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RESUMO 

A restruturação produtiva e os avanços tecnologicos dos últimos anos tem aumentado 
consideravelmente o número de trabalhadores no circuito da informalidade, a exemplo 
dos “agentes ambientais” que fazem a catação de materiais recicláveis nas ruas do 
Brasil. As transformações ocorridas no mercado de trabalho com as politicas 
neoliberais; a desativação de um conjunto de instituições estatais e as privatizações 
provocaram o acirramento do desemprego e do aumento da informalidade, agravando a 
situação geral do mercado de trabalho. É nesse contexto que ocorreram mudanças na 
legislação trabalhista brasileira, suprimindo muitos direitos ligados ao trabalho, essas 
medidas agravaram a situação do emprego precário. Dessa forma muitos trabalhadores 
catadores de material reciclável estão se organizando em associações e cooperativas 
para o enfrentamento coletivo de questões cruciais para sua sobrevivência e melhoria 
das condições de vida e de trabalho. 

Palavras Chave: Trabalho, Associação, Informalidade, Organização, 
Precarização; 

 
 
 INTRODUÇÃO 
 
O presente texto tem como objetivo compreender a organização  do 

trabalhadores catadores de material reciclável e as relações mantidas por esses sujeitos 
que sobrevivem da catação de resíduos recicláveis, atividade de forte precariedade 
social. O foco de análise são os catadores de papel/papelão vinculado à  Associação dos 
Catadores de Material Reciclável – ACAMAR, especificamente dos trabalhadores  
catadores do município de Cascavel, no Oeste do Paraná. 

Primeiramente, foram abordadas as transformações no mercado de trabalho dos 
últimos anos, as mudanças nas leis trabalhistas com as políticas neoliberais, sendo 
discutido a  precarização do mercado de trabalho no Brasil nas últimas décadas. 

Em seguida, realizamos uma breve análise sobre o trabalho individual dos 
catadores de materiais recicláveis, para em seguida tecermos algumas considerações 
sobre as formas coletivas de organização e luta dos trabalhadores, como as associações 
e seu papel na organização política. 
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Trabalho(CEGeT) e-mail: solqr@yahoo.com; 
 
3 Professor Doutor dos cursos de graduação (Mal. C. Rondon) e mestrado em Geografia da UNIOESTE, 
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Estudos de Geografia do Trabalho (CEGeT); e-mail: mdcarvalhal@hotmail.com; 
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1.  A PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO 
 
A reestruturação produtiva e os avanços tecnológicos industriais dos últimos 

anos acirraram problemas já existentes no mercado de trabalho.  As novas tecnologias 
geraram execedentes de força de trabalho, trabalhadores “não qualificados” são 
“excluídos” do mercado de trabalho formal. 

As profundas transformações ocorridas no mercado de trabalho direcionaram 
significativamente grande parcela da população brasileira para o circuito da 
informalidade, esses problemas ocorrem  em países considerados de Terceiro Mundo, 
que possuem uma industrialização intermediária combinada a uma grande desigualdade 
econômica e social. 

 O  Brasil é um exemplo, que se adequa a nova ordem ecônomica mundial sem 
atentar para os problemas socioecônomicos existentes, esses fatores são intensificados 
nos centros urbanos, em que há a presença de  diversificadas formas de trabalho 
informal, como os trabalhadores que sobrevivem da catação de material  recicláveis, que 
é marcada pelo trabalho précario e insalubre.  

É nesse contexto que proliferaram o subemprego, o trabalho informal e  incerto, 
a contratação de trabalhadores por tarefas ou em tempo parcial, ocorrendo uma maior 
precarização dos empregos e dos salários, aumentando o processo de 
desregulamentação do trabalho e da redução dos direitos sociais para os empregados em 
geral e para os terceirizados em particular. 

A desativação de um conjunto de instituições estatais e as privatizações 
provocaram o acirramento do desemprego e do aumento da informalidade, agravando a 
situação geral do mercado de trabalho, que a despeito da diminuição da taxa de 
desemprego nos últimos anos, ela mantêm-se em patamares elevados, conforme o 
Gráfico 1.  

Gráfico 1 - Taxa de Desemprego 
Brasil
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Fonte: IBGE, Pesquisa Mensal de Emprego. 
 
Concomitante à desestruturação do mercado de trabalho as políticas neoliberais 

desencadearam mudanças na legislação trabalhista brasileira, suprimiram muitos 
direitos ligados ao trabalho, articulações essas acentuadas na década de 1990 com a 
implantação do Plano Real. Essas medidas agravaram a situação do emprego precário. 
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 Como nas demais cidades e centro regionais, Cascavel no Paraná enfrenta os 
mesmos problemas, decorrente do crescimento demográfico intenso das últimas 
décadas, conforme Tabela 2. Como não houve crescimento de postos de trabalho no 
mesmo ritmo elevou-se a precarização do emprego, fazendo com que muitos não 
usufruam de produtos que a sociedade consumista utiliza e logo descarta.  

Tabela 2 – Crescimento demográfico em Cascavel / PR 
 1970 1980 1991 2000
Total 89.921 163.470 192.990 245.369
Urbana 34.950 123.656 177.766 228.673
Rural 54.971 39.814 15.224 16.696
Pop. Urbana % 38.9% 75.6% 92.1% 93.2%
Tx. Crescimento da pop. urbana - 253.8% 43.8% 28.6%

Fonte: IBGE, Censo Demográfico. www.ibge.gov.br, acesso em 05/09/2008. 
 
O que é lixo para um, pode ser reutilizado, reaproveitado e reciclado para outro, 

pode servir de consumo e meio de sobrevivência para aqueles que são expostos às 
crueldades da sociedade capitalista (ALVARES, 2006).   

As mutações ocorridas no novo modo de produção atingem a classe que vive do 
trabalho através da redução dos direitos trabalhistas, conquistas históricas que se não 
são eliminadas do direito trabalhista, são ignoradas pelos empresários sob a fiscalização 
negligente do Estado. 

A substituição de trabalhadores menos qualificados, ou até mesmo a substituição 
do homem pela máquina (trabalho vivo pelo trabalho morto), ampliou o número de 
desempregados no Brasil 

 O novo padrão leva a uma escala maior de produção, atendendo à lógica do 
mercado, mas as condições de trabalho têm se precarizado, ampliando o trabalho parcial 
e temporário.  

O trabalho formal é caracterizado como um vínculo legal a uma determinada 
empresa ou entidade empregatícia, em que os direitos conquistados pelos trabalhadores 
devem ser respeitados, tais como; jornada de trabalho definida, décimo terceiro salário, 
seguro desemprego, devido a isso é um emprego mais estável e de melhor remuneração. 

A tabela 1 (a seguir) reflete a diferenciação existente entre mercado de trabalho 
formal e informal no Brasil: 

 
Tabela 1 – Diferencial da remuneração média segundo a 

formalização/informalização do vínculo trabalhista – 2000 
 Brasil Paraná Cascavel 
Empregados com carteira de trabalho assinada (a) 612,68 555,64 540,82 
Empregados sem carteira de trabalho assinada (b) 291,45 295,31 320,55 
Proporção b/a 47,5% 53,1% 59,3% 
Fonte: IBGE – Censo Demográfico. SIDRA, www.ibge.gov.br, acesso em 05 de Setembro de 2008. 

 
Dados na tabela 1 demonstram a relação salarial de trabalhadores empregados 

com carteira de trabalho assinada e trabalhadores empregados sem carteira assinada no 
Brasil, evidenciando como a condição informal significa uma remuneração 
correspondente à aproximadamente metade da remuneração dos trabalhadores 
formalizados, o que é determinante da condição precária de sua inserção no mundo do 
trabalho.  
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Embora em Cascavel essa proporção seja um pouco mais favorável aos 
empregados sem carteira, ainda assim a remuneração média desses trabalhadores 
corresponde a 59% da remuneração média dos empregados com carteira assinada, 
evidenciando o grande diferencial entre essas categorias e que a condição de 
informalidade significa via de regra uma remuneração menor e, por conseguinte numa 
condição de vida pior do que aqueles trabalhadores com carteira assinada 

 Não restando outra alternativa para aqueles que são “rejeitados” do mercado de 
trabalho formal, do que buscar um meio de sobrevivência através da auto-exploração ou 
venda da sua força de trabalho sob condições degradantes, como os exemplos extremos 
do trabalho escravo contemporâneo.  

Conforme  Alvares (2006) o número de trabalhadores em condições precarizadas 
tem aumentado gradativamente. O metabolismo expresso pelo capital requer a análise 
de toda a estrutura que se enquadra na precariedade do desemprego, pois a falta de 
emprego e miséria torna precária  a ocupação dos trabalhadores catadores. 

Na cidade de Cascavel, local de base do presente estudo as condições de 
trabalho dos catadores são também degradantes, não diferenciando-se de outros 
catadores que sobrevive da catação de reciclável nas ruas de todo o Brasil. 

A renda obtida da catação está diretamente relacionada à quantidade, o que 
muitas vezes significa jornadas de trabalho extensas, permanecendo por muitas horas 
nas ruas para garantir seu sustento. Dessa forma, como podemos verificar em nossa 
pesquisa muitos  catadores trabalham entre oito e doze horas diárias, saem de suas casas 
em torno de cinco horas da manhã em direção à área central da cidade, local em que 
encontram maior quantidade de materiais recicláveis devido à concentração 
comercial/industrial, e retornando  para suas casas à noite após longa jornada de 
trabalho.  

Devido à exposição solar muitos deles desenvolvem a atividade no final da 
tarde, já que é o período também em que encontram grande quantidade de  material 
reciclável deixado pelos comerciantes e moradores das residências. 

 Uma das maiores dificuldades encontradas pelos catadores de papelão está na 
separação do lixo daquilo que pode ser reciclado e portanto reentrar no circuito 
mercantil. Conforme é destacado no comentário a seguir pelo “S”4 que trabalha  na 
catação de reciclável a 15 anos: 

 “Pois as pessoas não separa os materiais  e isso acaba dificultando o 
meu trabalho se todos colaborassem  na separação do reciclável/lixo, 
meu rendimento seria maior, o tempo em que levo para abrir o saco e 
procurar o que é reciclável faz cair a produção, e minha condição de  
trabalho não seria tão desumana.” (“S” catador de Cascavel/PR).  
 

 Para os catadores de papel/papelão quanto mais tempo permanecerem nas ruas e 
nos aterros sanitários maior será a quantidade de produto recolhido por eles, dessa 
forma os catadores poderão aumentar sua rentabilidade com longas jornadas de 
trabalho. 

 
Sabemos que as amarras e as várias formas de coerção social e 
econômica existentes na sociedade do capital obrigam aqueles que têm 
como único meio para assegurar a sua força de trabalho, a se sujeitar às 
condições extremamente precarizadas e destrutivas, estando dentro ou 
fora do mercado formal de trabalho. (GONÇALVES, 2006.p.53). 
 

                                                
4 Entrevista realizada em Cascavel, 2009. 
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Sendo assim, os trabalhadores que são “excluídos” do mercado de trabalho 
formal procuram a catação como meio de sobrevivência, e são “obrigados” a trabalhar 
em péssimas condições de trabalho. 

 
A necessidade de encontrar um comprador para sua força de trabalho, 
tida como condição natural na sociedade do capital, aparece então 
como a única coisa a fazer, pois ficar fora desse mercado, como 
acontecem os catadores, é ser excluido das relações de trabalho 
assalariadadas, é ter a vida dificultada, ou mesmo ser privado das 
condições mínimas de sobrevivência. É ser colocado à margem, é 
converter-se do ponto de vista do sistema produtor de mercadoria, em 
coisa inútil, sem valor ( ANTUNES, 1998.) apud (GONÇALVES, 
2006. p.53)  

 
 O trabalho dos catadores de papel é um trabalho precário, eles não possuem 

carteira assinada, seguro desemprego entre outros benefícios, assim como o seguro 
acidente, pois vivem expostos aos riscos de sua atividade, como a contaminação com 
objetos ao mexerem no lixo, além disso, correm o risco de serem atropelados quando 
estão desenvolvendo o trabalho nas ruas. 

 As condições de trabalho dos trabalhadores de frigorifícos são extremamente 
destrutivas, em ambientes inadequados para a saúde, como câmeras frias, ou em 
ambientes com barulho ensurdecedor de máquinas com longas jornadas de trabalho e  
rebatimento salárial  mensal que vária de 400,00 à 600,00 R$.  

 
Como relata VOLL (2007)  

“Um catador de recicláveis, como todos os problemas que  trazem à 
sua atividade, não e necessariamente mais precarizado que o de um 
trabalhador  de um frigorifico, que apesar de registrado, se submete 
às péssimas condições de trabalho, estando também expondo a sua 
saúde a risco, assim como também recebe uma renda muita baixa 
pelo seu trabalho.”( p.14) 
 

Com todos os problemas citados, o trabalho do proletário do frigorifico não é 
mais precarizado do que o trabalho do catador de papel/papelão, pois ele possui carteira 
assinada, seguro desemprego, décimo terceiro salário, férias entre outros direitos 
trabalhistas e suas condiçôes de trabalho não é mais insalubre e precária do que 
daqueles que sobrevivem da catação/garimpagem em lixões ou nas ruas. 

Ao contrário do catador/carrinheirro que não possui nenhum tipo de beneficio, 
mesmo estando trabalhando organizado em associações/cooperativas ou desenvolvendo 
a atividade individual, muitas vezes para conseguir algum tipo de beneficio pagam  com 
seu próprio dinheiro, como por exemplo aposentadoria via INSS – Instituto Nacional do 
Seguro Social. 

 Além, dos problemas já citados anteriomente em relação aos  “agentes 
ambientais”, as condições de trabalho são péssimas para conseguir o material para a 
venda, segundo o catador “I”5 que trabalha na catação de reciclável desde 2005, com 
uma jornada de trabalho diária de 9 horas: “o catador necessita caminhar muito 
empurrando o carrinho que é pesado e cansa muito, isso acaba prejudincando o meu 
trabalho, para conseguir duzentos reais por mês” (Catador “I”, Cascavel, 2009). 

                                                
5 Entrevista realizada em Cascavel, 2009 
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A renda mensal6  do “ agente ambiental” varia entorno de R$ 150,00 à  R$ 
700,00, isso dependendo de sua produção. 

Na maioria das vezes como pode ser observado em Cascavel, os catadores de 
papel/papelão procuram desenvolver trabalho individual, vendem os materiais 
recolhidos e selecionados para donos de depósitos (intermediários, sucateiros, aparistas) 
grandes ou pequenos, dependendo da remuneração de cada depósito  e que  fazem a 
intermediação com as indústrias recicladoras.  

Pelo fato dos trabalhadores não possuirem o carrinho para a coleta de reciclável 
e os aparistas/intermediários fornecerem alimentos, devido aos catadores morarem 
distantes do local de entrega do material, de certa maneira esses são subordinados e 
“obrigados” a comercializar seus produtos com os donos de  depósitos. 

 Essas relações fazem dos catadores os sujeitos fragilizados na relação 
trabalhista e comercial, submetendo-se às condições de trabalho degradantes e sendo 
mal remunerados por isso.  

O trabalho dos catadores de papel de Cascavel contribui indiretamente para a 
qualidade do meio ambiente, o que ocorre muitas vezes é um certo sensacionalismo 
ambiental que a sociedade produz em relação ao trabalho dos catadores, exaltando-o 
como exemplo de atividade que contribui para a preservação da natureza, porém isso 
camufla as condições econômicas e sociais, principalmente pelas condições de trabalho 
e desrespeito à legislação trabalhista. 

Embora esteja presente também nessa retórica a recuperação da auto-estima dos 
catadores, apresentados como agentes ambientais, que não deixa de camuflar suas 
condições de trabalho precário. 

 Segundo Gonçalves (2006) o fato é que há o interesse de algumas 
administrações municipais com o trabalho dos catadores de papel, cuja utilidade decorre 
da reciclagem de parte importante do lixo urbano, contribuindo para a diminuição dos 
custos da destinação final do lixo, mesmo quando trabalham nos lixões. De alguma 
forma é a utilização da força de trabalho dos catadores, por meio de acordos e projetos 
sociais, não implicando nenhum vínculo empregatício com Prefeitura. 

Com as atividades desenvolvidas por eles sem nenhum custo adicional, os 
catadores contribuem na organização dos aterros/lixões. 

Os catadores retiram embalagens das valas que ocupariam a maior parte da área 
destinada ao aterro, aumentando a vida útil da área, o que a longo prazo diminui os 
gastos do poder público municipal com aquisição de terrenos para essa finalidade, o 
trabalho dos catadores é importantíssimo para a limpeza pública urbana, sem qualquer  
tipo de reconhecimento institucional. 
 

“A precaridade do trabalho da catação revela-se para nós como 
fundamental para os ganhos dos demais agentes do circuito, já que o 
cumprimento das leis trabalhistas e os contratos formais de trabalho 
dos catadores, tornariam a reciclagem dos resíduos menos rentável e 
economicamente inviável para as indústrias. Neste caso, seria 
preferivel ao capital produzir mercadoria a partir de materiais-primas 
virgem, o que é sempre opção, à medida que haja contratempo que 
encareçam o processo de reciclagem nos moldes existentes 
atualmente”. ( GONÇALVES, 2006.p.23). 

 

                                                
6 Fonte: Trabalho de campo realizando entre 2007/2009. 
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Outro segmento da sociedade que se beneficia com a reciclagem são as 
indústrias, os custos de produção com material reciclável são menores que a produção a 
partir da matéria bruta. 
 

2. A ORGANIZAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL 
EM CASCAVEL. 

 
O Governo municipal de Cascavel juntamente com as secretárias do Meio 

Ambiente e Secretária de Ação Social, no ano de 1998, desenvolveram uma pesquisa 
para conhecer  as condições de vida e econômica dos trabalhadores que sobrevivem da 
catação de material reciclável.  

Paralelo a este trabalho desenvolvido por técnicos (Assistentes Sociais) da 
Secretária Municipal de Ação Social construía-se em Cascavel, o primeiro Centro de 
Processamento e Transferência de Materiais Recicláveis  do município, pela Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente. 

Para OLIVEIRA (2004): 
 “A instalação do Ecolixo foi um marco na relação organizacional dos 
catadores de materiais recicláveis de Cascavel, já que o local tinha 
uma estrutura adequada para o recebimento do material, a relação 
também proporcionou a possibilidade de estreitar relações com os 
catadores, absorvendo a demanda e inserindo-os em projeto de 
inclusão social”. (p. 43). 

Em Cascavel essa organização ocorreu com a instalação do Centro de 
Processamento e Transferência de Materiais Recicláveis (CPTMR), denominado 
Ecolixo, que tinha por objetivo principal o recebimento de materiais recicláveis para 
diminuir a quantidade de resíduos sólidos depositados no aterro sanitário, aumentando 
assim a vida útil da área destinada para lixo. 

Nesse contexto surgiu em Cascavel no ano de 2003 a idéia de uma associação 
dos “agentes Ecológicos”: Associação dos Catadores de Materiais recicláveis de 
Cascavel – ACAMAR, que contava com 36 associados e a colaboração do Poder 
Público Municipal e o Programa intitulado Ecolixo.  

Após a formação do Ecolixo a equipe técnica inserida no projeto proporcionou 
ao grupo a participação dos catadores em fóruns regionais envolvendo os temas: meio 
ambiente reciclagem e organização de categoria, cooperativismo e economia solidária. 
E em encontro de catadores nos quais se destacam o I Fórum Estadual Lixo & 
Cidadania. 

 Nestes encontros, os catadores tinham a oportunidade de trocar experiências, 
conhecendo novos grupos que se encontrava em formação ou já estruturados, dando 
maior visibilidade à realidade que eles estavam vivenciando no processo de formação da 
associação de catadores de material reciclável no município de Cascavel. 

Na participação em eventos de catadores, os trabalhadores identificaram na 
forma de organização de outros grupos a forma de administração e empreendimento, 
tudo era administrado por eles e os lucros eram divididos entre eles. Tratavam-se de 
associações com características de cooperativas, não registradas, com apoio indireto do 
poder público local e muitas delas, ligadas à organizações não-governamentais 
(ONG’s). 

Ao contrário do que ocorria no município de Cascavel, trabalhadores que 
sobrevivem da catação de resíduos recicláveis e que entregava os materiais recolhido no 
Ecolixo, suas condições de renda e de trabalho não mudaram.  

Neste sentido, havia uma cobrança por parte dos catadores, no que se refere aos 
rendimentos, durante todo o processo de formação da associação, houveram inúmeras 
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promessas, por parte da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de melhoria de renda e 
divisão dos lucros do Ecolixo com os “agentes”. Essa divisão estava vinculada com a 
venda do material ao Ecolixo, ou seja, quanto mais os catadores entregassem seu 
material no Ecolixo, maior seria sua rentabilidade.  

Como resistência a algumas das condições degradantes os trabalhadores têm se 
organizados em associações e cooperativas, dado à própria situação de subordinação no 
circuito mercantil, pois através dessas associações/cooperativas vislumbra-se a 
eliminação de etapas intermediárias na comercialização com as indústrias recicladoras, 
essa é uma situação que se generalizou no Brasil, nos últimos anos, e que em Cascavel 
não foi diferente.  

A alternativa para superar parte da problemática do trabalho para os catadores 
tem sido a sua organização em grupos para a realização do trabalho coletivo. Esse fator 
pode-se observar em Cascavel no Paraná, após a participação dos catadores em reuniões 
e evento Nacional do Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável 
observa-se a ação política organizada dos catadores, para a formação da Cooperativa 
dos trabalhadores Catadores de Materiais Recicláveis - COOTACAR, que iniciou o 
processo no ano de 2007, e conta com 35 cooperados. 

 A administração e gestão da cooperativa é realizada pelos cooperados, com 
ajuda indireta de funcionários da prefeitura. O trabalho dos catadores na cooperativa 
está dividido em escala e a atividade é desenvolvida em grupos de cinco catadores. A 
atividade deles na cooperativa está na tarefa em selecionar e fazer a triagem e o 
processamento dos produtos para a comercialização. Com apoio da (ONG) cáritas 
ligada à igreja católica, que fornece caminhão para os catadores trazerem os materiais 
recolhidos por eles até a cooperativa.  

O Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclável vêm realizando 
luta por políticas públicas de inclusão dos catadores e incentivo a sua organização em 
associações/cooperativas. O movimento que objetiva inserir os catadores a partir da 
perspectiva da Economia Solidária e do Cooperativismo. 

Para CARVALHO et.al. (2008) “A Economia Solidária surge nos anos 80 no 
Brasil, através da luta de trabalhadores em busca de geração de renda de maneiras 
outras que não baseadas nos princípios capitalistas de competição e individualidade. O 
Cooperativismo é uma forma de organização do trabalho na Economia solidária que 
pressupõe uma associação autônoma de pessoas, unidas voluntariamente para uma 
finalidade comum, em um empreendimento coletivo e democrático. O trabalho é 
solidário uma vez que os trabalhadores encontram-se em condições de igualdade, uns 
com os outros, frente à nova condição de sócio- proprietário- trabalhador.”  

O planejamento e organização de trabalho na cooperativa, as tomadas de 
decisões e deliberações se dão no espaço coletivo, o que requer autonomia e poder para 
decidir os rumos e os sentidos da produção. Nas Assembléias gerais, todos os 
trabalhadores participam sem qualquer restrição. 

A articulação dos trabalhadores catadores em associações e cooperativas no 
Brasil iniciou-se na década de 80 após a formação do movimento nacional dos catadores 
(as) de materiais recicláveis (MNCR), que surgiu em meados de 1999, com o 1º 
Encontro Nacional de Catadores de Papel. 

 A formação do MNCR tem sua origem nas ações da Igreja católica, que 
objetivava melhorar as condições de trabalho dos catadores carrinheiros, através de 
trabalho desenvolvido com moradores de rua de algumas das capitais dos estados 
brasileiros durante a década de 1980. Grupos ligados à igreja entendiam que a forma 
coletiva de trabalho em associações/cooperativas poderia melhorar a condição de 
existência dos trabalhadores. 
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 A formação de associações e cooperativas poderá colocá-los em condições 
favoráveis no mercado de reciclagem, melhorando a condição de trabalho e 
possibilitando o fim da exploração por parte dos intermediários, aparistas, e sucateiros. 

O movimento tem procurado estruturar-se e se articular em todo o território 
nacional, aprendendo e ensinando aos trabalhadores catadores a importância da ação 
política organizada. Nesse processo organizativo tem-se procurado manter contato com 
outros movimentos para fortalecer-se enquanto movimento social.  

A estruturação de cooperativas e associações objetiva romper com algumas das 
amarras existentes no circuito de separação e comercialização com intuito de melhorar 
as condições de vida e de trabalho dos catadores de papel, e entre outros trabalhadores 
(GONÇALVES, 2006).  

No entanto, algumas formas organizativas fogem de sua essência, acabam 
obedecendo a uma racionalidade explorativa do capital, mesmo os catadores de papel 
trabalhando organizados em associações, não deixa de ser um trabalho informal, pois 
não possui carteira assinada, com os direitos trabalhistas correspondentes, além da baixa 
remuneração.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Por meio de análise  referente aos catadores de materiais recicláveis vinculados 
ao cooperativismo é possivel chegar à algumas observações importantes, que 
esboçaremos brevemente a seguir.  
 Ao tratar dos trabalhadores catadores organizado na ACAMAR, foi possivel 
apreender que existe uma relação entre a política municipal e as formas de organização 
coletiva dos trabalhadores, já que o exemplo de Cascavel as primeiras iniciativas são 
decorrentes da organização das Prefeitura Municipal, o que proporcionou uma relação 
de dependência muito grande entre os catadores, relação que aparentemente tende, pela 
organização dos próprios trabalhadores, a se tornar mais autônoma, esse é um dos 
aspectos que pretendemos aprofundar no decorrer da pesquisa.  
 Foi possível  também analisar os motivos que levaram  muitos trabalhadores 
catadores de material reciclável a se organizarem em associações e cooperativas para o 
enfrentamento coletivo de questões cruciais para sua sobrevivência e melhoria das 
condições de vida e de renda. 
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