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Resumo: O artigo se propõe a verificar se há aproximações entre a percepção de risco socioambiental 
de carrinheiros (catadores de lixo reciclável) e poder público na região central de Curitiba (PR). Para 
tanto, recorre-se a pesquisa qualitativa e exploratória, acompanhada da aplicação da técnica de 
entrevista semi-estruturada. A resposta, construída a partir do objetivo da pesquisa, foi que a percepção 
socioambiental dos carrinheiros tende a se distanciar da percepção socioambiental do poder público, 
pois enquanto este não omite sua preocupação exclusiva com os resíduos, utilizando propagandas e 
slogans para legitimar sua eficiência e seu prestígio como capital “ecológica”, os carrinheiros, ao 
contrário da Administração Pública Municipal, estão preocupados não em ser aclamados como heróis, 
mas apenas reconhecidos como sobreviventes em um contexto marcado pela indiferença e pela 
exclusão. 
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política pública. 
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Resumen: El documento se propone comprobar si existen similitudes entre la percepción de riesgo 
socio-ambiental de los recolectores de basura reciclable y el poder público en la región central de 
Curitiba (PR). Se basa en una investigación cualitativa exploratoria acompañada por la aplicación de 
la técnica de entrevista semi-estructurada. La respuesta, construida a partir del objetivo de la 
investigación, fue que la percepción de los recolectores de basura reciclable tiende a distanciarse  de la 
percepción socioambiental del poder público, puesto que éste no omite su preocupación exclusiva con 
los residuos, utilizando propaganda y slogans para legitimar su eficiencia y su prestigio como capital 
“ecológico”, mientras que los recolectores de basura, a diferencia de la Administración Pública 
Municipal, no se preocupan de ser aclamados como héroes, sino que sólo se reconocen como 
sobrevivientes en un contexto marcado por la indiferencia y la exclusión. 

Palabras clave: gobierno, la percepción de riesgo social y ambiental; colectores de basura reciclable; 
reciclables; las políticas públicas. 

 

Perception of social and environmental risk of “carrinheiros” in the Central Region of 
Curitiba 

 

Abstract: The paper proposes to check for similarities between the perception of socio-environmental 
risk of recyclable garbage collectors and public power in the central region of Curitiba (PR). It is 
based on an  exploratory qualitative research together with an application of the semi-structured 
interview technique. The answer, built up from the goal of the research, was that the perception of 
socio recyclable garbage collectors tends to take distance from the social and environmental awareness 
of the public power, because the last does not avoid its exclusive concern with the waste, using 
advertisement and slogans to justify its efficiency and its prestige as "green" capital, whereas the 
recyclable garbage collectors, unlike the Municipal Public Administration, are not concerned with 
being hailed as heroes, but only recognize themselves as survivors in a context marked by indifference 
and exclusion. 

Keywords: government, perception of social and environmental risk; recyclable garbage collectors; 
recyclables; public policies. 
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Introdução 
A presente pesquisa tem como foco a região central da cidade de Curitiba, onde há 

grande quantidade de resíduos, cenário propício ao crescimento de uma classe de 
trabalhadores que vive da coleta e reciclagem desses resíduos. Atualmente os “carrinheiros”, 
como são conhecidos na região, fortaleceram-se e são fundamentais para a redução desses 
resíduos recicláveis, porém ainda buscam apoio e reconhecimento por parte do poder público 
e da sociedade. O ofício associado à recolha do lixo, que sempre esteve presente na sociedade 
industrial, projetou-se em Curitiba mais pela necessidade social que ambiental, como afirma 
Frei Chico (2002, p.28), religioso que desenvolve trabalhos de apoio a setores diversos da 
sociedade, tais como drogaditos: 

com as privatizações, a ascensão do capitalismo financeiro, a partir do estado 
neoliberal, e a ausência de um crescimento econômico que absorvesse a juventude 
no mercado de trabalho e empregasse os de mais idade, houve necessidade da 
busca de sobrevivência de quem ficou sem emprego e sem renda. No rastro, 
cresce a economia informal, surgem novas categorias sociais que, aos poucos, 
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aparecem no cenário das cidades, especialmente as metrópoles, começam a se 
organizar e a ganhar visibilidade pública. 

A despeito desta interpretação otimista em relação aos processos organizativos dos 
carrinheiros, na maioria das vezes, eles desconhecem sua importância socioambiental, poucos 
se reconhecem como trabalhadores que contribuem para redução dos resíduos recicláveis e 
principalmente como atores que fazem serviços de responsabilidade direta do poder público. 
Neste sentido, o presente estudo busca refletir acerca desta tensão envolvendo poder público e  
carrinheiros, vez que esses últimos, a despeito de exercerem um papel importante para a 
sociedade, buscam reconhecimento por parte do poder público. 

Alguns estudos já se preocuparam com esta temática, sendo um deles a pesquisa de 
Velloso (2005) tentando entender como o desenvolvimento do potencial criativo humano 
pode atuar no processo de emancipação de grupos, de comunidades e da sociedade. Para 
tanto, ele desenvolveu estudos com catadores de lixo de duas associações, utilizando-se de 
entrevistas com catadores, orientadores e gestores das organizações, assim como, de 
observação participante no ambiente de trabalho. O autor identificou certa desconfiança 
mútua na relação das associações e do poder público. Nas associações, a desconfiança ocorre 
em relação ao modo como os serviços públicos assumem uma atitude diretora e no poder 
público, quanto à capacidade de gestão das associações. Por fim, o estudo concluiu que um 
dos caminhos para a inserção socioeconômica dos carrinheiros seria a recriação de espaços 
com ambiente apropriado ao desenvolvimento da criatividade e ao processo de emancipação, 
priorizando a interação dinâmica entre o singular e o coletivo. 

Já Carmo (2009) realizou um estudo de caso em três cooperativas de catadores na 
região central do Rio de Janeiro entre 2002 e 2004, visando apontar quais as implicações que 
a mudança de significados (semântica) do lixo tem trazido para o trabalho dos catadores, 
considerando-se a importância da catação para gerar emprego e renda para pessoas com 
dificuldade de inserção no mercado de trabalho formal. O estudo mostrou que a semântica 
positiva do lixo tem exigido uma mudança na forma como esses profissionais se organizam.   

Outro exemplo é a pesquisa de Bortoli (2009) que relata uma experiência de 
intervenção no âmbito da geração de trabalho e renda, realizada junto a um grupo de 
catadores de materiais recicláveis do Núcleo Habitacional Santa Bárbara (NHSB), no 
Município de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, entre os anos de 2006 e 2008. Parte-se de uma 
pesquisa qualitativa e quantitativa, utilizando-se de visitas à comunidade, reuniões e oficinas 
com os catadores. Todas as intervenções visaram captar em que consiste a realidade concreta 
dos catadores, a partir da percepção que estes têm de si, de seu trabalho, de sua vida e de 
como constroem a sua condição de sujeito. Como resultado tem-se as reivindicações dos 
catadores por um projeto social e político que lhes propiciem a participação como sujeitos 
políticos na construção da sociedade. 

Se os estudos até aqui apresentados partem de premissas otimistas em relação à 
capacidade dos catadores de resíduos se constituírem como sujeitos autônomos, a abordagem 
de Bosi (2008) tende a se afastar dos referidos estudos. A crítica de Bosi está centrada na 
suposta autonomia conferida aos carrinheiros. O autor discute o trabalho dos catadores de 
recicláveis no Brasil no período de 1985 a 2005, por meio de fontes bibliográficas e dados 
levantados nas cidades de Foz do Iguaçu, Toledo, Guaíra e Marechal Cândido Rondon, 
localizadas no Oeste do Paraná. As informações levantadas e problematizadas nesta pesquisa 
indicam que a organização do trabalho dos catadores é realizada a partir dos interesses do 
capital mobilizado na compra, na reciclagem e na comercialização de todo material recolhido, 
ao contrário de outros estudos que mostram o trabalho dos catadores como trabalho 
“informal”, não subordinado a um patrão ou empresa. Por meio das entrevistas com os 
catadores, a pesquisa identificou que os catadores realizam seu trabalho em contextos de 
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permanentes pressões exercidas por diversos sujeitos sociais como os atravessadores, os 
lojistas, as recicladoras, além da própria concorrência enfrentada devido ao excesso de 
trabalhadores envolvidos na coleta de recicláveis. Sendo assim, a estruturação do setor de 
reciclagem no Brasil, a partir do aproveitamento dos catadores, caracteriza-se como um traço 
constitutivo das atuais relações de trabalho e como evidência importante desse processo. 

De um lado, no campo das ciências humanas e sociais, as abordagens predominantes 
são apresentadas articuladamente a partir de uma visão que apreende o trabalho dos catadores 
como "marginal" ao processo de acumulação de capital. De outro, a realidade dos catadores 
aqui examinada e discutida ajuda a esclarecer sobre a natureza de um trabalho que não pode  
ser confundido com trabalho “marginal”, pois está subordinado, integrado e requerido pelo 
processo global de acumulação de capital. Nas formulações de Bosi, o trabalho dos catadores  
traz como força produtiva a marca das relações capitalistas de produção. Sua organização 
acontece condicionada pelo capital envolvido na reciclagem, apreendida como mais uma 
oportunidade de negócio. Portanto, para ele, “embora a relação social de exploração sobre o 
trabalho não apareça formalizada em contratos que fixem jornadas e salários [...], a autonomia 
dos catadores identificada em outros estudos [...] precisaria ser, no mínimo, relativizada” 
(Bosi, 2008, p.113). 

A despeito da importância do alerta crítico presente na abordagem de Bosi, sua 
abordagem parece muito determinista e, em função disso, deixa poucas brechas para 
investigar como esses trabalhadores conseguem construir sua própria existência. Diante desta 
tensão entre um bloco de abordagens mais otimistas e outro bloco menos otimista, a presente 
pesquisa emerge não com pretensões de resolver esta tensão, mas para participar do debate, 
demonstrando que os carrinheiros não são a priori nem heróis, nem massa de manobra, nem 
muito menos vilões. Na lida cotidiana, eles parecem ser simplesmente sobreviventes. 

Sendo assim, a presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa e utiliza-se de 
procedimentos técnicos como a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental, assim como, 
entrevistas com carrinheiros e com o diretor responsável pela coleta de resíduos recicláveis, 
que representa o poder municipal em Curitiba.  

Inicialmente realizou-se entrevista com o Diretor responsável pela coleta de resíduos 
recicláveis em Curitiba, o que resultou em autorização para realizar entrevistas com 
carrinheiros nos parques de reciclagem na região central de Curitiba. A entrevista com o 
diretor responsável pela gestão dos resíduos recicláveis em Curitiba realizou-se na Secretaria 
Municipal de Meio ambiente, no Bairro das Mercês. Ele ressaltou os trabalhos sociais e a 
qualificação que são ofertados aos carrinheiros, além dos projetos realizados pela prefeitura, 
como o eco-cidadão. Na seqüência, realizou-se entrevistas com seis carrinheiros que coletam 
resíduos recicláveis na região central de Curitiba, mas residem em outras localidades, 
próximo à região central, sendo dois carrinheiros do Parolin, dois da Vila Capanema, um 
carrinheiro do Rebouças e um carrinheiro da região central, além da entrevista com o poder-
público, representado pelo diretor responsável pelos resíduos recicláveis em Curitiba. 

As entrevistas com os carrinheiros aconteceram no dia 19/02/2010 na Casa de 
Convivência da Prefeitura, onde são servidas refeições, localizada no bairro do Rebouças e os 
carrinheiros receberam nomes fictícios para preservar suas identidades.  

O primeiro entrevistado foi José, de 34 anos, morador do Parolin, que estudou até a 
sexta série do ensino fundamental, veio do norte do Paraná para Curitiba “tentar a vida”, 
trabalhou de ajudante de pedreiro. Desempregado, encontrou no trabalho de carrinheiro uma 
opção de geração de renda. É casado e tem três filhos. A entrevista teve duração de 27 
minutos. 

O segundo entrevistado foi João, de 37 anos, morador da vila Capanema, que estudou 
até a oitava série do ensino fundamental, veio de Palmas, interior do Paraná, junto com sua 
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esposa e quatro filhos, encontrou na coleta de resíduos um meio de sobreviver, diz orgulhoso 
que seu filho mais velho terminará o ensino médio em 2010. A entrevista durou 31 minutos. 

O terceiro entrevistado é Pedro, 42 anos, morador em uma pensão no Rebouças, 
estudou até oitava série do ensino fundamental, natural de Curitiba, divorciado. Exerceu a 
profissão de caminhoneiro durante 20 anos, quando se aposentou por acidente de trabalho, 
ajudava um amigo que trabalhava como carrinheiro, logo começou a trabalhar com seu 
próprio carrinho, Segundo o entrevistado “o carrinho também o ajuda a se distrair”. A 
entrevista durou 29 minutos. 

A quarta entrevistada é Maria, 37 anos, que estudou até a sétima série do ensino 
fundamental, moradora da vila Capanema, onde vive com seus três filhos, é solteira, veio de 
Irati para trabalhar como doméstica perdeu o emprego, por intermédio da associação de 
moradores do Capanema conseguiu o serviço de carrinheira, diz que consegue sustentar a casa 
sozinha com o dinheiro que consegue da coleta. A entrevista durou 35 minutos. 

O quinto entrevistado é Antônio, 36 anos, que estudou até o primeiro ano do ensino 
médio, morador da região central, em uma pensão, natural de Curitiba, trabalhou como 
pedreiro, ficou desempregado, separou-se da esposa, quando começou a coletar resíduos 
recicláveis, tem duas filhas, hoje trabalha como pedreiro nos fins de semana, mas não deixa o 
trabalho de carrinheiro. A entrevista durou 42 minutos. 

O sexto entrevistado é Paulo, 18 anos, que estudou até primeiro ano do ensino médio, 
morador do Parolin, mora com a mãe e a três irmãos, o pai era carrinheiro, quando faleceu ele 
ficou no lugar do pai, diz que não sobra tempo para estudar, mas pretende voltar aos estudos, 
gosta de trabalhar como carrinheiro, pois “conhece toda a cidade e leva dinheiro para a casa, 
gosta de saber que ajuda a deixar a cidade limpa”. A entrevista durou 27 minutos. 

Antes da entrevista houve uma conversa informal para descontraí-los e durante as 
entrevistas tiveram todo direito de expor suas opiniões, descontentamentos, dificuldades e 
sonhos. A entrevista coletiva aconteceu no dia 30/04/2010 na casa de convivência da 
Prefeitura, sendo entrevistado um grupo de 4 carrinheiros: Pedro, Paulo, Maria e João, o 
tempo da entrevista foi de aproximadamente 40 minutos. É necessário ressaltar que todas as 
entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas, tendo como referência os objetivos da 
pesquisa. As entrevistas foram analisadas pela técnica de análise de conteúdo, inspirada em 
Bardin (1977), tendo como referência as teorias já citadas, focalizando a percepção do poder 
público e dos próprios carrinheiros quanto a sua contribuição em relação ao risco 
socioambiental. 

A SOCIEDADE DE RISCO 
Se na sociedade industrial, os riscos classificados como perigosos eram os naturais, 

como tremores de terra, seca, entre outros, na teoria social do risco eles são conseqüências das 
ações humanas, tanto individuais quanto sociais. De acordo com Goldblatt (1996, p.233), 

os riscos e acidentes passam a estar claramente dependentes das ações tanto dos 
indivíduos como de forças sociais de âmbito mais vasto, que sejam perigos no 
trabalho devido às máquinas e venenos, quer os perigos do desemprego e penúria 
ocasionados pela dinâmica incerta do ciclo econômico e pela transformação da 
estrutura econômica. 

Em resposta a esses novos riscos, derivados da sociedade industrial, são criadas 
instituições e leis que tentam minimizar os seus impactos. Segundo Goldblatt (1996, p.234),  

o Estado-previdência pode ser considerado uma resposta coletiva e 
institucionalizada à natureza dos riscos da indústria, ao basear-se em princípios de 
atribuição de culpa ou responsabilidade determinada por lei, de compensações 
legalmente implementadas, de leis de seguros atualizados e de responsabilidade 
partilhada coletivamente. Na sociedade industrial, a culpa ou responsabilidade 
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pelas ameaças pode ser assegurada confidencialmente e as suas probabilidades em 
termos estatísticos podem ser calculadas. Isto possibilita a elaboração de 
programas atualizados e confiáveis acerca do volume e impacto dos riscos, contra 
os quais possíveis manterem instituições que partilham as responsabilidades 
coletivas e com capacidade financeira para pagar essas dívidas. O exemplo 
clássico disto seria a criação de indenizações e apólices de seguros contra 
acidentes de trabalho e desemprego. 

Nesse contexto, a sociedade industrial serve de base para o surgimento da sociedade 
de risco, em que a possibilidade de controlar os riscos e identificar responsáveis diretos fica 
mais difícil. Com este espírito, Beck (1997, p.211) ressalta que 

sob o impacto dos riscos e perigos modernos, estes métodos de determinar e 
perceber o risco, atribuindo a causa e distribuindo indenizações desapareceram 
irreversivelmente. Ao fazê-lo, lançaram também a dúvida sobre o funcionamento 
e a legitimidade das modernas burocracias, estados, economia e ciência. Em 
comparação com a possibilidade de se decretar a responsabilidade e a causa na 
modernidade clássica, a sociedade de risco não possui essas certezas ou garantias. 

Essas incertezas estão em todas as partes, desde a produção de conhecimento, até no 
próprio futuro do ser humano. Giddens (1997, p. 220) destaca que “não há mais caminhos 
claros de desenvolvimento conduzindo de um estado de coisas para outro”. As verdades se 
modificam e a confiança também, decorrente da complexidade da sociedade moderna, em que 
sistemas legitimados pela lógica cartesiana e pela econômica vigente, chamadas por Giddens 
de sistemas peritos, ganham status de detentores da verdade. Nesse contexto de uma 
sociedade de risco que se potencializa, parece oportuna uma análise mais detalhada dos riscos  
e de alguns de seus desdobramentos. 

A responsabilidade organizada 
No contexto da sociedade moderna, há uma incompatibilidade entre a natureza dos 

riscos e perigos produzidos pela sociedade e suas relações de definição que regulam, ou 
tentam regulá-los. Para Goldblatt (1996, p. 241),  

A explicação para este estado de coisas é a incompatibilidade que existe na 
sociedade de risco entre a natureza dos riscos e perigos produzidos pelo recente 
industrialismo e as relações de definição dominantes que datam, em termos de 
explicação e conteúdo, de uma época anterior e qualitativamente diferente. 

Com isso as origens e conseqüências dos riscos e perigos ficam imperceptíveis à 
sociedade, sendo visível apenas à medida que a degradação toma grandes proporções, fazendo 
emergir leis e normas ambientais com pretensões de reverter algo que parece irreversível. Na 
perspectiva de Goldblatt (1996, p.242), “as sociedades de risco são atormentadas pelo 
paradoxo de quanto maior for a degradação ambiental, observada e possível, maior é o peso 
de leis e normas ambientais”. A degradação ambiental, especificamente o acúmulo de lixo nas 
grandes cidades, pode ser indicada como um dos fatores em que o processo de 
irresponsabilidade organizada acontece, tanto pela sociedade como pelo poder público. Nesse 
contexto, os carrinheiros prestam um serviço que seria responsabilidade do Estado, 
demonstrando assim que somente com as relações que antes eram utilizadas para a redução do 
lixo, em que o Estado é responsável, já não surtem mais efeito, necessitando de uma nova 
abordagem para o problema. 
O Estado de Segurança 

Teoricamente, o Estado garante proteção e segurança aos cidadãos por meio de 
instituições derivadas da sociedade industrial clássica, porém em termos práticos, com a 
emergência dos riscos contemporâneos, essas instituições não respondem mais com eficácia a 
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esses problemas, pelo contrário tentam ocultar as origens e conseqüências da degradação 
ambiental (Irresponsabilidade organizada), levando a perda de credibilidade do Estado 
Segurança. Beck (1997, p.216) afirma que “os Estados podem tentar encobrir os estragos e 
voltarem a assumir o compromisso de proteção e segurança, mas são incapazes de fazê-lo, 
causando a deslegitimação do estado segurança”.    

O que leva as instituições do Estado a não responderem mais aos desafios são, entre 
outros, o fato de não conseguirem mais calcular os riscos, que se tornaram incalculáveis na 
lógica do Estado, com isso o Estado não consegue indenizar, localizar culpados, as leis não 
conseguem corresponder aos riscos e perigos modernos. É o que acontece no caso dos 
resíduos recicláveis, em que o Estado é ineficaz, por meio de suas instituições responsáveis 
pelos resíduos, deixando os cidadãos, que legitimam o Estado como responsável por esse 
processo, inseguro quanto à real possibilidade disso acontecer. Beck (1997, p.215) ressalta 
que “o industrialismo, em seu estágio avançado na segunda metade do século XX, está 
crescentemente produzindo efeitos que não podem mais ser abarcados ou cobertos pelo 
cálculo do risco e do seguro”. Em contrapartida, os carrinheiros absorvem esses resíduos, 
resultado da falta ou falha do serviço público que é ineficaz na coleta, devido a grande 
produção de resíduos recicláveis, decorrente do grande consumo e desperdício da sociedade. 

Os atores envolvidos na coleta de resíduos recicláveis na Região Central de Curitiba 
A capital do Estado do Paraná tem 317 anos e é uma cidade reconhecida 

internacionalmente pelo intenso marketing, desenvolvido em torno do planejamento urbano e 
da qualidade de vida (Curitiba, 2006). Diante disso ficou conhecida por diferentes slogans 
como: cidade de primeiro Mundo, Cidade Sorriso, Capital Ecológica, Capital Social, entre 
outros. Há que salientar que muitos desses slogans são decorrentes de um marketing que 
tentou construir um “imaginário ecológico de Curitiba” (Souza-Lima, 1999, p.33). Contudo 
este marketing realizado para a cidade contrasta com a realidade verificada no cotidiano de 
alguns atores sociais que habitam a cidade. Os carrinheiros, diferentemente da maior parte de 
sua população (de aproximadamente 1,8 milhões de habitantes), que descende de imigrantes 
italianos, poloneses, alemães, ucranianos, japoneses, sírios libaneses, portugueses, negros e 
índios, são parte de uma população migrante, originária principalmente do norte do Estado e 
de Estados vizinhos, como São Paulo e Santa Catarina.  

Os serviços oferecidos pela Prefeitura Municipal de Curitiba 

O Processo de Reciclagem 
Se há alguns anos, reinava a idéia de que o problema do lixo seria resolvido com a 

reciclagem, hoje a solução ou redução do problema está muito além da simples reciclagem, 
sendo uma questão além de ambiental também social, ficando claro que a reciclagem é apenas 
uma das formas de trabalhar a questão dos resíduos. A reciclagem trata os resíduos como 
matéria-prima a ser reaproveitada para fazer novos produtos. Segundo a Prefeitura de 
Curitiba, a coleta seletiva dos resíduos se inicia ainda nos domicílios, pela população. O 
recolhimento dos materiais separados é feito por caminhões da prefeitura nas  residências, ou 
entregues pela população nos pontos de entrega que são os Pontos de Entrega Voluntária 
(PEV), que possuem tambores de várias cores (de acordo com a Legislação Federal), 
destinados a determinados tipos de resíduos. O material recolhido é encaminhado à central de 
triagem para separação, classificação e venda. A separação dos recicláveis ainda no domicílio 
tem sido apontada como o modo mais efetivo para manter os materiais mais limpos e menos 
contaminados por outros tipos de resíduos. Esse processo envolve a população que se sente 
também responsável pela resolução dos problemas, segundo a Prefeitura Municipal, 
provocados pelo acúmulo de lixo, o que significa uma sensibilização ambiental da sociedade 
(Curitiba, 2006). 
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O Programa de Coleta Seletiva 
O Programa de Coleta Seletiva de Curitiba existe há vários anos e atinge praticamente 

100% da cidade, segundo a Prefeitura, sendo conhecido como “O lixo que Não é lixo”. A 
coleta acontece de duas formas diferentes: pela Prefeitura, com sua frota de caminhões verdes 
e pela coleta especial de resíduos que cuida do lixo mais perigoso, como pilhas, lâmpadas, 
embalagens de remédios e de produtos químicos. A despeito dessas iniciativas do poder 
público, os carrinheiros são responsáveis por 80% da coleta de resíduos recicláveis e os 
grandes protagonistas da coleta de resíduos recicláveis na Cidade de Curitiba (CURITIBA, 
2006), ajudando a cidade a se manter limpa. Souza-Lima (1999, p.39) descreve a real 
importância dos carrinheiros, ao afirmar que “eles terminam colaborando com a construção do 
imaginário "ecológico", só que não pela porta da frente, mas pela porta dos fundos. São 
autênticos catalisadores sociais”. 

Além da coleta seletiva há também A Usina de Valorização de Rejeitos, situada em 
Campo Magro, Município da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), dentro da Fazenda 
Solidariedade, é o local onde o lixo é separado e preparado para a reciclagem. A Usina de 
Valorização de Rejeitos (UVR), administrada pelo Instituto Pró-Cidadania de Curitiba (IPPC) 
em Campo Magro, processou no ano de 2009, 4.581.409 quilos de lixo reciclável, 
representando uma economia de 30 dias em área no aterro sanitário. O material obtido com a 
triagem e a separação do lixo é prensado e vendido, por quilo, a empresas de reciclagem. Para 
suprir a demanda, o trabalho de triagem do lixo é feito por 78 funcionários (Curitiba, 2010). 

Programa “Compra de Lixo” 
Segundo informações da Prefeitura Municipal de Curitiba, em 31 de janeiro de 1989, 

foi implantado o programa “Compra do Lixo“, em áreas onde há sérios problemas ambientais 
devido à falta de coleta de lixo. Uma equipe de Educação Ambiental da Prefeitura entra em 
contato com a comunidade, com objetivo de organizá-la. Criada a Associação de Moradores, 
é firmado um convênio entre Prefeitura e comunidade, a qual se torna responsável pela 
distribuição dos sacos plásticos e pelo controle do número de sacos depositados na caçamba 
por família participante do Programa. A Prefeitura instala uma caçamba estacionária com 
capacidade de 7m3 em local previamente determinado, e entrega à Associação, 
quinzenalmente, sacos de lixo com capacidade de 60 litros para captação e acondicionamento 
dos resíduos. 

O problema desse programa é que ele atinge pouquíssima parcela da população 
carente, diferentemente do que é relatado, poucas são as comunidades em que há aplicação 
prática de Educação Ambiental, o que sugere a preocupação maior na propaganda do 
programa do que na solução efetiva dos problemas sociais e ambientais. Souza-Lima (1999, 
p.36) vai à raiz da questão ao afirmar que, “se de um lado, o primeiro querendo iludir e, de 
outro, o segundo não propriamente ‘querendo’, mas sendo coagido a devorar as mais diversas 
formas de ilusões. O resultado final desse jogo de sedução é a consolidação desse tipo 
concreto de consciência, a ‘ecológica’, em Curitiba”. 

Grande parte dos programas sociais e ambientais é muito atraente, ao menos em sua 
teoria, pois ganha força à proporção que se une à mídia, tornando-se verdades 
inquestionáveis. Mas a prática não consegue refletir seus objetivos teóricos, o que antes era 
atraente, hoje já não o é, ou pior, a aparência continua atraente, mas os resultados são 
questionáveis. Fica então uma propaganda que camufla os riscos sociais e ambientais da 
cidade e Souza-Lima (1999, p.40) demonstra isto ao afirmar que se trata de “um discurso no 
qual Curitiba fala para si mesma, na tentativa de realizar, no universo da retórica, tudo aquilo 
que não consegue realizar no mundo prático”. Torna-se cada vez mais iminente que a 
preocupação é muito mais por propagandas e slogans que propriamente com o social e o 
ambiental. 
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O Programa Câmbio Verde 
O Programa Câmbio Verde nasceu de uma derivação do Programa compra do Lixo e 

do Programa Lixo que não é lixo; consiste na troca de material reciclável por produtos 
hortigranjeiros de época. Em junho de 1991, houve uma super safra de produtos 
hortigranjeiros na Região Metropolitana de Curitiba e face à grande quantidade de produtos, 
os pequenos produtores encontraram dificuldades para a comercialização de suas safras e 
muitos estavam transformando sua produção em adubo orgânico e alimentos para criações. 
Diante daquela realidade, o poder público resolveu comprar dos pequenos produtores o 
escoamento de suas safras. Para tanto, firmou convênio com a Federação Paranaense das 
Associações dos Produtores Rurais (FEPAR), e passou adquirir o excedente da produção e 
repassar estes produtos às famílias com renda salarial entre 0 e 3,5 salários mínimos (Curitiba, 
2006). 

O objetivo do Câmbio Verde é promover o escoamento da safra de produtos 
hortigranjeiros dos pequenos produtores de Curitiba e RMC, para criar na população o hábito 
de separar o lixo orgânico do inorgânico, sensibilizar a comunidade para a correta destinação 
final dos resíduos e reforçar a alimentação da camada menos favorecida da cidade. A dúvida, 
sobre quem realmente usufrui dos programas é enorme, pois nas duas grandes favelas da 
região central de Curitiba, Capanema e Parolin, não há postos de trocas, os poucos postos de 
trocas estão localizadas em áreas nobres da cidade, como Praça Rui Barbosa e Praça Osvaldo 
Cruz (Curitiba, 2006), dificultando o acesso para a população que poderia se beneficiar do 
referido programa. 

Os Carrinheiros na Região Central de Curitiba 
Os responsáveis por evitar um colapso no problema do lixo em Curitiba são pobres, 

moram geralmente em favelas e raras vezes conseguem ganhar mais do que 10 reais por dia. 
Trabalham todos os dias, sem direito a férias, feriados ou Fundo de Garantia. Agora, apoiados 
pelo Ministério Público do Trabalho, os carrinheiros estão tentando fazer seu serviço ter a 
devida atenção do poder público (Oliveira, 2002). Eles estão se organizando para sair da 
penúria e ter direitos mínimos, como aposentadoria e direitos trabalhistas. Estimativas da 
Prefeitura de Curitiba mostram que os carrinheiros retiram das ruas da cidade cerca de 420 
toneladas de resíduos recicláveis por dia. É mais do que o dobro do que a Prefeitura consegue 
fazer e suficiente para movimentar cerca de 900 mil reais por mês (Paraná, 2010).  

No entanto, os carrinheiros não vendem tudo que recolhem, só vendem aquilo que 
interessa ao comprador, o que não interessa é descartado e acaba indo para o aterro sanitário 
ou é despejado em rios, como o Belém. Segundo a Prefeitura de Curitiba, eles são em torno de 
5 mil carrinheiros cadastrados, porém existem também os carrinheiros informais, que não são 
filiados a nenhuma cooperativa. Segundo as estimativas da Secretária Municipal do Meio 
Ambiente (SMMA), existem cerca de 20 mil carrinheiros formais e não formais na cidade. 
Eles chegam a caminhar, puxando seus carrinhos, 35 quilômetros todos os dias. O trabalho 
dos carrinheiros evita que aumente ainda mais o problema de espaço para continuar 
depositando todo o lixo dos 1,8 milhões de habitantes da capital (Curitiba, 2006). 

 Em Curitiba, como na maioria das capitais brasileiras, o problema do destino do lixo 
é grave, devido à falta de planejamento e o aumento na produção de lixo, fez com que o 
município prorrogasse por um ano à vida útil do aterro sanitário da Cachimba (Curitiba, 
2006). Os carrinheiros reclamam do poder público que, segundo eles, tenta acabar com o 
serviço deles, sendo constantemente abordados por guardas municipais, pedindo para que eles 
deixem os locais, para dar prioridade ao caminhão da Prefeitura. 
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 As Cooperativas de Carrinheiros na Região Central de Curitiba 
São cinco cooperativas que atuam na capital paranaense, realizando a coleta, 

separação de material, depois vendem o que recolhem e, partilham os ganhos entre todos. São 
em torno de cinco mil carrinheiros que trabalham em Curitiba, em sua grande maioria na 
região central, onde o consumo é maior, conseqüentemente o descarte de resíduos recicláveis 
também é grande. As cooperativas que se destacam são as do Parolin, Vila Capanema e Prado 
Velho, devido principalmente à localização, próximas à região central, facilitando o transporte 
dos resíduos, por parte dos carrinheiros (Curitiba, 2006). 

Nas entrevistas realizadas com os carrinheiros, apesar de todos reclamarem das 
Cooperativas, principalmente a dificuldade de se tornar um cooperado, foram enfáticos em 
afirmar que sem as Cooperativas o trabalho seria “mais complicado”. 

Educação Ambiental Realizada pela Prefeitura da Cidade de Curitiba. 
Desde 1979 Curitiba parte do princípio de que a Educação Ambiental é um caminho 

seguro para melhor integrar desenvolvimento urbano à conservação do meio ambiente, numa 
parceria entre o poder público e a população. Por isso, Curitiba, considera a Educação 
Ambiental como uma forma de integrar as ações do poder público e da população, para que 
juntos, possam construir um ambiente equilibrado para viver (Curitiba, 2006). Cumpre 
lembrar que a promoção da Educação Ambiental, está prevista no inciso II, do artigo 190, da 
lei Orgânica do Município de Curitiba. 

Neste sentido, todo o material educativo reproduzido está voltado à realidade local, 
ajudando a sustentar as ações educativas e a divulgar os conceitos e as práticas ambientais 
adequadas. Em 1989, a Educação Ambiental foi incluída no currículo das escolas municipais 
de forma interdisciplinar, ajustando-se às situações específicas dentro de cada área do 
conhecimento. Ela se constitui em princípios que abordam os conteúdos dentro de uma visão 
de totalidade (Curitiba, 2006).  

São ofertados cursos de capacitação aos professores da rede de ensino e a realização 
de visitas orientadas, trilhas em parques e bosques pelos alunos constituem formas de ampliar 
o aprendizado da sala de aula através da vivência dessas atividades. As atividades nos 
parques, bosques, jardim Botânico, Museus Botânico e do Capão da Imbuia além do 
Zoológico Municipal, segundo a prefeitura, propiciam às pessoas uma compreensão maior 
sobre a dinâmica da cidade e uma relação mais integrada com o meio onde vivem (Curitiba, 
2006). 

Todas essas informações foram retiradas do Plano Municipal de Educação Ambiental 
da Cidade de Curitiba (2009) e fica evidente que a Educação Ambiental promovida pela 
Prefeitura de Curitiba, é quase que exclusivamente uma Educação Ambiental Escolar, visto 
que só há iniciativas e trabalhos realizados nas escolas. O que chama a atenção é o fato de não 
se ter identificado algum programa de Educação Ambiental para a população, o que levanta 
suspeitas acerca da preocupação efetiva com a educação ambiental da população, prevista na 
Lei Orgânica Municipal. 

Análise das entrevistas dos carrinheiros 
Nas entrevistas com os carrinheiros ficou evidente a preocupação com a própria 

sobrevivência em frases como “tenho que comer” e “o carrinho é meu ganha pão”. Estas falas 
destacando uma ética da sobrevivência são significativas à medida que permitem demonstrar 
que o serviço realizado pelos carrinheiros é fundamental à coleta de resíduos recicláveis, a 
despeito de não revelarem uma percepção cuidadosa em relação ao tema ambiental. A questão 
social, diretamente associada à sobrevivência, aparece em primeiro plano como meio de 
sobrevivência desses atores sociais.  

A maioria dos entrevistados afirmou que o serviço de carrinheiro era provisório, com 
frases do tipo: “vim do interior e foi o único serviço que consegui; tenho que comer” e o 
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“carrinho é meu ganha pão”; trabalhava de doméstica  e a patroa me mandou embora, tenho 3 
filhos, tinha que arrumar alguma coisa, foi o que eu consegui; é um “bico, eu sou pedreiro”.  
Outros relataram que estavam trabalhando como carrinheiros há três, quatro, cinco e seis 
anos, mesmo assim não “aceitavam” que sua profissão fosse de carrinheiro. O desrespeito e as 
condições que trabalham, talvez, seja a causa da negação. Indagados acerca do valor do ofício 
assumido, um dos carrinheiro respondeu “não, o pessoal finge que não vê a gente, esses dias 
tava levando o carrinho pro barracão e quase o cara pegou eu (atropelou). Nem voltou para 
pedir desculpa”. Em falas como essa é possível identificar a forma como a sociedade se 
relaciona com eles, de forma pouco respeitosa e sem reconhecimento, fazendo com que os 
próprios carrinheiros não considerem seu trabalho como algo digno. De acordo com a 
resposta de outro carrinheiro, perguntado se considerava o trabalho que realiza importante, 
respondeu que “é um serviço duro que só faz quem não tem outro serviço pra trabalhar”. 

O mesmo aconteceu quando foi perguntado se os carrinheiros também poluem a 
cidade, a grande maioria negou, dizendo que os poluidores são as empresas e as pessoas com 
maior poder aquisitivo, em frases como: “não, o contrário, a gente ajuda a limpar; a gente 
pode até sujar um pouco, mas limpamos mais que sujamos; o povo é bem porco, 
principalmente quem tem dinheiro, esses dias estava na rua, passou um cara com um carrão e 
jogou a latinha pela janela, quase pega na minha cabeça”. Seguindo o mesmo raciocínio, 
outro entrevistado declarou-se inocente em relação à poluição urbana, “ajudamos manter a 
cidade limpa, apesar de não ser responsabilidade nossa”. Outro entrevistado, em vez de 
limitar sua crítica ao poder público, acusou alguns de seus pares como co-responsáveis pela 
poluição e risco urbanos, afirmando que “tem carrinheiro que só pega o que dá dinheiro e o 
restante joga nas ruas ou debaixo de árvores, aí suja a cidade”.  

Os depoimentos aproximam-se do que Latour (2004) chama de “objeto com vínculo 
de risco”, pois ao mesmo tempo em que a coleta realizada pelos carrinheiros pode reforçar a 
imagem de Curitiba como “objeto limpo”, sem resíduos em seus bosques, parques, praças e 
ruas principais, também pode revelar o vínculo de risco, pois alguns carrinheiros têm o hábito 
de armazenar as coletas em suas residências, que normalmente são próximas de rios, 
descartando neles o que não interessa, ou mesmo, como citado por um dos carrinheiros 
“coletar o que interessa e jogar o restante nas ruas ou debaixo de árvores”.  

Tal como previu Giddens (1997) ao descrever a posição destacada do sistema perito 
nas sociedades modernas, os carrinheiros, em busca da sobrevivência sobretudo econômica, 
esperam que especialistas da Prefeitura digam o que podem fazer com os resíduos que 
coletam. Indagados sobre o que esperam da Prefeitura, eles responderam: “trazer um pessoal 
especializado pra falar como podemos fazer artesanato com o lixo, dá pra vender depois”.  

Com a falta ou a coleta ineficiente realizada pela Prefeitura, a insatisfação da 
população com o serviço prestado e a falta de reconhecimento e respeito pelos carrinheiros 
por parte da sociedade e da Prefeitura, fizeram com que esses se organizassem em 
cooperativas e buscassem seus direitos, pois se não houvessem os serviços prestados por eles, 
provavelmente a cidade ficaria com um acúmulo excessivo de lixo nas ruas, provocando caos 
e desconforto para todos.  

Neste contexto, surge o que Beck (1997) chamou de Explosividade Social do Perigo, 
potencializada pela incapacidade do Estado em lidar com a coleta, e pela falta ou pouco 
reconhecimento e respeito para com os carrinheiros, fazendo com que “a fina capa de 
tranqüilidade e normalidade seja constantemente quebrada pela realidade bem dura de perigos 
e ameaças inevitáveis” (Goldblatt, 1996, p.240). Neste caso o perigo é o acúmulo do lixo que 
ameaça toda uma sociedade. Com a incapacidade da Prefeitura na coleta de resíduos 
recicláveis, deixando os cidadãos sem o serviço que ele paga, os carrinheiros acabam sendo 
legitimados como responsáveis pela coleta de resíduos recicláveis, como diz um dos 
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carrinheiros entrevistados: “tem gente que liga pra mim, pra buscar o lixo deles, por que o 
caminhão da Prefeitura não passa”. 

Na perspectiva de Beck (1997), a busca por uma nova política ou formalização da que 
informalmente já existe, pode ou deve ser algo a ser conquistado, tanto para a sociedade como 
para o poder público e para os carrinheiros. Essa “nova política” pode ou deve pautar-se em 
uma abertura da esfera privada das decisões econômicas ao debate e controle político, não 
apenas por parte do Estado, mas através das instituições da sociedade civil (Beck, 1997, 
p.238). Neste caso, as Cooperativas de carrinheiros seriam uma das instituições da sociedade 
civil, juntamente com ações sociais que buscam auxiliar, respeitar e conhecer o papel que o 
carrinheiro tem, não só como um ator social, que ajuda na redução dos resíduos recicláveis 
em Curitiba, mas também como um cidadão com direitos e deveres.  

Souza-Lima (1999, p. 39) define bem essa relação: 
Esses "limpadores" informais da capital paranaense ajudam a manter a cidade 
sempre limpa, apesar de não ter nenhum registro profissional, direito a férias, 
fundo de garantia por tempo de serviço etc. Eles terminam colaborando com a 
construção do imaginário "ecológico", só que não pela porta da frente, mas pela 
porta dos fundos. São autênticos catalisadores sociais. 

O poder público precisa “abrir a porta da frente” para esses atores sociais que buscam, 
entre outras coisas, respeito e dignidade o que, segundo a declaração dos Direitos Humanos, é 
um direito fundamental de todo o ser humano. 

Análise da entrevista do representante do poder público municipal 

Apresenta-se a seguir a análise da entrevista realizada com Nelson Xavier Paez, 
diretor responsável pela gestão dos resíduos recicláveis em Curitiba, a respeito da sociedade 
do risco, no caso específico dos resíduos recicláveis. 

Segundo Xavier, “a Prefeitura, através de políticas sociais e ambientais, como eco-
cidadão, está gerando renda e diminuindo o risco social e ambiental”. Essa frase aproxima-se 
da noção de Irresponsabilidade Organizada citada por Beck (1997), “onde sistemas políticos e 
judiciais das sociedades de risco, intencional ou involuntariamente, tornam invisíveis as 
origens e conseqüências sociais dos perigos ecológicos em grande escala”. Afirmar que os 
programas, como o eco-cidadão, diminuem o risco social e ambiental implica tentar camuflar 
as origens e conseqüências desses riscos socioambientais, por ser incapaz de enfrentá-los ou 
por puro desconhecimento, o que é improvável, tendo em vista as falas do Diretor de que 
“apesar do esforço da Prefeitura nos últimos anos, a implementação de políticas voltadas para 
o ‘lixo que não é lixo’, é um problema complexo”. Sabendo dessa complexidade, a Prefeitura 
acaba incorrendo nessa Irresponsabilidade Organizada, não dando garantias de sua real 
capacidade para gerir este tipo de problema, justamente o que Beck (1997, p.216) cita em sua 
definição acerca do enfraquecimento do Estado segurança: “Os Estados podem tentar encobrir 
os estragos e voltarem a assumir o compromisso de proteção e segurança, mas são incapazes 
de fazê-lo, causando a deslegitimação do estado de segurança”. 

Essa tentativa de “encobrir” sua capacidade de enfrentar o problema fica nítida 
quando, ao ser indagado sobre o que a Prefeitura tem feito para a redução dos resíduos 
sólidos, em nenhum momento inclui os carrinheiros, responsáveis por cerca de 80% das 
coletas de resíduos recicláveis na cidade de Curitiba, sendo um dos motivos, ou o principal, 
que ajuda na redução desses resíduos. 

No entanto, quando indagado se os caminhões de coleta seletiva iriam substituir os 
carrinheiros na cidade de Curitiba, respondeu: “não, mesmo que quiséssemos é inviável, até 
por que historicamente os carrinheiros começaram a coleta de resíduos recicláveis na cidade, 
é uma questão de justiça social". Verifica-se na fala “mesmo que quiséssemos é inviável” o 
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que um dos carrinheiros disse “é que nem dizem: ta ruim com a gente, sem fica pior, o pessoal 
tem que engolir a gente”. Nesse sentido, observa-se não uma forma de incluir os carrinheiros 
como parte do sistema oficial da Prefeitura, mas pela falta de opção ou falta de capacidade na 
coleta de resíduos recicláveis, aturam os carrinheiros, pois na prática são os grandes 
responsáveis pela coleta de resíduos recicláveis na região central da Cidade de Curitiba, local 
de interesse da pesquisa. 

 Outra questão é a justiça social que, para a Prefeitura, deixar os carrinheiros 
trabalharem, ao invés de substituí-los por caminhões, é considerado justiça social. Reforçando 
o que Souza-Lima (1999, p.38) comenta: “parece ironia, mas é muito complicado falar em 
humanização catando papel”. Os anseios dos carrinheiros estão além do trabalho que eles 
realizam; não querem ser substituídos por caminhões, querem como disseram “apoio da 
prefeitura”. Remontando às formulações de Goldblatt (1996, p.248), o apoio da Prefeitura ou 
dos poderes instituídos para com os carrinheiros “é um papel contínuo do Estado e às 
instituições paraestatais em moldes democráticos, e à sua aplicação no reconhecimento e 
diminuição do risco, mas considerá-las apenas um componente, e componentes subsidiários 
daquele, de um programa mais geral de mudança política e democratização”. 

A busca por parcerias com a sociedade civil é importante para o Estado, no caso dos 
carrinheiros, representados pelas cooperativas e a Prefeitura, parece ser um caminho adequado 
para que tanto os carrinheiros tenham melhores condições de vida, que vão além do simples 
direito ao trabalho, como da Prefeitura, que pode ter parceiros engajados na questão da 
diminuição dos resíduos recicláveis na região central de Curitiba, já que mesmo sem apoio ou 
com pequeno apoio os carrinheiros, na prática, já são os responsáveis por essa diminuição. 

Considerações finais 

O presente artigo apresenta a percepção do risco socioambiental dos atores sociais 
envolvidos na coleta de resíduos recicláveis na região central de Curitiba, por meio de 
entrevistas com carrinheiros, sendo estas individuais e coletivas, também com o diretor 
responsável pela gestão dos resíduos recicláveis em Curitiba. Nas falas desses atores sociais, 
tanto os carrinheiros quanto o poder público, as percepções do risco socioambientais são 
diferentes. Os primeiros têm uma percepção socioambiental concreta e diretamente associada 
a uma ética da sobrevivência, diferentemente do segundo que demonstra uma preocupação 
abstrata, distante das tensões e contradições reais que perpassam tanto o social quanto o 
ambiental. Se o desafio maior para os carrinheiros é sobreviver em um cenário hostil, para o 
segundo, o desafio limita-se a refinar as propagandas e as promessas difíceis de serem 
cumpridas apenas com exortações e boas intenções contidas nos projetos. Os programas 
relacionados com resíduos recicláveis oferecidos pela Prefeitura de Curitiba proporcionam um 
ótimo marketing para a Cidade, no entanto, a grande maioria está longe de ser aquilo que 
aparece nas propagandas, não contribuindo ou contribuindo pouco para a redução dos 
resíduos recicláveis na Cidade de Curitiba. 

Nesse contexto os carrinheiros, na prática, responsáveis pela coleta de resíduos 
recicláveis na região central de Curitiba, local da pesquisa, recebem pouco apoio, em alguns 
casos nenhum, pela importância do trabalho que realizam para a Cidade e sua população. 

Na presente pesquisa não foram encontradas as mudanças políticas e sociais pregadas 
por Beck, mas o que se observou foram os carrinheiros, dentro do sistema vigente, buscando 
recursos financeiros e simbólicos para sobreviver. É possível que por meio das cooperativas 
possa haver um tímido início de organização, tendo em vista a importância desses atores 
sociais para a cidade.  

Por muito tempo a Prefeitura ficou sem investir na coleta de resíduos recicláveis em 
Curitiba, porém quando se observou o grande volume financeiro envolvido e o caos que pode 
vir a ocorrer com o aumento de resíduos recicláveis na cidade, iniciou-se uma política para 
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gestão desses resíduos. Ocorre que já existiam pessoas que, por falta de oportunidade, 
identificaram a coleta como meio de sobrevivência, os carrinheiros. Assim, o conflito 
existente entre os carrinheiros, aqueles que não são cadastrados pela Prefeitura, a grande 
maioria, com a própria Prefeitura toma grandes dimensões. Os carrinheiros buscam se 
organizar em cooperativas que os representem, mas sofrem com o que os carrinheiros dizem 
“em falta de apoio por parte da Prefeitura”. Esse apoio pode ser por meio de um trabalho de 
valorização dos carrinheiros e maior reconhecimento. É difícil falar em valorização quando se 
está coletando resíduos recicláveis nas ruas, mas para seres humanos, que estão à margem da 
sociedade, o fato de terem direitos trabalhistas e salários dignos, já é motivo de orgulho e 
valorização, não é o ideal, mas pode vir a ser o começo. 

O interesse pela pesquisa emergiu de conversas informais com carrinheiros, quando 
“sentimos” que uma pesquisa relacionando teorias sociais consolidadas com as vivências 
poderia nos ajudar a entender melhor a percepção dos carrinheiros acerca do risco 
socioambiental. Antes da entrevista, idealizávamos certo pensamento sobre como poderia 
fazer algumas perguntas, não obtivemos êxito nas respostas, foi aí que desconstruímos todo o 
pensamento que antes tínhamos sobre os carrinheiros, aliás, muito superficial.  

Esse “novo entendimento” trocou os “frágeis” carrinheiros por pessoas que estavam 
ali para trabalhar, através de coletas de resíduos descartáveis, sobreviver, não com a dignidade 
e respeito pregado pelos Direitos Humanos, como eles mesmos dizem quando perguntados se 
as pessoas valorizam seu trabalho: “antes não era, hoje melhorou, mas ainda muita gente não 
gosta dos catadores”. A mudança citada pelos carrinheiros está relacionada aos pagamentos 
pelos resíduos que “ora aumenta, ora diminui”, ou por um simples “bom dia” oferecido pelas 
pessoas que passam por eles que às vezes “parecem que ninguém vê a gente, somos 
invisíveis”. Entrevistando-os, ficou clara a baixa auto-estima para com o serviço de 
carrinheiro, apesar de que é quase inviável falar em auto-estima, coletando resíduos 
recicláveis, a grande maioria está “carrinheiro”, não são “carrinheiros”, grande parte dessa 
negação é devido à desvalorização social do serviço. 

Na primeira vez que conversamos com os carrinheiros, eram 6, explicamos a eles que 
entrevistaria alguns representantes dos carrinheiros e se eles gostariam de ser entrevistados. 
Muitos perguntaram se iriam aparecer na tv ou ganhar algum dinheiro pela entrevista, 
dissemos que não teria nenhum beneficio financeiro, mas que gostaríamos de “dar voz“ a eles 
sobre como é ser um carrinheiro, suas angústias, seus desejos e frustrações. Logo um dos 
carrinheiros, José, nos indagou dizendo “então pode deixar que vou, tenho muitas coisas pra 
dizer”.  

As entrevistas aconteceram em um dos parques de reciclagem, próximo ao Jardim 
Botânico, onde foi cedida uma sala para que as entrevistas acontecessem. Foram individuais, 
talvez por esse  motivo os entrevistados ficaram nervosos e não conseguiram se expressar 
como na conversa informal. Entrevistamos todos individualmente, percebemos que as 
perguntas feitas estavam muito objetivas, então resolvemos mudar de tática. Perguntamos 
sobre o que os fazem felizes e tristes, e dessa maneira pudemos extrair o que antes não 
havíamos conseguido com perguntas objetivas, buscando o que interessa para a pesquisa. 
Pelas respostas dos carrinheiros, ficou nítido que querem trabalhar, mas também ficou claro 
que precisam de ajuda, qualificação, orientação, talvez buscando uma identidade de “ser 
carrrinheiro”, o que não foi encontrado na pesquisa, muito pelo contrário, negavam ser 
trabalhadores que coletam resíduos pela cidade (carrinheiros) ou que aquela profissão seria 
temporária, assumir uma postura de protagonista pode ajudá-los. 

Indagados se também eram responsáveis pela poluição na cidade, os carrinheiros, de 
certo modo sentiram-se ofendidos com minha pergunta, alguns davam risadas e fizeram sinal 
de negativo com a cabeça, e quase todos foram unânimes em dizer que “podem até sujar, mais 
limpam mais que sujam”. Influenciados pela mídia, muitos sabiam que eram importantes para 
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a cidade e sem eles a cidade ficaria suja, mas ao mesmo tempo, não conheciam ou pouco 
conheciam os meios para legitimar essa importância. 

Finalmente, a resposta construída, em relação à pergunta que iluminou a pesquisa, foi 
de que a percepção socioambiental dos carrinheiros tende a se distanciar da percepção 
socioambiental do poder público, pois enquanto este não omite sua preocupação exclusiva 
com os resíduos, utilizando propagandas e slogans para legitimar sua eficiência e seu prestígio 
como capital “ecológica”, os carrinheiros, em seu cotidiano, vivem situações contrárias à 
pregada pela Administração Pública Municipal, vez que estão preocupados não em ser 
aclamados como heróis, mas apenas reconhecidos como sobreviventes em um contexto 
marcado pela indiferença e pela exclusão. 
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