmola, viver no fácil, entendeu? Assim, o que agente
conseguia a maioria das coisa era fácil né? Assim, de ir pedir na porta
e ganhar. E tem muita gente que dizia assim: Não é isso que eu vou
querer. Trabalhar em grupo, trabalhar em organização, a gente não
sabe nem o que falar, o que dizer, não tem coragem pra isso ou pra
aquilo. Então é melhor deixar isso quieto, né? Só que aí a coisa foi
andando, assim, tão rápido, tão assim, com a clareza tão forte que foi
vendo o foco principal, né, do que era aquela organização. Pra que
era aquela organização. Então foi quando muita gente parou assim, e
falou assim: Não. Cansei! Eu não quero mais viver a minha vida que
eu vivia antigamente. Entendeu? Eu quero mudar. Eu quero pará de
pedir esmola, eu quero de parar de ir vender doce no sinal.
Entendeu? Porque a gente ganha muita piada, muita coisa, muita
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humilhação. Então eu não quero. Eu quero trabalhar, ter o meu
trabalho reconhecido, valorizado, entendeu?  E conquistar os meus
objetivo com o meu suor. Então aí a gente, a maioria pensou dessa
forma. Então foi a onde a gente conseguiu construir a Reciclo, né? E
assim por diante foi aparecendo gente com outras idéias com outra
coisa né? E nós tamos aqui até hoje. Mas o foco principal é esse
entendeu?  É de não desistir, conseguir os nossos objetivos,
trabalhando, né? Pra não voltar o que a gente era antes, de jeito
nenhum (Entrevista, 03/06/2008).

A imagem sobre indivíduos, considerados pela sociedade, como pessoas que

possuem uma “vida fácil”, cria para os que estão fora dessa realidade a percepção de

que a exclusão seja uma escolha desses sujeitos, no qual eles próprios,

conscientemente, teriam optado por esse tipo de vida. Esta concepção os faz

internalizar a não capacidade de conseguirem transformar sua situação. A condição

aqui demonstrada é de um engessamento. São pensados como excluídos e rotulados

de viverem dos processos que a exclusão gera como os da mendicância. Outro fator

nessa narrativa é a consciência da situação da exclusão que estão imersos, mas esta

é evocada com sofrimento e articulada a indignação da não aceitar essa condição. A

organização do grupo se apresenta como única alternativa, como saída para a

situação de exclusão, possibilidade construída a partir da luta pela sobrevivência.

Catadora B- Aí começou ir pra junta comercial para poder formar a
diretoria da cooperativa que a gente não sabia quem ia ser
presidente, quem ia ser nada, aí foi que decidiu que a [...] ia ser
presidente, o [...] e o [...] ser tesoureiro, eu a [...] e a [...] a vice
presidente. Lá saiu a diretoria da cooperativa que foi que deu origem
a Reciclo. E teve muita gente que veio ajudar a gente na formação
inclusive a pastoral mesmo foi a que ajudou bastante a formação da
cooperativa [...] Aí foi que nos começamos a formar a cooperativa,
começamos a correr atrás dos documentos, do CNPJ, de ata,
estatuto, essas coisas. O mais difícil era o CNPJ, mas nos começamo
a tirar primeiro o estatuto e a ata que era o mais fácil. Que já era ata
de eleição que foi da posse da diretoria e teve a ata dos cooperados
que fizemos também. Foi que teve começo de uma luta muito grande,
de muitas lutas, de muitas batalhas que agente teve com o SIVSOLO
e com essas empresas grandes que não queriam a gente aqui atrás.
Que falou que ia juntar muito lixo [...] e que infelizmente foi o que
aconteceu que deu muito problema no começo, gente criticando a
cooperativa. Hoje ainda tem uns que também criticam mas é os que
não fazem parte dela (Entrevista, 04/06/2008).

A luta por sobrevivência continua como foco principal, mas a essa luta foram

sendo incorporados outros elementos como o de atender à burocratização do sistema

que, a partir da decisão tomada pelos catadores, essas pessoas passariam a ser

visíveis, devido a registros e documentos necessários à criação da cooperativa.

Primeiramente, escolheriam, entre eles, quem estaria à frente da cooperativa e um

outro fator interferente era a luta que enfrentariam pelo direito de ocuparem aquele
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local conjuntamente, numa confirmação de se tornarem detentores da  possibilidade

de construção do  projeto da cooperativa.

A catadora L traz alguns elementos para essa história como alguém que

chegou depois do processo da instituição da cooperativa.

Catadora L - Quando eu cheguei aqui já tava discutindo a cooperativa
só não estava formado o estatuto, o CNPJ não tinha mais a
cooperativa já era formado. De qualquer forma eles já trabalhavam.
Cheguei aqui eles já tavo unido. Cheguei aqui eles, no começo que
eu sei que, o que povo falava, que tinha poucos barraco aqui que
eram sete mais ou menos que era cada um por si e Deus por todos.
Cada um saia catava seu material e vendia individual aí foi quando
vocês veio com a idéia, quando de formar uma associação, parece
que eu não me engano pra unir aquele povo. Mais ali eles era pouco
mais não era unido pra querer encontrar um presidente, arrumaro um
aí que não deu muito certo acho que ele andou roubando e foi
embora, aí foi onde botaro a  [...] eu acho que daí foi onde tudo
começou ( Entrevista, 20/07/2008)

O processo precoce da escolha das lideranças fez com que esses catadores

amadurecem de forma rápida, estabelecida pela própria situação que exigia a

resolução de forma ágil de diversos documentos para que a cooperativa pudesse ser

registrada.

Um entrave se revelou ao trabalho cooperativo pretendido, em virtude de

alguns catadores não possuírem os documentos pessoais necessários. Para tanto os

escolhidos que respondiam a essa condição foram orientados os referidos

documentos caso pretendessem liderar. O relato da catadora L nos remete a reflexão

da saída brusca da situação de indivíduo à condição de coletivo. Isto iria demandar um

processo de aprendizado no qual não poderiam contar com o tempo cronológico, mas

com as experiências construídas nos encontros cotidianos da comunidade, nas

reuniões entre pastoral e os catadores e nos novos encontros, estes ampliados em

direção ao movimento social.

8.3 “Ali tinha todos os catadores das cooperativas”

O engajamento com os movimentos sociais era uma condição necessária para

fortalecer o início do movimento de organização e do empoderamento social desse

grupo. Há um registro de memória do catador O, relatando como sendo um dos

primeiros a participar, junto a outros dois catadores, de um encontro do Fórum Lixo e

Cidadania do Distrito Federal.

Catador O - Nós indo pras reunião. Eu, dona [...] e o [...]. Ai depois
passou pra [...] e tá aí né [...] Ali tinha todos os catadores das
cooperativa e tudo , tinha um cara de belo Horizonte que chamava
[...] e tava aí também, era catador de lá. Eu me senti lá igual um
catador também é que eles lá era organizado e nós não era ainda nós
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tava quase começando né a se organizar. Lá foi o conhecimento de
se formar uma cooperativa. O pessoal tudo já ficou sabendo que ia
formar uma cooperativa aqui (Entrevista, 02/08/2008).

O catador anteriormente citado revela, em seu relato que ainda, não se sentia

um catador por perceber que ainda não estavam organizados. O sentimento de não se

perceber catador abre espaço a reflexões sobre a situação de grupos organizados e o

estabelecimento de relações com outros grupos constituídos fora do Distrito Federal.

Assim, ele expressa, nesse depoimento, sua admiração pelo trabalho de um catador,

no sentido de, também, se reconhecer como portador de poder por ser um catador.

A catadora P também narra sua experiência:

Catadora P - O primeiro dia que eu cheguei assim eu fiquei assim, há
esse negócio aqui né mais. Fiquei ali, fiquei prestando atenção fui
logo me arrumando pra cozinha e tomei um café logo. Subimo fomo
trocar de roupa, dero umas roupas lá pra nós vestir e fiquemo ali e eu
fiquei observando. Levemo nós lá pro campo assim e eu fiquei
observando como toda vida eu só observo. Observo mais do que falo.
Fiquei observando lá um fala outro pergunta. Observando lá pra vê
minha resposta o que eu tinha que dizer. Eu não tinha conhecimento
de nada eu tenho que prestar bem atenção pra mim não dá bobeira.
Teve a representação de todos pra apresentar aí me apresentei e
falei da Associação que eu nem sabia desse grupozinho. Tive que
explicar o grupo. Tinha esse grupo em Taguatinga Sul. Aí eles
passou a conhecer o grupo nosso de Taguatinga. Porque lá, pra ele,
não conhecia. Ali eu comecei a me entrosar no meio do povo. Passei
a conhecer aquele pessoal como é que chama o [...] com quem eu
conversei muito e eles pássaro a anotar as coisas. Ficaro de vim ali
pra fazer uma visita e tal. Também o seu [...], aquele também
conversei com ele a outra também a [...] não lembro bem o nome. Ali
foi muito legal aquele encontro, ali foi uma parte que também eu
aprendi muitas coisa assim na separação do material foi bem
explicado como separar como selecionar o material. E conversei
também o que é atravessador que eu não sabia o que era
atravessador, foi bem explicado e ali eu comecei a prestar atenção.
Foi estranho o começo mais foi bem. Eu voltei mais animada, cheguei
fiz umas reunião eu expliquei, [...] também explicou, [...] cada um
explicou sua parte mostremo o nosso certificado. Nós recebeu e foi
normal (Entrevista, 06/07/2008).

Podemos, então, considerar outro processo como precursor da organização

desses catadores, a sua aproximação ao Fórum Lixo e Cidadania do Distrito Federal,

como nos afirmam os relatos presentes nessas duas narrativas. Nas trajetórias de

catadores não haviam ainda experimentado a condição de se encontrarem com outras

lideranças desse movimento, pois seus encontros habituais se davam no ambiente

das ruas, no seu trabalho. Essa nova situação leva esses indivíduos a pensarem que

não estão solitários nessa busca, em particular, quando identificam as pessoas, que

conheceram, com viés de admiração.

No relato da catadora P e do catador O, a invisibilidade desse grupo era uma

condição concreta. Nesse Fórum, ao relatarem a sua existência de grupo de catadores
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iniciam o processo oposto à invisibilidade. Um novo aprendizado se estabelece entre

os que denominamos de pares, os seus iguais, os outros catadores. Principia ali a

compreensão de algumas relações que já conviviam no cotidiano sem estabelecerem

reflexões, como é o caso da figura do atravessador e o conhecimento sobre os

materiais recicláveis. Para a catadora P, um significado é posto nesta narrativa, o

fortalecimento desse encontro para o sujeito social catador que instaura a necessidade

de compartilhar o aprendizado aos seus companheiros que haviam ficado na

comunidade. Nessa ampliação do saber adquirido passam, também, a serem

educadores uns dos outros numa relação dialética entre o aprender e o ensinar.

Exercitam a atividade da docência popular, do saber constituído na vida e nos

movimentos sociais.

Outro fenômeno compreendido, nessas narrativas é a relação que o Fórum

Lixo e Cidadania constitui para a definição das lideranças, como nos relata a catadora

K:

Catadora K - Então assim, quando veio a idéia da cooperativa, de
formar as reuniões, de fazer as reuniões. Quando foi os primeiros
representantes, né? Que foi pras reuniões, que começou a trazer o
que era a cooperativa, o que era associação, isso tudo. Então assim,
eu ficava por fora, eu não tinha envolvimento nenhum, e nem queria,
entendeu? Porque assim, quem ta na cooperativa é minha mãe,
então se ela quer o problema é dela, né? Eu vou dar a maior força
pra ela continuar. Eu não quero tá lá de tal forma. Só que aí o trem foi
andando, a coisa foi tão sabe? Foi andando assim tão rápido assim
que de repente um dia ligaram, né? Do Fórum Lixo e Cidadania e
chamou pra uma reunião. Aí minha mãe falou assim. Ligaram pra
minha mãe. Foi até vocês da Pastoral que ligou chamando minha
mãe. Aí minha mãe falou assim: “Ai não vai dá pra ir porque ta tendo
uma operação aqui, ta tendo uma derrubada. Aí minha mãe falou: [...]
vai, se arruma e vai tu. Mãe, eu não vou não. Eu num vou, eu não
conheço ninguém. Não sem nem como é que eu vou chegar lá.“Não,
tá aqui o papel, tá aqui o endereço. Tá tudo, tem a passagem, vai!”Aí
eu falei: Mas chegar lá eu vou fazer o que, vou falar o que?“Fala
nada. Fica só calada e anota. Tudo que você escutar lá você anota”.
Eu tá bom. Mas isso num vai dar certo não. Aí fui. Aí eu cheguei lá. A
reunião no momento que eu entrei, fui a primeira a chegar e a última
a sair, assim pra não falar nada com ninguém. Ficar quieta e calada
assim só raciocinando na cabeça e anotando. Anotando, anotando,
anotando. Quando eu fui vendo aquele envolvimento dos presidentes,
dos catador lá em organização, entendeu? Eu fui vendo que já tinha
uma organização grande com relação a catador que a gente não
tinha conhecimento, entendeu? E havia cooperativa. Coisa que nem
sabia. O que era cooperativa, associação. Nem se passava pela
minha cabeça o que poderia ser isso. Então assim, quando eu
cheguei dessa reunião, aí eu falei pro pessoal como é que foi e tal. Aí
comecei a fazer uma reunião grande com todo mundo. Todo  mundo
veio. Só que quando me viram na frente,  já queria saber o que era
cooperativa, o que era associação, o que deu na reunião. Então aí eu
fui falando, fui explicando. Com vergonha até deles mesmo, porque
mudar de uma hora pra outra. Uma hora tava brigando, outra hora
falando[silencio] é bem complicado. Então, assim, pra mim foi um
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salto muito forte. Porque aí a partir dessa reunião a pessoa já
começou a me respeitar, entendeu? Começaram a me ver com outros
olhos. E assim, eu passava já falava comigo (Entrevista, 03/06/2008).

A liderança para a catadora K inicia-se do encontro com seus pares já

engajados nos movimentos sociais. Esta relação modifica a sua interação na

comunidade com os outros catadores e indica uma mudança já interna em seu ser.

Anteriormente, ela considerava-se membro da comunidade, mas que não se envolvia

nos processos de discussão da organização deste grupo, agora se torna uma

referência para a comunidade em relação as discussões que aconteciam nesse fórum.

Principia-se o processo de constituição da sua liderança. Uma questão é importante

ressaltar, desse relato,  a relação da liderança com o desejo da mãe que pertencia aos

primeiros catadores a construírem este fórum.

Um aspecto presente nas duas narrativas é o processo coletivo de

aprendizagem que esse grupo vai construindo. Participam de momentos de formação

no Fórum Lixo e Cidadania e, ao chegarem à comunidade, estabelecem um novo

encontro de aprendizagem, agora com o grupo ao qual pertencem, no qual vão

constituindo autoridades, a autoridade de não negar a outros catadores o que ouviram

e ou discutiram nesses espaços.

Como percebemos nessa fala, a catadora deixa claro o não conhecimento da

existência de grupos organizados. Ela está inserida nessa realidade, compartilha com

os outros catadores a exclusão, ocorrência que vai definindo as suas identidades, mas

não conhecia os movimentos no qual outros catadores estavam inseridos.

Observamos, ainda hoje catadores que perambulam pelo Distrito Federal

provavelmente a maioria esteja como os catadores K, P e O sem conhecerem os

espaços possíveis de inserção e luta. Provavelmente esta seja a justificativa do

antagonismo dos sentimentos que a catadora K revela quando pensa nesse encontro:

Catadora K - Eu tinha dois sentimento. O primeiro era de raiva, eu
tinha muita raiva. Porque um grupo como a gente morando tantos
anos da forma, morando tantos anos dessa forma e nem saber que
existia isso. E saber que tinha gente ganhando pra organizar a gente.
Que tinha capacidade de trazer informação pra gente, e a gente não
ter acesso a nada, a coisa nenhuma, entendeu? E eles usar o catador
do DF. Pô, nós somos do DF, por que a gente não tava incluído? Por
que a gente não veio alguém até nós pra trazer essas informações? A
gente teve que ir através de outros apoios fora, forte, pra poder
chegar até eles, né? Porque hoje a gente procura chegar até o
catador, não esperar o catador chegar à gente, né? Então assim, eu
tinha um sentimento assim de muita raiva, sabe? Ficava irada. E
outro sentimento que eu tinha era de felicidade. Porque eu sabia que
se a gente tivesse ali dentro a gente ia conseguir alcançar os objetivo
pra um grupo organizado, entendeu? E que se a gente conseguisse
isso, aquilo, aquilo outro, muita gente ia ser beneficiada, muita gente
ia ser feliz na vida. Então tinha esses dois sentimento. [...] Aí por isso
que eu ficava quieta e calada. Só escrevia. Pegava o papel e caneta
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e escrevia tudo. Chegava aqui, tacava na reunião, falava pro pessoal.
Gente, ta acontecendo isso, isso e isso. Gente, eu fiquei com raiva
por causa disso. Gente, eu fiquei com raiva por causa daquilo. Mas
eu fiquei feliz por causa disso. Agora tudo vai depender da gente.
Tudo vai ocorrer conforme a gente quer. Se a gente ficar de braço
cruzado, a gente vai continuar de braço cruzado. Agora se a gente
abrir os braços, correr atrás com as perna que Deus deu, a gente vai
conseguir nossos objetivo. Agora vai depender de cada um. Não é do
presidente, não é da Central, não é de quem ta representando não. É
de cada um, entendeu? Então eu tinha esse sentimento assim muito
forte lá dentro. Muito, muito, muito. Hoje eu tenho mais de felicidade.
Porque eu sei que eu tô envolvida mais forte lá dentro. E sei que não
só a Reciclo ta sendo beneficiada, mas como outras cooperativa a
gente ta conseguindo inserir pra poder ser beneficiada. E outros
catador que vivia até pior do que a gente da Reciclo, hoje ta dentro da
Central, hoje ta se organizando, hoje ta vendo a clareza do que é
organização de catadores (Entrevista, 03/06/2008).

Sentimentos antagônicos fazem com que essa catadora descubra a sua

liderança, ainda, na juventude e que inicie um processo de aprendizado,  buscando a

superação da identidade anterior, de excluídos, para a passagem a uma lógica de

construção da cidadania pensada num contexto amplo, não só para si, nem para sua

comunidade, mas para outros que vivem a mesma realidade de exclusão. Esse

envolvimento nos movimentos sociais a coloca agora numa posição não só de

participante das reuniões, mas também de fazer parte, de pertencer a esses

movimentos sociais.

Outros sentimentos são presentes nas diversas narrativas e vão constituindo

esse cenário entre catadores e os movimentos sociais, sentimentos de pertencimento

e de uma chamada a transformação da realidade em que vivem. A catadora destaca:

Catadora B - [...] você chega lá, você vê que não é rejeitada por
ninguém, todo mundo ali é igual. I as pessoas ali te respeitam pelo
seu trabalho. Porque tem gente aqui que passa por você e ai: Ó, lá
vai a carroceira ali, sabe mais com discriminação e lá quando vai pra
esse encontro assim todo mundo se sente bem, todo mundo te trata
bem. Não tem aquilo, eu só maior que você, eu sou melhor do que
você. Então são todo mundo igual. É um respeito muito grande de
todos tem uns com outros. [...] Chega lá você vê que tem aquele
grupo que quer mudar de vida. Você, sua situação lá trás e tem
situação que é pior que a nossa, muito mais. Você chega lá você
escuta cadas história assim. Você fala assim. Pô véi [lágrimas e
êxtase] o cara passou por isso tudo e hoje tá aqui. E tá no mesmo
canto que eu, é porque tem alguma coisa que tá puxando a gente pra
ir pro mesmo lado. Entendeu? Que tem alguma coisa que Deus
preparou pra esse grupo que tá aqui hoje (Entrevista, 04/06/2008).

Nesse contexto, a catadora B demonstra sentimentos de satisfação e a alegria,

ao relatar os encontros e reuniões, expressando sensações que afloram, ao estar

junto com seus pares. Três sentimentos identificam-se, no seu relato, a valorização do

sujeito catador, a superação compreendida como força que os impulsiona e o

fortalecimento por estarem juntos, os articula aos exemplos de vida dos seus pares
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que conduzem esse movimento. Ao narrar, ela expressa a significação de pertencer a

esse movimento e o considera como uma força que os leva a constante luta por uma

outra forma de vida.

Para esses catadores o movimento social é a forma que descobriram para

lutarem juntos por uma vida mais digna, uma vida cidadã. Esse pensamento é claro no

depoimento dos cooperados, ou dos que já passaram por um processo ou de

cooperativismo ou de associação.

Catador O - Para o governo reconhecer os catadores, catar materiais,
não é reconhecido, não reconhece que é um trabalho, pensa que é
vagabundage. O pessoal fala que a maioria dos catador são ladrão e
não é assim (Entrevista, 02/08/2008).

8.3.1 “E a Central, hoje, de Cooperativas do DF ela  foi, assim, quando a
gente  chegamos lá”

O movimento da Central das Cooperativas dos Catadores de Materiais

Recicláveis do Distrito Federal- Centcoop-DF, surge, nessas narrativas, como um dos

movimentos em que os catadores demonstram um sentimento de pertencimento.

Identificam que ali é mais um espaço de encontro com seus pares. Este sentimento é

pautado na concepção da especificidade de um espaço formado por catadores e estes

fazerem parte também da sua diretoria, conforme identificamos nas falas:

Catadora K - Bom, esses movimentos eu acho eles muito forte. Muito
útil e bastante necessário no meio de uma organização, dentro de um
Estado, dentro de um país. É muito importante. Porque a gente
quando tem alguma organização que tem a chave centr al, a
gente dá conta de ter as informações certas, ter ac esso aos
locais certos, ter a oportunidade de ir bater na po rta certa.  E
assim, o Movimento Nacional nem tanto, porque a gente faz parte
mas, é fora do estado, entendeu? Então a gente não ta ali dia-a-dia
no processo deles. Mas todo dia que a gente pega o dvd e passa é
um fortalecimento muito forte. Porque é uma luta muito forte. É uma
organização muito forte. Então isso é como se fosse uma auto-estima
pra gente, assim, de levantar a cabeça e não desistir pelo próprio
exemplo do outro, né? [...] Até quando fundou a Central. E quando
fundou eu já tava dentro, inclusive nas primeiras reuniões a gente
sentou no chão, né? Na época era onze cooperativas. Nós sentamos
no chão, assim, ao redor. Aí a gente começamo a botar, na central vai
ter que ser assim, na Central vai ter que ser assado, na Central vai
fazer isso, na central vai fazer aquilo, na central a gente tem que
trabalhar desse jeito, entendeu? Foi uma construção que comecei do
começo, não do começo ali do sonho, mas do começo do
desenvolvimento dela, né? E assim, no começo eu percebi que tinha
muita gente que não era catador, que não participava de
cooperativas, que tinha interesses financeiros ali dentro. E isso é uma
coisa que eu não queria pra mim. Porque eu sabia que se eu
entrasse nessa talvez eu poderia cair na deles e talvez roubar das
minhas própria família que tava dentro da cooperativa. Então isso eu
não aceitava de jeito nenhum. E eu, gente eu sinto muito, mas se for
pra eu ficar aqui dentro da Central eu não quero que aceitem [...]. Aí
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ele: “- Mas por que?” Porque é muita podridão, é muita sujeira, e eu
não quero isso. Se vocês quiser a Reciclo dentro vai ter que ser de tal
maneira assim. Aí eu passei quase um ano, né, assim só ia na
reunião mesmo que era chamada. Tem reunião, eu ia. Se não tivesse
eu não ia, não comparecia, não queria saber de nada. Mas aí agora,
tem um ano já, que a Central já tem dois anos, agora com esse ano
eu comecei a ter mais conhecimento dos presidente, conhecer mais
as cooperativa, que foi uma coisa que eu exigi, entendeu? Porque eu
falava assim: Eu quero que a Reciclo seja assim, assim, assim
assado, entendeu? Eu quero que o pessoal faça isso, isso, isso
dessa tal maneira, dessa forma. Só que alguém perguntava: “- Mas
será que as outras cooperativa é assim?” Eu vou perguntar a Central
pra fazer uma visita nas outras cooperativa que eu quero saber, eu
quero conhecer as coisas certas pra dentro da Reciclo. E fui. Só que
eu vi tanta coisa errada, tanta pilantragem [...] Porque a gente
chegava assim nos catador, os catador falava assim: “Da onde são
vocês? O que vocês fazem? O que é a Central? O que é
cooperativa? O que é associação?” E eu: Pô, vocês não tiveram
capacitação de cooperativismo e associativismo não? “- Não sei nem
o que é isso”. Entendeu? Aí eu chegava no presidente e perguntava
por que vocês nunca fizeram um curso de cooperativismo com seus
cooperados? “- Ah, a gente não perde tempo com isso não. O nosso
dia-a-dia aqui é só trabalhar, trabalhar, trabalhar.”Pra ganhar quanto?
“- Ah, a gente ganha sessenta, cem reais por mês, por semana, por
quinzena”. Aí eu ficava olhando assim, não, não é isso que eu quero
pra Reciclo, entendeu? O que eu quero é clareza, o que eu quero é
conhecimento. E que o catador que ta lá dentro participe, esteja a
par. A única coisa que eu trouxe foi saber realmente quais era
realmente os materiais reciclável [...]a gente nem saber que existia,
nem saber pra quem que era selecionado aquela verba, aquele
material (Entrevista, 03/06/2008). [Grifo próprio].

Na narrativa da catadora K, observamos a história dessa central pelo olhar da

catadora como sujeito pertencente ao movimento. A Centcoop - DF traduz a essência

para que os catadores possam manter o fortalecimento de suas lutas e organizações.

Esta representa o elo que agrupa as cooperativas e associações dos catadores do

Distrito Federal-DF. Nesse relato, um fator é evidenciado, o acesso as informações e

aos conhecimentos próprios do seu contexto de trabalho, que, assim, passa a

construir saberes que vão modificando as relações e atuações desses catadores.

A cooperativa Reciclo e a Central das Cooperativas do Distrito Federal –

Centcoop - DF nascem na mesma época, conforme nos afirma a catadora K. Alguns

catadores dessa cooperativa se inserem no processo de instituição, como nos fala a

catadora K, e outros participam das reuniões da Central ou participam das discussões

na própria Central.

Esse espaço dá aos catadores, que participam,  a apropriação do seu trabalho

como autores desse processo. Definem regras e princípios para o grupo, expõem suas

idéias e trazem suas concepções de ética, como é o caso da cooperativa Reciclo. A

catadora K aponta uma preocupação, no tocante ao conhecimento dos outros grupos,

acredita que esta definição de prioridade seja devido ao isolamento que passaram e
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que a faz preocupar-se com o processo de conscientização desses sujeitos sociais.

São encaminhamentos levados a Centcoop-DF, no qual os catadores pertencentes a

esse grupo vão definindo ações para o conhecimento dos outros grupos de catadores.

Nesse depoimento, é importante destacar o fato de que, em algumas

cooperativas, a valorização pela atividade laboral passe a ser entendida desarticulada

da reflexão, do sentido desse trabalho.

Outro elemento é uma espécie de preocupação ética como significado de

transparência das ações da cooperativa Reciclo, como forma de encaminhar as

relações estabelecidas entre a diretoria e a comunidade. O foco para essa catadora é

conhecimento dos saberes pertencentes ao universo do catador como principal

objetivo também dessa cooperativa. Essa concepção vai redimensionando a prática

dos catadores, a atuação e reafirmando o interesse não, só na própria cooperativa,

mas na atuação de outros catadores, talvez esse fosse o principal objetivo da

formação do que a catadora K denomina grupo gestor, um grupo no qual estariam

organizados e atentos a exercitar a relação democrática entre os membros que a

compõem.

Uma questão observada nesse grupo é o entendimento que este detém sobre

o movimento social, perpassando pelos que estão na diretoria e chegando a todos que

participam da cooperativa.

8.4 “A Pastoral, a Caixa e a Católica juntou os trê s que criou um círculo
que ficou poderoso e os cooperados no meio”

Participantes de todo esse processo de exclusão, lutas e inclusão precária de

trabalho, esses catadores vão estabelecendo redes de relações sociais entre grupos

não governamentais e governamentais. Esses grupos, no decorrer do percurso, vão

compondo o grupo denominado pelos catadores como grupo dos apoiadores da

cooperativa Reciclo. Assim, esse grupo denominado de “apoiadores” vai conduzindo a

novos sentimentos como segurança e proteção no qual vão definindo também a

trajetória do grupo e dos próprios catadores.

Catadora K - O apoio, como diz, a chave principal dessa história. Se
não fosse a própria Pastoral pra começar a organizar esse povo aqui,
com aquele simples café, com aquela simples reunião debaixo de sol
quente, na qual se transformou em uma coisa grande, a gente não
estaria aqui hoje. A gente não teria conseguido o que a gente
conquistou hoje. Então a Pastoral, ela assim, foi a chave principal pra
abrir a porta e falar assim, continua, entendeu? O que pode trazer, o
que for dela fazer pra Reciclo, eu acho que ela faz, ela ta fazendo, e é
de fazer cada vez mais. Não só pra Reciclo, mas pra outras
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organizações. Mas a Pastoral foi assim a chave principal pra gente
ver, enxergar, ter acesso ao, ao, como é que posso dizer, a Caixa
Central, né? Que era o fórum, que era onde os catadores do DF se
encontrava, onde era, onde saía as discussões, onde saia tudo. Pra
mim ali foi o pólo principal, foi ali o Fórum Lixo e Cidadania dentro da
Cáritas Brasileira, foi onde a Central nos jogou assim pras primeira
reuniões, onde a gente pescou, e trabalhamos pra cultivar esse
trabalho lá dentro, cultivas as amizade lá dentro, e os objetivo da
gente conseguir lá a gente conseguimos através disso, né? Então,
pra mim, a Pastoral assim foi a chave mestre, né? E a partir daí
conhecer outros apoiadores, veio também através disso. Da
divulgação, da forma, né, de divulgar a cooperativa. Da forma da
gente ta vivendo. Da forma da gente querer mudar. Da forma da
gente mal se organizar, mas já estar organizado, né? Porque foi um
pulo assim tão grande. Trabalhava individual e de repente todo
mundo trabalhando junto, né? Ninguém nem sabia o que era
reunião, fazer reunião de invasão. E de repente ta todo mundo
ali, até dentro de um círculo, num sol quente discu tindo coisa ali
pra todo mundo, né? Assim, não individual, coletora  pra todo
mundo. Era uma coisa muito forte, muito bacana (Entrevista,
03/08/2008). [Grifo próprio].

Os apoiadores para esses catadores representam a abertura ao direito à fala, à

escuta e do reconhecimento desses sujeitos sociais como sujeitos de direito que lhe

foi negado no decorrer de suas histórias. Esses apoiadores dão o suporte para que

possam ter acesso a alguns órgãos dos poderes públicos e os auxiliam a saírem da

negação e da invisibilidade, elementos inerentes à exclusão.

Outra forma demonstrada nesse depoimento é o aprendizado que esses

grupos começam a construir junto com os catadores, são ações simples, como já

afirmadas pela catadora K, mas que irão determinar a mudança da concepção de

prática para a construção de uma práxis pautada no respeito  individual com os olhos

voltados para a construção de uma coletividade. Tais elementos vão sendo edificados

no decorrer das reuniões, algo diferente para indivíduos que não tinham direito à fala.

A catadora B ressalva esta importância:

Catadora B - Eles são uns apoiadores muito forte se não fosse por
eles a gente ainda ia tá lá embaixo também, porque se juntou os três.
A pastoral foi quem praticamente criou a cooperativa pra gente. A
caixa é a que entra com os recursos. Você junta os três. A Pastoral, a
Caixa e a Católica juntou os três que criou um círculo que ficou
poderoso e os cooperados no meio [...].Se a Pastoral fala assim, olha,
é que nem a conselheira pra gente, ela chega puxa nossa orelha [...]
Ela ficou como nossa conselheiro [...]Se elas acha que tem coisa que
tá bom pra gente eles falo, ouvi a nossa opinião que é maior que a
deles. Valoriza o nosso espaço, a gente decidi o que a gente quer, só
que ela ajuda bastante também (Entrevista, 04/06/2008).

Mais uma vez o círculo é ressaltado na relação desses catadores como forma

de representar seus apoiadores. Observa-se que esse círculo se movimenta, não é

estático e que ambos os grupos o alimentam. Esse fortalecimento é proveniente da

troca de saberes e condições que os sujeitos envolvidos nessa relação conseguem
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executar. Uma a priori é o respeito dos grupos pela figura do catador como sujeito

protagonista desse processo, relato afirmado nas narrativas. É ele como sujeito

envolvido e consciente de sua realidade que define encaminhamentos para a sua

própria organização. Isto representa saberes diferenciados que se encontram, vão

conduzindo esse círculo e construindo possibilidades de superação para ambos: para

os catadores, a construção da emancipação, para os apoiadores, o exercício na

prática com educadores que se constituíram na vida e que ensinam utilizando a

resistência como caminho para a superação.

Catador B - Os momentos dos sábados fortalece [...] porque fica a
semana toda trabalhando ai não se junta assim rezando um terço não
se junta pra ta conversando assim. É difícil ver o grupo conversando.
Aí quando a Pastoral vem no sábado, aí junta aquele grupo, aí no
final do terço ainda fica aquele pessoal aí conversando com outro. Na
hora do abraço eu acho muito bonito aquela parte, porque eu vejo
que o povo ali eles se une, Entendeu? É o abraço que eles não tem
na semana. Porque é difícil a gente vê se abraçando na semana. É
muito difícil você vê. Um correndo pra vestir a blusa da cooperativa
pra correr e levar o menino na escola fazer isso, fazer aquilo. A gente
não vê aqueles abraços, aquela falta de carinho entre eles.
(Entrevista, 04/06/2008).

Na narrativa da catadora B, o encontro é retroalimentado com o contato

semanal no qual buscam uma aproximação também no sentido do contato físico, do

cuidado, o abraço é representado como símbolo de fortalecimento, de perceberem os

que fazem parte desse círculo, os que irão fazer parte da ciranda nesse movimento de

aprendizagem na vida.

Nessa epistemologia conduzida pela fala, pela escuta, pela reflexão, pelo

acolhimento, pela ação e pela tomada de decisão é que ocorre o encontro de mundos

antagônicos, mas, ao mesmo tempo, próximos e capazes de habitarem um só espaço

na busca pela cidadania negada a esses catadores. Assim, esses grupos vão

constituindo o grupo de catadores e o de apoiadores o empoderamento social de

todos os envolvidos.

8.5 “A Reciclo pra mim hoje significa vida. Signifi ca mudança”

A cooperativa Reciclo vai construindo uma tessitura com a  vida desses

catadores. Para uns ela representa a própria vida,  para outros uma sobrevivência, um

trabalho ou a redefinição de uma vida. Alguns desses catadores foram se constituindo

com a própria Cooperativa, e a outros ela foi a abertura  para apontar a transição para

transformarem as próprias vidas. Utopias e sofrimentos se misturam ao trabalho como

forma de os conduzirem a uma mudança, a apoderarem-se de suas vidas pelas
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próprias  mãos. Participar de algo que está sendo reconhecido é algo que transforma

os discursos desses catadores e processualmente  suas trajetórias.

A catadora H no mostra a sua relação com a cooperativa Reciclo:

Catadora H - A Cooperativa Reciclo significa pra mim uma coisa muito
importante na minha vida , igual eu te falei quando eu morava lá eu
não tinha pé firme sabe. Aqui normalmente é cooperado, cooperado
não só na hora de ir trabalhar não só naquela hora. Aqui todo mundo
é cooperado nas horas mais difícil sabe, sofrendo muito, a pessoa
vem te abraça , faz parte do seu sofrimento igual quando minha filha
desapareceu. Ai eu senti aqui, a [...] e a [...], como seu [...], como a
[...] , a [...] como todo mundo. [...] não fica assim ela vai aparecer. olha
não chora. Fazia comida lá na [...] elas mandavo pra mim comer.
Somos cooperados não uns cooperados que falo assim essa é uma
cooperativa só por fachada. Isso aqui não é uma fachada. Aqui não é
uma fachada, aqui todo mundo aqui se seu filho ta internado, se igual
a [...] , a [...] adoeceu e todo mundo tava ali né. Esquece cooperado,
você ta cooperando não só com a cooperativa mais com a vida das
pessoas né. Aqui todo mundo tem aquele, há bom dia, bom dia com
você está, como você está hoje. Tem alegria aquela felicidade
quando você vai trabalhar ali a gente começa a conversar, não
importa que você pega bicho, ali você pega né. Você ta ali feliz e a
pessoa ta ali conversando com você. Eu acho que é muito bonito
aqui, eu amadureci bastante aqui. Aqui eu aprendi muito, aprendi
muito e aqui eu garanto uma coisa pra você, meu filho aqui não passa
fome é isso que é de boa, meu filho não passa fome de jeito nenhum
(Entrevista, 27/06/2008).

Os diversos significados, que os catadores foram atribuindo à cooperativa

Reciclo, são determinantes, a modificação que está ocorrendo a vida desses

catadores como constatado na fala da catadora H. São vidas que vão amadurecendo

juntas, ao mesmo tempo que a cooperativa Reciclo se consolida. Saberes como a

coletividade e a solidariedade vão se constituindo na relação dos catadores que

pertencem a esse grupo e vão os tornando mais seguro na definição das próprias

vidas. O sentido da cooperativa, aqui, equivale a viver junto, construir um projeto;

articula o trabalho do catador à própria vida que é reinterpretada como uma vida

partilhada com a de outros catadores que também vivem o mesmo processo de luta.

Para outros a cooperativa Reciclo vai definindo possibilidades:

Catadora P - Eu falaria o seguinte a Reciclo hoje significa na minha
vida o pão das minha crianças, significa o caminho do meu lar, o meu
sonho , a minha casa e da minha família e todos que precisa. Eu
torço que todos ganhem, Jesus. E o nosso serviço que vai ter mais
possibilidade de nós trabalhar ali. Eu acho que a Reciclo oferece pra
gente várias oportunidade pra quele que tem fé e quer dar um passo
a frente. Eu acho (Entrevista, 06/07/2008).

São vidas que enxergam na cooperativa a sua própria sobrevivência e

misturam a esta luta a dimensão da religiosidade no sentido da fé, da crença que os

conduzem a viverem a utopia de diversos sonhos. Esta utopia alimenta o acordar
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diariamente e a retomada da luta pela valorização do trabalho e pela busca da

cidadania.

Catador K - [...] a Reciclo pra mim hoje significa vida. Significa
mudança. Significa transferência, né? Significa um verdadeiro ciclo
que não para de girar. Ele por mais que ele roda, mais pedra eles vão
se bater, mais pedra ele vão se alcançar. Muitos obstáculo a gente
vai se deparar, mas a gente forte pra não parar de girar. E sim
derrubar e alcançar. Derrubar e alcançar, né? E esse o que eu vejo
do nome lá, Reciclo – Reciclagem e Cidadania um Novo Ciclo de
Vida, e o catador da reciclo. Eu monto isso tudo e vejo isso tudo. É a
visão minha (Entrevista, 03/06/2008).

São utopias que vão se estabelecendo, e ampliando a conscientização dos

obstáculos presentes e os que ainda vão transpor. Nesse relato, a cooperativa

constitui-se uma alavanca que atribuiu significado ao trabalho e à vida e esse sentido

faz com que eles transformem a indignação dos processos de exclusão e o sofrimento

em sua inclusão precária no mundo do trabalho e também na vida como ingredientes

para renovar suas forças para o combate cotidiano.

Outros atribuem o sentido de empresa:

Catador O - Hoje a cooperativa tá meia lá e meia cá. Eu trabalho mais
não ganho dinheiro ai a pessoa tem que trabalhar uma volta pra
cooperativa e uma volta pra pessoa se não a pessoa não compra
uma televisão não compra um DVD e nada. Ta meio enrola a casa
aque falou que ia sair no meio desse ano , agora só no final do ano e
ninguém entende . É ter um canto assim pra morar , uma hora a
pessoa pode vim morrer deixa os fio na casa né, onde os fio colocar a
cabeça [...] A Reciclo significa quase uma empresa de materiais
reciclável , agora não que a gente ainda ta na batalha né, mais depois
que ter o galpão, ter as outras máquina ai é quase uma empresa né
(Entrevista, 02/08/2008)

A presença do trabalho precário é incontestável na argumentação do catador O

no qual a jornada dupla para adquirir a sua sobrevivência e a da família faz com que

ele experimente dúvidas em relação a confiabilidade da cooperativa. O processo é

antagônico, confiabilidade e esperança confundem-se em vê-la transformada em uma

empresa capaz de oferecer uma melhor estrutura a esse trabalhador.

A catadora L manifesta uma concepção diferenciada do catador O, quando ele

indica a cooperativa como empresa. A concepção dessa catadora vai ao encontro de

governança, processo construído pelos catadores e que os vêem, também, como

gestores dos próprios catadores. Isso possibilita que se auto-organizem.

Catadora L-  Eu acho que a cooperativa Reciclo pra mim é um meio
de sobrevivência é um meio de trabalho digno, honesto. Por que aqui
é muita gente fala assim não tem união. Tem que eu vejo esse
pessoal acorda cedo deixa as coisa dentro de casa pra fazer e vem
pra cá trabalhar na reciclage. Por que pra mim a reciclo ela une as
pessoa que tinha muitas pessoa aqui que não se falavo e depois do
trabalho vai se ajuntando vai  conversando. Acho que a Reciclo pra
mim assim é tudo se não fosse a Reciclo eu não tava aqui. Quer dizer
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eu acho não eu tenho certeza eu não taria aqui. Por que pra mim é
uma empresa nossa uma a gente manda né. (Entrevista, 20/06/2008).

A cooperativa Reciclo vai legitimando o seu sentido com a vida dos catadores e

apresentando que sua consolidação constitui-se mesmo na vida, apesar dos conflitos

e lutas, há razões em busca das utopias, os sonhos e as mudanças.

8.5.1 “Não vamos dizer que somos perfeito, não somo s totalmente unido”

A comunidade se constitui de dois grupos, os que pertencem à cooperativa

Reciclo, e os que vivem nesse espaço e trabalham independente da cooperativa. Esta

relação torna-se comum quando observamos o dia-a-dia desses catadores. Criam

laços de amizade e se constituem sentimentos de vizinhanças.

Uma característica desse grupo é que jovens e adolescentes foram

constituindo núcleos entre as próprias famílias da comunidade, inúmeras famílias

foram se integrando, e o grupo, por diversas vezes, é identificado entre alguns

catadores como uma grande família. Acreditamos que essa forma de agregar

membros das famílias pertencentes a esse grupo seja  decorrente do isolamento em

que viviam. Essa situação provavelmente atenue os conflitos decorrentes as questões

antagônicas que vão se constituindo no cotidiano dos catadores. É importante

ressaltarmos que este equilíbrio proporcionado pela relação de parentesco está

subordinado ao grau do problema que ocasiona o conflito. Este pode variar em menor

ou em maior intensidade dependendo das relações que serão abaladas nesse

processo. Alguns desses catadores explicam o conflito pelo local para a fixação dos

barracos, separam se geograficamente. Os barracos dos não-cooperados localizam-se

logo na entrada da comunidade, e os barracos da cooperativa ficam no centro da área.

A catadora G descreve o conflito junto às dificuldades:

Catadora G - A dificuldade que a gente tem é através por causo das
crianças, assim água por causo das crianças né e assim tem muita
gente que não é da Cooperativa e as vez se vê a Cooperativa e o
pessoal , não vamo dizer que somo perfeito não somo totalmente
unido mas as pessoal que estão de fora aí que elas tentam desfazer
a união. Essa é a dificuldade que a gente tem maior aqui. O pessoal
que não é da Cooperativa tá tirando a união dos cooperados tudinho.
[...] E outra coisa também é banheiro. É muito difícil aqui por causo
que as assim não tem lugar a gente a pessoa corre pra ali quando
chega lá já tem uma corre pro outro lado então é difícil principalmente
pras crianças. A maior dificuldade é pras crianças aí eles fazem em
qualquer lugar esse aí que é o mais difícil (Entrevista, 19/07/2008)

Os dois grupos convivem com os mesmos obstáculos no sentido da condição

critíca dos que vivem em áreas de ocupação nos centros urbanos. O local não tem
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água, sobrevivem de um acordo feito com um vizinho da comunidade. Os catadores

pagam por mês uma determinada quantia para assegurar o uso da água. A luz elétrica

vem através de gambiarras improvisadas que já levou um catador à morte e a diversos

incidentes com a descarga elétrica. Não existem banheiros. Enfim, moram em um local

sem proteção alguma. Mas o conflito entre eles, dificultando as relações, é colocado

como o primeiro a causar inquietação e desunião do grupo, essa imputada há um

grupo específico. Os que se sentem prejudicados não acusam um grupo todo, se

referem a alguns não  cooperados, um grupo que fazia parte da cooperativa.

Esse conflito é considerado costumeiro, são discussões, brigas que fazem

caracterizar a rotatividade de alguns catadores na cooperativa. Estes pedem para

serem retirados da cooperativa ou, em alguns casos, se afastam a cada discussão

lançada no decorrer das reuniões, como tornou-se freqüente no momento da divisão

do dinheiro após a venda do material.

Catadora M - Eu não to mais na cooperativa porquê [Tom forte] uns
fala que a gente trabalha menos e uns fala que a gente trabalha mais
ai num entendo por que na hora que for dividir o dinheiro tem que
dividir certo, um tanto pra uns um tanto pra outros que é tudo
cooperado. [...]È a gente tenta né, eu tentava ficar na cooperativa né,
mais os povo não faz por onde entendeu, não faz por onde as pessoa
dividi certo as coisa quando trás o beneficio [...] Eu sai por que
explorava demais , eu achava que me explorava. Eu tinha essa filha
minha que mamava mamadeira, mingau e eu falava não tem tempo
pra mim fazer mingau pra minha filha era de manhã até seis hora da
tarde, trabalhando na carroça ai como era que eu ia da tempo pros
meu filho, não ia da tempo. Quando eu chegava eu falava na tenda lá
na cozinha comunitária na cooperativa da Reciclo, cadê a comida? Ai
falava isso não é hora de comer, mais vocês sabe que eu tava na rua.
Chegava briga discutia ai, pra mim não fica brigando e discutindo por
dinheiro de cooperativa foi melhor se afastar. Tinha vez que ela falou
você vai ganhar o dinheiro por dia que você trabalhou, então tá. Eu
não ia trabalhar pra receber vinte real por mês, mais antes ta
tentando minha vida fora de cooperativa (Entrevista,  21/08/2008).

As relações são conflituosas porque esses catadores pertencentes  ao grupo

dos independentes buscam justificar sua saída devido à exploração da sua mão de

obra e a falta de justiça na distribuição das rendas e dos benefícios. Legitimam que o

trabalho na rua de forma independente possa gerar uma maior renda.

A comprovação de renda é apontada novamente no discurso da catadora.

Catadora T - Nossa vida é essa. Eu acho bom trabalhar por que eu to
ganhando um dinheirinho, pouco ou muito eu tô ganhando um
dinheirinho, graça a Deus, por que quando eu tava na cooperativa eu
trabalhava pra danar, as vez quando eu me acordava tarde eu
dexáva os meu prato sujo, quando eu vinha tava do mesmo jeito. Eu
ia lavar meus prato pra fazer comida pros meu fio, pra ganhar vinte
cinco, trinta. Hoje eu ganho trezento real, tem vez que é duzento e
cinqüenta, tem vez que é até quatrocento por mês eu não vou mentir,
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eu digo o que eu ganho. Não adianta diminuir nem abaixar (Entrevista
realizada dia 21/08/2008).

Uma característica define alguns desses catadores que saíram do grupo

pertencente à cooperativa, esses se isolam não só a si, mas a todo o núcleo familiar

constituindo-se um código a ser cumprido, nenhum membro da família  passa a voltar

ao grupo dos cooperados. Esta característica não se estende a todos os  catadores

que saem da cooperativa  pois, existem núcleos familiares que abrigam membros da

cooperativa e não cooperados.

O conflito que se materializa na divisão da verba, após vender o material é algo

freqüente na cooperativa, e isto se estende aos catadores que estão em outras

funções, que não se encontram nas tarefas da triagem e da coleta, como é o caso das

mulheres, quando trabalham na creche comunitária da cooperativa.

Hoje a comunidade se movimentada de forma agitada, alguns
comentam entre si sobre o valor dado ao material, alguns acreditam
que é pela baixa que material teve esta semana. Outros questionam,
mas tentam incentivar uns aos utros outros a não desistirem, esperar
mais um pouco. Uma frase ouvida por diversos catadores que
conversavam era que já tinham passado por situações piores e as
coisas estavam mudando. Uma catadora se aproxima no decorrer da
entrevista e reclama do valor que havia recebido e questiona com a
companheira, argumenta que deveria ser pelo motivo de está
trabalhando na creche. A situação da venda do material e a
quantidade de catadores que compõem a cooperativa é algo que é
discutido diariamente, em especial quando se comparam aos que
trabalham independente.  (DIÁRIO DE CAMPO, 04/06/2008).

Outra desavença que envolve toda a comunidade é a questão do alcoolismo

em que se encontram envolvidos alguns catadores. Isso representa um incômodo,

pois, durante a noite, quando alguns resolvem “festejar”, expressão utilizada por esses

catadores, o descanso nesse período fica prejudicado.

Dois conflitos se apresentavam naquele dia e movimentavam uma
grande parte dos moradores. Um era definido como a situação de um
grupo de catadores que  havia bebido a noite inteira e a maioria dos
moradores reclamava que não haviam dormido, essas reclamações
eram comentadas entre pequenos grupos e também levadas a
diretoria da cooperativa. Ao finalizar as entrevistas, alguns catadores
iniciaram uma discussão com ofensas verbas entre a catadora que
reclamava da situação de não ter dormido e o grupo que havia
passado a noite festejando. No outro dia, ao retornar a comunidade,
os catadores que discutiam por terem sido denominados culpados de
não permitirem que os colegas dormissem se desculpavam pela
confusão e relatavam que só haviam  bebido para comemorar um
aniversário de um colega, era só para ter um pouco de alegria.
(DIÀRIO DE CAMPO, 04/06/2008).

A narrativa do catador N retrata este fato:

Catador N - A cooperativa foi começando de pouco em pouco assim e
foi começando. Agora eu me sinto muito não ta tendo derruba mais.
Tô me sintindo muito bem. O mais difícil aqui é esse negócio de
bebida, essas coisa, é difícil de resolver por que cada um bebe aqui e
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acolá começa a sair a confusão. Aqui é muito difícil, é muita coisa
(Entrevista, 19/07/2008).

Outro conflito que se instaurou e causou revolta na comunidade foi o retorno

das ações de retirada pelos poderes públicos. Essa situação desestabilizou o grupo,

uma vez que as negociações e parcerias estabelecidas entre a cooperativa Reciclo e o

Governo do Distrito Federal- GDF haviam cessado pelo período de um ano as  ações

de retiradas. Esta cooperativa instituiu, nesse processo, o direito de permanência no

lugar até que fosse definida a área de habitação para esses catadores e a localização

do próprio galpão da cooperativa. As “derrubadas” retornaram, mas especificamente

para o grupo dos não cooperados. Essa situação conduziu a mais um conflito entre os

catadores não cooperados e cooperados. Os não cooperados confirmavam que a

denuncia havia partido dos catadores da Cooperativa.

O clima na comunidade era de desconforto, pois o Governo havia
acabado de executar uma operação da retirada dos catadores não
cooperados da área. Situação complexa, pois esses discutiam entre
si para saber quem havia denunciado. Os não cooperados acusavam
os cooperados e os cooperados afirmam o seu não envolvimento.
Esta situação ativou um ressentimento antigo que já há algum tempo
estava silenciado. Uma das famílias dos não cooperados afirma a
culpabilidade da Cooperativa. Esse fato veio se agravar com a morte
de uma das crianças, filho de um dos catadores que sofreu a
derrubada. Esta criança estava debilitada e apresentava um quadro
de desidratação que se agravava apresentando diarréia e vômito. A
justificativa dos pais era que como o SIVSOLO havia tirado suas
lonas, as crianças ficaram no sol durante muito tampo e esta como já
estava fraca não sobreviveu. O clima ficou tenso quando alguns
cooperados foram ao barraco desta família para se solidarizarem, a
família em contrapartida demonstrou todo o seu sofrimento e
indignação pela perda do seu filho. Os catadores não compreendiam
o fato, o porquê da “derruba” e lastimavam a perda da criança. Alguns
cooperados afirmava que não entendiam o porquê da”derruba” já que
havia passado tanto tempo e considerava a todos como
trabalhadores, amigos. E outros não compreendiam o porque da
acusação da família, por achá-la incabível (DIÁRIO DE CAMPO,
18/10/2008).

São dois grupos que convivem com formas diferenciadas em relação à

organização do seu trabalho e da própria vida. Indivíduos que travam as mesmas

lutas, com sentidos diferenciados, a luta individual e a luta coletiva, aliadas ao sonho

do direito a cidadania que de ambos foi retirado.

8.5.2 “Então vamos lutar por isso, né?”

A cooperativa Reciclo luta pela moradia, fato já negociado com o Governo do

Distrito Federal-GDF, está em processo de construção. Essa luta esbarra na não

aceitação prévia da comunidade a qual foi destinado sua moradia, na área ser
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destinada ao convívio social dos moradores. Instaura-se um problema com esse

deslocamento, como nessa área de ocupação se encontra o local para armazenagem

e triagem do material, estes precisam negociar um novo local, pois é necessário que

continuem seus trabalhos. Dentre todas essas lutas, uma se coloca como principal e

complexa a de não deixarem a coletividade se exaurir quando estiverem no individual

de suas casas.

Catadora K - Então vamos lutar por isso, né? Ter o nosso portão,
cada um ter a sua casa, entendeu, mas não ter aquela individualidade
de casa. A gente poder ir na casa do outro. Conversar um com o
outro até tarde da noite como a gente conversa até hoje aqui,
entendeu? Ter essa amizade, sabe, essa coisa assim de união
mesmo. A gente quer continuar isso. Só que a gente quer ter o nosso
muro, a nossa casa, pra gente ter isso. Ter nossa prioridade, ter o
nosso canto, entendeu, ali de poder ter, de viver, de gritar, sabe,
espernear ali dentro sem incomodar ninguém, né? Então a gente quer
muito ter isso. E a maioria do pessoal quer a mesma coisa, né? É
uma coisa que não é nem minha. É uma coisa assim que eu acho
que não veio da [...], veio do grupo, né? Que plantou em mim, já
nasceu e daqui a pouco tá dando os frutos dele. Que é isso daí,
entendeu? (Entrevista, 03/06/2008)

A significação que esses catadores dão a moradia está articulado a luta, ao

sonho e ao atendimento desse direito. Em todas as narrativas, esse sonho era

impresso com sentimento de algo intensamente desejado. Observa-se que a luta e a

concretização do sonho da moradia hoje institui para este grupo alguns conflitos, pois

esta moradia estará vinculada aos catadores pertencentes à cooperativa. Com isso

uma parte da comunidade ficará no mesmo local.

Quando finalizou a entrevista ficamos conversando e ela me mostrou
o que achou no lixo para comer, comentava que um dia desses
passou mal com algo que tinha comido. Ao sair [...] me chamou e
comentou sobre o assunto da moradia: “Seria bom se saísse todo
mundo e que não ficasse ninguém, assim seria bom”. Seus olhos
deixaram cair lágrimas e insistia que em algumas horas sentia uma
imensa vontade ir embora, não agüentava aquela situação. O
sentimento de que todos deveriam ter o direito à moradia, ela não
compreendia o porque desta separação (DIÁRIO DE CAMPO,
21/08/2008).

Esse procedimento é visto por alguns catadores como um processo doloroso,

pois alguns continuaram com parentes ainda no mesmo local. A tristeza sentida por

essa catadora se misturava ao desejo de sair dali como forma de se livrar daquela

situação, mas demonstra a falta de outra escolha.

São catadores que sonham.

Catadora U - Eu peço pro governo que ele arrume um canto, um local
pra gente é o meu sonho que eu nunca possui uma casa. A mia fia
quando meu marido trouxe uma televisão ela disse: Hê mãe, graça a
Deus que nós tamo bem de vida, [...], essa que tá aqui do lado
(aponta para a menina). Nois no nordeste não tinha, o que nós tinha
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lá, sabe o que era um litro véi de água daqueles óleo de comida pra
poder pegar água também. Aí hoje ela diz: há nós agora tamo bem de
vida. Lá nós fazia um girau de vara de taboca que lá tem muito e
dormia lá em cima, botava uns papelão e durmia e pagava aluguél
também. Acho se eu ganhar uma casa acho que eu desmaio
(Entrevista, 21/08/2008).

8.5.3 “E hoje a gente tá deixando de ser um catador  pra ser um agente
ambiental”

De vidas instituídas na invisibilidade, como lixeiros, apontados na rua, o

catador institui sentido no seu trabalho, além da própria necessidade da sobrevivência,

começa a refletir sobre o seu trabalho que o leva a compreender seu papel nessa

dinâmica no processo de reciclagem.

Catador A - A gente começou a mexer com o lixo e vocês ensinaram
a gente a da valor no lixo e sair do lixo. Deixar de ser um lixeiro pra
ser um catador. E hoje a gente ta deixando de ser um catador pra ser
um a gente ambiental. Então pra isso é muito importante. A gente não
sabia os direitos que a gente tinha, entendeu? Nós não tinha
obrigação com ninguém ia trabalhar a hora que queria, ia o dia que
queria e hoje nos sabemos quando a gente passou a se organizar
mais através da pastoral e de outros apoiadores (Entrevista,
08/07/2008)

Neste relato, o catador A já se coloca como agente ambiental, deixando claro

que esta mudança se deu através do contato com os apoiadores no sentido do

aprendizado nos encontros.  São dados ao lixo alguns valores: o da sobrevivência, o

valor econômico e o valor emancipação. O valor da sobrevivência e o valor econômico

já estavam presentes na sua identidade, pautada na exclusão, mas que agora se

ampliam na perspectiva de uma organização coletiva, o trabalho na cooperativa. O

valor da emancipação faz com que este trabalhador reflita sobre o seu trabalho e o

seu papel como catador no universo da sociedade e do meio ambiente. Esses

argumentos passam a fazer parte do cenário do catador que se insere em uma

organização pautada no diálogo e na participação deste em todas as suas dimensões.

Este ser catador que também se coloca como agente ambiental, já traz

algumas mudanças na sua vida prática como: o cuidado ao mexer nas lixeiras, o evitar

a queimada de pneus e sobras do material, e a preocupação com a área que ocupam

no sentido da higiene.

A catadora U retoma este cuidado no processo da coleta na rua:

Catadora U - [...]  já fica menos e então a gente ainda trás de lá da
rua pra qui, ainda trás de lá da rua já catado, quando chega aqui vai
rivirá de novo que as vez a pessoa tá com fome tá avexado pra vim
pra casa, aí o carro do lixo passa aqui e já dá as sacola preta pra
gente, a gente já coloca dentro, já bota na bera do asfalto e o carro já
leva e aqui onde eu tô, nesse canto tá mais melhor do que lá. E na
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rua a gente tira o pet, mais agora sim tem que tê a consciência
também, a pessoa pega, alimpa, quando acabá, dexá tudo certinho
também. Agora tem deles que chega na lixeira rasga, nem todos, não
pode fazer assim, não pode fazer assim chegou catou[...]. (Entrevista,
21/08/2008).

Consciente de que seu trabalho ajuda a manter a cidade limpa e, com isso,

gera também renda, os catadores vão trilhando o seu papel de agentes ambientais na

sua complexidade, ocupam se da tarefa mais difícil: lidar com os materiais recicláveis,

considerados por muitos de lixo e, aqui no Distrito Federal, ainda, misturados ao

material orgânico, em razão a não existência da coleta seletiva.

Catadora k - [...] antigamente era complicado porque a gente nem
sabia o que era catador, muito menos o que era agente ambiental.
Então era complicado. Mas quando a gente passamos a se organizar,
a ver realmente o que era cooperativa, o que era catador, qual era o
nosso trabalho, qual era o nosso dever, qual era a nossa função, a
gente passamos a ver o que era o que o catador realmente fazia. O
que o agente ambiental faz. O que que a gente faz? A gente procura
não só se manter daquele material coletado na rua. Mas a gente
procura manter a cidade limpa. A gente procura manter a natureza
mais limpa, né? A gente procura manter a natureza intacta, né? É o
que a gente quer. Porque a gente tem hora que a gente fica irado
quando a gente chega num edifício pra coletar o material e no jardim
lá tá cheio de lixo, cheio de lixo mesmo [...]. Porque a gente quer ver
o jardim puro, entendeu? Conforme ele tá nascendo ali ele ficar. Nada
de chegar lá arrancar, deixar no chão, tacar um piso grosso, né? Eu
acho isso muito feio, muito errado. Então assim, a gente faz esse
trabalho hoje com muito amor, com muito carinho, com muita vontade
disso cada vez mudar mais, né? Pra natureza ser o mais pura
possível, pra gente poder respirar cada vez mais puro [...]. E a gente
que proteger, a gente quer preservar, a gente quer dar uma
visibilidade diferente disso tudo, né? Trabalhar em cima disso pra
poder uma dia isso dar um ar melhor. Dar uma visão melhor. É tanto
que quando a gente conseguir a nossa habitação é o que a gente
mais quer a redor, né? É planta, é verde, sabe? Pra poder mostrar
esse ar puro que a natureza pode ter e sensibilizar a população
inteira, né? Porque é uma coisa que ta avançando assim mais rápido.
Porque se não fosse o catador eu acho que já teria, em tempo que
nós ta hoje, o próprio lixo, o próprio material reciclável já teria
devorado a gente, né? E com tanto catador, com tanto trabalho dessa
forma, agora que ele ta sendo divulgado, agora que ele ta sendo, né,
expandido no mundo. E eu até brinquei bastante essa semana
porque muita gente ta caindo matando em cima do catador, em cima
do agente, em cima das cooperativa, em cima das organizações. Por
que? É porque um trabalho não só fundamental como social, e o
principal, que é um trabalho que é do pobre. Que é o pobre quem faz,
que é o pobre quem tá na frente, é o pobre quem cultiva. (Entrevista,
03/06/2008).

No depoimento exposto a cima, observamos a relação entre a tomada de

consciência do catador e a sua constituição também como agente ambiental. Essa

catadora se refere ao passado e que só agora percebe a sua função como agente

ambiental em uma relação que  reaproxima o catador da dimensão da natureza

quando este fala da preservação, da preocupação com o ar puro e de uma natureza
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intacta. A concepção de que seu trabalho é fundamental, devido ao lixo como um

problema atual, com o qual não sabemos o que fazer, diante do aumento desordenado

do lixo produzido pelo ser humano, a faz perceber que além de importante, o trabalho

no sentido ambiental ainda assume um cunho social. É das classes excluídas que vem

a solução para esta problemática. Percebe-se a relação de poder no sentido de

pontuar de qual local esta catadora está se pronunciando.

Desta narrativa, é importante salientar que aí se articulam a dimensão da

preservação do ambiente e empoderamento social do humano, poderíamos pensar no

seu processo de maior humanização, retomando a sua relação com o ambiente. Esses

catadores re- significaram o lixo e com isso suas vidas e que ao reaprendem a lidar

com este material já muito antigo na vida de alguns deles passam a discutir suas

próprias organizações, lutas e o seu modo de trabalho e de vida.

Essas pessoas vivem o conflito entre o pensar em sua sobrevivência, na

sobrevivência dos seus pares, fortalecerem suas organizações e defenderem um

ambiente humano e natural.

A atividade do curso de Formação Social, política e Ambiental do
catador. A atividade era a de definir quem era o catador e utilizar
recortes de revistas, desenhos, escrita para esta definição. A figura
01 – a catadora trouxe a figura de um homem de braços abertos e
vários outras com recortes da natureza. Nesta figura houve uma
produção de texto da sua autoria relacionando a natureza a dimensão
religiosa, reconhece as desigualdades existentes no planeta mais se
considera agente ambiental e deixa claro sua intenção de poder
abraças o planeta: “Pois que quero conseguir abraça o mundo e da
uma vista plena e bela da mais pura beleza” . A figura 02- A catadora
traduz o ser catador numa imagem de um catador com luvas e
uniforme, sorridente. Na figura tinha uma frase: Se na natureza tudo
se transforma, por que não as pessoas também? A figura – 03 a
catadora colou várias imagens da natureza e escreveu no seu
documento: ‘Eu preservo a natureza’ e ‘Eu sou a natureza’. Na figura
04- o catador escolhe a figura de um quadro negro no qual estava
escrito: ‘Construa sua própria opinião’. Na figura 05- a catadora traz
uma criança com um trouxa nas costas, neste local tem arvores e
plantas, todas em tom marrom e também cola uma figura de um
urubu voando, próximo a essa criança. (Anexo, 04)

Na figura 01 e 02 estes catadores relacionaram a natureza num
processo de pertencimento: ser humano e natureza. Na figura 02 e 03
deram a significação do papel do catador no sentido da
transformação, esta designada pela sobrevivência no processo do
trabalho.Na figura 04 o catador seria aquele que está buscando
construir sua opinião diante a tantas outras.A figura 05 retrata a vida
dos filhos dos catadores sempre em mudanças ou sobrevivendo nos
lixões dos centros urbanos (este documento foi construído por uma
das três adolescentes que freqüentavam o curso). (DIÁRIO DE
CAMPO, data 24/06/2008)

Nessa descrição, observamos que esses catadores durante sua formação e

reuniões conseguem visualizar a natureza nos seus aspectos singulares, no sentido
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da pessoa humana e no sentido do seu trabalho. São construções que vão do

processo de reciclagem, tarefa que lidam dia-a-dia, ao processo da transformação de

suas vidas. A natureza nasce dessa luta do processo contínuo de emancipação,

mesmo envolto nas dificuldades de não ter direitos, por exemplo, à água no local da

ocupação. Eles cultivam plantas dentro de latas, panelas ou bacias velhas, algumas

no chão, outras penduradas nas madeiras dos barracos de lona. Acreditamos que aí

está o esforço exaustivo que o catador tem para entender a complexidade ambiental, o

conflito entre lutar pela sua sobrevivência, exercer o cuidado com todos os seres

quando este mesmo lhes foi negado e perceber o seu lugar no exercício do poder

social de suas organizações.

Catadora S - Há eu acho o trabalho do catador muito importante.
Preservar a natureza por que além de ta colhendo o lixo né, tá
reciclando pra também que ele possa ta valorizando a natureza, não
ta cortando as árvores e cuidar um pouco das árvores acho muito
importante.[...] Não, eu já vi catador tocando fogo em árvore, cortando
sem ,assim se for cortar pra utilizar eu sei que não é legal mais ainda
vai. Mas corta só por cortar as vezes tá tirando uma sombra. Não que
ele não necessite, mais uma pessoa passa, tá cansada, precisa
daquela sombra, sentar alguns minutos. (Entrevista, 27/06/2008)

É dessa forma que estes sujeitos sociais diante dos tantos conflitos e

antagonismos, morando no cerrados em moradias improvisadas, vão se legitimando

como catadores e agentes ambientais. Ao lutarem para saírem da invisibilidade,

descobrem que podem ajudar a melhorar a qualidade de vida no planeta. Percebem

que tem um problema, se legitimarem como sujeitos de direito. Vão se reconhecendo,

apropriando-se de suas vidas e de suas potencialidades como ser humano. Esses

trabalhadores principiam os processos de formação e de fortalecimento de si e de

seus grupos. Reconhecem suas realidades, dialogam com outras e iniciam o percurso

da construção de caminhos e tomadas de decisão como possibilidades de solução dos

problemas presentes em seu contexto, o social e o ambiental.
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9 Discussão – O compreender hermenêutico na discuss ão da
análise das narrativas dos catadores de material re cicláveis

Os resultados das análises das narrativas dos catadores de material reciclável,

considerados em sua totalidade e complexidade, sob o enfoque hermêneutico,

permitiram interpretações e conclusões que contribuem para a reflexão acerca desses

sujeitos sociais e de seu contexto histórico-social-ambiental.

O olhar sobre essa realidade dinâmica e complexa foi construído com base na

idéia de caleidoscópio23, palavra de origem grega composta de três termos: kalos, que

tem a acepção de belo, eidos, que em grego é compreendido como imagens, e

scopéo, que tem o significado de vejo. A complexidade deste objeto ótico, no qual as

imagens se misturam e vão se constituindo de outras, dando origem a novas imagens,

modificando suas cores e formatos, demonstra o sentido da abertura articulada ao

movimento das pessoas nela envolvidas sem, no entanto, perderem sua essência, sua

singularidade, de ser um caleidoscópio.

Neste sentido, o entrecruzar de olhares sob as narrativas dos participantes

deste estudo foi revelando seus intérpretes e suas identidades narrativas, permitindo a

identificação de temas associados às trajetórias de vida desses sujeitos sociais, que

serão discutidas a seguir.

9.1 A identidade estigmatizada pela exclusão

A primeira categoria levantada nesta pesquisa constatou a confirmação dos

estudos feitos anteriormente pelos pesquisadores que trilham esta área, os processos

de exclusão que estes sujeitos sociais estão imersos. Uma exclusão no sentido da

segregação, do direito à cidadania e da negação da dimensão humana por estes

participantes.

Na realidade pesquisada, três pontos relevantes delinearam a exclusão no

período da infância: o trabalho infantil e suas conseqüências e marcas; as condições

de extrema miséria em que viviam os pais dos sujeitos colaboradores da pesquisa e o

abandono da escola, no sentido de não conseguirem se adaptar às suas estruturas

                                                
23 Informação disponível em:  www.priberan.pt . Acesso em 10/11/2008.
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dessa instituição devido ao contexto de situação social vivenciado. Esses pontos

relacionados revelaram a exclusão vivida por esses pesquisados desde a infância. Já

nasceram sem o direito à visibilidade social.

Os dois primeiros pontos vão ao encontro da pesquisa de Abreu (2007),

quando esta apresenta as características do trabalho infantil e de situações de

extrema miséria nos lixões. Este contexto também confirma os estudos de OIT (2003),

quanto à situação revelada por diversos pontos do Brasil.

No grupo pesquisado, houve uma incidência maior de nordestinos,

especificamente no estado da Bahia,  vieram impregnados das suas histórias de

exclusão iniciadas nos  lugares de nascimento. Aqui chegaram, mas esse estigma não

se apagou, agravou-se. Também para os catadores mais novos esta condição era

diária aqui no Distrito Federal.

O trabalho infantil, configurado com características próprias em cada área

geográfica, apresenta-se de forma intensa no comércio de rua do Distrito Federal,

designado como as vendas de produtos nos semáforos ou em locais de constante

movimento, pelo qual esses pequenos trabalhadores vão constituindo lutas individuais

e diárias para fugirem das situações que os levam à degradação humana, como a

prostituição infantil, o consumo de drogas e pequenos furtos.

Outro fator relacionado à exclusão, no período da infância, foi a relação que

esses catadores estabeleceram entre o abandono da escola e/ou o seu não acesso,

levando-os à inclusão no trabalho como catador. A escola é concebida por esses

sujeitos sociais como uma forma de garantia de uma vida profissional futura. Isso nos

levou a constatar que a instituição escolar, para a camada dos mais pobres, ainda é

uma forma de assegurarem a ascensão social. Este fator nos faz reafirmar o papel da

instituição escolar como possibilitadora da mobilidade social.

Entretanto esta análise confirma que a exclusão desses catadores também se

constitui na escola e confirma o já posto em diversas pesquisa: a dificuldade que essa

instituição tem em restabelecer sua função como espaço também  de uma educação

humana, crítica e emancipadora, no sentido do empoderamento dos sujeitos sociais

(FREIRE, 1987). Na realidade dos catadores, a função social da escola é reafirmada

como reprodutora da ideologia dominante. Esta situação se agrava, quando os sujeitos

pertencem à classe considerada indigente.

Podemos afirmar que mais dois fatores, entre outros, foram relevantes para

concretizar este contexto de exclusão ainda na infância: as condições de miséria

vividas por seus pais que os condicionaram aos contatos diários com as situações de

violência, exploração, discriminação e negligência e a relação com o Estado, que se



137

apresenta a estes sujeitos sociais como figura do abandono, da negação e do

confronto. Afirmamos que essa situação caracteriza a relação estabelecida pelo

Estado diante as mazelas sociais (SELA, 2002).

Constatamos que a exclusão desses sujeitos sociais demonstra que, de forma

solitária, lutam dia-a-dia por sua sobrevivência, segregados à condição de figura

desqualificada pelo mercado de trabalho, que reinventam formas ou “bicos” para

sobreviverem. Em sua maioria, estes catadores apostam na vida como andarilhos, à

procura de condições melhores. Essa situação de segregação os leva para os centros

urbanos e lá se dá a continuidade da luta por uma sobrevivência desvinculada de

qualquer direito social.

Alguns chegam a ter acesso ao trabalho formal, outros passam por um

processo de desligamento dos trabalhos formais e não conseguem retomar a eles e

sobrevivem na informalidade.  Esses fatos os levam a iniciar ou retomar o seu trabalho

como catador.

É importante ressaltar que esses catadores não se entregam à condição de

excluídos do mercado do trabalho, pois reinventam formas para sobreviver numa

sociedade capitalista. O viver nas condições do trabalho informal ou mesmo de

expulsão do trabalho, levam estes sujeitos sociais à perda quase que total da

dimensão humana, fazendo com que a pseudo-inclusão componha o cenário da

exclusão. Este dado confirma a relação que esses trabalhadores têm com a inclusão

precária (ANTUNES, 2005). Estão inclusos no campo do trabalho, desde a infância,

mas um trabalho que não lhes oferece uma condição digna de sobrevivência.

O trabalho como catador de material reciclável, para esses trabalhadores,

nesse período da vida, demonstra uma relação com o “lixo” na perspectiva do que

sobra, afirmando as considerações de Zaneti (2006). São sujeitos sociais que vão

relacionando esta característica ao seu modo de vida e constituindo elementos que os

vão conduzindo a processos de isolamento e os levando a conviverem com seus

iguais. Assim, vão formando os guetos dentro dos cerrados como uma forma de

estabelecerem um sentido de segurança, como necessidade humana (SOCZER,

2008).

Podemos considerar esses guetos como os condomínios habitacionais

obrigatórios dos que são segregados do convívio na sociedade, em que identificamos

essa situação como uma  forma de se esconderem  das ações de repressão do

Estado e das discriminações sofridas na relação entre os catadores e a sociedade.

Constatamos, também, que essa segregação os leva a irem constituindo

estigmas na sua identidade narrativa como o da culpabilidade pela sua própria



138

exclusão; a vergonha, elemento confirmando nos estudos de Miura (2004) e a

desconfiança daquele que lhe é diferente, processo este que os leva a irem

constituindo núcleos familiares entre si, como uma forma de estabelecerem relações

de solidariedade entre eles como possibilidade de sobreviverem diante da segregação.

Neste sentido, podemos definir que são trajetórias marcadas pela dor e pela

negação da condição humana desde os primeiros anos de vida. Percursos marcados

pela luta incessante de se manterem vivos no dia-a-dia. Uma dessas lutas reveladas

por esses trabalhadores são os conflitos com o Estado nos processos desocupações

das áreas em que se fixam temporariamente. São ações que desestabilizam

processos iniciais das organizações, como no caso da comunidade estudada, e que

ainda deixam marcas nesse trabalhador, no sentido da condição de marginalização na

qual são estigmatizados. Esta situação reafirma o que Filho (2005) nos aponta como

os altos custos que o Estado investe nestas estratégias.

Desta forma consideramos que a exclusão vivida por esses catadores os

segrega, os coloca à margem e os define como aqueles que estão estigmatizados a se

ocultarem diante do olhar do outro (SANTOS, 2006). Nesse sentido, exercitam no

cotidiano a constante negação da dimensão humana no sentido individual e coletivo.

Pessoas condenadas a passarem pela  vida de forma marginal, cabisbaixos e

internalizando a negação da capacidade de superação. Isto os faz pertencerem ao

contexto da exclusão. São sentimentos e internalizações que ultrapassam as relações

sociais, a exclusão inscreve nesses sujeitos sociais as características da culpa, da não

serventia, mas também da indignação que os leva a tomarem consciência de forma

crítica da sua realidade.

9.2 A conscientização crítica da realidade e a cons trução de uma
identidade emancipatória e ambiental

Nesta segunda categorização tomamos a emancipação como forma de

denominar os processos de luta conduzidos por estes sujeitos sociais, pela

constituição de uma identidade diferenciada da anterior. Com isso, este estudo vai ao

encontro das pesquisas de Freitas (2005), Silva (2007), Souza (2007) entre outras que

desvelam a organização dos catadores como forma significativa de mudarem a

identidade de exclusão.

Constatamos que um dos processos centrais na construção desta

emancipação no decorrer desta identidade narrativa foi a retomada da condição desse

catador como sujeito comunicativo, sujeito do diálogo, no qual inicia o exercício da

escuta e da fala como forma de romper com o silêncio da segregação (REIS, 2000).
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São sujeitos que, no decorrer da organização da cooperativa Reciclo, foram se

distanciando do processo de silenciamento instituído pela situação anterior e com isso

foram instaurando a consciência crítica de sua existência no mundo.

Esta existência passou a ser refletida na concretização do encontro com outros

grupos, com os seus pares e o encontro com o seu eu. O papel da intervenção do

outro foi notório, no sentido da mediação deste processo, pelo qual, este sujeito

condenado ao silenciamento foi constituindo suas reflexões sobre a sua realidade,

buscando formas de comunicar-se com outras pessoas e grupos e construir processos

de intervenção para a transformação de sua realidade. O encontro foi definindo

mudanças no grupo e na figura deste catador. Estabeleceram  o sentido da superação,

ao se conhecerem capazes de refletirem sua prática e estabelecerem ações e

projetos. Definimos este processo como o início do empoderamento social e individual

desses catadores (FREIRE; SHOR, 1987). Identificamos a importância da intervenção,

que só ganha acepção sendo pautada na historicidade das relações sociais dos

indivíduos (Zanella 2003).

Consideramos que uma parte do grupo pesquisado refez o caminho da

trajetória vivida pelos primeiros catadores de material reciclável no sentido dos seus

processos de luta pela emancipação, que os conduziram ao reconhecimento e

valorização de seus fóruns.

Em relação aos seus fóruns, o processo de identificação, no sentido do

movimento social, fez os sujeitos se aproximarem de dois espaços apontados como

significativos na concepção de movimento social para o grupo estudado: o Fórum Lixo

e Cidadania do Distrito Federal como precursor desta organização e a Central das

Cooperativas do Distrito Federal – Centcoop – DF. Esta, reconhecida pelos

participantes da pesquisa como a instituição que, também, nasceu junto ao processo

de organização da cooperativa Reciclo.

Ao principiar as lutas por seus direitos, e no planejamento de ações para

saírem da invisibilidade, o movimento social (SCHERER-WARREN, 2006), é o espaço

que, articulado aos seus grupos locais vão constituindo lideranças. Essas passam a

ampliar as redes pela sustentabilidade desse movimento e exercem o papel, que

denominamos como o de educadores populares, no sentido de compartilharem com

seus pares locais os conhecimentos acessados nesses grupos e os articulá-los no

sentido da prática e da organização do processo de luta pelo exercício da cidadania.

Neste sentido, as lideranças exercitam a práxis da travessia de sujeitos silenciados a

sujeitos protagonistas do processo de emancipação.
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Entretanto, uma situação foi posta por estes sujeitos sociais, o

desconhecimento da existência dos seus fóruns representativos quando esses ainda

estavam pautados no universo da exclusão.  Esta questão nos leva a repensar sobre

os procedimentos e intervenções utilizadas por  instituições sociais como possibilidade

de conscientização dessa camada na condição de segregados.

 No entanto, esse movimento pela emancipação (SANTOS, 2006), foi

construindo saberes que levam esses catadores a re-significarem a prática do

trabalho, fazendo com que o “lixo” passasse a não só ter um significado de

sobrevivência, mas agregue a isto a acepção de um trabalho “digno” que conduziu a

uma determinada transformação, na qual começaram a denominá-lo como material

reciclável, compreendido por estes como algo que podia ser transformado. Esta

transformação passa, também, pelo sujeito social do catador que já não lida com o

“lixo” como se ele estivesse misturado a sua acepção, mas como algo que lhe dá

também sobrevivência e que nesse ato da coleta e da reciclagem o leva a reconhecer

suas dimensões econômicas, sociais e ambientais e, com isso, a própria valorização

do seu trabalho e da sua figura como trabalhador. Esta transformação faz o trajeto do

espaço externo, no qual o catador está inserido e das suas relações sociais, ao seu

espaço interno, pessoal e individual e com isso se faz de forma dialética, transformam

o lixo e re-significam  suas vidas.

Desse modo, este processo de emancipação que se constitui na luta externa

permanente fez com que esses catadores constituíssem uma permanente luta interna,

na qual a conscientização do trabalho e da realidade os levou a buscarem uma

permanente formação, focada  na criação de condições para que pudessem superar a

situação do trabalho precário que, mesmo organizado, ainda não os incluiu na

visibilidade social e nem os liberava do estigma da exclusão. Formação esta

alicerçada na apropriação dos diversos saberes como os da organização coletiva e do

reconhecimento do trabalho como ambiental.

Considerando que, na exclusão, sentiam-se e eram considerados seres

invisíveis, descartáveis, que lutando pela sobrevivência de forma individual, conduziam

suas vidas pelo trabalho árduo e sem reconhecimento. Nesse cenário, alguns

chegavam a sobreviver no início de suas trajetórias pela mendicância. A emancipação

terá seu significado na transcendência desses catadores, que se descobrem, no

antagonismo da coletividade do movimento social, a força para suas lutas nas quais

reconhecem suas  realidades, seu trabalho e a si como agente ambiental.  Assim,

esses sujeitos sociais se consideram como ser capaz de cuidar do meio ambiente e

nessa relação re-significa sua natureza humana, incorporando aos saberes do
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cotidiano, saberes pertencentes ao seu trabalho de catador, os saberes do cuidado

com a qualidade de vida, do planeta e do humano.  Esta última é concretizada pela

luta constante por cidadania, pois ainda não foi conquistada a qualidade de vida, como

já refletimos no percurso de suas trajetórias. Entretanto, redescobriram-se como

sujeitos capazes de mudar suas vidas e transformarem a realidade. Estes sujeitos

exercitam o que Santos (2006) concebe como a ecologia dos saberes.

Ao refletirmos sobre o papel da ecologia dos saberes, relembramos o primeiro

processo que os catadores indicaram como definidor de suas trajetórias, a exclusão,

na qual sofrem diversas formas de injustiça social.  Para Santos (2006) a injustiça

social está pautada na injustiça cognitiva, pois o saber cognitivo não é distribuído

justamente. Esse fato foi constado em todas as trajetórias dos catadores e verificamos

que no grupo dos catadores cooperados, o acesso ao conhecimento foi restaurado no

encontro com os seus pares, com os apoiadores e com o movimento social, mas esse

diálogo entre os saberes só se efetiva, quando estes outros saberes, que vão se

agregando aos seus, dão abertura para os saberes já constituídos no seu cotidiano.

Portanto, a ecologia dos saberes está presente na trajetória desses catadores

no período da organização, centrada no movimento da globalização contra

hegemônica, no processo constante pela constituição da emancipação. Neste sentido,

exercitam o diálogo entre os saberes de sua prática cotidiana articulados aos saberes

ambientais, os saberes da organização do movimento social, os saberes dos

apoiadores, alguns pertencentes a instituições acadêmicas e os saberes da luta e da

resistência inscritos na sua própria trajetória desses sujeitos sociais.

É importante ressaltar que no diálogo dos saberes se constituem períodos de

tensão, de negação, de divergência e convergências. No diálogo, os catadores foram

construindo práticas de organização e fortalecimento do grupo. Concluímos que tais

saberes são constituídos na vida e no encontro entre os sujeitos sociais, que vão

definindo as identificações, mas permitindo a  abertura da constituição, também, de

identificações que agregam culturas diferentes, estas conduzidas e construídas  pela

utopia do projeto da emancipação.

Constatamos que o acesso ao saber constrói uma possibilidade concreta para

a emancipação. O saber passa a ser necessidade primeira para compreenderem as

suas próprias organizações. Ao compreenderem as organizações locais se

fortaleceram e se transformaram.

Entretanto, o fenômeno da emancipação foi visto de forma diferenciada pelos

catadores independentes. Alguns demonstram sentimentos de esperança e fé na

possibilidade de mudança, mas esta pautada na dimensão religiosa ou pelas ações
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dos poderes públicos.  Referiram-se às dificuldades da vida do catador como sendo

próprias do trabalho. Não se incluíram nesse projeto de emancipação como

protagonistas.

Já outra parte do grupo permaneceu por um determinado tempo próximo ao

grupo dos cooperados e participaram de algumas atividades comuns. Isto os fez re-

significarem algumas ações, entre elas a decisão do abandono da mendicância como

forma de sobreviver, processo apontado como causador de vergonha diante ao grupo

dos cooperados. Esta condição nos fez inferir sobre o encontro entre catadores em

processo de organização, que já estão envoltos a coletividade, e os catadores ainda

segregados, no intuito do empoderamento social deste grupo.

Evidenciamos, também, nesse processo de emancipação, a revelação da

consciência da realidade no qual se encontravam, no sentido, ainda, da sua inclusão

precária em relação à organização do trabalho na cooperativa. Isto fez com que muitos

ainda tivessem que nesse decorrer dividir o tempo entre o trabalho cooperado e o

trabalho individual, para se manterem  e manter suas famílias. Essa consciência os

levou a perceber a sobrecarga do trabalho diário sem um retorno financeiro adequado.

Este fato se complicou ainda mais com os catadores que estavam à frente da

cooperativa, pelo acúmulo de tarefas, reuniões e responsabilidades, em que a

cooperativa, ainda, não podia arcar com esses gastos. Esta sobrecarga estava

relacionada também à dificuldade que se tinha de custear o ir e vim das atividades

externas à cooperativa.

Consideramos a dificuldade que este grupo de cooperados tinha em solucionar

os problemas de infra-estrutura e que o trabalho exercido ainda era realizado de forma

improdutiva, ocasionando problemas de sustentabilidade. Esta é a situação de

diversas cooperativas na condição de cooperativas prematuras (MAGERA, 2003).

Este resultado nos leva a confirmar a fragilidade no sentido financeiro das

organizações em seus processos iniciais e da falta de uma política pública no sentido

de fortalecimento e acompanhamento dessas recentes organizações.

Evidenciamos que a discussão da dimensão econômica é uma questão latente,

encontrada tanto no grupo dos catadores cooperados, como no grupo dos catadores

que trabalham isoladamente, que era a dificuldade que esses trabalhadores tinham em

se manter financeiramente. Mesmo estando no processo de organização e sendo

constatado elementos da emancipação, no caso dos cooperados, a dificuldade era

recorrente de tornar o trabalho como algo produtivo para a sobrevivência básica, sem

que houvesse a colaboração de terceiros. Esta situação se agravava nos que

trabalhavam  isoladamente. Essa condição nos faz apontar a necessidade de formas
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para o fortalecimento dos que trabalham com a reciclagem (PATO, 2004). De acordo

com os processos vividos pela cooperativa Reciclo neste período inicial de

organização evidenciamos que se torna necessário buscarmos construir estratégias

que vá ao encontro da criação de medidas para amenizar o empobrecimento

financeiro desses catadores. Nesse sentido, as considerações de FILHO (2005) ainda

não se apresentam de forma nítida a este grupo de cooperados, no principio de sua

organização.

Desse modo, mesmo envolvidos na diversidade das lutas e dos sofrimentos,

esses catadores buscavam formas de se fortalecer, de reconstituírem a esperança e

enxergavam na organização, na religiosidade articuladas à utopia, elementos para a

luta diária. Esta utopia faz com que esses catadores cooperado se reconheçam como

ativistas sociais e ambientais, no sentido daqueles que lutam não só pelo seu bem

estar, mais por um bem comum, compreendido por esses sujeitos sociais como uma

sociedade que saiba cuidar dos seres humanos e não humanos.

Estes sujeitos transformam a indignação, o processo de sofrimento e de dor,

em uma força que os impulsiona para frente. Essas trajetórias se constituem no sonho

e na crença de alcançarem uma vida digna, mas esta tensionada pela consciência da

realidade de sua inclusão precária, que os faz conceber que a transformação só

ocorrerá no decurso da luta e da organização, num movimento circular de

transformação da realidade e do próprio ser do processo.

Com isso, consideramos que estes trabalhadores deram sentido ao seu

trabalho, ao re-significarem a vida e o trabalho como condição primordial para a

superação (ANTUNES, 2005). Esse sentido se deu na apropriação do trabalho,

resgatando-os como força produtiva e reflexiva desse processo, no qual pensavam e

sobre esse planejavam estratégias de fortalecimento da sua organização, ao passo

que iam se fortalecendo no reconhecimento do seu papel em relação ao trabalho, à

vida e à realidade que estavam inseridos. Transformaram suas vidas, saíram do

isolamento, dos viadutos, cerrados e ruas e se agruparam para discutirem

possibilidades de mudança dessa realidade.

Estes  transcendem o grupo, e vão construindo bandeiras sociais e ecológicas,

mas ainda permanecem envoltos em um conflito, que é o de fortalecerem suas

organizações, no sentido que estas gerem uma renda capaz de suprir suas

necessidades humanas e de reconhecerem a sua realidade, refletir sobre ela e nela

apontar e questionar os problemas sócio-ambientais e construírem possibilidades de

soluções.
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O catador inicia esse percurso quando de forma crítica reconhece sua

realidade e busca formas para superá-la. Isto é possível, ao organizarem-se em

associações, cooperativas ou grupos, exercitando e planejando práticas nessa

possibilidade que o levam a re-significar em a própria vida e modificar o sentido do seu

trabalho e da sua realidade buscando a construção de uma sociedade sustentável. É o

exercício de sobreviver e se encontrar na inclusão precária, mas lutar diariamente pela

emancipação.

Assim, os catadores que se inserem numa organização foram, no decorrer das

narrativas, internalizando os ideais do sujeito ecológico (CARVALHO, 2006),

constituindo-se como sujeitos portadores do desejo de mudança, este se

concretizando como utopia principal para definir seus projetos individuais e coletivos.

A utopia conduz as práticas, os projetos e os faz estabelecer o diálogo entre o

real, a realidade, condição que vive a maioria dos catadores, num processo dinâmico

de luta pelo acesso aos direitos humanos e o ideal, o sonho de juntos concretizarem

uma possibilidade que possa estabelecer a  justiça, esta pautada na diversidade.



145

Considerações

A análise da trajetória de vida dos catadores de material reciclável da

comunidade Reciclo, considerando a constituição da Cooperativa, demonstrou o

encontro das vidas individuais e coletivas destes sujeitos sociais.

As dimensões individual e coletiva dialogavam revelando processos vividos

pelos catadores nos espaços de sua singularidade humana e na construção e relações

dos espaços coletivos. Questões de transcendências, mas também ainda de

opressão.

Ao definir a pausa neste momento não se pretende finalizar o diálogo, mas

demonstrar os espaços de abertura que foram sendo construídos durante esse

processo, sem desprezar as considerações que se apresentaram relevantes.

A pesquisa permitiu compreender a identidade narrativa desses catadores

apresentando dois fenômenos, presentes e recorrentes nessas trajetórias: a exclusão

e a emancipação.

No primeiro fenômeno, o da exclusão, revelaram-se os processos da infância

segregados ao trabalho infantil, os processo migratórios, a significação da vinda para

os centros urbanos e como foram estabelecendo suas relações de sobrevivência.

Nesse contexto, foram construindo a história da comunidade Reciclo e o seu processo

de formação. No decorrer desses relatos, foi possível identificar o significado e as

concepções que foram sendo construídas pelos catadores em relação a sua realidade

e a ênfase dada aos conflitos com os poderes públicos e a discriminação sofrida.

O fenômeno da emancipação foi sendo compreendido nessas narrativas

articulado-se ao processo inicial da organização de uma parte desse grupo da

comunidade, constituindo-se a cooperativa Reciclo. Foram sendo revelados os

processos iniciais dos encontros com o grupo de apoiadores e a descoberta dos

movimentos sociais. Nessa realidade, constatamos que uma parte dessas vidas se

incorporou à existência da cooperativa Reciclo e se instituindo como liderança,

enquanto outras foram se incorporando ao  projeto como forma de redimensionar a

vida e o trabalho. Cooperativa e comunidade se integram e vivem os conflitos entre os

que não permanecem  na organização e os que a representam. Nesse processo,

iniciam a construção da sua identidade como agente ambiental, em que definimos

também como herdeiro da concepçãodo  sujeito ecológico.

Nesse processo foi evidenciada a fragilidade econômica desses sujeitos

sociais mesmo nas organizações, e as dificuldades que são encontradas nos
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processos de sua formação política, social e ambiental como catador de material

reciclável.

Parece-nos coerente que haja um maior cuidado com a atualização do

mapeamento das cooperativas existentes no Distrito Federal no sentido da real

situação econômica e social no qual estas se encontram. É importante que nessa

atualização se façam  presentes diversos olhares como os da própria organização, do

poder público e a dos movimentos sociais, destacando aqui no Distrito Federal: o

Fórum Lixo e Cidadania e a Central das Cooperativas dos Catadores de Materiais

Recicláveis do Distrito Federal- Centcoop-DF.

A partir desses dados se poderiam desenvolver projetos que fortaleçam a

dimensão econômica das cooperativas e de seus cooperados, tendo como principal

objetivo a economia solidária de forma sustentável e o reaproveitamento dos materiais

recicláveis como forma de diminuir o impacto ambiental.

Nesse aspecto, centramos também na importância da formação desses

catadores de material reciclável, formação política e ambiental, no sentido de

empoderamento social destes trabalhadores, indo ao encontro do fortalecimento e da

criação de possibilidades para diminuir o impacto ambiental causado pelo aumento

dos materiais recicláveis e na busca de se construir uma sociedade sustentável.

Destacamos aqui o papel importante do diálogo entre as Universidades, os poderes

públicos, a sociedade e o movimento social para a constituição de um espaço

permanente de formação, articulando os saberes dos catadores e aos demais

saberes, enfatizando o saber ecológico, político, econômico e social.

Alguns pontos precisam ser retomados e encaminhados ao grupo estudado no

sentido da construção de reflexões e práticas para que estas se estendam a outros

grupos nesse mesmo universo dos catadores. Um deles é o de encaminhar as

significações que foram evidenciadas em relação ao trabalho infantil e transformá-las

em conscientização e práticas nas comunidades de catadores para que este processo

não se naturalize. Outro aspecto que mereceria um maior aprofundamento é o papel

das lideranças femininas nesses grupos, para que se possa compreendê-lo melhor,

acerca das possibilidades que as lideranças femininas possam trazer para o

fortalecimento do movimento dos catadores em nível local, regional e nacional. E uma

vez que alguns catadores irão permanecer fora das organizações das cooperativas,

considera-se igualmente importante estabelecer um diálogo que favoreça o

empoderamento desses sujeitos sociais, possibilitando identificar que relações podem

ser retomadas mesmo nesta condição do trabalho solidário.
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Apesar desse estudo abordar uma comunidade específica, permite dar

visibilidade a esses sujeitos sociais contemporâneos com a profundidade que só uma

pessoa envolvida com a realidade e a comunidade poderia obter, pois requer

receptividade, acolhimento e confiança para que o diálogo seja sincero e espontâneo

entre as trajetórias de vida de catadores de outras comunidades e regiões do país.

Nesse sentido, considera-se importante a continuidade de estudos com esses

sujeitos sociais, sejam eles participantes de cooperativas ou não, de modo a permitir o

diálogo que favoreça o conhecimento e reconhecimento desses sujeitos, inseridos na

discussão da epistemologia ambiental, levando-os ao reconhecimento como agentes

ambientais e sujeitos ecológicos capazes de contribuir para minimizar a problemática

dos resíduos sólidos , bem com resignificar suas vidas e a organização coletiva,

instituindo uma luta incessante pela transformação da realidade tanto  nos níveis

pessoal e sócio-ambiental.
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Apêndice 01-Termo de Consentimento Livre e Esclarec ido

 Universidade de Brasília
Faculdade de Educação

Programa de Pós-Graduação

 Você catador e catadora pertencente à comunidade Reciclo está sendo
convidado (a) a participar, como voluntário(a) , da pesquisa – Reciclagem e
cidadania: A trajetória de vida dos catadores de ma terial reciclável da
Comunidade Reciclo , no caso de você concordar em participar, por favor assine  ao
final do documento.

Sua participação não é obrigatória, e a qualquer momento, você poderá
desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum
prejuízo em sua relação pessoal com a pesquisadora  ou com a instituição.

Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e endereço do
pesquisador (a) principal, podendo tirar dúvidas do projeto e de sua participação.

TÍTULO DA PESQUISA: Reciclagem e cidadania: A traje tória de vida dos
catadores de material reciclável da Comunidade Reci clo

PESQUISADOR (A) RESPONSÁVEL: Prof. Dra Cláudia Márcia Lyra Pato.

ENDEREÇO: Universidade de Brasília-Unb. Faculdade de Educação/Programa de
pós-graduação.

TELEFONE: 33072123

PESQUISADOR(A) PARTICIPANTE: Cláudia Moraes da Costa.

Objetivo: Esta pesquisa tem como finalidade: analisar a trajetória de vida dos
catadores de material reciclável que moram na comunidade Reciclo. Acreditamos que
desta forma poderemos conhecer melhor este catador, sua forma de viver e
sobreviver, suas dificuldades, conflitos, de que forma se organizam e que relações e
conhecimentos constituem no decorrer de suas vidas.

Procedimentos do estudo : Será marcada uma entrevista em que você contará a
história da sua vida, como era sua vida antes de chegar à comunidade, como você
chegou aqui e como você a compreende neste momento. Esta entrevista será gravada
e logo após escrita.  Ao final da escrita  da entrevista você receberá a sua transcrição.
Essas falas (escritas) retiradas da entrevista servirão de e apoio para análise das
trajetórias de vida do grupo de catadores.

Observação: Caso no decorrer da entrevista você fale algo que o incomode, que você
acredita causar algum problema sério a alguém ou a você este relado será retirado ao
seu pedido. Caso você não queira participar da pesquisa mesmo tendo já gravado a
entrevista, sua opção será respeitada a qualquer momento. Outra coisa a falar é que o
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seu nome  não será revelado, o nome real dos catadores que participaram da
pesquisa,  e cada pesquisado receberá  uma letra para sua identificação na pesquisa.

Assinatura do Pesquisador Responsável:
_____________________________________

Eu, __________________________________________________________declaro
que li ou ouvi as informações contidas nesse documento, fui devidamente informado
(a) pelo pesquisador (a) participante Cláudia Moraes da Costa, dos objetivos e de
como será a pesquisa, concordando  em participar da pesquisa foi-me garantido que
posso retirar o consentimento a qualquer momento, sem qualquer prejuízo pessoal
em  relação  a pesquisadora  a instituição. Declaro ainda que recebi uma cópia
desse Termo de Consentimento.

Concordo que os resultado obtidos no decorrer desse estudos sejam
divulgado em publicações e ou eventos científicos  mais para isso  meus dados
pessoais não  serão mencionados.

 Comunidade de catadores de material reciclável – Reciclo.
Taguatinga,____ de ____________de 2008.

_____________________________________________________________________
                                                              (Assinatura)
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Apêndice 02- Ficha Informante

Nome:________________________________________________________________
___

Data de
nascimento:________________________________________________________

Naturalidade:
_____________________________________________________________

Tempo que está na comunidade:
______________________________________________

Escolaridade:

     (  ) Nunca estudou.

     (  ) É alfabetizado(a)

     (  ) Estudou só nos projetos de alfabetização da comunidade

     (  ) Ensino fundamental completo.

     ( ) Ensino fundamental incompleto. Série em que parou:
________________________

     (  ) Ensino médio completo

     ( )Ensino médio incompleto. Ano que parou:
_________________________________
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Apêndice 03-Roteiro da entrevista semi-estruturada

01- Por onde o senhor (a) andou antes de chegar na comunidade? O senhor ainda
lembra? Como vivia e sobrevivia nesse local?

02- O que o levou a vim para a comunidade? O senhor (a) lembra o ano? Como
era o local? Quem estava no local? Como vocês viviam aqui?

03- E a organização da cooperativa o senhor (a) lembra? O que essa organização
mudou para você?

04- O senhor participa do movimento dos catadores do Distrito Federal? O que
significa o este movimento para o senhor? E para a comunidade?

05-  E hoje como você vê a comunidade e a cooperativa? Como você se vê e atua
na comunidade e na cooperativa?
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Anexos
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Anexo 01- Ficha Cadastral 01

PASTORAL DA EVANGELIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO SOCIAL

CADASTRO DA COMUNIDADE DE CATADORES  DA  COOPERATIV A RECICLO
/COOPERADOS / AGREGADOS E NÃO COOPERADOS
Nome:_____________________________________________________________
Conjugue:__________________________________________________________
Naturalidade:_______________________________________________________
Data de nascimento:_________________________________________________
Quanto tempo está em Brasília?________________________________________
Quais os documentos que tem? (  ) certidão de nascimento  (  ) CPF   (  ) Identidade
                                                    (   )  Título de eleitor   (  ) Carteira  Profissional
Já morou de aluguel?   (  )  sim   (  )  não   (  )  de favor

01-Quanto tempo você mora na comunidade?
(  ) meses a 01 ano
(  ) 02 á 03 anos
(  ) 04 á 05 anos
(  ) mais de 05 anos   (_________)

03- Você tem filhos?_________
Quantos?____________________________________
04-Qual a sua escolaridade?
(  )  analfabeto/nunca estudou
(  ) estudou na escolinha da comunidade
(  )  reconhece as letras e lê poucas coisas
(  )  reconhece números
(  )  Fez até à 1ª sèrie__________________________
(  )  Fez até á 2ª série____________________________
(  )  Fez até  á 3ª série_____________________________
(  )  Fez até à  4ª série______________________________
(  )  Fez até á 5ª série_____________________________
(  ) Fez até á 7ª série _____________________________
(  ) Fez até á 8ª série _____________________________
(  ) Fez até o 1° ano do ensino médio______________ _______________
(  ) Fez até o 2° ano do ensino médio  ____________ _________________
(  ) Fez até o 3° ano do ensino médio  ____________ _________________
05- Seus filhos estão na escola?
____________________________________________
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NOME
(FILHO/FILHA)

IDADE (DATA DE
NASCIMENTO)

ESCOLA QUE
ESTUDA

SÉRIE

06- Seus filhos não estudam? Porquê?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____
07- Você recebe algum benefício do governo? Qual e qual valor?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____
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Anexo 02 - Ficha de Cadastro 02

Reciclagem e cidadania

         RECICLO

Um novo ciclo de vida

CADASTRO DOS COOPERADOS DO ANO_________

NOME DATA DE
NASCIMENTO

CPF IDENTIDADE CARGO FILHOS
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Anexo 03 - Notícia vinculada na mídia

Comunidade de Catadores de Material Reciclável no D F é reprimida pela polícia
Por cmi-bsb 12/12/2006 às 14:18

http://brasil.indymedia.org.pt/blue/2006/12/368551. shtml

Na tarde do dia 29 de novembro cerca de 30 famílias, da Cooperativa Reciclo, foram
violentamente reprimidas por policiais do batalhão de operações especiais ? BOPE,
com a anuência da Secretaria de Fiscalização de Atividades Urbanas ? Sefau. Os
agentes e policiais mandaram chamar a presidente da cooperativa, a catadora
Jaqueline, e deram 30 minutos para que retirassem tudo dos barracos, dizendo que 20
minutos já haviam passado.

      
Destruição                                Os poucos pertences enterrados Crianças no lixo, sem
teto, sem roupa

   
O triunfo da insensibilidade    Lixo

Na tarde do dia 29 de novembro cerca de 30 famílias, da Cooperativa Reciclo, foram
violentamente reprimidas por policiais do batalhão de operações especiais ? BOPE,
com a anuência da Secretaria de Fiscalização de Atividades Urbanas ? Sefau. Os
agentes e policiais mandaram chamar a presidente da cooperativa, a catadora
Jaqueline, e deram 30 minutos para que retirassem tudo dos barracos, dizendo que 20
minutos já haviam passado.
Após alguns momentos começaram a agir com violência, empurrando e agredindo
pessoas que não ofereciam a mínima resistência, insultando com xingamentos e
soltando bombas de gás lacrimogêneo, o desespero foi total. Não houve reação, o
clima era de desespero, mães com crianças no colo corriam para tentar salvar roupas,
material escolares, alimentos e o próprio material da coleta feita por eles.
Segundo as autoridades presentes a ordem era para retirá-los dali de forma ordeira e
não truculenta, pois inclusive, estavam ali, idosos, mulheres grávidas e crianças recém
nascidas, mas nada segurou a sanha destruidora dos policiais. Os barracos de lona
foram abaixo em minutos, documentos, cestas básicas, roupas, materiais escolares,
utensílios domésticos, colchões, cobertores, medicamentos e tudo o que se
encontrava pela frente foi soterrado pela patrola.
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À noite a preocupação era que não chovesse, pois não tinham agasalho, improvisaram
uma fogueira para tentar se aquecer do frio, e como a maioria dos colchões estavam
enterrados, tiveram que dormir no chão, amontoados. Pela manhã policias passaram
pela comunidade ameaçando alguns moradores e insultando com frases do tipo:
?vocês gostam mesmo é de apanhar, ainda não saíram?.
Realmente o local é impróprio para moradia, pois há risco de vida, devido aos fios de
alta tensão que passam pela área. A intenção dos cooperados, que já estão prestes a
conseguir seu CNPJ, não é de ficar ali indefinidamente, apenas enquanto estruturam a
cooperativa e consigam financiamento de moradia popular junto aos órgãos de
habitação. Há dois anos eles já contam com a ajuda da Pastoral da Evangelização e
Construção Social, ligada a Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em sua formação,
acompanhamento de seus filhos na escola, no resgate de certidões de nascimento e
na intermediação de negociações e parcerias. Desde o ano passado a comunidade
conta com o apoio de funcionários da Caixa Econômica Federal e da ONG 100
dimensão, também criada por catadores de materiais recicláveis.
Em reunião no dia 06 de dezembro o administrador de Taguatinga, Márcio Guimarães,
lavou as mãos com relação ao problema. Segundo ele, sua parte já havia sido feita,
notificando as autoridades competentes sobre a situação e pedindo providências. No
pedido o administrador deixa claro de que lado está, quando acusa os moradores de
estarem causando transtornos e delitos como roubos e furtos. No final da carta
salienta que os vizinhos da ocupação, Extra, Carrefour, Taguatinga Shopping e
Leonardo Da Vinci, são grandes contribuintes e portanto a solicitação deve ser
considerada como prioritária.
Uma reunião estava agendada para hoje, com o coronel Esmeraldo de Oliveira do
Sistema Integrado de Vigilância e Uso do Solo (Siv-Solo), mas foi adiada para a
próxima segunda 18/12, às 09:00 hs.
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Anexo 04  - Atividades do curso de formação

Atividade 01

       
Figura 01                                                                 Figura 02

 

Figura 03                                                             Figura 04

Figura 05
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Atividade 02

Grupo 01

Grupo 02

Grupo 03


