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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva narrar de forma analítica os percursos de vida e trabalho de catadores 

de lixo e materiais recicláveis do complexo de tratamento de resíduos sólidos em 

funcionamento no bairro do Jangurussu em Fortaleza, Ceará. Têm-se como pressupostos que 

os catadores de materiais recicláveis são sujeitos que atuam no ambiente urbano e que sua 

atividade é caracterizada pela informalidade no que se refere às relações trabalhistas e pela 

precariedade em relação às suas condições de trabalho. A cidade é compreendida como um 

espaço de articulação do modo de produção capitalista e considera-se que o trabalho dos 

catadores, que está inserido na cadeia produtiva da reciclagem é marcado pela lógica do 

capital. Com base nestes pressupostos é que através de fragmentos das narrativas dos 

catadores que atuam no complexo do Jangurussu reconstituímos seus percursos de migração, 

pobreza e resistência frente ao controle dos poderes estabelecidos, cruzando as histórias de 

suas vidas com a biografia da cidade. 

 

 

Palavras chave: Catadores de lixo e materiais recicláveis. Cidade. Pobreza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work intends to narrate, in an analytical way, the paths of life and work of 

garbage and recyclable material catchers from the sorting complex of solid dregs, operating in 

Jangurussu, Fortaleza, Ceará. It has been assumed that the collectors of garbage are people 

who act in the urban environment and that their work is characterized by informality when we 

talk about labor relations, and by precariousness in relation to their work conditions. The city 

is understood as a space of articulation of the capitalism way (mode) of production and is 

considered that the scavenger’s work, which is embedded in the productive chain of recycling, 

is guided by a rationality of organization of town from the logic of the capital. Based on this 

assumptions is that and through fragments of scavenger’s narrative who act in the complex of 

Jangurussu we reconstructed their migration routes, poverty and resistance against the 

established power control, crossing the stories of their lives with the biography of the city. 

 

 

Key-words: Recycling workers; Poverty; City. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A trajetória de vida e trabalho de catadores de lixo e de materiais recicláveis que 

trabalham no complexo de tratamento de resíduos sólidos do Jangurussu, na cidade de 

Fortaleza, é o ponto de partida deste trabalho. Como pressuposto, considera-se que os 

catadores de lixo e de materiais recicláveis são personagens eminentemente urbanos e que, 

inseridos na cadeia produtiva da reciclagem de materiais sólidos, realizam sua atividade de 

maneira informal e precarizada, compondo assim um processo de exploração próprio à lógica 

das relações produtivas capitalistas. 

 O objetivo deste estudo foi acompanhar, por meio das narrativas dos sujeitos da 

pesquisa, seus percursos de vida e sua inserção nas dinâmicas urbanas da metrópole Fortaleza, 

tendo como eixo analítico as estratégias pelas quais o capital se apropria do trabalho destes 

profissionais. Estratégias estas que, nos circuitos da produção capitalista, estabelecem um 

vínculo entre redes de trabalho formal e informalidade, permitindo que o trabalho dos 

catadores, aparentemente autônomo, seja objeto de expropriação de mais valia. No 

acompanhamento da trajetória destes personagens urbanos, localizamos tanto estes 

mecanismos de exploração quanto as táticas de resistência utilizadas pelos catadores para 

subsistir a elas. 

 Os catadores do Jangurussu são prisioneiros da pobreza urbana. Estão constantemente 

expostos a situações limite. Não possuem habitação digna, sua saúde está frequentemente em 

risco, suas condições de trabalho são precárias e praticamente não têm como abrir 

possibilidades de vivências diferentes destas para seus filhos. Durante a pesquisa foi possível, 

por meio de fragmentos de suas narrativas de vida, recompor parte de seus percursos, que se 

iniciam com a migração para a metrópole Fortaleza, prosseguem na vivência de experiências 

de pobreza e culminam nos contatos com o trabalho com o lixo. 

 Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 2000 havia 24.340 catadores vivendo e trabalhando 

em lixões
1
 espalhados em todo o país (IBGE, 2000). Em 2004, conforme dados do 

_______________ 

1 Um lixão é uma área de disposição final de resíduos sólidos em que estes são depositados ao ar livre, sem 

nenhuma preparação anterior do local. O chorume, líquido preto que escorre do lixo, penetra pela terra levando 

substâncias contaminantes para o solo e para o lençol freático. No lixão o resíduo fica exposto sem nenhum 

procedimento que evite suas consequências ambientais negativas. A forma de disposição mais adequada dos 

resíduos sólidos urbanos é o aterro sanitário em que antes de iniciar a disposição do lixo, o terreno é preparado 

previamente com o nivelamento de terra e com o selamento da base com argila e mantas de PVC (policloreto 

de vinila) extremamente resistente. Com essa impermeabilização do solo, o lençol freático não será 

contaminado pelo chorume. A operação do aterro sanitário, assim como a do aterro controlado prevê a 
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Compromisso Empresarial para a Reciclagem (Cempre)
2
, já existiam, aproximadamente 

500.000 pessoas vivendo da catação de materiais recicláveis no país (Cempre, 2004). Por 

estes indicadores numéricos, percebe-se que a catação de lixo e de recicláveis tornou-se em 

pouco tempo um fenômeno social. Estes trabalhadores, como categoria profissional, 

ganharam visibilidade em 2001, com a institucionalização do Movimento Nacional de 

Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (MNCR), e mais ainda em 2002, já que neste 

ano o Ministério do Trabalho e Emprego, quando da reavaliação da Classificação Brasileira 

de Ocupações (CBO), incluiu a categoria catador de material reciclável entre as novas 

atividades. O trabalho dessas pessoas é assim descrito no compêndio:  

 

Os trabalhadores da coleta e seleção de material reciclável são responsáveis por 

coletar material reciclável e reaproveitável, vender material coletado, selecionar 

material coletado, preparar o material para expedição, realizar manutenção do 

ambiente e equipamentos de trabalho, divulgar o trabalho de reciclagem, administrar 

o trabalho e trabalhar com segurança  (MTE, 2002). 

 

 Entretanto, embora reconhecidos publicamente como profissionais, as condições de 

trabalho e de vida dos catadores, no Brasil, estão distantes do que pode ser considerado um 

trabalho decente. Conforme a PNSB, anteriormente citada, 68% dos municípios brasileiros 

depositavam seus resíduos sólidos domiciliares em lixões a céu aberto (IBGE, 2000). Maria 

de Fátima Abreu (2001) descreve que estes lixões ao redor do país são ocupados por milhares 

de catadores, os quais estão expostos, nestes locais, a toda sorte de adversidades relacionadas 

à insalubridade de suas condições de trabalho. Nestes lixões ocorrem acidentes decorrentes de 

atropelamentos pelos veículos que despejam o lixo, dos quais as principais vítimas são as 

crianças. O contato constante e inapropriado com os resíduos faz com que os trabalhadores 

tenham problemas frequentes de saúde, como afecções respiratórias, afecções de pele, 

ferimentos infeccionados e etc. 

 A Pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) revela que há 

catadores de rua em 67% das cidades brasileiras e em 64% das cidades com mais de 50 mil 

habitantes (Abreu, 2001). Muitos desses catadores percorrem, em um exercício de tração 

humana, quilômetros de asfalto durante o dia sob o calor escaldante ou, durante a noite, 

expostos aos perigos inerentes às ruas de um grande centro urbano. Longe de se dedicarem 

                                                                                                                                                         
cobertura diária do lixo, não ocorrendo a proliferação de vetores, mau cheiro e poluição visual. (Fonte: 

lixo.com. Disponível em: 

http://www.lixo.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=251) 

2 O Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre) é uma associação sem fins lucrativos que se define 

como dedicada à promoção da reciclagem. Fundado em 1992, o Cempre é mantido por empresas privadas de 

diversos setores. (Fonte: www.cempre.org.br) 
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somente à coleta, triagem e venda de materiais recicláveis, os catadores sempre foram 

submetidos à marginalização, por manterem uma relação direta e cotidiana com o lixo, sendo 

por isto alvo de preconceito e discriminação (Barros&Pinto, 2008). 

 Além da insalubridade relacionada às suas condições de trabalho, a atividade de 

catação se inscreve na relação de ofícios de caráter precário. Ou seja, está totalmente 

esvaziada de direitos trabalhistas. Inseridos na cadeia produtiva da reciclagem de materiais, 

mercado que vem se expandindo a passos largos no Brasil, os catadores, por se caracterizarem 

como informais, não têm acesso às garantias da legislação trabalhista. Sem horário de 

trabalho fixo, sem descanso semanal remunerado, sem garantias de afastamento por 

problemas de saúde, encontram-se, como trabalhadores, expostos à própria sorte. Apesar de 

sua atividade ser o elo inicial de um rendoso negócio em franca expansão em nosso país, a 

indústria da reciclagem. 

 De acordo com a Associação Brasileira do Alumínio (Abal) e a Associação Brasileira 

dos Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade (Abralatas), em 2005 o Brasil reciclou 

96,2% do total de latas de alumínio para bebidas comercializadas no mercado interno, 

mantendo assim a liderança mundial conquistada desde 2001. Segundo a associação, neste 

mesmo ano a reciclagem de latas movimentou 1,7 bilhão de reais. A marca de 2005 deixou o 

Brasil à frente tanto de países onde a reciclagem não é obrigatória, como o Japão, quanto de 

países onde a reciclagem é lei, como Dinamarca, Finlândia, Noruega e Suíça (ABAL, 2006). 

 Em relação ao politereftalato de etileno (PET), os índices são igualmente 

surpreendentes. Em 2009, conforme informações da Associação Brasileira da Indústria do 

PET (Abipet), o índice de reciclagem brasileiro do PET foi de 55,6 %, ficando atrás, 

mundialmente, apenas do Japão que reciclou 69,2%. Outros índices apontados são os da 

Europa, 46%, da Argentina, 34%, dos Estados Unidos, 27% e do México, 12,6%. A instituição 

informa ainda, através de censo realizado em 2009, que 46% das garrafas PET são 

recuperadas através do trabalho dos catadores (Abipet, 2010). No Brasil a taxa de reciclagem 

de resinas de PET apresenta crescimento anual acima de 20% desde 1997, com picos de 35% 

(entre 2002/2003). Em 2009 a Abipet mapeou 80 indústrias com mais de cinco anos de 

existência que processam o PET pós-consumo, produzindo bens como embalagens para não 

alimentícios, fibra de poliéster para indústria têxtil, mantas para obras de geotecnia, cordas, 

produtos de uso doméstico, como vassouras e escovas, tubos para esgotamento predial, telhas, 

filmes, chapas, etc. (Abipet, 2010). 

 Pelo que informam as associações formadas por estas indústrias, percebe-se que a 

cadeia produtiva de materiais recicláveis caminha para um momento de consolidação e de 
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crescimento a cada ano. Conforme Marcelino Gonçalves (2006a) os índices positivos de 

reciclagem de materiais atingidos pelo Brasil nos últimos anos têm como base principal a 

atividade dos catadores. Estes trabalhadores exercem a atividade de três formas diferentes: 

selecionando os materiais recicláveis nos lixões, local onde o processo de trabalho é dos mais 

precarizados, já que o contato com o lixo é mais direto; coletando o material na fonte, onde 

percorrem longos trechos retirando os resíduos recicláveis diretamente das fontes geradoras, 

ou seja, lixos domésticos ou comerciais - aqui o trabalho é extenuante pelos longos trajetos 

que os catadores têm de percorrer; e trabalhando em associações ou cooperativas 

independentes ou vinculadas a projetos de coleta seletiva implantados, normalmente, por 

governos municipais. Gonçalves (2006a) comenta que: 

 
Seja qual for o modo sob o qual o trabalho se (des) organiza para a catação dos 

resíduos recicláveis, nas ruas, nos lixões, nas usinas de triagem e compostagem, por 

meio das cooperativas de catadores, etc., os trabalhadores estão sempre expostos aos 

riscos de lidar diretamente com os mais diferenciados tipos de resíduos, 

submetendo-se a uma situação de contato com agentes contaminantes nocivos a 

saúde, sem que isso se reverta em melhores rendimentos para os mesmos 

(Gonçalves, 2006a, p. 21). 

 

 A este conjunto de fatores (o crescimento da quantidade de catadores nas ruas e nos 

lixões, as condições precárias de seu trabalho – incluso neste bloco o trabalho infantil que é 

comum neste segmento de trabalhadores – e a expansão da indústria da reciclagem), 

acrescentamos outro fator que contribuiu para que os catadores se tornassem, nas últimas 

décadas, foco de diversas atenções. Falamos aqui da importância que a questão ambiental 

adquiriu a partir do final do século passado. Após uma sucessão de graves acidentes 

ecológicos, a maioria dos quais acontecidos durante a década de 1970, a preservação do meio 

ambiente passou a ser colocada em pauta por vários grupos e instituições, nacionais e 

internacionais. As dificuldades relacionadas ao controle do lixo urbano estão inclusas entre os 

assuntos elencados quando se fala da preservação do meio ambiente citadino. A problemática 

do catador toma corpo também a partir dessas discussões, já que os processos de reciclagem 

de materiais são apontados como uma das soluções viáveis para a preservação do meio 

ambiente (Barros&Pinto,2008). 

 Diante da visibilidade que estes sujeitos vêm obtendo neste início de século, passaram 

a ser objeto de intervenções diversas, tanto por parte do Estado como por parte de 

organizações da sociedade civil. Foram principalmente as atuações de grupos da sociedade 

civil, particularmente aqueles ligados à igreja católica progressista, que impulsionaram os 

avanços da organização política do Movimento Nacional de Catadores e Catadoras de 
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Materiais Recicláveis (MNCR) (Gonçalves, 2006). Após a institucionalização do movimento, 

em 2001, várias ações estatais foram direcionadas a este público. Em 2003, o Presidente da 

República criou, por meio de decreto, o Comitê Interministerial da Inclusão Social de 

Catadores de Materiais Recicláveis, formado por 10 órgãos do governo federal, que se propõe 

a realizar projetos de inclusão dos catadores e de erradicação dos lixões. Em dois de agosto de 

2010, o Presidente da República sancionou a lei 12.305 que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS). A PNRS dispõe sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao 

gerenciamento de resíduos sólidos, demarcando as responsabilidades dos geradores e do 

poder público. O texto da lei faz várias referências aos catadores de materiais recicláveis 

como sujeitos ativos dessa gestão. Por se tratar de normatização recente, ainda não é possível 

uma avaliação desta Política, mas fica cada vez mais claro o quanto os catadores estão em 

evidência. Apesar disto, Barros & Pinto (2008) prosseguem afirmando que estamos bem 

distantes de transformações reais em suas condições de vida e trabalho. 

 Compreender as particularidades de trajetórias de catadores e as circunstâncias de sua 

condição social representa uma contribuição para um maior conhecimento sobre esta 

categoria. Esta pesquisa pretende, assim, acrescentar algumas reflexões a este campo. Para 

isto, foram objeto de interpretação e análise as narrativas de um grupo de catadores que se 

dedicam à atividade no complexo de tratamento de resíduos sólidos do Jangurussu (CTRSJ), 

em Fortaleza.  

 Fortaleza, com seus 2,4 milhões de habitantes (IBGE, 2006), é a quinta cidade mais 

populosa do país. Suas características de metrópole fazem dela, além de atração para grupos 

que migram do interior do estado, um centro de produção e consumo de bens e serviços (op 

cit). Este ciclo produção/consumo desemboca na geração de detritos, uma das problemáticas 

da sociedade moderna. 

 A Empresa de Limpeza e Urbanização de Fortaleza (Emlurb) informou que em 2006, a 

cidade gerava 90 mil toneladas de lixo por mês (PMF, 2006). Com esta quantidade 

significativa de resíduos gerados a administração do recolhimento e destinação final do lixo 

tem se configurado numa dificuldade para o município. Dentre os elementos que constituem 

esta problemática em Fortaleza, da mesma forma que em todas as grandes cidades do Brasil, 

encontramos a questão social do catador de lixo e de recicláveis. 

Pesquisa realizada pela Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), por meio do Instituto 

Municipal de Pesquisas Administração e Recursos Humanos (IMPARH) e da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano (Seman), estimou a presença de oito mil 

profissionais da catação no município (PMF, 2006). A mesma pesquisa aponta que o bairro 
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com maior concentração destes trabalhadores é o bairro do Jangurussu. Este segmento da 

cidade faz parte de um dos cinturões de pobreza da metrópole (PMF, 2006). Neste bairro 

funcionou, até o ano de 1998, o destino final dos resíduos sólidos da cidade: um lixão que 

após 20 anos de recepção de detritos foi desativado por ter chegado ao seu limite de 

possibilidade de acolhimento de lixo. A pesquisa coloca este fato como uma das causas para a 

concentração de uma população significativa de catadores no local (PMF, 2006). 

Antes de serem destinados ao bairro do Jangurussu, os resíduos de Fortaleza já haviam 

transitado por quatro espaços diferentes. O lixão do Jangurussu, entretanto, foi aquele que 

concentrou o maior número de trabalhadores da catação desta metrópole (Santos, 2006). O 

local chegou a abrigar em seus arredores cerca de 1.500 trabalhadores (Gonçalves, 2006b), 

que coletavam materiais recicláveis para venda a pequenos depósitos, produtos 

reaproveitáveis como utensílios domésticos e outros, além de alimentos que eram depositados 

nos lixos. 

 Com o processo de desativação, a montanha de lixo, que vinha se acumulando ao 

longo de 20 anos e da qual os catadores sobreviviam, foi aterrada. Ao seu lado, os poderes 

públicos construíram o complexo de tratamento de resíduos sólidos do Jangurussu (CTRSJ). 

O plano inicial das instituições envolvidas na desativação era que os catadores remanescentes 

do antigo lixão se integrassem a uma nova proposta de trabalho a ser implantada no interior 

do complexo. Para isto, foi edificada uma usina de triagem de resíduos dentro do CTRSJ. 

Essa usina era composta por um conjunto de cinco esteiras mecânicas, que recebiam parte do 

lixo doméstico bruto da capital que passou a ser triado pelos catadores sob a administração da 

PMF.  

 Conforme as observações de campo, sabe-se que em 2006 a PMF iniciou mais uma 

intervenção junto aos catadores do Jangurussu. Neste segundo momento, as esteiras 

mecânicas foram desativadas por se encontrarem em estado de total inoperância e os 

catadores que trabalhavam na usina de triagem foram deslocados para um galpão, ainda no 

interior do complexo. Neste galpão passou a funcionar o Projeto Jangurussu Reciclando a 

Vida, por meio do qual os catadores recebem de grandes geradores da cidade, materiais 

recicláveis selecionados. Os catadores do galpão fazem parte da Associação de Catadores do 

Jangurussu (Ascajan), criada inicialmente como cooperativa e transformada em associação no 

ano de 2007. 

 Com isso, elencamos duas intervenções do poder público junto aos catadores: a 

primeira no momento da desativação, quando foi criada a usina de triagem; a segunda em 

2006, com a desativação desta usina e a implantação do Projeto Reciclando a Vida, momento 
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em que os trabalhadores já associados passaram a trabalhar no galpão de triagem e estocagem. 

Com as constantes invasões dos catadores ao espaço da estação de transbordo
3
 do CTRSJ 

existem atualmente dois grupos de catação no interior do complexo: o primeiro grupo de 

catação trabalha no galpão de triagem. São os catadores associados à Ascajan que recebem 

materiais recicláveis selecionados na fonte e doados por grandes geradores de resíduos 

(shopping centers, hotéis, supermercados); o segundo é formado pelos catadores que coletam 

materiais recicláveis na estação de transbordo sob o controle e organização de alguns 

deposeiros
4
 locais. Entretanto, esses grupos se confundem na prática. Alguns catadores 

trabalham, em um dos turnos, no galpão de triagem e, nos outros turnos, no lixão do 

transbordo. Acabam, por fim, configurando um único conjunto, o dos catadores do 

Jangurussu. 

É sobre esses dois grupos de catadores – tanto aqueles que trabalham no galpão de 

recicláveis, quanto os que se dedicam à coleta na estação de transbordo – os quais 

permaneceram em atividade no CTRSJ que direcionamos o olhar de nossa pesquisa. Estes 

trabalhadores habitam os arredores do complexo com suas famílias, em situação de pobreza e 

de risco social constante. 

Dentre as questões que nortearam a pesquisa, as mais importantes se referem a 

indagações como: quais as origens destes catadores? Sempre estiveram em situação de 

pobreza e exclusão social? Que formas esta exclusão tomou ao longo da trajetória de suas 

vidas? Por que não conseguiram transitar para uma situação de menor fragilidade social? 

Como e por que se tornaram trabalhadores de lixões? Como chegaram ao lixão do Jangurussu 

e como aconteceram suas vivências neste espaço, já que sobreviveram nele por duas décadas? 

O que significou a desativação do lixão para estes catadores? Após a desativação como se deu 

a interação dos catadores entre si e com os novos atores que entraram em cena no novo 

espaço, a Usina de Triagem do Jangurussu? 

 O meu primeiro encontro com os catadores do Jangurussu aconteceu no ano de 2004, 

quando fui educadora em turmas de alfabetização de adultos formadas por estes 

_______________ 

3 Estação de transbordo é um espaço onde parte dos resíduos das cidades são transportados em veículos menores 

a um local provisório e depois de algum tempo são transportados em veículos maiores para seu destino final. O 

complexo de tratamento de resíduo sólidos do Jangurussu possui uma estação de transbordo onde o lixo de 

algumas das regionais se acumula por algum tempo e depois é transportado para o Aterro Sanitário 

Metropolitano Oeste de Caucaia (ASMOC) que é o destino final dos resíduos de Fortaleza. O objetivo das 

estações de transbordo é diminuir os custos logísticos no recolhimento de resíduos sólidos. Elas acumulam, 

mesmo que por um curto período de tempo, uma quantidade razoável de lixo bruto. 

4 Deposeiros, sucateiros ou atravesssadores são os proprietários de pequenos ou médios galpões, que compram 

dos catadores, e/ou de depósitos menores, o material reciclável recolhido nas ruas ou nos lixões e aterros com 

o fim de revender às empresas recicladoras.  
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trabalhadores. No período de 2005 a 2009, participei de uma proposta sistemática e planejada 

de acompanhamento do grupo. Compus, ainda, o comitê que gestou o “Projeto Jangurussu, 

Reciclando a Vida”. Este foi o projeto que deu origem ao galpão de seleção e estocagem de 

recicláveis onde atualmente trabalham os catadores associados à Ascajan. O projeto foi uma 

iniciativa da Fundação Banco do Brasil (FBB) e contou com vários parceiros, entre 

organizações da sociedade civil, órgãos públicos e privados e o poder público municipal. O 

objetivo almejado era melhorar a renda obtida pelos catadores, bem como sua qualidade de 

vida. 

 Esta proximidade me oportunizou o acesso a várias das informações que constarão 

nesta dissertação. Muitos dos dados quantitativos e qualitativos sobre a situação de vida e de 

trabalho dos catadores do Jangurussu foram obtidos nas ações realizadas com vistas à 

formulação do projeto e nos contatos com os catadores que formaram as coordenações da 

Associação nos últimos cinco anos. Esses encontros acabaram por conformar parte do 

trabalho de observação de campo, mas o que este contato direto me proporcionou, foi, 

principalmente, a oportunidade de obter relatos sobre o cotidiano, as dificuldades e as 

angústias desses trabalhadores. Foi por meio desses contatos que se delineou para mim uma 

visão panorâmica de seu percurso.  

Inicialmente meu olhar sobre estes sujeitos não era o de uma pesquisadora. O processo 

de investigação teve início, de fato, em 2008, quando, ingressando no mestrado, minha 

perspectiva foi, aos poucos, sendo depurada. Até o final daquele ano, meus contatos com os 

trabalhadores do Jangurussu aconteciam periodicamente, já que estava engajada junto ao 

projeto pelo vínculo institucional com o Banco do Brasil. Desta forma, foi possível uma 

observação de campo que aconteceu de maneira informal, em reuniões e assembleias dos 

catadores e nos vários espaços do CTRSJ, em situações de convivência cotidiana como nos 

intervalos do lanche, do café e em conversas durante o trabalho, ou mesmo em momentos de 

observação pura, quando se dispunham a aceitar minha presença enquanto triavam seu 

material. 

Essas situações corriqueiras foram particularmente curiosas, já que entre os sorrisos, 

os silêncios e os comentários sutis, fui percebendo que minha presença, lado a lado com eles, 

ajudando a separar o material reciclável, lhes causava estranhamento. As reações que essa 

pequena atitude causou me revelaram o quanto se sentiam distantes de mim apesar de estar 

presente entre eles há algum tempo. Não quero dizer com isto que minha ação de estar tão 

próxima viesse a camuflar as muitas diferenças sociais existentes entre eu e os catadores, ou 

que eles chegassem, em algum momento, a me perceber como igual. Mas seus comentários 
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me fizeram crer que se sentiram reconhecidos e valorizados por saber que, para mim, não era 

absurdo mexer no material reciclável vindo do lixo, como também não era absurdo estar lado 

a lado com eles. Este foi um dos primeiros indícios de que se sentiam vítimas de preconceitos. 

As visitas às casas dos catadores, para a realização de entrevistas, trouxeram-me sensações 

semelhantes. O depoimento da catadora Glaura, 40 anos, é particularmente revelador deste 

sentimento de desvalorização: “As veiz os povo passa por nós e tapa o nariz, abana o nariz. Aí 

eu digo assim, 'cês tão achano nós fedorento é? Nós pode cê fedorento procês, mas pra Deus 

nós semo cheroso' ”. 

A relação de proximidade entre um investigador e seu objeto de estudo é sempre 

estimulante para o pesquisador e acaba por compor situações de troca e diálogo. Entretanto, 

constitui também um desafio. Estranhar o que parecia familiar, após três anos de contato com 

os catadores, trouxe à tona situações muitas vezes imperceptíveis no decorrer do cotidiano, 

considerando que estamos completamente imersos nele. Aqui se coloca a questão do 

distanciamento entre pesquisador e objeto. Sobre esta questão, Gilberto Velho (2003) coloca a 

positividade desta aproximação e desta convivência. Explica que vivenciamos nas sociedades 

moderno-contemporâneas a multidimensionalidade do mundo real, que faz com que o 

pertencimento a vários grupos, redes e círculos sociais tenha se tornado um fenômeno 

comum, o que permite ao pesquisador estudar com mais facilidade “sua própria sociedade e, 

dentro dela, situações com as quais ele tem algum tipo de envolvimento e das quais participa. 

O fato de não ser englobado por nenhum grupo exclusivo, [...] permite o movimento de 

estranhamento crítico diante do próximo” (Velho, 2003, p. 19). 

Em complemento ao pensamento de Velho (2003), para quem a proximidade com o 

objeto não impede seu estranhamento, encontramos o pensamento dos autores Paul Bruyne, 

Herman e Shoutheete (1982). Estes estudiosos colocam que, se durante o processo de 

aproximação com seu objeto de estudo, o pesquisador realizar um exercício sistemático de 

ruptura epistemológica, é possível afastar-se adequadamente dele, de forma que a objetividade 

necessária à pesquisa não seja impactada. Esta ruptura, para estes autores, inclui tanto o 

distanciamento do objeto científico “diante dos objetos do senso comum, pré-noções, 

evidências de 'bom senso', mitos, ideologias” (1982, p. 51) quanto um processo de objetivação 

pelo qual o assunto estudado passa de objeto percebido a objeto de conhecimento construído. 

Os autores explicam: 

 

Existe, pois um processo de objetivação, de produção dos fatos e objetos científicos 

que é a progressão da formação, da estruturação e do recorte dos fatos até os 

procedimentos da coleta de informação. A objetivação é o conjunto dos métodos e 
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das técnicas que elabora o objeto do conhecimento ao qual se refere a investigação. 

Este objeto é transcendente a toda consciência, “só se dá por esboços, sempre 

incompletos, mas sempre captados numa presença.” A ciência, entre a linguagem e 

as coisas, insinua, exprime proposições sobre as coisas, sobre o estado das coisas. 

[...] A ciência não pode atingir as coisas, mas constrói, manipula, realiza, produz os 

fatos, “os acontecimentos efeitos (que) não existem fora das proposições que os 

exprimem.” O que é próprio de toda operação de sentido, de toda linguagem 

(Bruyne, Herman e Shoutheete, 1982. p. 52). 

 

Desta forma, o objeto da pesquisa não é dado e sim construído a partir de uma 

interação estabelecida por meio de uma ação racional. Além desta observação de campo, 

acrescentei à minha pesquisa as informações quantitativas que obtive quando participei da 

etapa de diagnóstico de implantação do Projeto Reciclando a Vida. E para finalizar meu 

trabalho realizei junto aos catadores uma série de entrevistas, que incluíram 20 trabalhadores 

escolhidos aleatoriamente, entre os que trabalham no CTRSJ. A partir das entrevistas, 

localizei momentos que configuram as trajetórias empreendidas por este grupo até o momento 

atual. Ressalto que, com o intuito de resguardar a privacidade das informações pessoais que 

os entrevistados gentilmente dividiram comigo, optei por resguardar suas identidades. Assim, 

no decorrer do trabalho, são usados pseudônimos para os catadores e seus familiares. A escuta 

das narrativas me levou a desenvolver o estudo em torno das seguintes categorias analíticas: 

espaço urbano, pobreza e trabalho. 

Assim sendo, o primeiro capítulo do texto de dissertação trata de situar os catadores 

como personagens que ocupam a cena urbana. Inicia-se apresentando um conceito de cidade 

referenciado principalmente no pensamento de Henri Lefebvre (1972), complementado por 

reflexões de Robert Park (1987) que, como um dos expoentes da antropologia urbana, não 

poderia estar ausente em nossas considerações. 

As leituras de Park (1987) contribuem para uma perspectiva menos geográfica da 

inserção de nossos sujeitos na espacialidade da cidade. Já no início do século passado, este 

autor destacava que a cidade se tornara o habitat natural do homem moderno, local onde ele 

se converteu em um animal racional e sofisticado. Além disto, Park chamava a atenção para a 

importância da cidade como unidade econômica, onde há uma multiplicação de profissões, 

aspecto que, segundo ele, é um dos mais notáveis e menos entendidos da vida social moderna. 

Em Lefebvre (1972) encontra-se uma perspectiva de urbanidade vinculada à lógica do capital. 

A produção do espaço citadino, percebida a partir de sua historicidade, é compreendida como 

parte do processo de consolidação do capitalismo industrial. 

Além do conceito de cidade, o capítulo um, intitulado “Os personagens e a cena 

urbana - de trapeiros a catadores de lixo e recicláveis”, apresenta um panorama histórico de 
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como se desenvolveu a profissão de catador de materiais recicláveis a partir de uma 

abordagem sobre o trabalho dos trapeiros, catadores de retalhos que forneciam matéria prima 

para fabricação de papel no final do século XIX e início do século XX. O primeiro capítulo 

começa também a traçar a trajetória dos catadores do Jangurussu, mostrando suas 

experiências de migração e de enfrentamento da pobreza urbana. Ainda nessa parte é 

apresentado o conceito de pobreza, que norteou a dissertação, que tem como referencial não 

mais a carência material, mas a ausência de direitos e de cidadania. O ponto de apoio para 

estas discussões foram, principalmente, os trabalhos de Vera da Silva Telles (1992) e Alba 

Zaluar (1994). O caminho percorrido pelos catadores é apresentado paralelamente às 

mudanças políticas, econômicas e sociais da metrópole Fortaleza, no período coincidente ao 

da chegada e estabelecimento destes trabalhadores nesta metrópole, qual seja, as décadas de 

1960 a 1990. 

O segundo capítulo é dedicado a um momento específico do percurso do grupo: a 

ocupação e a desativação do lixão do Jangurussu. Esta etapa de suas trajetórias teve um 

significado relevante para suas experiências individuais e grupais, por isto mereceu um 

momento mais prolongado no conjunto das reflexões apresentadas. Nesta segunda etapa 

apresentam-se, sempre a partir dos depoimentos dos catadores, as vivências destes sujeitos 

durante o período em que trabalharam no lixão. Mostra-se, também, o processo de 

desativação do lixão e suas consequências para estes trabalhadores. 

O terceiro capítulo é dedicado às táticas de resistência, conscientes ou não, elaboradas 

pelos catadores para sobreviver diante das várias adversidades pelas quais passaram em suas 

trajetórias. Para pensar sobre estes exercícios de resistência, a referência teórica utilizada 

foram os conceitos de estratégia e tática, conforme as define Michel de Certeau (1998). Os 

catadores são apresentados em seus percursos como desconstrutores dos planejamentos 

urbanos lineares que funcionalizam a cidade. Certeau traz elementos sobre os usos que atores, 

semelhantes aos catadores, fazem dos espaços racionalmente planejados pelos urbanistas. Ele 

revela uma preocupação com os sentidos e significados que o homem comum elabora para a 

cidade a partir do usufruto dos lugares. Sua preocupação não é a organização funcional da 

cidade, mas os momentos onde cessa sua visibilidade, o lugar onde acontecem suas práticas 

ordinárias: 

 

Mas 'embaixo' (down), a partir dos limiares onde cessa a visibilidade, vivem os 

praticantes ordinários da cidade. Forma elementar dessa experiência, eles são 

caminhantes, pedestres, Wandersmänner, cujo corpo obedece os cheios e vazios de 

um 'texto' urbano que escrevem sem poder lê-lo. Esses praticantes jogam com 

espaços que não se veem; têm dele um conhecimento tão cego como no corpo-a-
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corpo amoroso. Os caminhos que se respondem nesse entrelaçamento, poesias 

ignoradas de que cada corpo é um elemento assinado por muitos outros, escapam à 

legibilidade. Tudo se passa como se uma espécie de cegueira caracterizasse as 

práticas organizadoras da cidade habitada. As redes dessas escrituras avançando e 

entrecruzando-se compõem uma história múltipla, sem autor nem espectador, 

formada em fragmentos de trajetórias e em alterações de espaços: com relação às 

representações, ela permanece cotidianamente, indefinidamente, outra. […] Uma 

cidade transumante, ou metafórica, insinua-se assim no texto claro da cidade 

planejada e visível (Certeau, 1994, p. 171). 

 

 Com esta leitura, Certeau nos convida a um olhar sobre a desconstrução da cidade, 

escrita em redes que articulam os percursos de sujeitos que vão transformando o espaço por 

meio de práticas que subvertem a ordem estabelecida. Neste capítulo final, são mapeadas 

algumas das práticas cotidianas dos sujeitos da pesquisa, que podem ser táticas discursivas, ou 

de reapropriação do espaço, ou de ressignificação dos produtos da sociedade de consumo. 

 Desta forma, acompanhando as trajetórias dos catadores, acredito ter alcançado o 

objetivo de contribuir para uma leitura analítica de seus percursos de vida e de trabalho. 
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1 OS PERSONAGENS E A CENA URBANA - DE TRAPEIROS A CATADORES DE 

LIXO E RECICLÁVEIS 

 

“Sou um comboio que há muitos anos vai e vem 

entre a cidade Sim e a cidade Não. 

 

Tudo está morto e assustado na cidade Não. 

É como um embrulho feito de tristeza. 

Dentro dela todas as coisas franzem a testa. 

Os sofás são de falsidade, as paredes de miséria. 

Nunca te darão nessa cidade um bom conselho, 

nem um ramo de flores, nem um simples aceno. 

 

Ah, mas a vida na cidade Sim é um canto de ave. 

Não tem paredes a cidade, é como um ninho. 

A flor provocante implora que a cortes, 

os rebanhos oferecem o leite com seus mugidos, 

ninguém tem ponta de medo. 

E aonde queiras ir te levam num instante 

comboios, barcos, aviões...” 

(Ievtuchenko, 1990)  

 

 A poesia do russo Ievtuchenko revela o universo heterogêneo, complexo, contraditório 

e diverso que é a cidade. Decantada por poetas, cientistas e homens comuns, ela é objeto de 

inúmeras leituras. Falarei da cidade dos catadores, palco de suas inúmeras experiências, que 

vivenciadas entre sonhos, esperanças e alegrias prometidas pela representação de uma cidade 

Sim, apresenta-lhes também as limitações da cidade Não, caracterizada pela realidade dura do 

trabalho precário e da pobreza urbana. Esta cidade dividida entre o “sim” e o “não” é o locus 

privilegiado destes personagens. Neste capítulo, trago elementos que configuram uma 

percepção acerca da categoria cidade ao mesmo tempo em que demarco a atividade dos 

catadores como eminentemente urbana. Inicio também um acompanhamento da trajetória dos 

catadores do Jangurussu. 

 A cidade, como principal espaço de articulação da organização capitalista e, portanto, 

de produção e descarte de mercadorias, é o palco principal de atuação destes sujeitos, que 

ressignificam aquilo que o consumo despreza. Desta forma, os catadores não apenas sofrem 

as interferências desta experiência de construção de relações sociais, mas interferem 

ativamente neste processo. Diante da luta pela sobrevivência e envolvidos na teia de relações 

citadinas, encontram nos restos um elemento estratégico de sobrevivência e reivindicam o 

direito de desconstruir/reconstruir aquilo que a cidade rejeitou, permanecendo neste espaço 

como edificadores de sua história. Esta reivindicação de reconhecimento e participação na 

construção das cidades onde atuam é encontrada na afirmativa de Iracema, uma das catadoras 
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entrevistadas, onde também relata que já sofreu manifestações de preconceito: 

 

“Já fui destratada como catadora em todo canto. Nem só na rua, como até nas 

conversa com as pessoas a gente é discriminado.[...] Na boca de algumas pessoa. 

Mas só que não é assim não minha amiga. (…) É um trabalho bonito? É! Mas 

valorizado a gente num tá não. Precisa ser dado a gente os devido valor que a gente 

merece como cidadão. Porque a gente faz um trabalho bonito e honesto dentro de 

Fortaleza. Dentro de Fortaleza e em todo canto que existe catador.” 

 

(Iracema, 50 anos, catadora) 

 

 A reivindicação de Iracema, para que Fortaleza reconheça o trabalho do catador, é 

resultado de uma nova percepção, incorporada recentemente pelos catadores organizados e 

difundida pelo MNCR, de que o catador oferece uma contribuição significativa para a 

preservação do meio ambiente urbano, além de prestar um serviço público, que é o da retirada 

de resíduos das ruas e dos seus destinos finais. Entretanto, como nos coloca Iracema, esta 

reivindicação ainda não foi compreendida em larga escala pelos habitantes das cidades onde 

estes sujeitos circulam.  

 Esta demanda por reconhecimento mostra o quanto, para os catadores, a cidade é 

muito mais que um local geográfico onde exercem sua atividade. Para eles, a cidade é espaço 

conquistado a duras penas, em embates constantes com outros atores. O direito de serem 

considerados como coparticipes da construção das cidades onde trabalham e residem ainda 

não está consolidado para estas pessoas. Considerando a importância que as relações na urbe 

têm para estes atores, o primeiro movimento desta análise refere-se a uma compreensão 

acerca da cidade. 

 Não é possível realizar aqui um estudo aprofundado sobre o fenômeno da urbanidade, 

dada a densidade e a extensão deste conceito, explorado por vários estudiosos. Mas já que 

consideramos os catadores como sendo trabalhadores urbanos, é essencial, como primeiro 

movimento desta análise, fazer uma referência à compreensão acerca da cidade. São as 

relações sociais encontradas pelos catadores quando adentram a metrópole que definem qual é 

esta cidade que os recebe. É preciso considerar estas conexões para compreender seu 

percurso.  

 O deslocamento da compreensão sobre a cidade de seus atributos físicos para as 

relações entre as pessoas foi uma das questões que inquietaram os pesquisadores que se 

ocuparam com o estudo do fenômeno urbano. Robert Park (1987), já no início do século 

passado, deslocou o ponto de reflexão sobre a cidade de seus atributos materiais e o 

direcionou para as relações entre os indivíduos. Park ressaltou que a urbe é muito mais que 
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instituições, escolas, igrejas, tribunais, dispositivos administrativos. Também vai além do que 

é palpável, da rede elétrica, dos transportes, dos edifícios, dos hospitais. Não é tampouco um 

aglomerado de pessoas. Trata-se de um espaço que abriga aspirações múltiplas e antagônicas. 

Não pode ser analisada unicamente a partir de sua geografia ou de sua ecologia, mas sim 

buscando compreender as condições de vida das pessoas que a habitam.  

As referências de Park (1987) à cidade colocam-na para além de uma unidade 

geográfica, mas como unidade econômica pautada pela divisão social do trabalho que norteia 

sua organização. O autor também ressalta a multiplicidade de profissões e ocupações que se 

desenvolvem no meio urbano, sendo este, para ele, um dos aspectos mais difíceis de 

compreendermos quando nos debruçamos sobre a urbanidade. Para os catadores que 

migraram para Fortaleza, foi esta representação da cidade como uma unidade econômica de 

oportunidades de ocupação e de sobrevivência que os atraiu, e que permanece presente, apesar 

das dificuldades com as quais se defrontaram. A cidade continua, em seus relatos, sendo o 

melhor lugar para viver. É o que percebemos nas palavras de Adamir, 54 anos, catador do 

Jangurussu: “O tempo (referindo-se ao interior) era meio ruim, num tinha nada pra gente 

fazer. No interior não tem nada pra você fazer; quando aparece algum serviço pra você ganhar 

um dinheirinho é uma sorte muito grande.” 

 Este horizonte de uma cidade que é promessa e possibilidade de sobrevivência, de 

expectativa de trabalho movimentou os catadores em sua direção. Se observarmos a cidade 

por esta perspectiva, sob a qual a representam os catadores, é preciso então perceber este 

espaço como influenciado pelas relações de reprodução da vida. Esta cidade da materialidade 

é a cidade do capital. Atualmente, as grandes metrópoles, com seus mecanismos e suas redes, 

são a célula-mãe das relações de produção capitalistas, as quais caracterizam o modelo 

hegemônico de convivência da civilização ocidental. 

 Para Lefebvre (1969), observar a cidade sob esta ótica consiste em perceber que suas 

conexões internas devem ser consideradas a partir das relações que as vinculam às suas 

relações externas, já que não nutrem a si mesmas. Desta forma, conforme o autor, para 

analisar a cidade, “não se deve separá-la daquilo que a contém, nem daquilo que contém, 

isolando-a como se fosse um sistema completo. No máximo, na melhor das hipóteses, a 

cidade constitui um subsistema, um subconjunto (Lefebvre, 1969, p.49)”.  

 Em seu trabalho “O pensamento marxista e a cidade”, a partir da análise de 

fragmentos de obras de Marx e Engels, Lefebvre (1972) discorre acerca de vários aspectos 

relacionados ao fenômeno urbano, considerado a partir de um pensamento que tem como base 
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a reprodução material da sociedade. Para este autor, as cidades são resultantes de um percurso 

histórico que conduziu os grupos humanos a se estruturarem neste formato de relações e, a 

partir daí, elaborarem formas de integrar-se, conduzir-se, manter interlocuções e mediar uma 

grande variedade de conflitos. 

 Lefebvre (1972) aponta a revolução industrial como causa do processo de urbanização 

européia. Mostra que a cidade foi responsável por atrair os servos fugidos da pobreza do 

campo, na transição do período feudal, para tornarem-se mão de obra livre nestes locais em 

que negociavam sua força de trabalho com a indústria emergente. Esta atração constituiu o 

proletariado e estabeleceu os primeiros grandes centros urbanos surgidos em torno destas 

indústrias. 

 O autor argumenta que é esta cidade da industrialização, constituída por duas novas 

classes que surgiram, a burguesia e o proletariado, que passou a concentrar os elementos 

necessários à constituição da sociedade que se transformava: os instrumentos de produção, o 

capital, as logísticas de transporte, a força de trabalho. Foi a partir daí, com a concentração 

demográfica na cidade e com a centralização neste espaço dos novos recursos que surgiam 

nos campos da comunicação do transporte e de toda sorte de elementos infraestruturais, que 

nasceu um novo modo de vida, sedimentado nestes locais. 

 Este formato concentrado consolidou-se rapidamente e deu suporte à expansão do 

capitalismo. Industrialização e urbanização são processos, para Lefebvre (1972), inseparáveis, 

que foram lentamente confirmando-se e se mundializando na contemporaneidade. É o que 

coloca Fani Carlos e Amália Lemos: 

 

A reprodução do espaço, hoje, repousa no fato de que o modo de produção 

capitalista se expandiu, ao se realizar, tomou o mundo. […] Tal fato significa que a 

problemática urbana aparece, como mundial; […] A sociedade urbana se generaliza 

– a sociedade inteira torna-se urbana. O processo vai da cidade a uma escala mais 

ampla, aquela da sociedade inteira. Um processo, todavia, que não se realiza sem 

profundos conflitos. A cidade tem um papel nas transformações dos processos de 

produção; nos quadros da reprodução social a cidade se revela revelando o quadro 

da generalização da troca, da constituição do mundo da mercadoria, da instauração 

do cotidiano, da concretização, na ordem local, da ordem distante, apontando no 

lugar, a realização da sociedade enquanto sociedade urbana. […] Nesta perspectiva o 

urbano aparece como realidade mundial, ultrapassando conceitos parciais e impõe 

um método que pensa a prática urbana em sua totalidade, no plano mais amplo, 

aquele da reprodução das relações sociais (Carlos &Lemos, 2003, p 15). 

 

 Assim sendo, encontramos, no século XXI, os catadores de lixo e de materiais 

recicláveis como participantes desta cidade configurada pelas relações sociais capitalistas. 

Eles estão inseridos em processos de trabalho e de vida que são perpassados por uma lógica 
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que, como diz Carlos (2003), é tomada pela generalização da troca, do mundo da mercadoria. 

 Sendo o trabalho um dos elementos fundantes da relação dos catadores com a cidade, 

é pelo foco das conexões de reprodução da vida citadina que podemos compreender a cidade 

dos catadores. Inseridos em uma cadeia produtiva, a cadeia da reciclagem de resíduos sólidos, 

os catadores estão inclusos em um espaço condicionado pelo capital. Eles são trabalhadores 

informais, sujeitos tanto a condições precárias no exercício de sua atividade quanto ao 

cumprimento de um papel bastante funcional aos que expropriam sua força de trabalho e que 

estão no topo desta cadeia. 

 Condicionados pela racionalidade deste sistema de produção material, além de se 

submeterem a condições de trabalho precárias, estes catadores são envolvidos por situações 

de uma pobreza caracteristicamente urbana, em que estão espoliados de diversos direitos 

sociais e humanos. Saúde, educação e alimentação digna são realidades que desconhecem. 

Mais adiante, no desenho de suas trajetórias, será possível delinear os contornos desta pobreza 

tipicamente citadina.  

 Entretanto, já se pode adiantar algum de seus elementos. Para isto torna-se interessante 

retomar um dos trechos da leitura apresentada por Lefebvre (1972), em diálogos que manteve 

com os escritos de Engels. Nestas interlocuções, encontramos descrições feitas por Engels das 

cidades inglesas no início do processo de industrialização. Vale conferir: 

 

Engels descreve magistralmente essa estranha mistura de ordem e de caos que 

explica o espaço urbano e como ele põe a nu a própria essência da sociedade. É uma 

descrição minuciosa, rua a rua, bairro a bairro. «Quem conhece Manchester pode 

deduzir do aspecto das ruas principais o aspecto dos bairros confinantes, embora 

dessas ruas raramente se descortinem realmente [sublinhado de Engels, p. 87] os 

bairros operários». [...]. 

«É impossível imaginar o amontoado desordenado das casas, literalmente apinhadas 

umas sobre as outras, verdadeiro desafio a qualquer espécie de arquitetura racional». 

A confusão atinge o cúmulo; onde quer que o urbanismo da época anterior tenha 

deixado um espaço livre, construiu-se e remendou-se «até que deixou de haver um 

centímetro de espaço entre as casas». Deste amontoado nasce a poluição — da 

atmosfera, das águas, de todo o espaço (pp. 90, 91, 100, etc.). […] 

«Aqui desaparece o mínimo aspecto urbano (p. 95) ». Fieiras isoladas de casas, 

ilhotas que se tocam, e eis-nos numa interminável sucessão de ruelas, becos sem 

saída e pátios. [...] 

As habitações dos trabalhadores são em geral mal agrupadas, mal construídas, mal 

conservadas, mal arejadas, úmidas e insalubres. «Os seus moradores encontram-se 

encerrados num espaço mínimo», e na maioria dos casos uma família inteira dorme 

numa única divisão. O arranjo interior é miserável, chegando-se pouco a pouco à 

total ausência dos móveis indispensáveis. […]  

Esta miséria, que é simultaneamente transitória (para os indivíduos) e perene (para a 

classe), contribui para a «pitoresca» desordem e a animação dos bairros operários 

das cidades industriais. A população excedentária entrega-se às mais variadas 

actividades, aos pequenos ofícios e à venda ambulante, e também à mendicidade e 

ao roubo. [...]  

Por vezes, uma família inteira «instala-se silenciosamente à beira de uma rua 
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animada» (p. 130), num mudo mas comovente apelo. (Lefebvre, 1972, p 20 a 24). 

 

 Mais adiante, Lefebvre (1972) dialoga com Engels sobre a segregação espacial destas 

cidades: 

 

A segregação, espontânea, talvez «inconsciente», nem por isso é menos rigorosa e 

afecta simultaneamente a cidade em si e a sua imagem citadina, «construída de tal 

maneira que se pode habitá-la anos a fio, sair e entrar nela todos os dias, sem jamais 

entrever um bairro operário nem sequer encontrar operários...» (p. 84). A burguesia 

dessa Inglaterra imperialmente democrática conseguiu uma obra-prima: esconder a 

si própria o espetáculo da miséria que a ofuscaria, dissimulando ao mesmo tempo a 

exploração e os seus efeitos. «Os bairros operários, tanto por acordo inconsciente e 

tácito como por intuição consciente e confessada, estão rigorosamente separados das 

zonas da cidade reservadas à classe média». Ao mesmo tempo, Manchester abriga 

no seu centro vasto bairro comercial que durante a noite fica deserto e vazio. «Nas 

ruas estreitas e sombrias apenas rondam as patrulhas da polícia acompanhadas da luz 

intermitente das suas lanternas» (Lefebvre, 1972, p. 19). 

 

 Para ressaltar o que chama a atenção nas descrições e diálogos entre Lefebvre e 

Engels, apresento as figuras 1 e 2 que são fotografias de casas de alguns dos catadores.  

 

 

 

 

 

Figura 1: Casa de catador do Jangurussu. Fonte: acervo pessoal
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Figura 2: Casa de catador do Jangurussu. Fonte: acervo pessoal 

 

O que interessa chamar a particular atenção nas fotos mostradas é o fato de que a 

descrição feita por Engels, embora tenha sido elaborada há quase dois séculos, poderia ser 

usada de forma literal para descrever as habitações dos catadores do Jangurussu, na Fortaleza 

contemporânea ou mesmo em qualquer grande favela das muitas instauradas nas metrópoles 

brasileiras. A precariedade das casas, a mendicância e o trabalho informal continuam 

caracterizando uma pobreza que se tornou urbana e que está presente na trajetória de vida dos 

sujeitos com quem interagimos durante esta pesquisa. Eles vivenciam a experiência de habitar 

uma metrópole segregada, definida em bairros elegantes e abastados e bolsões de pobreza. 

Quando circulam pela cidade em seus movimentos cotidianos, transitam entre a cidade “Sim” 

e a cidade “Não”, de que nos falava Ievtuchenko (1990). Os locais onde moram têm uma 

infraestrutura que está abaixo do mínimo necessário. Esta Fortaleza contemporânea equipara-

se facilmente à Manchester descrita por Engels, no início do século XIX. O que nos faz 

concluir que os elementos apontados por Lefebvre (1972) para as contradições das cidades, no 

início daquele século, não se modificaram em seu conteúdo, embora tenham sofrido 

metamorfoses na forma. A cidade descrita no início da revolução industrial, cujo espaço e 

relações sociais são influenciados pela lógica do capital, ainda mantém o padrão de 

segregação espacial e social das classes pobres. A questão do trabalho também continua a ser 

um fator significativo na compreensão das relações urbanas. 

As particularidades da relação de exploração do trabalho a que está submetido o 



34 

 

catador, da participação nos quadros da informalidade e da constituição de características da 

relação entre o trabalho formal e o informal no Brasil, na perspectiva da lógica do capital, 

serão analisadas de forma mais aproximada no segundo capítulo desta análise.  

 Neste momento, em que se percebe a urbe como palco das vivências do catador, 

tomada por uma lógica capitalista, cumpre compreender que possibilidades se apresentaram a 

estes trabalhadores de ocupar esta cidade regida pela racionalidade do capital. Inicio esta 

discussão contextualizando historicamente a profissão de catador a partir destes processos de 

industrialização e urbanização. 

 

1.1 DE TRAPEIROS A CATADORES DE LIXO E RECICLÁVEIS 

 

“Aqui temos um homem - ele tem de recolher na capital o lixo do dia que passou. 

Tudo o que a cidade grande jogou fora, tudo o que ela perdeu, tudo o que desprezou, 

tudo o que destruiu, é reunido e registrado por ele. Compila os anais da devassidão, 

o Cafarnaum da escória; separa as coisas, faz uma seleção inteligente; procede como 

um avarento com seu tesouro e se detém no entulho que, entre as maxilas da deusa 

indústria, vai adotar a forma de objetos úteis ou agradáveis”. (Baudelaire, 1860, 

apud Benjamin, 1985). 

 

 O texto acima, escrito pelo poeta Baudelaire, no início do que século XIX, registrou a 

existência de catadores, na época, denominados de trapeiros, em Paris, que naquele período 

era um ícone da cidade da modernidade (Gaeta, 2008). Também no poema “O Vinho dos 

Trapeiros”,
 
Baudelaire registra a figura deste personagem urbano. Os trapeiros eram coletores 

de retalhos demandados pela indústria de fabricação de papel. Pelo que mostra Baudelaire, 

recolhiam também outros materiais. Dotado de grande sensibilidade, o poeta descreve a 

desvalorização de seu personagem, destinado a recolher o que foi desprezado pela cidade. Faz 

também alusão ao comportamento amoral da cidade, definida como devassa, que transfere ao 

trapeiro a responsabilidade de organizar seus restos.  

 Os catadores de trapo são o primeiro registro de que se tem conhecimento de 

trabalhadores vinculados ao reaproveitamento mercadológico dos resíduos. Da mesma forma 

que os catadores das cidades do século XXI, os trapeiros não recolhiam somente trapos. No 

limiar da pobreza, coletavam tudo o que pudessem reaproveitar. Como seus contemporâneos, 

trabalhavam para intermediários e protagonizavam uma espécie de indústria caseira sediada 

na rua (Velloso, 2004). 

 A figura do trapeiro foi destaque em sua época, causando ao mesmo tempo espanto, 

pela nova miséria estabelecida pela urbanidade, e fascinação, pelo que havia de extravagante 
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em um ambiente que agora deixava expostas várias incoerências. Para Schapiro (1997, p 141), 

os “bêbados, catadores de lixo, músicos, vagabundos e mendigos eram o exotismo nativo de 

uma sociedade declaradamente humana e democrática, mas nitidamente dividida em ricos e 

pobres, em pessoas integradas e marginalizadas”. Atentos a estas contradições, vários artistas, 

pintores e poetas dedicaram seus olhares ao trapeiro. Além de Baudelaire, os trapeiros foram 

também retratados de diferentes formas por poetas e escritores, a exemplo de Victor Hugo, e 

por artistas plásticos, como Manet e Pierre Zaccone, como podemos conferir nas figuras 3 e 4 

(Schapiro, 1997). 

 

 
Figura 3: Edouard Manet: O trapeiro.   

1865-1869. Óleo sobre tela. 

193X130,5cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Pierre Zaccone: O trapeiro. 1844. Água forte. 

 

 

                               Extraídas de Schapiro, 1997 

 

No Brasil, conforme relata Marta Velloso (2008), encontramos registros da presença 

dos trapeiros em São Paulo e no Rio de Janeiro entre o final do século XIX e o início do 

século XX. Também em nosso país, eles foram celebrados pela literatura, caso do escritor 

João do Rio (2008), que em sua obra mostra que estava atento ao novo espírito urbano da 

época. Vale ressaltar que o autor não descreve somente os trapeiros, mas várias das atividades 

utilizadas pelos pobres daquele período como estratégias para sobreviver à miséria urbana. 

Rio (2008) utiliza-se do termo “pequenas profissões exóticas” para relatar a informalidade do 
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ofício dos trapeiros. A descrição é de 1908: 

 

O Rio tem também as suas pequenas profissões exóticas, produto da miséria ligada 

às fábricas importantes, aos adelos
5
, ao baixo comércio; o Rio, como todas as 

grandes cidades, esmiúça no próprio monturo a vida dos desgraçados. […] 

Todos esses pobres seres vivos tristes vivem do cisco, do que cai nas sarjetas, dos 

ratos, dos magros gatos dos telhados, são os heróis da utilidade, os que apanham o 

inútil para viver, os inconscientes aplicadores, à vida das cidades, daquele axioma de 

Lavoisier: nada se perde na natureza. [...] os desgraçados são ainda explorados pelos 

adelos, pelos ferros-velhos, pelos proprietários das fábricas... 

 As pequenas profissões!... É curioso! 

As profissões ignoradas. Decerto não conheces os trapeiros sabidos, os apanha 

rótulos, os selistas, os caçadores, as ledoras de buenadicha. Se não fosse o nosso 

horror, a Diretoria de Higiene e as blaguesdas revistas de ano, nem os ratoeiros 

seriam conhecidos. 

— Mas, senhor Deus! é uma infinidade, uma infinidade de profissões sem 

academia! Até parece que não estamos no Rio de Janeiro... 

— Coitados! Andam todos na dolorosa academia da miséria, e, vê tu, até nisso há 

vocações! Os trapeiros, por exemplo, dividem-se em duas especialidades — a dos 

trapos limpos e a de todos os trapos. Ainda há os cursos suplementares dos 

apanhadores de papéis, de cavacos e de chumbo. Alguns envergonham-se de contar 

a existência esforçada. Outros a abundam em pormenores e são um mundo de velhos 

desiludidos, de mulheres gastas, de garotos e de crianças, filhos de família, que 

saem, por ordem dos pais, com um saco às costas, para cavar a vida nas horas da 

limpeza das ruas. […] 

Os trapeiros existem desde que nós possuímos fábricas de papel e fábricas de 

móveis. Os primeiros apanham trapos, todos os trapos encontrados na rua, remexem 

o lixo, arrancam da poeira e do esterco os pedaços de pano, que serão em pouco alvo 

papel; os outros têm o serviço mais especial de procurar panos limpos, trapos em 

perfeito estado, para vender aos lustradores das fábricas de móveis. As grandes casas 

desse gênero compram em porção a traparia limpa. A uns não prejudica a 

intempérie, aos segundos a chuva causa prejuízos enormes. Imagina essa pobre 

gente, quando chove, quando não há sol, com o céu aberto em cataratas e, em cada 

rua, uma inundação! (Rio, 2008, p. 29-30) 

 

 Como descreve João do Rio (2008), a profissão “exótica” de trapeiro é produto da 

miséria urbana estabelecida no início do século. A ela aderiram, como também hoje, velhos, 

crianças, homens e mulheres. Não coletavam somente trapos, mas também papéis, cavacos e 

chumbo. Os sentidos do poeta já se mostravam suscetíveis à condição de precariedade da 

atividade do trapeiro, exposto ao sol e à chuva. 

 Conforme relata Maria Wissenbach (1998), a indústria no início do século XX ainda 

era incipiente em nosso país, e as oportunidades de trabalho encontravam-se de fato no 

mercado informal que se multiplicava e garantia a sobrevivência de largas camadas da 

população. A autora sublinha a capacidade de alguns setores de se adequar a transformações 

conjunturais criando novas profissões. Cita entre elas a indústria de trapos que empregava 

tanto escravos libertos como imigrantes. A figura 5 retrata crianças catadoras e a figura 6 

_______________ 

5 Quem compra e vende objetos usados; brechó. 
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mostra uma trabalhadora selecionando o material para a indústria de trapos em São Paulo – 

1918. São fotografias com as quais Wissenbach ilustra seu texto. 

 

 A indústria de trapos inicia suas atividades em 1896 (Velloso, 2004). Desde então, os 

trapeiros, como bem relatou João do Rio, já tinham que se submeter a atravessadores. Marta 

Velloso (2004) descreve que em algum tempo o odor fétido dos fardos, organizados pelos 

trapeiros, chamou a atenção do serviço sanitário. Vivia-se uma época em que modelos de 

civilidade copiados dos países europeus davam aos profissionais ligados à higiene e à saúde o 

poder de controle sobre os espaços públicos e privados. Desta forma, não tardou para que os 

trapeiros fossem acusados, por seu estado físico, de serem transmissores de doenças e, por 

isto, elementos perigosos. Foram implementadas ações de controle sobre a indústria de trapos. 

Na verdade, as medidas tinham como objetivo coibir a existência dos trapeiros, que se 

contrapunham às ideias de cidades modernas e higienizadas, difundidas e bem aceitas naquele 

momento. Era, portanto, uma ação, mais que tudo, de cunho moral, direcionada a um grupo 

considerado periculoso e ameaçador aos novos hábitos exigidos pelos ideais de cidade, 

almejados pelos gestores públicos do início do século XX, como coloca Rosana Lopes: 

 

Evidentemente, essa tendência estava inserida numa economia política de ‘restos’ 

 

 

Figura 5: Catadores, 1918 

 

              Figura 6: Separação de botões e triagem dos trapos, São 

              Paulo, 1918. 

 

Figuras 5 e 6: A indústria de trapos: a 

sobrevivência se fazia muitas vezes 

mediante o reaproveitamento dos resíduos 

deixados pela urbanização. Descrita pelos 

sanitaristas em seus efeitos nocivos, 

difundiu-se, sobretudo, na época da primeira 

guerra mundial, empregando crianças e 

mulheres Extraídas de: Wissenbach, Maria 

C. C, 1998, p. 115.  
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(imigrantes, negros, prostitutas, bêbados, loucos, pobres, trapeiros, sucateiros). O 

próprio Código Sanitário era o Código da política para combater os restos e, a partir 

de sua divulgação, constroem-se os preceitos de higiene da cidade (Lopes, 2008, p. 

9). 

 

 Desta forma, embora a indústria de trapos tivesse alguma força, foi vencida pelo 

ímpeto sanitarista do Estado e por isso não conseguiu desenvolver-se. Logo, com o 

surgimento de novas tecnologias para a fabricação de papéis, essa indústria tornou-se obsoleta 

(Velloso, 2008). 

 Após a inibição da indústria de trapos, é na década de 1950 que se encontram novos 

registros da presença de catadores nas grandes cidades do Brasil, desta vez frequentando os 

lixões em busca de alimentos e materiais reaproveitáveis.
6
 Em seus estudos sobre a história 

dos resíduos neste país, Velloso informa que a chamada Revolução Industrial Brasileira, 

ocorrida no primeiro governo de Vargas, e a consequente urbanização ocorrida nesse período 

podem ser apontadas como causas da consolidação da ocupação de catação como atividade 

econômica informal (Velloso, 2008). Entre os anos de 1940 e 1980, o contingente 

populacional das cidades brasileiras saltou de um percentual de 31,23% para 67,69% (Paiva, 

2007), trazendo, em seu rastro, uma lista considerável de dificuldades. Entre essas, a crescente 

produção do lixo, que aumentou em proporção tão acelerada quanto este processo.  

 Assim, encontramo-nos na contemporaneidade com esta tríade: industrialização, 

urbanização e catadores. Lopes (2008), estudando a história do lixo no Brasil, relata que 

pouco a pouco, com a sociedade cada vez mais tomada pela lógica do capital, os restos foram 

se tornando objeto de disputas políticas. Principalmente a partir da década de 1970, o lixo 

tornou-se objeto de contenda que entrelaça interesses públicos e privados, já que seu retorno 

ao ciclo produtivo se consolida através do desenvolvimento da indústria da reciclagem.  

 Ao contrário da indústria de trapos, que foi vencida pelo desenvolvimento de novas 

tecnologias, o avanço da ciência tecnológica contribuiu para a expansão da indústria da 

reciclagem. Mas além deste avanço, pode-se elencar outro fator que lhe dá sustentabilidade: 

uma nova relação estabelecida, recentemente, entre a cidade e o consumo. Impelidos pela 

mídia e por uma obsolescência planejada, material e simbólica, as pessoas são estimuladas, 

tanto pela pouca durabilidade dos produtos quanto pelo bombardeamento da mídia, a 

substituir seus bens em um curtíssimo espaço de tempo. É a cultura da descartabilidade que 

gera uma quantidade de resíduos cada dia maior, agravando as agressões ao meio ambiente 

_______________ 

6 Informação veiculada pelo Movimento Nacional de Catadores (MNCR), durante o Festival Lixo e Cidadania, 

ocorrido na cidade de Belo Horizonte em 2005. 



39 

 

urbano (Layargues, 2002).  

 Com o avanço tecnológico, a composição do lixo vai sendo modificada e as 

possibilidades de seu reaproveitamento são multiplicadas. Os resíduos retornam ao ciclo da 

produção e a indústria da reciclagem dá saltos significativos. 

 Na base desta cadeia rendosa, encontramos contemporaneamente os personagens 

catadores. Com o desemprego crescente, a expansão da indústria da reciclagem e do mercado 

informal de comercialização de resíduos, a quantidade de catadores vem crescendo a cada 

ano, mais especificamente a partir da década de 1980 (Bosi, 2007). 

 Personagens urbanos, a exemplo de seus antecessores do início do século XX, os 

catadores contemporâneos executam seu trabalho de forma precária, já que vendem sua força 

de trabalho, mas não têm acesso a nenhum direito trabalhista. Acabam por embrenhar-se, em 

razão de sua situação de pobreza, nas teias do capital, por meio da cadeia produtiva da 

reciclagem. Na figura 7 mostra-se uma fotografia de catadores contemporâneos trabalhando. 

A imagem, capturada no lixão da estação de transbordo do Jangurussu, mostra a precariedade 

da ocupação da catação. 

 

 

 

Figura 7: catadores do complexo do Jangurussu em sua atividade na estação de transbordo. 

Foto de 2006. Fonte: acervo pessoal. 

 

 

 Em 2006, a Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) estimava a presença de 8.000 

destes profissionais na cidade (PMF, 2006). Dentre eles, recupera-se, nesta pesquisa, a 
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trajetória dos catadores do Jangurussu, bairro que abrigou o maior lixão desta metrópole, 

desativado em 1998. A partir deste momento, apresentarei relatos da trajetória destes 

personagens que se entrelaçam com a história da metropolização de Fortaleza. 

 

1.2 A FORTALEZA DOS CATADORES E OS CATADORES EM FORTALEZA 

 

 Muitos pesquisadores, escritores e estudiosos de diversas áreas, quando pensam em 

reconstituir a trajetória de um indivíduo ou de um grupo, fazem-no utilizando como recurso a 

organização dos fatos relatados, a partir de uma lógica de causalidade e de uma disposição 

cronológica. O sociólogo Pierre Bourdieu (1996) constatou que é comum, em biografias e 

narrativas de histórias de vida, ter como pressuposto a ideia de que a vida é um todo coerente 

e orientado, com um início, que seria uma causa primeira, até um fim, que seria também um 

objetivo para a trajetória. 

 Bourdieu (1996), constatando o quanto este procedimento cronológico/causal é 

recorrente entre os estudiosos que se utilizam dos recursos biográficos, faz uma crítica 

contundente a este pressuposto. Para o autor, esse tipo de relato organizaria, de maneira 

enganosa, a vida com uma lógica, um sentido que estabelecesse relações de causalidade entre 

os acontecimentos. Bourdieu mostra, em sua argumentação, o engano de se acreditar que a 

vida humana tem uma teleologia, uma direção que pode ser apreendida por meio da narrativa 

biográfica e transformada em uma história completa. O questionamento feito por Bourdieu 

não diz respeito a uma questão filosófica, como pode parecer, mas sim a uma arena 

eminentemente sociológica, que é a da compreensão das transformações pelas quais passam 

os agentes sociais diante das influências do constante devir dos campos em que se inserem e 

das relações que mantém com outros agentes. É a partir das interações entre sujeito e campo 

que se pode pensar em trajetórias de vida. O autor defende que: 

 

Tentar compreender uma vida como uma série única e por si suficiente de 

acontecimentos sucessivos, sem outro vínculo que não a associação a um sujeito 

cuja constância certamente não é senão aquela de um nome próprio, é quase tão 

absurdo quanto tentar explicar a razão de um trajeto no metrô sem levar em conta a 

estrutura de rede, isto é, a matriz das relações objetivas entre as diferentes estações. 

Os acontecimentos biográficos se definem como colocações e deslocamentos no 

espaço social, isto é, mais precisamente nos diferentes estados sucessivos da 

estrutura da distribuição das diferentes espécies de capital que estão em jogo no 

campo considerado. […] O que equivale dizer que não podemos considerar uma 

trajetória (isto é o envelhecimento que, embora o acompanhe de forma inevitável, é 

independente do envelhecimento biológico), sem que tenhamos previamente 

construído os estados sucessivos do campo no qual ele se desenrolou, e logo, o 

conjunto das relações objetivas que uniram o agente considerado – pelo menos em 
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um certo número de estados pertinentes – ao conjunto dos outras agentes envolvidos 

e confrontado com o mesmo espaço dos possíveis (Bourdieu, 1996, p.190). 

 

 As colocações de Bourdieu (1996) tomam importância e significado neste momento de 

nossa explanação em que pensamos sobre a trajetória dos catadores do Complexo do 

Jangurussu. Bourdieu desaconselha que a vinculação entre sujeito e meio seja ignorada na 

ocasião em que se observam as narrativas de pessoas sobre suas vidas. O autor ressalta a 

necessidade de se estar atento às movimentações dos sujeitos nos campos em que estão 

inseridos. E também percebe a noção de trajetória como indissociável das sucessões de 

acontecimentos que se desenrolam no espaço em que os sujeitos agem. 

 Partindo destes pressupostos é que se iniciará um delineamento dos percursos dos 

catadores do Jangurussu não a partir da sequência linear ou cronológica de suas trajetórias, 

mas lendo, nos fragmentos de seus relatos, a relação mantida com este outro personagem, a 

cidade, e seus muitos agentes. Estarão presentes aqui elementos de uma interlocução entre 

estes dois protagonistas – catadores e cidade – dos quais estamos aos poucos nos apropriando. 

Diante deste recurso não linear, nem tampouco cronológico, mas sim analítico, apresenta-se 

duas cenas das trajetórias destes sujeitos que foram demarcadas a partir dos seus relatos. 

 A primeira cena trata da migração em direção à metrópole. Apresentamos os sujeitos 

nômades da pesquisa e o cenário político, econômico e social de Fortaleza quando chegaram 

até ela. A segunda cena apresenta dificuldades concernentes à pobreza urbana, que foi vivida 

pelos catadores. Destacam-se, em seus relatos, as dificuldades de moradia e a fome, fatores 

que acabam por conduzi-los em direção ao trabalho nos lixões. 

 

1.2.1 A migração 

 

 Adamir catador do Jangurussu, hoje com 56 anos, relatou, a partir das experiências de 

trabalho, um pouco sobre seu percurso de idas e vindas entre interior e cidade grande. Se 

encontrou com o lixão, ingressou no mundo da informalidade e nunca mais saiu dele. Adamir 

está entre os poucos trabalhadores da atual Associação de Catadores do Jangurussu que é 

alfabetizado. Isto o coloca, conforme ele e outros catadores relataram, em uma situação que 

todos consideram privilegiada, que é a de não precisar lidar diretamente com o material 

recolhido. Sua função é a de registrar o peso dos materiais selecionados e de negociar com os 

compradores. Adamir, mesmo no período em que o grupo trabalhava no lixão, nunca chegou a 
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casquerar
7
 no meio do lixo. Ele era dono de uma barraca, e seu negócio era a venda de 

lanches para os outros trabalhadores. Migrou pela primeira vez na década de 1960. 

 

“Pois é, eu nasci no interior do município de Irauçuba. Aí trabalhei até mais ou 

menos 22 anos; trabalhando na roça mesmo. Aí um primo meu foi pra São Paulo e 

me convidou pra ir pra São Paulo. Aí eu fui mais ele. Já tinha um primo que morava 

lá, num sabe. Aí eu fui com ele, aí eu passei três anos e cinco meses em São Paulo. 

Aí voltei pra cá de novo lá pro interior. Aí tive um problema lá no interior, aí voltei 

pra cá (referindo-se a Fortaleza). […].Lá eu trabalhava numa metalúrgica de 

fabricação de latas, todo tipo de latas, num tem aquelas latinhas que vem com graxa 

de sapato, aquelas redonda, lata de benzeno que são maior, lata, dessas lata que vem 

com óleo, todo tipo de lata; pronto a Mecesa aqui, lá na Francisco Sá tem a Mecesa 

ela fabrica lata também, inclusive eu até tentei arrumar um emprego pra mim lá na 

Mecesa, mas depois eu desisti. [...] A fábrica é um negócio muito limpo, não tem 

negócio de sujeira né, aquele tipo de coisa, mas em compensação o ganho que eu 

ganhava lá (referindo-se a sua estadia em São Paulo), porque o aluguel era muito 

caro, além do aluguel ser muito caro, você tem que pagar papel de água, papel de 

luz, pagar transporte aí no fim das contas o salário acaba em nada. Tem gente que 

ganha 2, 3 salários. Aí tudo bem, mas pra quem ganha só 1 salário aí não compensa. 

Porque aqui era imundo, era que nem eu tava falando, era imundo, era aquele 

serviço mesmo no meio dos bicho, urubu, mas pelo menos o ganho era bom. Eu 

vivia tranquilo, não vivia aperreado. Se dissesse assim, qual é o que você escolhe? 

Primeiro eu tô na minha terra né, mesmo assim eu escolhia o lixão, porque é que 

nem eu tô falando pra você, tem mais facilidade de você  ganhar as coisas né?!” 

(Adamir, 56 anos, catador) 

 

 Já Fani, também catadora, teceu seus relatos a partir de suas relações afetivas. Essa 

catadora conta que migrou para Fortaleza inicialmente por problemas pessoais. Ela era uma 

adolescente fugindo dos maus tratos do companheiro. Fani tinha uma filha quando se 

deslocou para Fortaleza, mas veio sozinha. A menina ficou com a avó paterna, porque, como a 

própria Fani explica em seus relatos, ela não queria trazer a filha sabendo que a mesma ia 

sofrer. Fani explica que seus familiares migraram pela dificuldade de sobreviver. Iniciou, 

então, sua vida na catação. Quando foi para o Jangurussu, acompanhando a rota do lixo, não 

tinha onde morar e foi abrigada em um cabaré. Relatou que foi vítima de violência física por 

parte de outros companheiros com quem se relacionou. Em suas palavras, se hoje tem uma 

casa para morar, foi “às custas de muito açoite”. Hoje, Fani tem 50 anos e, além de trabalhar 

no complexo do Jangurussu como associada, ela puxa carroça
8
 nos horários livres, sempre 

acompanhada da filha mais nova, pois argumenta que não quer deixá-la sozinha em casa. 

Deslocou-se para Fortaleza na década de 1970: 

_______________ 

7 Casquerar para os catadores significa revolver o lixo com um objeto pontiagudo denominado casquero. Ele 

tem a finalidade de desenterrar os recicláveis misturados ao lixo bruto. 

8 Puxar carroça é uma expressão usada pelos catadores para se referir à atividade da catação quando é realizada 

através da coleta nas ruas, nos lixos domiciliares, ou comerciais, tendo o carrinho como principal instrumento 

de trabalho. 
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“Quando eu cheguei aqui eu tinha 13 anos. Eu vim de Redenção. Meu pai veio 

primeiro de que eu. Eu fiquei lá porque eu se ajuntei com um rapaz de 15 anos. Eu 

era bem novinha, tinha uns 10 anos. Então eu se acompanhei mais ele. Ele já tinha 

mais idade de que eu. Aí então, devido a ele vim me açoitando tanto, eu peguei um 

motoqueiro e vim simbora. Aí fiquei na Barra do Ceará. Ele me batia porque quando 

a pessoa é nova qualquer homem tem ciúme né?! Depois que fica velha ninguém 

quer ter né?! Aí eu disse:  

- não! vou deixar meu povo ir na frente, depois eu vou atrás. 

Vieram tudinho, só deixaram eu lá! Deixaram eu, ele e a minha sogra, que é a mãe 

dele. Papai, veio porque lá não tinha ganho nenhum e aí souberam que aqui tinha o 

lixão pra trabalhar, que vida do interior você já sabe cumá é. É muito difícil.” 

(Fani, catadora do Jangurussu, 2010) 

 

 Joviana, outra catadora do Jangurussu, tem 65 anos e formula seu relato a partir da 

ótica do trabalho. Ela é mais uma migrante da década de 1960, período em que este fenômeno 

começou a intensificar-se em direção a Fortaleza. Joviana nasceu no município de Madalena, 

que fica a 182 quilômetros desta metrópole, em uma família de agricultores que trabalhavam 

em terras alheias no interior do estado. Eles eram o que se denomina no Ceará de 

“moradores”. Recebiam um pedaço de terreno e uma casa para morar e tomavam conta das 

tarefas cotidianas da fazenda do patrão. Joviana conta que trabalhou muitos anos como 

empregada doméstica recebendo, como retorno, somente abrigo, comida e vestuário. 

Conheceu seu primeiro marido e, quando engravidou foi morar em um barraco com o 

companheiro. Encontrou-se com o lixão algum tempo depois e trabalhou como catadora por 

30 anos. Há poucos meses, teve de abandonar a profissão, pois um de seus filhos, ao tentar 

suicídio, perdeu noventa por cento de suas funções motoras, ficando incapacitado e 

dependente dela para todas as atividades do cotidiano. 

 

“É o seguinte: eu vim do interior pra cá, eu tinha, eu tinha... eu ia completar uns 16 

anos, né? Eu vim pra trabalhar em casa de família. Porque lá a gente morava no 

terreno de um homem. Aí lá, como era escasso de trabalho né, sempre ele trazia as 

filhas dos morador pra trabalhar aqui em Fortaleza, né? Aí eu vim trabalhar na casa 

d'uma família dele. Eu vim trabalhar na casa da mãe dele. A família dele era lá de 

onde a gente morava, que era na Fazendo Teotônio. A gente trabalhava na 

agricultura, pra eles né?” 

(Joviana, catadora do Jangurussu, 2010) 

 

 Assim, inicia-se a saga dos catadores do Jangurussu, que relataram seu percurso de 

vida e de trabalho, com seu deslocamento, por iniciativa própria, ou, na maioria das vezes, 

acompanhando seus pais ou outro familiar próximo, para Fortaleza. Este é um dos momentos 

que referenciam suas trajetórias: a migração em direção à capital. Dentre os entrevistados, 

conforme o que foi mensurado na pesquisa de campo, alguns relatam que se deslocaram na 

década de 1950, mas a maioria abandonou o lugar de origem a partir da década de 1960, 
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sendo alguns no decênio de 1970 e outros no decênio de 1980. Uma pequena percentagem 

nasceu em Fortaleza e, mesmo sendo naturais da capital, tiveram pais originários do interior 

do estado. Há exceção de uma única catadora, que tem todos os seus antecedentes familiares 

em Fortaleza.  

 Estes agentes são, portanto, migrantes ou pertencem a uma primeira geração de filhos 

de migrantes. Não se trata de uma população jovem, já que a maioria deles tem mais de 40 

anos. Os depoimentos mostram que o movimento em direção a cidade aconteceu por 

deslocamento da família ou por conta de um casamento entre desejos, problemas pessoais e as 

dificuldades, comuns a todos eles, de encontrar trabalho. 

A partida se deu, então, pelas dificuldades encontradas nos locais de origem e 

representou a busca por uma situação que prometia ser melhor, o que reforça nossa 

constatação de que a cidade é compreendida por eles como possibilidade de melhorar a 

qualidade de vida. A permanência na cidade e outros de seus relatos fazem acreditar que a 

pobreza anterior era ainda mais intensa. É o que coloca, por exemplo, Joviana, quando 

descreve as privações pelas quais passou, juntamente com seus pais e irmãos, antes de 

deslocar-se para a capital: 

 

“Na casa da minha mãe eu não fui criada com muito luxo. Na minha época minha 

mãe meu pai o que eles podiam dá pra gente eles davam. Eles compravam aqueles 

saco que vem - num tem aqueles saco que hoje em dia é pano de prato? - Aqueles 

sacos, meu pai comprava mais minha mãe. Comprava as tinta e pintava e fazia roupa 

pra nós vestir no interior. Eles não tinha condição de comprar peça de roupa pra dá 

pra gente. Minha mãe teve 18 filho e sabe como é que era: era só do roçado pra casa. 

Eles não tinha condições. Na safra, que a gente sofria, morria pra ir limpar de 

enxada, pra ir colher; quando o dinheirinho dava pra ele comprar aqueles saquinhos, 

ele comprava. Minha mãe tingia! Comprava aquela tinta, comprava aqueles saco e 

nós mesma fazia roupa na mão pra gente vestir. Quando a colheita era melhor, ela ia 

comprar aqueles pano de listrinha, bem fininho, que a gente via o mundo de um lado 

pra outro; fazia aqueles vestido de preguinha, fazia aquelas saiona assim cumprida. 

Assim que nem mortalha. Era o que nós vestia. Quando as coisa melhorava, se desse 

comprava aqueles pano, e quando não, era saco.” 

(Joviana, catadora do Jangurussu, 2010) 

 

 Esta pobreza, que despe o ser humano de direitos básicos, e a expectativa de encontrar 

alternativas de renda foram os fatores preponderantes da vinda de muitos catadores para 

Fortaleza. Pergunta-se, então: Como era esta cidade que recebeu estes forasteiros? Em que 

Fortaleza esta metrópole se transforma com a presença de tantos migrantes que, como 

veremos a seguir, se transferiram para esta capital naquele período? A partir desses 

questionamentos, cruzamos biografias dos catadores com a biografia da cidade. 

 O panorama demográfico de Fortaleza da época, ou seja o período que compreende as 
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décadas de 1960 a 1980 revela uma conjuntura de migrações em direção à capital. Conforme 

nos informa Adelita Carleial (2001), os migrantes foram responsáveis por 90% do incremento 

populacional da cidade no período entre 1960/1970. O total de migrantes em relação ao 

universo da população de Fortaleza era de 32%, em 1960, e cresceu para 36%, em 1970. 

 As causas deste intenso fluxo migratório podem ser encontradas, conforme relata 

Cleide Bernal (2004), no panorama político, social e econômico das décadas de 1960 a 1980. 

Esta pesquisadora revela que, em 1962, o Ceará ganhou sua versão nacional 

desenvolvimentista
9
, com a liderança política de Carlos Jereissati como senador, e de Virgílio 

Távora como governador. Denominada “União pelo Ceará”, a aliança estabelecida entre os 

coronéis Virgílio Távora, Adauto Bezerra e César Cals, todos coronéis de patente do exército, 

teve uma atuação política que foi estendida até o final da década de 1980. Bernal (2004) 

informa que estas lideranças representaram uma transição para uma ideologia modernizadora 

que se identificava com a industrialização. Tratava-se, na verdade, de uma estratégia de 

sobrevivência para as elites. A clareza de que a seca fragilizava a região e sua elite fez com 

que a industrialização fosse percebida como a saída mais viável para o fortalecimento desta 

classe. 

 Assim sendo, aquele governo teve participação fundamental na consolidação de 

Fortaleza como terceiro polo industrial do Nordeste, naquelas décadas de 1960, 70 e meados 

de 80. Fortaleza era precedida, nesta empreitada industrializante, por Salvador e Recife. Com 

o financiamento da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), grupos 

como a Gerdau, Vicunha, Têxtil Machado e Artex, muitos dos quais até os dias atuais são 

expressivos para a economia da cidade, instalaram-se em Fortaleza. Esta transição para a 

modernidade consolidou-se em 1980 com a realização de obras estruturais, tais como o 

sistema de abastecimento de água Pacoti Riachão (Bernal, 2004). 

 Gondim (1998) acrescenta a informação de que o primeiro governo de Virgílio Távora, 

durante a década de 1960, criou um sistema de planejamento em função do desenvolvimento 

capitalista e foi responsável por atuações fundamentais neste sentido. São referências a 

solução para o abastecimento de energia elétrica para o estado pela usina de Paulo Afonso, a 

finalização do projeto do distrito industrial, a organização da companhia de telecomunicações 

_______________ 

9 O nacional desenvolvimentismo consistiu em uma estratégia de desenvolvimento econômico, orientada pelo 

Estado nacional. Foi capitaneada inicialmente por Getúlio Vargas, a partir da década de 1930, mas, a partir daí, 

praticamente todos os governos posteriores adotaram algum tipo de planejamento econômico conferindo ao 

Estado papel preponderante e central. Os ramos básicos da estratégia eram o desenvolvimento industrial e 

urbano através da siderurgia, petróleo e energia elétrica; daí a criação da Petrobras e da Eletrobrás (Bastos, 

2006). 
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do Ceará e a inauguração da fábrica de asfalto no bairro do Mucuripe. Desta forma, conforme 

ressalta Bernal (2004), até o final da década de 1990, a Região Metropolitana de Fortaleza 

(RMF) estabeleceu-se como polo regional na atração de investimentos industriais.  

Sobre os deslocamentos de grupos de origem agrícola do interior para a capital, como 

aconteceu com catadores do Jangurussu, a autora lembra também que houve ausência de 

políticas voltadas para o meio rural neste período. Este fator, unido à realização de obras de 

infraestrutura para a região metropolitana, atraiu “a população em busca de emprego e outras 

oportunidades, precipitando um crescimento caótico e desordenado da cidade” (Bernal, 2004, 

p.102). Entretanto, a autora declara que, ao contrário do que se poderia esperar, os empregos 

gerados neste processo foram precários e de baixa remuneração. 

 Em consequência disso, os catadores do Jangurussu, que conforme foi constatado nas 

entrevistas realizadas migraram para esta metrópole no decorrer das décadas de 1960, 70 e 80, 

não se encontraram com uma Fortaleza de oportunidades. Carleial (2001) destaca que, na 

época, a migração do interior para a capital incrementava a distribuição da população pobre. 

Quando aqui aportaram, Fortaleza já sofria um processo de periferização, iniciado nas 

décadas de 1940 e 50. Carleial informa “que de uma amostra de 1.000 habitantes residentes 

em favelas de Fortaleza nos anos 60, constatou-se a incidência de 827 migrantes, um índice 

de 82,7%” (Carleial, 2001, p 11). Esses migrantes se aglutinavam aos nativos, competindo 

pelas limitadas possibilidades de sobrevivência e aderindo a ocupações precárias em relação à 

remuneração e à proteção social. Um exemplo destas atividades precárias que absorveram a 

mão de obra migrante é a profissão de doméstica. Carleial (2001) informa que 61% dos 

migrantes que chegavam à cidade, conforme pesquisa de 1961, eram mulheres. Boa parte 

delas tornou-se empregada doméstica. 

 Como é claro no relato de Joviana, ela foi uma das catadoras do Jangurussu que 

migrou para se tornar doméstica em situação de precariedade. Aqui, ela descreve sua vinda 

para Fortaleza e as atividades da família antes do deslocamento para a cidade: 

 

“A gente trabalhava na agricultura, pra eles né? (referindo-se a seus patrões, para os 

quais sua família trabalhava, como moradores, no interior do estado do Ceará). Os 

pessoal mais velho trabalhavam assim, dentro do sítio. E as mulheres, pra elas lá, o 

trabalho era assim: tirando o piolho da laranja, era nós trabalha com negócio de 

tomate. A gente ia caçar aqueles tomates, os melhores. Os mais ruins, estragado, a 

gente ia separando. E ia ajeitando naquelas caixas bem direitinho, até vir pra cá, pra 

Fortaleza, pra vender. Entendeu como é? Aí meu pai trabalhava assim: limpando, 

prantando, esse tipo de coisa. E as mulher, no tempo da colheita, as mulher é quem 

ia colher, era é quem ia ajeitar lá as caixa, pra vim pra venda aqui em Fortaleza. 

Quer dizer pra Ceasa. Mais ou menos isso, né? Pois bem. Eu tava nessa idade assim 

de 15 pra 16 né? Aí eles lá, eles andaram atrás de umas pessoa que se interessavam 

vim, pra trabalhar na casa da mãe dele, que a mãe dele já era de idade e tava 
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precisando, né? Aí eles perguntaram se eu queria vir né. Eu nesse tempo, muito 

abestadinha, muito inocente, muito nova né! Aí eu me interessei a vir né. Assim pra 

lavar uma loucinha, fazer assim um cafezinho de manhã, essas coisa eu poderia 

fazer. Minha mãe me ensinou a fazer esse tipo de coisa. Ai eu vim pra casa deles. Aí 

eu passei uns quatro anos nessa casa. Depois dessa casa lá, eu arranjei amizade com 

umas pessoa. Aí veio outra minha irmã. Ela veio também através deles. Lá, pra outra 

casa. Aí, é o tipo da coisa: de primeiro a gente trabalhou pra eles muito tempo né?! E 

lá eles não pagava a gente bem, pagava o tanto que eles queriam, né? Às vezes era 

só pela roupa, pela comida. Entendeu como é que é? Não tinha salário, a gente não 

tinha salário. Aí a gente se entrosou com aquelas amigas né. As vêiz até na missa. A 

gente ia na missa de manhãzinha né; a gente vinha conversando, elas repassava 

aquilo pra gente. Foi as próprias amigas da gente que tirou a gente da própria casa 

que a gente tava e repassou pra outras casas. A gente ficou conhecendo assim esse 

tipo de coisa. Eu sai dessa casa que eu tava e passei pra outra casa. Nessa casa a 

mulher começou me pagar um dinheirinho. Até mais né! Aí nessa casa eu passei um 

tempão. Aí eu arranjei um namorado, que é o pai delas aí.”  
(Joviana, catadora do Jangurussu, 2010) 

 

Joviana migrou de uma situação de exploração e de pobreza no interior do estado, 

onde a família trabalhava nas terras do patrão, para uma situação de maior fragilidade, já que, 

na cidade, trabalhava como doméstica em troca apenas de moradia e de alimentação, sem 

receber salário algum. Foram as novas interações que estabeleceu na cidade que fizeram com 

que Joviana questionasse a ligação que sua família mantinha com os antigos patrões. Mais 

tarde, abandonou os antigos chefes que a trouxeram à capital e estabeleceu novas relações, 

agora baseadas no assalariamento. Iniciou outra estratégia para viver no meio urbano. 

Na pesquisa de campo, por meio dos relatos das catadoras, entende-se que as mulheres 

tiveram maior dificuldade que os homens para situar-se no mundo do trabalho quando 

chegaram à metrópole. Lúcio Kowarick (1978), em pesquisa realizada com famílias de 

origem rural na cidade de São Paulo, descreve, em relação às mulheres que partem do campo 

para a cidade, um processo semelhante ao experienciado por Joviana. As colocações deste 

autor explicam de alguma forma a dificuldade feminina de ingresso no mercado citadino. 

O autor coloca que, neste movimento migratório da vida rural para a urbana, “de 

participantes em um trabalho cooperativo familiar, realizado nas roças de subsistência ou nas 

pequenas propriedades ou nas “tarefas” das fazendas de agricultura comercial” (Kowarick, 

1978, p.13), as mulheres passam a limitar seu campo de atividades aos cuidados da própria 

casa e dos filhos, ou se transformam em empregadas domésticas. Isto ocorre, conforme nos 

coloca o autor, porque o aprendizado de trabalho destas mulheres, antes de chegar à cidade, 

foi relativo basicamente à lavoura e a serviços domésticos, como bem mostra o depoimento 

de Joviana, quando se refere aos afazeres ensinados a ela por sua mãe. Este fato reduz as 

possibilidades de ingresso das mulheres no mercado. Este é o caso das entrevistadas desta 
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pesquisa. Ao contrário dos homens, a grande maioria das catadoras teve como única ocupação 

anterior à catação a função de empregada doméstica, e mesmo as mais jovens, em situações 

bastante recentes, trabalham como domésticas exclusivamente por alimentação e abrigo. É o 

caso de Marineide, 33 anos, filha de Joviana. Ela relata que alternou em muitos momentos a 

vida da catação com a de doméstica, atividade que exerceu, por mais de uma vez, sem 

remuneração. Isto é o que transparece em um diálogo entre mãe e filha que aconteceu durante 

a entrevista concedida por Marineide: 

 

Marineide: Eu trabalhava assim (referindo-se à casa da família onde trabalhou pela 

primeira vez): eu ficava lá, as vez vinha simbora pra casa. Fui pra casa de família eu 

tinha uns 16 anos. 

Joviana: - é porque ela, foi assim sabe, quando ela saiu do lixão que ela veio morar 

aqui, ela era muito criança. Aí tinha uma senhora que morava ali e pediu pra ela ir 

pra lá. 

Marineide: - Eu era muito criança e eu gostava, mas eu quis saber primeiro  como 

era o jeito dela. 

Joviana: - aí ela se apegou-se com a mulher que morava ali com a filha dela. Aí foi 

tempo perdido! Mas ela se apegou-se! Num tinha salário num tinha nada. 

Marilena - Ela me pagava mas era pouco. No começo ela pagava, depois num queria 

mais pagar. 

Joviana - Eu num sei se as coisa tava ruim pra ela?! Ela dava só umas coisa a ela. 

Ela achava que tava apegada a ela e que ela não ia sair de lá! 

(Marineide e Joviana, 33 e 58 anos, catadoras) 

 

Marineide iniciou na catação aos 10 anos de idade e foi prejudicada pelas constantes 

mudanças de residência que a família empreendeu dentro da cidade de Fortaleza. Isto fez com 

que ela desistisse de estudar. Além disso, a família tinha dificuldade para arcar com as 

despesas do aluguel que cresciam a cada ano.  

A trajetória dessa catadora é só mais um exemplo do quão árdua é a vida destes 

trabalhadores, migrantes que invadem a cidade para ingressar em um universo de pobreza, 

favelização e emprego precário. Nesta primeira cena, é desta forma que seu percurso se cruza 

com o da cidade. Em outro instantâneo de suas vidas, os elementos que ficam evidentes, 

remetem-nos a várias situações limite, características desta pobreza urbana que Fortaleza lhes 

impõe. A segunda cena que apresentamos de suas trajetórias é um retrospecto de elementos 

desta pobreza, dos quais falaremos agora, não somente de uma forma descritiva, mas 

analítica, buscando nos fragmentos dos relatos o significado que a pobreza tem para estes 

sujeitos. Sem fugir de nossa proposta, entrecruzamos suas trajetórias com a da cidade de 

Fortaleza. 
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1.2.2 A pobreza 

 

 Cleusa, mais uma das catadoras entrevistadas, migrou com os pais de São Gonçalo do 

Amarante ainda criança. As dificuldades iniciais à chegada em Fortaleza estavam relacionadas 

principalmente à moradia. Seu pai construiu um barraco onde ela e a família se abrigaram às 

margens do rio Cocó, que atravessa o bairro do Jangurussu. A região é considerada área de 

risco, mas foi o local ocupado por todos os que chegavam à época. Já que não existia o acesso 

à água encanada, o rio tornou-se fundamental em seu cotidiano. Cleusa relatou que trabalhou 

quando criança no lixão e, à medida que foram nascendo mais irmãos, ficou em casa para 

tomar conta dos menores. Seu pai foi um dos primeiros dirigentes da cooperativa organizada 

pela prefeitura quando houve a desativação do lixão. Como a maioria das mulheres do grupo, 

ela alternava a catação com a profissão de empregada doméstica. Em seu relato, Cleusa 

destaca que trabalhou muitas vezes à noite, ainda quando criança, e narra que todos os irmãos 

tiveram passagem pela catação de lixo. Aqui, ela nos fala de quando a família chegou a 

Fortaleza: 

 

“Veio todo mundo (referindo-se à migração de sua família). E era só eu mais dois 

irmão. Nós moramo na favela lá na beirada do rio. Eu tinha de 6 pra 7 anos. Já tinha 

o lixão. Já tinha muita gente que morava na favela ali. Morava na favela, aqui na 

beirada do rio.[...] Quando o rio enchia também, o pessoal saia nadando, porque 

tinha umas casinha que era barraquinha outras era só de palha. Tinha as casinha só 

de palha. Meu pai começou a morar só debaixo das palhas. Depois ele alugou uma 

casa pra gente morar. Passemo um bocado de dificuldade. Tenho 27 ano né! É muito 

chão! Não é fácil trabalhar no lixo!” 

(Cleusa, 27 anos, catadora) 

 

 Iracema e Téia são irmãs; ambas catadoras desde tenra idade. Como migrantes em 

Fortaleza, esbarraram com as mesmas dificuldades descritas pelos demais catadores: a 

moradia, a fome, a desestruturação da família e a busca por uma fonte de renda. Iracema 

nunca teve outra profissão. Téia já chegou a trabalhar como doméstica. Téia teve doze filhos, 

frutos de dois relacionamentos estáveis, mas apenas oito deles sobreviveram. As condições de 

saúde na família eram precárias, devido a isso, quatro filhos morreram ainda bebês. Iracema, 

por sua vez, sofre com o ingresso dos filhos no ciclo da violência. À época da entrevista ela 

estava angustiada, pois seu filho foi ameaçado de morte por traficantes do bairro vizinho. Ela 

explicou que foi um engano dos criminosos que tomaram seu filho por assassino, 

responsabilizando-o pela morte de um dos integrantes da gangue de traficantes de um dos 

bairros limítrofes ao Jangurussu. Iracema estava lutando para encontrar um lugar para 

esconder seu filho. Conseguiu um empréstimo com um deposeiro para alugar uma casa, no 
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interior do estado. O filho foi levado às escondidas para um transporte que o conduziu a 

Morada Nova, onde ele se recolheu para livrar-se da ameaça. A seguir, nos depoimentos de 

Téia e Iracema, identificamos elementos de pobreza urbana: 

 

“A minha vida na catação começou assim: eu cheguei de Massapê. Eu vim porque 

minha mãe veio simbora, e a gente era pequeno, tinha que acompanhá né! Ela veio 

embora por questão de necessidade. Ela não tinha condições de sustentá nós. O meu 

pai bebia muito! Aí ela veio simbora pra cá, pra Fortaleza. Quando nós cheguemo 

aqui nós num tinha nem onde morar. Aí, fumo pra casa de uma tia minha. O meus 

primo jogava baralho até tarde da noite. Nós ficava no pé das parede.......deitada; A 

minha mãe foi trabalhar em casa de família, trazia resto de comida de noite pra gente 

comer. Aí a gente comia. E dormia e acordava nos pé das parede; encolhida. Ela, 

com aquela ruma de filho ali encostado dela. O papai bebeno cachaça direto, botano 

boneco direto. Saía pra rua num trazia nada pra gente comer; só trazia poblema né! 

Aí, o que é que aconteceu. Um dia minha mãe saiu e disse assim: “Hoje eu vou 

resolver a minha vida”. E Deus ajudou ela nesse dia. Porque, ela saiu e pediu a Deus 

e deu certo, né? Ela saiu e achou uma casa lá pros lado do Jardim Iracema, fechada, 

ela mais a Téia, que era uma das mais véia, né! De catador da Associação eu tenho 

como irmão, a Martina a Laíse e a Téia. A Laíse é outra criatura que tá pra sair da 

usina. Tá acabada, acabada. Tem diabete, tem pressão alta, (...) aquele negócio. Aí, 

minha mãe encontrou essa casa no Jardim Iracema. Agora eu vou chegar lá, até o 

final! Ela encontrou essa casa, arrombou a porta, entrou mais a Téia, fizeram uma 

limpeza, encontraro um buraco dentro da casa que tinha uma macumba feita lá. Aí 

elas arrancaram e rebolaram no mato, limparam a casa; e fomo e se troquemo dessa. 

Aí todo mundo foi dormir à vontade. Uns cinco mês depois o dono apareceu. Aí o 

dono apareceu, aí ela disse: - “Meu sinhô eu não tenho p’onde ir com meus fio”, 

contou a situação. Ele disse: - “pois fique mais durante um ano aí dentro. Pra você 

arrumar uma coisa pra você um ano é tempo suficiente.” Tudo mandado por Deus. 

Aí uma vez ela desceu no rumo da Barra do Ceará. Acolá ela encontrou a rampa. Aí 

pronto. Aí ela encontrou a rampa
10

 minha fia, aí acabou-se o tempo ruim. Fome nós 

não passemo mais, fizemo uma barraca lá perto da rampa e fomo morar. Aí pronto, 

acabou-se o tempo ruim, e eu fiquei lá. E eu crescendo, na época eu tinha uns 5 a 6 

anos. Aí na Barra do Ceará, quando eu saí da Barra do Ceará já tava com 11 anos.” 

(Iracema, 50 anos, catadora) 

 

“Eu nasci em Massapé. Aí de Massapé eu tinha 9 ano. Mas quando a  gente viemo 

nós passamo muita necessidade aqui na Fortaleza, vindo morar na casa de meu tio. 

Eles já faleceram meu tio e minha tia. Ele chegava meia noite bêbado. Aí botava nós 

pra correr, nós ficava tudo do lado de fora, tudo enrolado no lençol. Era eu, a minha 

irmã mais velha, a Iracema - ela era bem novinha - e a Laíse. E meu irmão, o Ribas 

ainda não era nascido. Quando foi um dia, aí meu tio pegou e disse que não queria 

mais nós lá. Aí meu pai engraxava sapato ali, onde se chamava Floresta e agora é 

Álvaro Wayne. Ai nós fomo pra casa da cunhada do meu tio. Ela teve pena de nós ai 

chamou nós pra lá. Também era outro sacrifício. Quando era meia noite é que nós ia 

dormir. Porque lá era casa de jogo né! Aí quando terminava o jogo era que nós ia se 

recolher.” 

(Téia, 56 anos, catadora) 

 

 Os depoimentos de Cleusa, Iracema e Téia reconstituem alguns dos principais 

enfrentamentos que definem o caminho percorrido pelos catadores quando se encontram com 

a pobreza, característica dos grupos excluídos da metrópole. Todos estes personagens relatam 

_______________ 

10 Rampa é a denominação dada pelos catadores às montanhas de lixo acumuladas nos destinos de resíduos da 

cidade.  
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situações semelhantes quanto à sobrevivência. Nos relatos dessas catadoras, observamos a 

falta de direitos sociais básicos. Essa escassez de direitos permeia toda a história de suas 

vidas. Estas trabalhadoras descrevem ainda várias situações limite, advindas da ausência de 

cidadania
11

. 

 Entrecruzando a trajetória dos catadores e o percurso conjuntural de Fortaleza, 

percebe-se, como nos informa Cleide Bernal (2004), que os anos seguintes aos da migração 

destes sujeitos para esta capital formam parte de um período da história da cidade em que as 

desigualdades de renda se intensificaram. Tal situação é sentida especialmente a partir das 

décadas de 1980 e 90. 

 Importa saber que as desigualdades sociais acentuaram-se nestes períodos, não 

somente em Fortaleza, mas em todo o país. A atuação dos governos militares, as cirandas 

financeiras dos governos Sarney e Figueiredo e as imposições do Fundo Monetário 

Internacional (FMI) corroeram o poder aquisitivo da população agravando as desigualdades 

(Bernal, 2004). Bernal ressalta que os anos 1980, anos em que a maioria dos catadores que 

entrevistamos já estavam instalados em Fortaleza e ocupando o lixão do Jangurussu, foram 

marcados pela desigualdade de renda generalizada, independente de qualquer estratégia 

adotada por governos locais. A inflação chegou ao patamar de 84% no país. 

 No caso da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), diz a autora que ao final da 

década de 1990, a concentração de renda era bastante acentuada. Em 1999, os 40% mais 

pobres detinham somente 3,2% da renda do estado, e os 10% mais ricos detinham 51,8%. Nos 

anos anteriores, como se pode observar na tabela abaixo (ver tabela 1), as desigualdades 

apresentaram as mesmas proporções. 

_______________ 

11 A literatura acadêmica sobre cidadania ganhou corpo, no Brasil, especialmente a partir da Constituição de 

1988, que a consagrou como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º/II) (Castilho, 

2002). Multiplicaram-se os estudos sobre aspectos específicos do tema. Maria Victória de Mesquita 

Benevides (1991) trabalhou o conceito de cidadania ativa, demarcando a discussão do assunto como 

vinculado ao campo da educação e da participação permanente, plena e ativa de todos por meio do espaço 

político. Wanderley Guilherme dos Santos (1979) pensou o conceito de cidadania regulada, também chamada 

"estadania", constatando que em um período da história brasileira, particularmente a partir da década de 

1930, os direitos sociais são balizados através de um sistema de estratificação ocupacional definido por 

normas legais. Ou seja, ser cidadão significava estar dentro do processo produtivo. Juridicamente, isso estava 

refletido no contrato e na carteira de trabalho. Com a emergência dos movimentos sociais, a partir do 

processo de redemocratização da sociedade brasileira, os contornos do conceito são expandidos: surgem 

outros elementos reivindicatórios que extrapolam o campo do trabalho, como: a cidadania urbana e rural, a 

cidadania da mulher, da criança e do adolescente, etc. Com estas considerações, é fácil ver que o conceito 

não é estático. Vem sendo construído a partir de mudanças nas relações políticas sociais e culturais. De uma 

visão liberal, circunscrita à noção de simples titularidade de direitos, avançou-se em direção ao gozo efetivo 

dos direitos individuais, coletivos, sociais e políticos (ou de participação na vida política). O direito a ter 

direitos. A noção que compreendemos ser a mais abrangente de cidadania é, com efeito, a noção atual, que é 

a de fruição concreta desses direitos todos, necessários e fundamentais para a expansão da personalidade 

humana. 
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Tabela 1 - Apropriação da renda familiar per capita na RMF - 1981-1989-1995-1999 

Estratos 1981 1989 1995 1999 

10% + pobres 1,14 0,86 1,22 1,05 

20 1,97 1,54 1,99 1,9 

40 3,38 2,73 3,29 3,2 

60 5,39 4,58 5,28 5,1 

80 9,86 9,13 9,66 8,91 

10%+ricos 48,19 53,96 48,96 51,84 

5%+ricos 33,9 39,73 34,96 38 

1%+ricos 12,89 1651 13,13 15,64 
Fonte: IBGE/PNADs 1981, 1989, 1995,1999. 

Elaboração: Observatório das Metrópoles – IPPUR/UFRJ-FASE 

 

 A autora nos traz dados do IBGE que revelam que Fortaleza, no ano de 1992, constava 

no 22º lugar em rebaixamento do nível de renda dos trabalhadores, e em 1999, passou a 

figurar, nesta mensuração, em 10º lugar. Para se ter uma ideia mais precisa das dificuldades de 

renda dos mais pobres de Fortaleza nas décadas de 1980 e 90, apresento os valores recebidos 

pelas classes mais pobres no período relatado, mais uma vez informados por Bernal (2004). 

Esta autora leva em consideração o estrato da população que corresponde aos 40% mais 

pobres e informa que este grupo teve uma queda em sua renda média mensal entre 1980 e 

1990. Em 1980, recebiam, em média, 72 reais e em 1990, a média chegou a 69 reais. O estrato 

inferior, os 10% mais pobres, perderam também, sua renda mensal caiu de 24 reais para 22 

reais
12

. 

 Os agentes que estamos acompanhando, enquadrados entre os grupos mais pobres da 

cidade
13

, vivenciaram circunstâncias de uma privação sucessiva de direitos, expressa no 

cotidiano por experiências de insegurança permanente sobre sua sobrevivência diária. Esta 

ausência de cidadania é característica de uma pobreza que, como colocamos anteriormente, 

foi historicamente construída a partir da consolidação do modo de produção capitalista, cuja 

racionalidade orienta a organização e as relações na urbe moderna. Ela não é exceção aos 

grupos de catadores e representa uma realidade em nosso país há muitos séculos (Telles, 

1992). Desta forma, para melhor analisar a situação do grupo que acompanhamos, é preciso 

situar esta pobreza, não somente no contexto local. Lefebvre (1972) colocou que o fenômeno 

_______________ 

12 O valor médio do salário mínimo real do ano de 1980 foi de R$ 385,14 e de 1990 correspondeu a R$ 218,96 

(IPEA, 2010). Percebe-se uma distância significativa entre a renda média dos pobres e o salário mínimo nos 

dois períodos descritos. 

13 Dados do diagnóstico social realizado durante a formulação do Projeto Jangurussu Reciclando a Vida, 

realizado em 2005, informavam que a média de renda recebida pelos catadores associados do Complexo do 

Jangurussu não ultrapassava os R$150,00 mensais para a maioria deles. Esta renda, conforme o IBGE, 

classifica os catadores como classe D, ou seja, os mais pobres da cidade, ao contrário da classe A que indica 

os estratos mais abastados. 
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urbano somente pode ser percebido a partir de seu conteúdo e do que o contém. É necessário 

compreender as configurações desta pobreza em nosso país. 

 Para Vera Telles (1992), a pobreza vivenciada por grupos semelhantes aos catadores é 

de tal forma visível e naturalizada nas grandes capitais brasileiras que pode parecer 

desnecessário problematizá-la. Além disso, a autora argumenta que a pobreza é um tema sobre 

o qual “parece haver pouca dúvida [...] é como se ele fosse um dado, pronto para a 

observação, disposto previamente para o olhar analítico, bastando apenas circunscrever 

aspectos, delimitar o âmbito da discussão e definir o horizonte teórico das questões tratadas” 

(1992, p. 1). Entretanto, apesar de todas as problematizações, de inúmeros estudos e de fazer 

parte da retórica de políticos e intelectuais brasileiros há décadas, a pobreza brasileira 

persiste, e agora, mais que nunca, se metamorfoseia nas grandes metrópoles nos mais diversos 

formatos. Antes, a pobreza era observada na mendicância ou na loucura dos que 

perambulavam pelas ruas como perdidos. Hoje, toma a forma dos desempregados de longa 

duração, sem possibilidade de retorno ao mercado, tendo em vista um desemprego 

estrutural
14

,
 
e também dos aposentados empobrecidos, por trabalhadores informais, que a 

exemplo dos catadores, sobrevivem de ocupações precárias (Telles, 1992). 

Por isso, como nos coloca Telles (1992), a pergunta persiste: por que tanta pobreza em 

uma sociedade como a brasileira, que passou por processos de urbanização, industrialização e 

modernização institucional? De uma forma ou de outra nossa sociedade encontrou 

mecanismos de negociação de interesses conflitantes, proclamou direitos trabalhistas e sociais 

e prezou por um discurso de quem almeja estar à altura dos padrões do primeiro mundo. 

Sendo assim, a persistência da miséria se transforma em um enigma.  

A autora salienta que há um registro equivocado sobre o tratamento dado à questão da 

pobreza em nosso país. Ela se utiliza do termo “encenações” para referir-se às interpretações 

sobre a pobreza que acabaram por construir um senso comum a respeito do problema. Uma 

destas interpretações trata o pauperismo como um resquício que fugiu à potência civilizadora 

da modernização, pois se acreditava, partindo-se deste pressuposto, que, com o advento do 

progresso e do desenvolvimento econômico, a pobreza tenderia a diminuir e deixaria de ter 

características tão gritantes. Já em uma segunda interpretação, a pobreza é tratada como uma 

carência. Esta concepção do pobre como carente, estabelece outra representação, a da figura 

_______________ 

14 Entende-se por desemprego estrutural aquele que resulta na eliminação de postos de trabalho, de forma 

definitiva. Ele é causado essencialmente pela “reengenharia” ou “reestruturação” produtiva das empresas e 

eventualmente, de órgãos públicos. Diferencia-se do desemprego “conjuntural” onde a falta de emprego é 

causada por um conjunto de fatores negativos e prejudiciais aos negócios (Antunes, 1999). 
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do necessitado, isto é, aquele indivíduo, ou grupo de indivíduos, que precisa da ação 

assistencial e da tutela do Estado. Nesta perspectiva assistencial e tutelar, os direitos são 

transfigurados em ajuda, a justiça é transformada em caridade e a participação é substituída 

pela tutela (Telles, 1990). O Estado, exercendo um papel de mediador social, segmenta os 

direitos de cidadania e sua ação, enquanto tutor, é decidir quem terá ou não acesso a esses 

direitos, que acabam, então, por perder seu caráter de universalidade. 

O pobre, nesta perspectiva em que é visto como necessitado, forma parte de um 

imaginário social que contrapõe o perfil do trabalhador ao do marginal. Os trabalhadores, 

nesta representação, são aqueles que conseguiram sobrepor-se às intempéries do mercado e 

por isso seriam merecedores dos direitos corporativos da legislação trabalhista. Os 

marginalizados são aqueles que, por incompetência ou leviandade, acaso ou pelos azares do 

mesmo mercado, não conseguiram adequar-se às suas exigências, ficando assim excluídos de 

suas oportunidades, livremente oferecidas a todos. Devem, portanto, ser tutelados. Ambos os 

critérios, o tutelar ou o corporativo, são adequados ao capital, considerando que reforçam a 

representação do trabalhador produtivo e são obstáculos à universalização de direitos. (Telles, 

1990). Entretanto o mais grave desta concepção, que transforma as limitações impostas pelas 

conjunturas políticas e sociais brasileiras em questões relacionadas a códigos morais da vida 

privada, é que ela é traduzida em uma “dificuldade de formulação dos dramas diários 

(individuais e coletivos) na linguagem pública dos direitos” (Telles, 1994). 

Para os pobres, entretanto, em sua realidade cotidiana, estas classificações que 

distinguem o trabalhador do marginal estão completamente diluídas diante da constante 

insegurança frente às necessidades de sobrevivência (Telles, 1990). Observando a trajetória 

dos catadores que estamos acompanhando, nos fragmentos das suas experiências aqui 

apresentadas, pode-se ver que esses trabalhadores circularam no cotidiano da cidade entre 

práticas de legalidade e de ilegalidade, já que as circunstâncias fizeram com que transitassem 

entre o emprego, o desemprego e a informalidade, estabelecendo tramas e estratégias diversas 

para sobreviver. Tome-se a trajetória de Adamir, que em um momento foi operador de 

máquinas na grande São Paulo, e, em outro, estava vendendo vasilhames de perfumes 

encontrados no lixão aos falsificadores destas fragrâncias. Da mesma forma, ao longo do 

percurso de suas vidas, pode-se encontrar em uma mesma família de catadores, em momentos 

diversos ou concomitantes, e residindo em um único espaço, uma mãe aposentada, uma filha 

catadora cujo marido é empregado formalmente em uma empresa de recolhimento de resíduos 

e um irmão que trafica drogas. Assim, em uma única família encontram-se os que seriam 

classificados como marginais e os que seriam classificados como trabalhadores. Em alguns 
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momentos, os membros dessas famílias são trabalhadores formais, em outros, são 

trabalhadores informais, exercendo, muitas vezes, atividades ilegais. Como se percebe, são 

arranjos diversos que configuram formatos que não se adequam ao padrão estabelecido por 

um imaginário de família organizada. Ao acompanhar agora um instantâneo da caminhada de 

Irani, catadora do Jangurussu, perceberemos um exemplo destes novos arranjos familiares no 

decorrer de sua história: 

 

“Aí esse meu filho ele tinha 10 anos quando começou a usar droga. Começou a usar 

droga, começou a roubar, e o pessoal vinha na minha porta dizer que se ele não 

pagasse ele morria e eu dizendo: 

- ele não vai pagar, que ele não tem condições. E eu muito pior! 

Aí foi esse sofrimento todo né! As meninas não dormiam. Elas tinham medo, elas 

passavam a noite acordada mais eu no pé da porta. Eu sei que esse período - 

mataram ele agora com 22 anos - que ele começou a usar droga até bem dizer agora, 

próximo, o nosso sofrimento era esse né. Aí teve um tempo que eu fiquei internada 

né, com a minha menina. Aí eu separei eles né, botei cada um na casa de uma amiga 

minha. Separei eles tudim. Quando eu cheguei em casa do hospital não tinha mais 

nada dentro de casa. Mais nada, nada, nada. Além disso ele tinha roubado um 

traficante que tem ali. Aí ele (referindo-se ao traficante) disse:  

- você não tá nem doida de vim pra cá. Se a gente não conseguir matar ele, a gente 

começa por você. 

Aí tinha um pedaço de terreno assim da casa que ficou. Eu vendi à mulher por mil 

reais. Aí fiquei segurando pra manter eles. Eu tive que trabalhar doente assim 

mesmo pra não faltar o feijãozinho deles. Aí pronto. Aí eu que mantenho. Eu fui 

lidando com a vida né?!” 

(Irani, 43 anos, catadora) 

 

 Ambas as experiências, de trabalhador ou de marginal, são vivenciadas pela família de 

Irani, e ambas constituem algum nível de sofrimento, pois, recentemente, essa trabalhdora 

perdeu o filho cruelmente assassinado por traficantes, a quem devia. Este tipo de situação não 

é incomum nos percursos de pobreza dos catadores que ora lidam com as agruras do 

desemprego ou com a exploração do trabalho, seja ele formal ou não, e ora lidam com as 

experiências de violência, próprias, por exemplo, do tráfico de drogas, disseminado entre seus 

familiares. Todas essas vivências destes sujeitos se entrecruzam. 

 Embora transitem em suas trajetórias oscilando, como vimos, entre situações de 

trabalho, violência e informalidade, percebe-se, pelos seus depoimentos, que constroem suas 

representações a partir de uma perspectiva moral do trabalho. Isto ocorre, conforme analisa 

Telles (1990), porque, em relação aos trabalhadores pobres, se do ponto de vista de suas 

práticas sociais aquelas clivagens (trabalhador x marginal) perdem sentido, elas importam e 

estão presentes em suas vidas, pois são elas que montam o cenário no qual é representado seu 

lugar na sociedade. 

 Assim, nos depoimentos dos catadores do Jangurussu, percebemos, em muitos 
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momentos, o desejo de colocar-se na posição de trabalhador e de reter esta identidade em 

contraposição à de marginal. É ainda no depoimento de Irani que encontramos esta postura: 

 

“A gente ser catador é um orgulho, pra mim é um orgulho. Porque primeiro a gente 

tá trabalhando, a gente não tá roubando né! E mesmo assim era pra ser era fichado 

na prefeitura. A nossa posição né! Porque é uma posição de valor, mas não ser 

chamado de urubu né! Uma vez a gente foi lá pra o PV (referindo-se à coleta de 

material reciclável que os catadores realizavam durantes os jogos de futebol no 

estágio Presidente Vargas, em Fortaleza). Aí a gente foi tudo dentro do carro. Aí nós 

passamos aí um monte de gente gritou:- vai magote de urubu! Com a gente. Mas só 

que eles não sabem que a gente tem valor, até melhor do que o deles. Porque nós 

somos trabalhador. Não é obrigado a gente ser catador e ser urubu. A gente é catador 

e com orgulho né?! Só que por enquanto eles não tão dando valor né?! é nosso suor! 

eu me orgulho de ser catadora. Graças a Deus. O que eles dizem com a gente não me 

atinge não.” 

(Irani, catadora do Jangurussu, 2010) 

 

 Acompanhemos agora o percurso de Irani, ainda que não de forma cronológica. 

Migrante, pobre, catadora, mãe de um assaltante e consumidor de drogas ilícitas. As 

referências de Irani ao orgulho por sua atividade e ao seu suor mostram uma tentativa de 

construir e reter sua identidade como trabalhadora, visto que constata, nas explosões verbais 

de outros sujeitos contra sua pessoa e seu grupo, o preconceito latente em relação às demais 

representações de seus papéis sociais como catadora, migrante e pobre. Outra identidade, a de 

trabalhadora, é que lhe daria acesso aos direitos restritos aos trabalhadores formais, por meio, 

como disse ela, de um vínculo empregatício – ser fichada na prefeitura – e um 

reconhecimento pela contribuição que, com sua força de trabalho, presta à sociedade. Afloram 

também, em suas declarações, a percepção de que não há um lugar reconhecido socialmente 

para os pobres sejam eles marginais ou trabalhadores. Afinal, entre estas duas classificações, o 

que há? Há a realidade cotidiana, trajetos, experiências vividas por estes agentes que mesmo 

estigmatizados, realizam esforços para adequar-se a conceitos relativos a uma moral privada, 

ainda que sejam tratados pela via da repressão ou da tutela, e não como sujeitos de direitos. 

 Aqui vale a pena uma pequena digressão, pelo que há de relevante e também de 

curioso, sobre a construção histórica desta moralidade do trabalho e sobre a resistência, por 

vezes lúdica, em seu conteúdo subjetivo, a esta decência historicamente construída em relação 

à identidade de trabalhador. Kowarick (1994), tecendo considerações sobre a formação da 

mão de obra livre no Brasil, relata que, para os trabalhadores livres do período escravocrata, o 

ato de trabalhar estava relacionado às formas mais aviltadas da existência, já que o esforço do 

labor vinculava-se, no imaginário do período, à condição humilhante do escravo. Por sua 

disfuncionalidade aos interesses das classes dominantes da época e por este imaginário, 



57 

 

construído no período, a maioria dos homens livres brasileiros não havia ingressado nas 

fileiras do trabalho livre regular. Durante a escravidão, esta mão de obra dedicava-se às 

atividades nas quais o escravo, pelos riscos de fuga, era pouco utilizado.  

 Após a abolição, não houve qualquer valorização da mão de obra nacional livre ou 

daquela recentemente liberta. Kowarick mostra que a classe senhorial do período optou por 

substituir os escravos por uma força de trabalho de imigrantes. Essa classe acusava os 

trabalhadores livres do Brasil de serem indolentes vadios e inaptos ao trabalho organizado. 

Este quadro mudou a partir da primeira guerra mundial, em meados de 1917, quando a força 

de trabalho imigrante se tornou escassa. Os instrumentos ideológicos da época realizaram, 

então, um esforço de revalorização discursiva da mão de obra livre nacional, no intento de 

estabelecer uma apreciação moral positivada ao conceito de trabalho, até aquele momento 

vinculado à condição dos cativos. Este movimento de ressignificação do juízo acerca do 

trabalho se intensificou nos anos de 1930. 

 Citelle (2008) destaca particularmente as estratégias implementadas durante o Estado 

Novo de reafirmar o valor do trabalho. O Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado 

Novo normatizava as manifestações culturais, especialmente as veiculadas pelo rádio, 

reorientando as temáticas que apologizavam o ócio e a malandragem. Para Citelle, os sambas 

e as músicas que faziam troça à louvação ao trabalho difundida pelo Estado, faziam parte de 

uma estratégia contradiscursiva e a única reação esperada do Estado só poderia ser a de 

controle, dadas as circunstâncias da época em que era fundamental para a lógica do 

capitalismo disciplinar a mão de obra nacional. Segundo Citelle, 

 

Desenhava-se, portanto, a nítida incompatibilidade entre a ideologia do progresso, o 

acordo de classes, a expansão das fábricas, e o som de um samba como Lenço no 

pescoço, escrito em 1933 por Wilson Batista: “Meu chapéu de lado / Tamanco 

arrastado / Lenço no pescoço / Navalha no bolso / Eu passo gingando / Provoco e 

desafio / Eu tenho orgulho / Em ser tão vadio.” A desordem resultante do 

descompromisso frente ao cartão de ponto, claro impedimento para a ampliação do 

espetáculo gerado pelos rolos de fumaça que saíam da chaminé das fábricas e 

cortavam bairros e subúrbio de São Paulo ou do Rio como se fossem flechas brancas 

rasgando o céu azul, merecia a sofisticação de estratégias simbólicas ancoradas em 

politicas culturais de responsabilidade estatal que combatessem o desvio. Um país 

que avançava, que havia desempenhado uma nova legislação trabalhista, a despeito 

da inglória inspiração, merecia melhor tratamento por parte dos compositores 

populares (Citelle, 2008, p 9-10). 

 

 E assim, por meio de um investimento cultural, além de outras estratégias, como a 

promoção de festas e cooptações de poetas, foi encabeçada pelo Estado a difusão de uma ideia 

de revalorização da representação do trabalho. Dessa forma, em 1941, é o mesmo sambista 
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Wilson Batista, agora em parceria com Ataulfo Alves, que canta: “Quem trabalha é que tem 

razão / Eu digo e não tenho medo de errar / O bonde São Januário / Leva mais um operário / 

Sou eu que vou trabalhar”. Entretanto, a carnavalização popular, ainda assim, realizava suas 

pequenas “vinganças”, criando piadas e reinventando alegorias, como as ouvidas nas ruas do 

Rio de Janeiro: “O bonde de São Januário leva mais um sócio otário / Sou eu quem vou 

trabalhar” (Citelle, 2008). 

 Em meio a lutas, objetivas e simbólicas, a valorização positiva da categoria trabalho 

teve sucesso neste processo histórico, e contemporaneamente é uma referência subjetiva para 

os catadores entrevistados. Revendo o depoimento de Irani, percebe-se, entretanto, que ela 

tem consciência de que a obediência a este conceito moral não lhe traz a recompensa objetiva 

prometida subjetivamente. 

 Telles (1990) analisa que, neste momento, é percebido o contrassenso entre a tentativa 

dos pobres de corresponder, com seu esforço, à representação moral de trabalhador e à 

ausência de reciprocidade, que se espera da vida em sociedade para com aqueles que lutam 

por adequar-se. Assim, eles se dão conta do descompasso do trabalho não reconhecido, do 

esforço não recompensado, da remuneração que não corresponde a valores dignos. Para a 

autora, esta quebra de reciprocidade é percebida como uma injustiça e vivida como 

sofrimento moral. 

 Este sentimento de ausência de reciprocidade social também pode ser sentido no 

depoimento a seguir, dado por Iracema – a catadora irmã de Téia. Ela relata mais um 

fragmento de sua trajetória e mostra a experiência de quem já sofreu com a confusão de 

percepção estabelecida socialmente nas representações do pobre como marginal em potencial: 

“o povo tem preconceito com catador. Em primeiro lugar acham que o catador é desonesto. 

Acha que o catador pode ser ladrão, traficante. É como se diz, uma pessoa que não merece 

confiança”. Vera Telles analisa esta confusão de tratamento dado aos pobres: 

 

Neste caso, a questão da violência urbana esclarece muita coisa sobre o que é ser 

pobre na sociedade brasileira. A associação entre criminalidade e pobreza é 

cotidianamente construída não só pela forma como a criminalidade é tratada nos 

meios de comunicação de massa, mas também e, sobretudo pela prática rotineira da 

prisão por vadiagem de trabalhadores sem carteira assinada; pela suspeita que recai 

sobre o trabalhador informal, sempre sujeito a ser confundido com marginal; pela 

acusação de comportamento suspeito, razão suficiente para a prisão para 

“averiguação”, dirigida contra qualquer um que por razões diversas, cai nos critérios 

usados pelas forças policiais para diferenciar o bandido perigoso, o pobre ordeiro, o 

trabalhador honesto e chefe de família cumpridor de seus deveres; pelo estigma que 

sofre o favelado, vivendo entre a violência das batidas policiais, o temor que sua 

presença provoca e a recusa de oportunidades de trabalho, prova evidente de que sua 

condição de moradia serve como um credenciamento em negativo para o mercado 

de trabalho (Telles, 1990, p. 38). 
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 Estas clivagens entre os conceitos de trabalhador e bandido foram incorporadas pelos 

catadores, que construíram sua identidade ao longo de sua caminhada, lado a lado com a 

cidade e a partir de suas experiências vivenciadas no espaço urbano em situação de pobreza. 

 Continuando com a observação dos fragmentos das vidas dos catadores do Jangurussu, 

encontramos na experiência da favelização mais um aspecto representativo de suas histórias. 

As dificuldades iniciais de moradia e as estratégias utilizadas para habitar bem estão presentes 

no percurso de todos os entrevistados e são a expressão do significado material e simbólico 

que o acesso a este direito básico tem. O indicador habitação é mais um parâmetro que 

caracteriza a pobreza urbana. 

 Os relatos dos catadores, quando narram sua chegada à cidade, revelam que estes não 

tiveram opção acerca de que locais da metrópole usufruir, já que ela é segregadora e dividida 

em áreas muito bem definidas. Quando se aproximaram, foram obrigados a adaptar-se ao que 

ela oferecia. Desde o início, seus destinos foram os bairros mais fragilizados, as favelas, as 

áreas de risco, os bairros distantes do centro e com pouca infraestrutura. Os espaços 

oferecidos a esta população migrante eram desprovidos de condições físicas mínimas. É o que 

podemos observar no depoimento da catadora Cleusa: 

 

“Ai passou um determinado tempo, ele (referindo-se ao pai) passava o dia 

trabalhando mais ela (referindo-se a mãe), eu na creche mais ela (referindo-se à sua 

irmã), passava o dia. Quando era de noite ela ia pegar. Aí quando era no tempo dessa 

casa eles fizeram de tudo, passaram a pior das humilhações porque você morar em 

casa alugada é pior do que tá morando no meio da ponte. Porque que na hora que o 

dono quer pegar a casa você tem que entregar. Todo dia ele aperreava por essa casa, 

todo dia ele aperreava por essa casa, porque ele soube que a COHAB ia dar casa pro 

pessoal carente, já que tinha muita gente que já tava na beirada do rio. E essa casa 

que a gente tava alugando dele era na beirada do rio. Quando chovia, chuva forte 

carregava as coisa da gente tudinho, carregava tudo. Tem um ditado que diz que 

pobre nunca tem nada, mais que quando perde, perde tudo (risos). Ai quando chovia 

a água vinha dentro de casa, carregava tudo que a pessoa tinha. Não podia nem 

dormir. Carregava as vida né, porque as vezes levava tudo! Tudo tudo. E assim a 

gente vem seguindo né de lá pra cá. Com problemas, com lixo com qualquer coisa 

mais estamos ai, se Deus quiser a gente vai vencer.” 

(Cleusa, 27 anos, catadora) 

 

Acompanha-se nos relatos das trajetórias uma nova migração, desta vez, em relação 

aos bairros internos à cidade. Os catadores migravam por motivos diversos: ou porque viviam 

de aluguel, ou pela má qualidade das moradias e, posteriormente, quando iniciavam a 

atividade da catação, migravam com o objetivo de acompanhar a rota dos lixões da cidade, se 

deslocando por várias vezes e seguindo as mudanças da própria Fortaleza. É fácil acompanhar 

estes percursos nos inúmeros depoimentos dos catadores, já que a questão da dificuldade de 
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moradia é recorrente nos seus relatos. Marineide, por exemplo, fala das constantes migrações 

da família: 

 

“Eu me lembro que quando eu era pequena eu não estudava. De manhã eu ia pra 

creche aí da creche eu fui pras escola. Aí das escola foi o tempo que ela (referindo-

se a sua mãe) começou a morar de casa alugada. Aí eu não acompanhei os estudo. 

Da Palmeira começou a se mudar. Foi lá pra Aldeota. Aí a gente foi acumpanhano. É 

porque a gente morava de aluguel aí o mais que a gente passava num canto era um 

ano né?! Que aí ia subindo né?! Aí na adolescência num deu pra eu interar todo os 

estudo direito né?! Que atrapalhou também. Quando eu tava certa de receber as 

provas pra terminar, pra ficar de férias, aí não recebia as provas direito. Assim num 

dava. E aí por aí ia. Ai eu tava estudando a noite agora. Mas agora não cai mais a 

ficha.” 

(Marineide, catadora do Jangurussu, 2010) 

 

A obra “Viver em Risco”, de Lúcio Kowarick (1994), aponta a habitação como um dos 

componentes vitais para a conformação do padrão de vida urbano. A precariedade das 

moradias descritas aponta para a fragilidade de seus habitantes. As figuras 1 e 2, mostradas 

anteriormente já comprovavam a vulnerabilidade das habitações dos catadores. 

Kowarick (1994) informa, referindo-se principalmente às favelas e à pobreza das 

moradias nestes espaços, que não existem políticas massivas na área de habitação destinadas à 

população de baixa renda. Nas visitas às residências dos catadores, durante a pesquisa de 

campo, foi possível constatar várias situações de ausência de infraestrutura mínima. Toda a 

região atualmente ocupada pelas moradias dos catadores era local de despejo dos resíduos no 

período em que existia o lixão. Para que as casas fossem construídas, foi preciso que este lixo 

fosse completamente aterrado. Entretanto, como o aterramento não foi realizado de maneira 

eficiente, alguns dos moradores sofrem até hoje com problemas de estrutura em suas casas. O 

solo, por vezes, cede dando lugar a buracos no chão das residências. O relato de Glaura expõe 

estes fatos: 

 

“O lixão começou ali no FAC (referindo-se à Fundação de apoio à criança, que 

hoje funciona como creche e conforme relatos, na época da chegada do lixão era 

um galpão abandonado). Nós comecemo a catar no FAC, porque o lixão começava 

já dali, ao redor do FAC, e nos vimo lá do Henrique Jorge, nos fiquemo tudo no 

FAC, morano, que aqui não tinha casa. Aqui era só mata mesmo, e depois do mato 

começava o lixão. Aí foi tudo assim, abrangendo assim de lixo né?! É tanto que 

essas casas aqui, elas não tem segurança, porque elas são feita em cima do lixo. Os 

alicerce dela é tudo no lixão. Se passar um carro aqui o barulho fica feio dentro de 

casa. E ai continuo, foi continuando. Aí lixão, lixão, que já chegou a esse morrão de 

lixo.” 

(Glaura, 40 anos, catadora) 

 

Conforme relataram os catadores, os antigos moradores do lixão foram beneficiados, 
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quando aconteceu a desativação, com um conjunto de casas e, embora a maioria não tenha 

sido agraciada com o benefício, muitos têm hoje abrigo em casas de tijolos em razão desta 

ação estatal realizada no período. Entretanto, após a construção do conjunto habitacional, os 

catadores não contemplados pelo projeto de habitação e outros que se instalaram no local, 

mantêm casas que permanecem com características próprias a processos de favelamento.  

Com referência à história de Fortaleza, sabe-se que a expressão de diferenças sociais 

percebida na cidade pela definição de espaços por nível de renda, não é um fenômeno novo. 

Assim como em outras capitais, também em Fortaleza, a configuração do espaço obedeceu à 

lógica dos interesses do capital e dos grupos que detêm o poder econômico (Bernal, 2004). 

Esta lógica faz surgir uma cidade vitralizada em que os indivíduos estão agrupados, a partir de 

suas possibilidades econômicas, em locais mais ou menos valorizados financeiramente. A 

formatação desta cidade vitralizada deu-se de forma processual. Sebastião Ponte (2001) 

historiografa os artifícios de controle social utilizados pelas elites intelectuais fortalezenses 

para a ordenação do espaço urbano. 

 Ponte (2001) informa que a metrópole alencarina tornou-se polo econômico social 

hegemônico da região na segunda metade do século XIX. Este desenvolvimento, segundo ele, 

foi alavancado pela exportação de algodão para o mercado externo. Em consequência dele, 

diz o autor, seguiram melhorias no espaço de Fortaleza: modificações em seu porto, 

construção da estrada de ferro Fortaleza-Baturité, incremento de firmas estrangeiras, e 

crescimento do comércio. A cidade começou a adquirir nova forma física. Surgiram os 

primeiros sobrados, casas de belas fachadas, os primeiros prédios públicos mais imponentes, 

calçamentos, redes de iluminação a gás carbônico. Os estabelecimentos comerciais ocuparam 

o entorno da Praça do Ferreira e as residências se deslocaram para vias mais afastadas (Ponte, 

2001). 

 Mas foi a partir da década de 1930, conforme relata Ponte (2001), que a cidade sofreu 

um processo de crescimento desordenado. O fenômeno, segundo o autor, foi consequência da 

seca de 1932. Naquele momento, surgiram os primeiros aglomerados com características de 

favelas. Paralelamente a eles, as camadas dominantes transferiram-se do centro para áreas 

periféricas, cuidadosamente selecionadas, que deram origem aos primeiros bairros nobres. 

Ponte (2001) ressalta que, na verdade, este movimento burguês em direção a espaços 

específicos já se iniciara desde 1915, quando, em razão de mais uma estiagem, a cidade 

recebeu levas de flagelados. O autor se reporta a este período da seguinte forma:  

 

A ocupação do Jacarecanga e, em menor escala, da Praia de Iracema pelas elites, a 
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partir da década de 20, configura o surgimento dos primeiros bairros elegantes da 

Capital, delineando com maior visibilidade os novos espaços burgueses e reforçando 

a segregação sócio espacial entre ricos e pobres da cidade. Segregação essa mal 

encoberta pelas asas da filantropia e do assistencialismo, nos quais a Igreja e as 

famílias de intelectuais católicos tinham grande participação. [...] 

O movimento da multidão na capital também se adensou (a população em 30 atinge 

os 100 mil habitantes) e na sua maior parte era formada pelos que a ordem 

capitalista civilizadora procurava disciplinar e que ao mesmo tempo produzia: os 

operários e demais categorias de trabalhadores com suas greves, associações e 

partidos políticos, e os trabalhadores em disponibilidade, os mendigos, menores 

abandonados, prostitutas e todos os pobres com suas aparências e comportamentos 

tidos como selvagens, nocivos e constrangedores (Ponte, 2001, p. 60). 

 

No decorrer do século XX, como vimos anteriormente, com os processos sucessivos 

das migrações, a cidade tomou, pouco a pouco, a configuração que tem atualmente, um vitral, 

semelhante ao que mostra a figura 8: um mapa que, classificando a população por seu nível de 

renda, faz com que se percebam as segmentações bem definidas entre espaços de pobreza e de 

riqueza. 

 

 

 

Figura 8: Classificação sócio econômica do município de Fortaleza.  

Fonte: Insea (Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável) 

  

 

Acerca da distribuição sócio espacial de Fortaleza, Bernal (2004) argumenta que ela 

segue a mesma disposição das grandes cidades brasileiras. A gestão dos espaços se orienta no 
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sentido de torná-los competitivos para o mercado do turismo e dos capitais privados e não no 

sentido de atender as demandas populares. Há nesta lógica uma inclinação para que o 

conceito de espaço seja substituído pelo de “foco de competitividade”, o qual valoriza setores 

de alta produtividade com capacidade de garantir inserção na economia mundial. Neste 

sentido é que convém a construção das obras como: a revitalização da Ponte dos Ingleses, do 

restaurante Estoril, a construção do Centro Dragão do Mar, ou a transformação de uma parte 

da Praia de Iracema em local de comercialização e de serviços. 

 Bernal (2004) sugere que se observe acuradamente estas transformações e entende que 

elas valorizam ou desvalorizam o território, acentuando desigualdades. A Praia de Iracema, o 

Centro e a Aldeota são espaços realçados com construções de grandes equipamentos de 

comércio e serviços, como os novos mercados São Sebastião e Central, o Centro Cultural 

Dragão do Mar, vários shopping centers; enquanto os bairros da periferia recebem tão 

somente pequenas obras, como calçamento e caiação do meio-fio. 

 Para a autora, esta política consolida a cidade rica, infraestruturada e bem atendida em 

serviços, mas também aumenta a cristalização da cidade pobre. É a expressão da ambição 

imobiliária que acentua a segregação, as desigualdades e a exclusão no sistema habitacional. 

A situação do espaço habitado se agrava, pois cresce o número de favelas e, paralelamente, de 

condomínios fechados, microespaços da burguesia (Bernal, 2004). Há um “esquartejamento” 

da cidade, segregada pelo poder das classes superiores.  

 Bernal (2004) traduz seu pensamento em números. Em 1985, Fortaleza contava com 

234 favelas com 64.035 domicílios, 70.450 famílias e 352.250 pessoas residentes. Em 1991, a 

cidade apresentava novos números: 313 favelas com 98.258 domicílios, 108.145 famílias e 

540.720 habitantes. Em 2004, o número de favelas já chegava a 614 (mais de 67 situadas nas 

áreas de risco) com mais de 700 mil pessoas vivendo em situação de exclusão habitacional. A 

experiência de habitar áreas de risco foi um dos motivos para as migrações internas dos 

catadores em Fortaleza, como vimos no depoimento de Cleusa, colocado anteriormente. 

 Os catadores de que se fala neste trabalho, em seu percurso, passaram por uma 

situação de expropriação do espaço que os conduziu de senhores e transformadores do bairro 

do Jangurussu a elementos indesejados. Enquanto o bairro era tomado somente pelo lixão, 

esses catadores tinham sobre ele um controle razoável, embora com interferências repressivas 

do Estado. Com a chegada dos estratos médios, os catadores do lixão foram expropriados 

deste controle. Este momento de expropriação será aprofundado no próximo capítulo. No 

momento, segue mais uma cena da trajetória dos catadores. Os fragmentos extraídos de suas 

narrativas e transcritos a seguir falam do limiar de sua pobreza: a experiência da fome. 
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Dentre as situações de ausência de direitos vivenciadas pelos catadores, a fome é uma 

das causas para os caminhos que foram levados a percorrer. A fome os conduziu a situações 

de mendicância e à circunstância de catadores de lixões, experiências que mostram o limite 

máximo da negação de igualdade social com os demais cidadãos. A fome é uma das 

expressões definidoras da pobreza. Ela é a síntese da ausência absoluta de direitos, já que 

quando uma pessoa chega a sentir fome, por certo todos os seus outros direitos de cidadania – 

saúde, educação, habitação – já lhe foram subtraídos. Seria redundante afirmar, pelos 

depoimentos já citados dos catadores migrantes, que em nosso país esta face da pobreza tem 

raízes históricas que acompanham o sofrimento do homem do campo que foge da exploração 

dos grandes latifúndios para encontrar-se com igual carência no espaço urbano. O depoimento 

de Joviana, reproduzido a seguir, narra um dos períodos de escassez pelo qual sua família 

passou em Fortaleza: 

 

“Quando ele (referindo-se ao marido) chegava em casa, ele levava aquele 

dinheirinho: cinco, três real. Naquele tempo não era nem esse dinheiro, era mixaria. 

Ele chegava em casa era que ele ia comprar meio quilo de peixe salgado, ou meio 

quilo de arroz, ou meio quilo de feijão pra dar de comer a mim, porque os menino 

era pequeno, tomava ou era um chá, ou um leite. Nesse tempo era a Martina ,o Ageu 

e o Ramon né?! Nesse tempo a Martina era por aqui assim, os outro menino eram 

mais pequeno, e nessa época eu não trabalhava, eu vivia dentro de casa esperando 

por ele. Era a vontade dele, eu não trabalhava mais. Aí é tanto que eu via que a gente 

ia se acabar de fome; eu de resguardo, eu descansava de manhã e passava o dia 

todinho sem comer nada mulher, só o bichinho no fundo da rede lá [...] 

Eu tinha que esperar ele chegar com 01 kg de arroz hoje... , hoje ele botava, passava 

2, 3 dia..... Eu tinha que passar uma semana com aquele quilo de arroz que ele 

trouxe naquele dia, que ele só vai trazer outro na sexta feira. Por exemplo se ele 

trouxer um quilo de arroz na segunda feira ele só vai trazer outro quilo de arroz na 

sexta feira, no sábado ou no domingo. E eu dentro de casa com aqueles filho que eu 

tive com ele. Ou 2 ou 3 eu tinha que passar com aquele pacote de leite, eu tinha que 

passar com aquele quilo de arroz pra dá de comer aqueles menino, pra almoçar e 

jantar e dá de comer a ele quando ele chegasse. […] E não tinha como eu sai de 

dentro da minha casa e deixar meus filho, de dentro da minha casa, e ir morar nas 

casas dos outros pra ir trabalhar. Com quem eles iam ficar? Aí é que eu via que eu ia 

passar fome mesmo com os meu meninos. Era que eu pedia a minha vizinha pra 

ficar com meus menino enquanto eu ia lá no outro lado da pista - eu não tenho 

vergonha de dizer. Porque mulher eu tinha vergonha era dela me dar o decomerzinho 

dela, dar uma panelinha dela pra mim matar minha fome. Não era matar, era 

remediar meu estômago e o estômago dos meus filhos. Porque meu marido só 

chegava de noite; ele podia trazer e podia não trazer né?! Ela quem me dava. Eu pra 

não me sujeitar nem a pedir a ela nem a ele, me deu aquela coisa na minha cabeça : - 

meu Deus, eu não vou morrer de fome, nem vou deixar meus filhos morrer de fome 

não! Eu vou ter que ir naquelas casa acolá atrás de qualquer coisa pra mim fazer, ou 

um serviço, ou pedir um bocado numa  casa pra mim trazer pros meus filho. Foi isso 

que aconteceu lá no Alto da Balança. Eu morava no Alto da Balança na beira do rio, 

numa casinha velha de palha. Eu tinha a Marta o Ageu e ele aí (referindo-se ao filho 

que está incapacitado). Não tinha como as vizinha tá todo dia me ajudando com um 

caldo de feijão uma colher de açúcar. Eu atravessei a pista com um saco na mão, fui 

na casa de uma senhora pra pedir uma lavagem de roupa pra mim ou um engomado 

ou uma coisa assim parecida. E tudo isso por causa daqueles filhos, que eu não 

podia deixar só. Foi por isso que eu cheguei nas casas dizendo: - minha senhora é o 
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seguinte, se a senhora não tiver uma lavagem de roupa ou uma faxina pra mim dar, 

pois me dê pelo menos um bocado pra levar pros meus filho, que tão se acabando de 

fome, e eu também. E todo santo dia eu ia pras casa pedir, pra dar de comer a meus 

filho. E a ele também (referindo-se ao marido), quando ele não trazia.” 

(Joviana, 65 anos, catadora) 

 

 Como se vê, a urgência em preservar um direito, que é necessidade básica, ou seja, o 

acesso aos alimentos, leva os catadores a situações como a mendicância. A fome é um instinto 

e, por isso mesmo, possui um caráter de irracionalidade, pois está ligada à preservação da 

vida. Assim sendo, nenhuma vergonha, medo ou outras representações culturalmente 

estabelecidas impediram os catadores de se colocaram na situação de pedintes. A seguir, 

apresentamos o relato de Fani, quando declara que já foi mendicante. A catadora Fani vive em 

situação de penúria. Seu barraco é muito pequeno para a quantidade de filhos que tem. Além 

de trabalhar na usina de triagem ela coleta materiais recicláveis nas ruas da cidade para 

aumentar a renda. Neste trecho, Fani comenta sobre sua carroça e sobre suas caminhadas pela 

cidade: 

 

“Essa carroça eu comprei por cinquenta reais. Aí eu saio, eu trago ela cheia de ferro. 

Trago comida para os meus filho. O povo me dão! Perguntam quanto eu ganho. Eu 

não tenho vergonha de dizer! Porque a gente não pode sair dum canto pra falar né! 

Se eu ganho salário? Como é que eu ganho? Tem um doutorzinho aí que me dá pra 

comprar alguma coisinha. Ele diz: - mas na tua casa falta alguma coisa? Falta! Tem 

que dizer né?!” 

(Fani, 50 anos, catadora) 

 

Os relatos sobre a mendicância, feitos pelos catadores, sempre estão acompanhados de 

expressões semelhantes a “eu não tenho vergonha de dizer”, como podemos rever nas 

colocações de Joviana e de Fani. Esta frase, elaborada em um tom semelhante ao de um 

pedido de desculpas, aproxima-se das declarações de outros entrevistados que utilizaram o 

velho jargão: “porque pedir é melhor do roubar, não é?!” Esta colocação, utilizada por muitos 

dos depoentes, faz, mais uma vez, uma alusão à moral do trabalho. A condição de pedinte, 

muitas vezes, é vinculada às representações do “pobre preguiçoso”. Por isso, entre ser 

considerado preguiçoso e ser percebido como bandido, os catadores optam pela primeira 

classificação, considerada por eles menos desonrosa. Justificam, entretanto, em suas falas, a 

postura de pedintes, no intuito de resguardar a autoimagem, mesmo quando a prática da 

mendicância é eventual. 

 Alba Zaluar (1994), em seus estudos sobre famílias pobres na favela Cidade de Deus, 

no Rio de Janeiro, foi precursora nos estudos sobre as representações sociais dos pobres 
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acerca do trabalho. Conforme o pensamento desta antropóloga, identidades sociais são 

construídas opondo-se a outras. Ela observou que a identidade de trabalhador era estabelecida 

principalmente em contraposição à de bandido ou de vagabundo, uma terminologia que, 

conforme constatamos na pesquisa de campo, é comumente utilizada também pelos catadores 

do Jangurussu. Entre as classes pobres, conforme esta pesquisadora, o trabalho tem uma forte 

conotação valorativa, sendo referência para sustentar a superioridade moral dos trabalhadores 

e de suas famílias. Assim, a atitude de negar-se a trabalhar, por mais explorada ou precária 

que seja a atividade, é considerada como uma fraqueza de caráter. A autora observou ainda 

que a figura do antigo “malandro”, de certa forma romantizada em um período de nossa 

história por músicos e poetas brasileiros, representada pelo espertalhão que, usando diversos 

artifícios consegue dinheiro fácil, já não existe nas grandes favelas brasileiras. O malandro foi 

substituído, na atualidade, principalmente com o avanço do tráfico de drogas ilícitas, pelo 

bandido periculoso, que “botando a arma na cintura” também se nega a trabalhar. 

 Como mostra Zaluar (1994), esta contraposição entre trabalho e bandidagem é 

fundamental na compreensão sobre como os pobres elaboram uma ideia de “trabalho 

honesto”. Esta noção refere-se muito mais à condição de uma vida regida por uma ética de 

provedor do que às suas experiências reais no mundo do trabalho. Conforme a autora, esta 

ética confere um valor moral à construção de uma vida centrada no trabalho regular e na 

família organizada. Esta construção é percebida como uma escolha individual daqueles que, 

pela razão e pelo exercício de uma vontade firme, são moralmente diferentes dos que não 

fazem do trabalho regular uma opção de vida, e entram no caminho sem volta do crime e da 

marginalidade. Diante de todo este imaginário positivado do trabalho e frente à experiência da 

fome, os catadores relutam em entregar-se à mendicância e se esforçam para buscar outras 

soluções quando não têm o que comer. A escolha por pedir é colocada como último recurso. 

 Vera Telles (1990) coloca que o problema da fome é prova cabal da submissão dos 

direitos de cidadania ao poder econômico privado. Após séculos de uma miséria visível, ainda 

não se chegou a uma regra normativa objetiva e sustentada pela opinião pública que exija a 

concessão a todos de padrões mínimos de sobrevivência. Para a autora a existência desta regra 

seria o patamar mais óbvio para uma sociedade ser considerada civilizada. 

 Vera Telles (1998), amplia ainda mais o debate relatando que, embora secular, a fome 

ganhou destaque na agenda nacional, na qualidade de direito de justiça social, somente na 

década de 1990, quando foi apresentado ao congresso um projeto de lei que instituía um 

programa de renda mínima para famílias em situação de carência absoluta. Embora não tenha 

vingado naquele período, o projeto causou tamanha polêmica que colocou a pobreza na pauta 
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do debate publico e abriu espaço para discussões posteriores. Para Telles, esta discussão foi 

semente que frutificou no ano de 1992, por meio da Campanha Nacional Contra a Fome, a 

Miséria e pela Vida. Foram cerca de três milhões de pessoas organizadas em comitês de 

mobilização que movimentaram 30 milhões de brasileiros em algum tipo de envolvimento em 

torno da ideia de combater a fome. Telles ressalta, entretanto, que este não foi o melhor feito 

da campanha. O maior ganho foi o fato de que decididamente a questão da pobreza tomou o 

centro do debate. 

 Em razão desta efervescência, ganharam condições de possibilidade projetos como de 

renda mínima, que parecia uma alternativa viável para aquele momento. Vera Telles (1998) 

alerta, entretanto, para o caráter destes programas e os analisa de uma forma mais perspicaz 

no que diz respeito a seus pressupostos. Propostas liberais e neoliberais vêm comportando 

políticas de acesso à segurança alimentar que, a priori, significam uma ampliação da 

interferência social do Estado sobre a sociedade. Entretanto, os incentivos neoliberais às 

políticas de renda mínima partem do princípio de que o problema da fome é residual ao 

desenvolvimento econômico. Não levam em consideração, portanto, a teia de relações e 

condições que geram a fome. A problemática é reduzida à falta de renda e de acesso a bens e 

serviços. A fome, nesta perspectiva, inserida no quadro maior da pobreza, diz respeito à 

condição dos indivíduos que não foram capazes de adequar-se à racionalidade econômica e 

atender às suas exigências de eficácia. Não há possibilidade de uma discussão sobre a fome 

no que se refere à justiça, à igualdade e aos direitos, se o pressuposto for sua circunscrição a 

espaços da vida privada. É necessário, conforme afirma a autora, que a situação limite da 

fome seja conduzida à arena política da mediação de direitos. Programas de renda mínima se 

adequam a ideologias liberais e, ao mesmo tempo, atendem aos efeitos urgentes da fome e da 

miséria, segundo ela, escandalosas no país. Com efeito, não há porque negar o efeito 

distributivo de tais programas e a urgência da carência de alimentos. Entretanto, enquanto não 

estão acompanhados de propostas de enfrentamento de desemprego e da concentração de 

renda, estes programas têm alcance limitado (Telles, 1998).  

 A busca por trabalho foi, na trajetória dos catadores do Jangurussu, o ponto de 

estrangulamento que os conduziu à precariedade e à informalidade da atividade de catação 

nos lixões. O capítulo segundo deste trabalho traz o percurso destes trabalhadores 

acompanhando a rota dos lixões de Fortaleza à cata de alimentos, de materiais recicláveis e de 

bens que esta sociedade de consumo não lhes permite obter. A ocupação dos lixões, 

particularmente do lixão do Jangurussu, conforme ficará claro nos relatos dos entrevistados, 

foi um momento significativo para todos eles, por isso será objeto de um capítulo a parte. 
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2 TRABALHADORES NO LIXO: RUPTURAS E PERMANÊNCIAS NA 

TRAJETÓRIA DOS CATADORES DO JANGURUSSU 

 

 Neste capítulo, encontramos mais uma cena do percurso dos personagens catadores na 

cidade de Fortaleza. Agora, serão expostas suas narrativas sobre a ocupação do lixão do 

Jangurussu e sua posterior desativação. Em 1978, os catadores migraram para este local e o 

habitaram por 20 anos. Essa etapa teve uma representação significativa em suas vidas.  

 Entretanto, para compreender melhor essas vivências, faz-se necessário um exercício 

de contextualização. É preciso entender como a atividade da catação de materiais recicláveis 

se situa socialmente e que conexões vinculam esse trabalho à multiplicidade das relações 

sociais, tendo como pressuposto que vivemos em um modo de produção regido pela lógica do 

capital. As trajetórias destes sujeitos não podem ser descoladas das configurações histórica, 

econômica e social que têm conduzido levas de pessoas a estas condições de trabalho 

precárias. A discussão que se propõe agora trata, portanto, da inserção do trabalho informal na 

lógica do capital. 

 

2.1 Da funcionalidade do informal – os catadores do Jangurussu e a cadeia produtiva da 

reciclagem 

 

 O mercado de trabalho no Brasil foi marcado historicamente pela existência de um 

excedente de mão de obra que, desde muito tempo, se reproduziu pela via da informalidade
15

. 

Theodoro (2005) e Kowarick (1994), em seus estudos, informam que, mesmo anteriormente à 

abolição da escravatura, que lançou à própria sorte um grupo considerável da população 

negra, um contingente dos trabalhadores livres do Brasil já não era absorvido pelo mercado, 

pois havia disponibilidade farta de mão de obra escrava. Os homens livres, do período 

anterior à abolição da escravidão, sobreviviam de atividades de subsistência e de trabalhos 

ocasionais (Theodoro, 2005). 

 Estes autores mostram também que esta população excedente, que já vivia situações 

_______________ 

15 Há inúmeras controvérsias acerca da definição de trabalho informal. Portanto, vale esclarecer que se adota 

aqui a definição defendida por Theodoro (2005). “Usamos os termos “setor informal”, “atividade informal” e 

“setor não estruturado” para delimitar uma parte da força de trabalho que engloba os trabalhadores que estão 

fora das relações assalariadas, ou seja, aqueles que se dedicam ao trabalho autônomo e a atividades de 

pequena escala organizados em micro unidades de produção de bens ou de serviços, assim como os 

assalariados não declarados e aqueles trabalhadores sem remuneração. Este é um universo mais ou menos 

consensual (Theodoro, 2005, p. 91). 



69 

 

de pobreza, é acrescida dos escravos libertos ao final do século XIX. Após a abolição da 

escravatura, quem substituiu a mão de obra escrava em seus espaços de trabalho foram os 

imigrantes europeus e não o grupo de homens livres e recém-libertos (Kowarick, 1994). Estes 

últimos se deslocaram para as aglomerações urbanas onde acabaram por ingressar nos 

processos de pauperização das cidades. Vale salientar que este processo aconteceu de forma 

diferenciada entre as diversas regiões do país.  

 Na região Sudeste – São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro – a produção de café 

exigiu uma concentração intensa de escravos. Esta mão de obra somente veio a ser substituída 

pelos imigrantes a partir da segunda metade do século XIX, principalmente no oeste Paulista, 

que recebeu imigrantes europeus. Sobretudo após 1874, a substituição do trabalho escravo 

acelerou-se nesta região (Theodoro, 2005). 

 Na região Nordeste, a situação foi diferente. Como originalmente este território 

forneceu sua mão de obra escrava para a região do café, a substituição dos escravos por 

trabalhadores livres já havia iniciado em meados de 1850. Os trabalhadores nacionais livres 

ou libertos preenchiam o espaço deixado pelos escravos levados para o Sudeste. Sendo assim, 

no Nordeste, após a abolição, para os antigos escravos, assim como para os trabalhadores 

livres, não havia alternativas de trabalho. Portanto, ex-escravos e trabalhadores livres ou 

continuaram nas propriedades rurais, recebendo baixíssima remuneração, como meeiros, 

assalariados ou parceiros, ou, então, migraram para as cidades maiores. 

 A situação foi esta até o primeiro quarto do século XX, quando se iniciou o período 

designado como nacional desenvolvimentista (Theodoro, 2005). Os anos 1930 foram 

marcados por grandes transformações econômicas e sociais. Os elementos mais marcantes 

dessa etapa da história brasileira foram a urbanização e a modernização. A indústria já existia, 

porém, neste período, ela assumiu a vanguarda do crescimento econômico, principalmente 

com a crise do setor exportador e com a ação estatal planejadamente implementada por 

Getúlio Vargas. Entre 1940 e 1980, a quantidade de cidades com mais de 500 mil habitantes 

passou de três para quatorze (Theodoro, 2005). O período que compreende de 1930 a 1980 foi 

marcado pela forte concentração de pessoas nas urbes. Este processo se caracterizou pela 

centralização da pobreza nas cidades maiores. Theodoro (2005) coloca que:  

 

As favelas proliferaram, habitadas por uma população pobre engajada em atividades 

precárias, especialmente no pequeno comércio e nos serviços. São atividades que se 

desenvolvem nas cidades (o comércio ambulante, os serviços pessoais, o trabalho 

doméstico, os serviços de reparação e de renovação de imóveis etc.) e que vão 

absorver um contingente significativo da força de trabalho urbana. […] constata-se 

que a situação das metrópoles nas regiões menos desenvolvidas é mais complexa: o 
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subemprego aí atinge proporções ainda maiores. Assim, de acordo com dados do 

Ministério do Trabalho, o setor informal em São Paulo absorveria, em 1984, 38,4% 

da força de trabalho, enquanto em Recife, à mesma época, esta porcentagem atingia 

53,7%. Finalmente, deve-se lembrar do papel do Estado na criação da legislação 

trabalhista, a qual, entretanto, referia-se a algumas parcelas e não à totalidade da 

força de trabalho (Theodoro, 2005, p. 111-112). 

 

 A mão de obra imigrante começou a escassear após a primeira grande guerra, fazendo 

com que a indústria nascente tivesse que empreender uma valorização da mão de obra 

nacional. Apesar das desigualdades se intensificarem no âmbito das cidades, Theodoro (2005) 

esclarece que, entre 1930 e 1980, a economia brasileira cresceu notavelmente. Houve 

diversificação da indústria, aumento da força de trabalho e crescimento do Produto Interno 

Bruto per capita, em 380%. Ao final dos anos 1970, a economia brasileira estava entre as 

maiores do mundo capitalista. Porém, Theodoro (2005) ressalta que este crescimento não foi o 

bastante para que toda a mão de obra disponível fosse absorvida. Apesar do crescimento do 

emprego nos setores modernos da indústria e dos serviços, no fim deste período, havia uma 

grande concentração de subempregos nas áreas urbanas.  

 Após os anos 1980, denominados de década perdida, o país ingressou numa crise 

econômica prolongada, o que veio a agravar problemas que já haviam se transformado em 

estruturais, como é o caso da urbanização desordenada. Regiões metropolitanas apresentaram 

um crescimento expressivo. Entre as quatro regiões metropolitanas com maior concentração 

de pobres, encontramos Fortaleza em segundo lugar com um percentual de 40,7%. Na 

primeira posição encontramos Recife com 47,2% e, em terceiro e quarto lugares, 

respectivamente, temos Belém, com 39,6% e Salvador, com 39% (Theodoro 2005). Este autor 

acrescenta que, nos anos 1990, a informalidade e o desemprego aumentaram e que, com os 

processos de flexibilização do trabalho intensificados a partir desta década, houve uma 

diminuição no percentual da força produtiva protegida pela legislação. 

 O que se depreende, observando este percurso histórico do mercado de trabalho 

brasileiro, é que os movimentos ocorridos na dinâmica do mundo do trabalho estavam 

vinculados à constituição de uma força de trabalho estável e disponível para o capital, 

possibilitando, dessa maneira, o seu desenvolvimento, particularmente a partir dos anos 1930, 

quando o trabalho regular foi objeto, de maneira mais contundente, das interferências 

legislativas do Estado. Mesmo neste momento em que o trabalhador brasileiro se 

transformava legalmente em um assalariado, este assalariamento não se generalizou, 

circunscrevendo-se a frações da força de trabalho (Theodoro, 2005). 

 Essa pequena abordagem histórica sobre a formação do mercado de trabalho brasileiro 
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que capturamos dos estudos de Theodoro (2005) tem um objetivo específico no corpo deste 

trabalho: enfatizar que em nosso país sempre houve, ao contrário dos processos ocorridos nos 

Estados Unidos e na Europa relacionados ao pleno emprego, uma extensa quantidade de mão 

de obra que nunca foi absorvida pelo mercado e que sempre sobreviveu do que se define aqui 

como trabalho informal. Esta dinâmica não acontece por acaso, mas está inscrita na 

racionalidade das relações de produção vigentes. 

 Sintetizando o pensamento desenvolvido até o momento, confirma-se o seguinte 

percurso para grandes parcelas dos trabalhadores livres no Brasil: no período anterior à 

abolição da escravatura, a força de trabalho livre não foi absorvida pelo mercado de trabalho 

disponível. Ela constituía um excedente frente a grande quantidade de escravos. Após a 

abolição, o contingente da força de trabalho cresceu, já que a ele se incorporaram os ex-

escravos, além disso, o espaço de trabalho disponibilizado pelos recém-libertos foi ocupado 

pelos imigrantes. Na época, esta mão de obra atendia melhor aos interesses capitalistas. Os 

imigrantes vieram de seus países de origem bem adaptados ao regime de assalariamento 

(Kowarick, 1994). A força de trabalho livre nacional continuou, portanto, sem espaço no 

mercado de trabalho, vivendo principalmente de atividades de subsistência. A mão de obra 

livre nacional foi incorporada, parcialmente, somente a partir de 1930, quando se tornou 

interessante aos novos moldes do desenvolvimento industrial. A fração não incorporada dessa 

mão de obra veio a formar um exército de reserva que configurava os grupos pobres do 

Brasil, particularmente nos grandes centros urbanos, como já vínhamos apresentando ao 

longo deste trabalho (Theodoro, 2005). 

 É neste grupo de “marginais” ao sistema que encontramos os catadores. Como 

colocamos anteriormente, o catador é uma mão de obra com baixa escolaridade, migrante do 

interior para a metrópole Fortaleza e que, salvo algumas exceções, nunca esteve presente aos 

quadros do emprego formal. O que dizer então do trabalho destes agentes? Por que, tantos 

séculos após os processos de modernização e de industrialização, não foi possível que os 

catadores fossem incorporados ao mercado de trabalho? Nosso argumento é o de que esta 

força de trabalho, vivendo no limite mínimo de sua sobrevivência, cumpre um papel funcional 

à racionalidade do sistema capitalista. Este argumento é defendido por mais de um estudioso 

da atualidade. Aqui, valemo-nos das exposições de Antônio Bosi (2008) e de Augusta Tavares 

(2005) sobre o assunto. 

 Bosi (2008), referindo-se especificamente ao trabalho informal do catador, observa 

que as discussões que até o momento foram levantadas acerca da questão de seu trabalho 

gravitam em torno de três temáticas. A primeira discute a catação de recicláveis como uma 
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forma alternativa de geração de renda para trabalhadores ditos “excluídos”. A segunda afirma 

que esta categoria se insere em um movimento recente de construção de “novos sujeitos” 

sociais. E a terceira tem como direção a questão das polêmicas relacionadas à saúde pública. 

A esta lista elaborada por Bosi, acrescemos aqueles autores que observam a questão dos 

catadores a partir da temática ambiental e da problemática da produção de lixo urbano. 

 Bosi (2008) considera que a tônica dos tratamentos dada à questão tem em comum o 

fato de perceberem o trabalho do catador como marginal ao sistema capitalista. Designados 

como “trabalhadores por conta própria”, os catadores são considerados como sujeitos que 

negociam livremente sua mão de obra. Chega-se a perceber sua atividade, quando organizada 

em cooperativas ou associações, como uma forma alternativa de resistência à economia de 

mercado e à lógica da produção capitalista expressa pelos contingentes que sobrevivem do 

trabalho informal. 

 Na perspectiva de Bosi (2005) – que adotamos neste trabalho – o risco destes 

raciocínios, os quais consideram os trabalhadores informais como profissionais autônomos, é 

o de imaginar que a atividade destes agentes não gera mais valia e que eles não estariam, 

portanto, sujeitos ao ciclo do capital. Comungando com o mesmo raciocínio de Bosi (2005), 

Tavares (2002) coloca que os processos recentes de flexibilização do trabalho escamoteiam a 

venda direta da mão de obra e criam a ilusão de que no espaço informal não há exploração da 

força de trabalho, e sim a venda de mercadorias. Certas atividades informais, como não estão 

vinculadas à produção direta, mas à circulação, acabam por não ser percebidas em seus 

processos de expropriação. Tavares (2002) nega esta perspectiva, esclarecendo que estas 

atividades estão conectadas aos circuitos de divisão do trabalho e, portanto, não podem ser 

desvinculadas das cadeias de produção capitalistas. Por estarem deslocadas dos espaços 

tradicionais de assalariamento, essas atividades não deixam de pertencer a redes que geram 

lucro para o capitalista. Veja o argumento da autora: 

 

Divisão e cooperação do trabalho são condições fundamentais à produtividade do 

trabalho, cuja existência se expressa mediante uma atividade combinada, uma 

totalidade, embora os componentes dessa totalidade sejam estranhos entre si. É claro 

que, o objetivo dessa associação promovida pelo capital, está direcionado tão-

somente ao produto do trabalho, ao aumento da força produtiva do capital. “A força 

coletiva do trabalho, sua condição de trabalho social, é por fim a força coletiva do 

capital”.
16

 Cabendo ressaltar que, “Para trabalhar produtivamente, já não é 

necessário, agora, pôr pessoalmente a mão na obra; basta ser órgão do trabalhador 

coletivo, executando qualquer uma de suas subfunções”
17

 Com isso, não só o 

trabalhador que produz o conteúdo material da riqueza é trabalhador produtivo, mas 

_______________ 

16 Karl Marx. O capital. p. 86. 

17 Idem, p. 105. 
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sim, todos os trabalhadores que produzem mais-valia,
18

 bem como o fato do modo 

de produção especificamente capitalista ser a forma social dominante não exclui da 

relação capital o seu ponto de partida – a mais-valia absoluta. Ao contrário, além de 

se desenvolverem diferentes modos de articulação entre os dois regimes de 

exploração, ainda há situações em que a intensidade das operações produtivas se 

insere em formas de trabalho complexo, tornando a mais-valia absoluta inseparável 

da mais-valia relativa. (Tavares, 2002, p 57) 

 

 Toma-se aqui a indústria de reciclagem no Brasil como um exemplo. Ela escamoteia o 

caráter coletivo do trabalho do catador na medida em que, ao invés de comprar diretamente 

sua força de trabalho, age adquirindo o material reciclável a título de mercadoria. Essa 

exploração adquire os contornos de mais valia absoluta
19

 e se configura em uma das 

estratégias, entre tantas outras que surgiram sob o signo de flexibilização do trabalho, em que 

se articulam a grande indústria e o trabalho informal. Esta rearrumação das formas não altera 

o conteúdo da relação e intensifica a exploração do trabalho (Tavares, 2002). 

 São consenso entre vários dos autores que estudam o mundo do trabalho os impactos 

causados pelas crises de acumulação do capital ocorridas a partir da década de 1980 (Antunes, 

1999, 2004; Alves, 2004; Castel, 1998, Pochman, 2000). Flexibilização nas relações 

trabalhistas e desemprego crescente formam o binômio que melhor caracteriza estes impactos. 

Em consequência dele, o quantitativo de trabalhadores informais ganha corpo. É o que afirma 

Bosi (2008): 

 

O aumento da informalidade no trabalho (e nas relações que o regem) não implicou 

sua retirada do circuito de acumulação capitalista, nem tampouco alterou 

substancialmente sua subordinação ao capital. Muitos estudos vêm apontando isso 

em relação à chamada “reestruturação produtiva” que atingiu muitas profissões 

consideradas “estáveis” tais como bancários, operários, calçadistas e metalúrgicos 

do setor automotivo. Revelando uma dinâmica diferente, a articulação entre 

“formal” e “informal” nesse processo levou a que certas funções produtivas fossem 

externalizadas, terceirizadas e recontratadas sem encargos sociais, vínculo 

empregatício direto e isonomia salarial, sem perderem sua finalidade de gerar valor 

para o capital (Bosi, 2008, p 105). 

 

 Enquanto anteriormente o trabalho “com carteira assinada” era considerado como um 

_______________ 

18 “Se for permitido escolher um exemplo fora da esfera da produção material, então um mestre escola é um 

trabalhador produtivo se ele não apenas trabalha as cabeças das crianças, mas extenua a si mesmo para 

enriquecer o empresário. O fato de que este último tenha investido seu capital numa fábrica de ensinar, em 

vez de numa fábrica de salsichas, não altera nada na relação”. Idem, p. 105-106. 

19Tomamos aqui a definição de Robert Kurz para mais valia absoluta. “Como é sabido, trata-se de uma 

determinada soma de valor, que é produzido pela força de trabalho empregue, para além dos custos da sua 

própria reprodução. Isso ocorre sob duas formas distintas, como Marx fez notar: como mais valia absoluta e 

como mais valia relativa. "Absoluta": aumento directo da mais valia, sobretudo através do prolongamento da 

jornada de trabalho ou da redução dos salários; "relativa": aumento indirecto da mais valia, quando o 

desenvolvimento das forças produtivas embaratece as mercadorias para o sustento do trabalho assalariado, 

tornando assim maior a parte do capital na massa do valor.” (Kurz, 2005) 
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modelo, neste novo momento, apregoa-se o fim desta relação e apresenta-se a informalidade 

como relação trabalhista ideal. Francisco de Oliveira (2004) sintetiza este movimento:  

 

Francisco de Oliveira observa que “hoje, o trabalho informal – que já perdeu como 

conceito sua capacidade heurística – não é o ‘outro’ do trabalho formal ou com 

carteira: ele é agora o modelo para o que ainda restar de trabalho com relações 

formalizadas” (Oliveira, 2004, apud Bosi, 2008, p 105-106). 

 

 A atividade da catação se situa em uma cadeia produtiva, a cadeia da reciclagem. 

Embora sempre tenha se inscrito no âmbito da informalidade, nunca deixou de fazer parte do 

cenário que configura os processos de trabalho de nossa sociedade. Portanto, podemos 

considerar que, mesmo esta atividade não tendo sido atingida de forma direta pelos processos 

de flexibilização do trabalho, ela sofre as consequências deste quadro geral que faz parte de 

um processo histórico. 

 Observando este cenário de conexões entre formalidade e informalidade e as 

transformações nos discursos sobre o trabalho acontecidos nas últimas décadas, percebemos 

mais como um dificultador em relação à melhoria das condições de trabalho para estes 

profissionais. Suas possibilidades de inserção no mundo formal do trabalho tornam-se cada 

vez mais distantes. No âmbito das novas representações sobre o trabalho, vem sendo 

construída uma linguagem de apologia à flexibilização e à autonomia. Até a algum tempo, a 

atividade dos catadores, bem como a de outros profissionais informais, era categorizada como 

estratégia de sobrevivência, terminologia que tinha, socialmente, uma conotação negativa. 

Hoje, esta tarefa é classificada como trabalho empreendedor além de outras qualificações de 

conotação positiva, sendo inclusive legitimada pelo próprio Estado, como profissão. Esta 

positividade é reforçada, já que não existe mais tanta rigidez legal em relação a direitos 

trabalhistas, nem tampouco tantas oportunidades de ingresso no mercado formal. Referindo-se 

a estas mudanças nas representações sobre trabalho, particularmente no que se refere ao 

emprego formal, vale a pena acompanharmos o pensamento de Gilberto Dupas: 

 

Wolfe (1995) associa a preocupação com exclusão social à ameaça que grupos, até 

recentemente integrados ao padrão de desenvolvimento vigente, têm sofrido de 

serem marginalizados, concretizada em muitos casos, criando uma classe de novos 

excluídos. As recentes transformações socioeconômicas ao gerarem uma massa de 

pessoas supérfluas ao sistema redirecionaram o foco das discussões sobre problemas 

sociais. Se antes a grande preocupação era com as condições de exploração nas 

quais a inserção se dava, agora ela tornou-se a dificuldade de encontrar formas de 

inserção social, quaisquer sejam elas. As esquerdas, de alguma forma, perderam uma 

de suas principais bandeiras. Se anteriormente centravam-se em críticas ao trabalho 

fabril nos moldes fordista – alienante, repetitivo, não criativo – mostram-se hoje 

perplexas com a nova natureza do problema; qual seja, encontrar formas de 
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incorporar os indivíduos a esse trabalho. Há algum tempo, a imagem retratada por 

Charles Chaplin do trabalhador repetindo o gesto de apertar parafusos representava 

o pesadelo da Modernidade. Hoje, este posto de trabalho pode aparecer como o já 

distante sonho de segurança e estabilidade (Dupas, 1998, p 121). 

 

 A partir da década de 1980, o setor informal tomou conta definitivamente do mercado 

de trabalho brasileiro. Hoje, ele é composto por mais da metade da população 

economicamente ativa do país (IBGE, 2004). Quando se trata da expansão numérica de 

atividades informais, o caso dos catadores de recicláveis é emblemático. Bosi (2008) informa 

que, entre 1999 e 2005, o crescimento foi de 240% na categoria. Conectando o crescimento 

vertiginoso da quantidade de trabalhadores dedicados à catação de materiais com a expansão 

da indústria da reciclagem no Brasil, é possível uma clareza ainda maior acerca da 

funcionalidade do setor informal para o capital.  

 No Brasil, a consolidação da reciclagem industrial data dos últimos 25 anos, período 

em que o país assume posição de destaque em relação à quantidade de material reciclado e 

também quanto ao volume do faturamento dos negócios (Bosi, 2008). No caso da indústria de 

reciclagem de plásticos, com destaque para o PET, em 2003, seu faturamento girou em torno 

de 1,22 bilhões de reais (Cempre, 2005). Bosi (2008) afirma que esta expansão tem relação 

estreita com a ampliação da população de catadores. No Brasil, o desenvolvimento dessa 

indústria foi viável como negócio lucrativo somente a partir do momento em que ela se 

apropriou do trabalho precarizado de uma grande massa de trabalhadores, desocupados ou 

pré-ocupados, que se converteram em catadores. 

 Anteriormente à utilização franca e ampla desta mão de obra, fatores de impacto 

negativo impediam a consolidação da indústria de reciclagem. Para que ela obtivesse lucro, 

era necessário, em primeiro lugar, que um novo comportamento coletivo em relação aos 

resíduos fosse adotado pela população, ou seja, que produtores de lixo, domésticos e 

comerciais selecionassem os materiais recicláveis. Além disso, era necessário que os grandes 

produtores de resíduos fossem obrigados, por uma legislação condizente com sua produção, a 

também selecionar os recicláveis. Essa legislação não existia. A Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, que define a responsabilidade de empresas por seu lixo, foi definida no Brasil há 

pouco tempo, mais precisamente em dois de agosto do ano de 2010, quando foi sancionada 

pelo presidente da república. Percebe-se também que programas de coleta seletiva, os quais 

beneficiariam a indústria da reciclagem com insumos, foram implementados pelos municípios 

brasileiros muito recentemente. Esses programas datam de meados da década de 1980 e não 

se generalizaram antes de 1990 (Bosi, 2008). Portanto, as condições para a alavancagem de 
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uma indústria rendosa de materiais recicláveis foi possível somente após o ingresso de 

milhares de trabalhadores na cata destes resíduos. Foi esta força de trabalho numerosa e de 

baixíssimo custo, porque submetida a condições de trabalho precárias, que deu 

sustentabilidade aos lucros da indústria recicladora (Bosi, 2008). Sem esta reserva de mão de 

obra disponível, o custo da reciclagem tornaria sua viabilidade insustentável. 

 David Montenegro (2010), discutindo a questão dos catadores de recicláveis, retoma o 

conceito marxista de exército de reserva para analisar a situação desta classe de trabalhadores 

que, sem estar inserida formalmente nos circuitos de produção, tem um papel significativo na 

racionalidade do sistema. Assim se coloca Montenegro: 

 

Assim, a expansão do exército industrial de reserva, que culmina com o crescimento 

dos níveis de desemprego carrega consigo uma transformação radical deste exército 

de reserva em uma “explosiva força de trabalho supérflua” – ainda assim mais 

necessária do que nunca para possibilitar a reprodução ampliada do capital – 

entendida como composta por seres humanos vivos e possuidores de capacidades 

produtivas socialmente úteis, porém capitalisticamente redundantes ou inaplicáveis 

(Mészáros, 2002, p. 620). Não é difícil identificar grandes contingentes de 

“trabalhadores supérfluos” ao pensar a realidade dos trabalhadores que atuam na 

reciclagem, afinal, basta considerar os indicadores sociais mais básicos referentes à 

saúde, à escolaridade e à moradia para perceber que grande parte deste contingente 

de trabalhadores está condenada a orbitar as margens do sistema capitalista 

(Montenegro, 2010, p. 108). 

 

 Entretanto, inserida na discussão acerca da funcionalidade da força de trabalho dos 

catadores nos movimentos do capital, mais uma questão se impõe. Como é que o lixo, 

historicamente considerado como inútil, volta ao circuito mercantil? 

 As percepções sobre o que é, como deve ser tratado e o que se deve fazer com o 

refugo sofreram mutações diversas ao longo da história. É possível estabelecer uma relação 

entre estas mudanças e o papel social dos catadores; porém, os limites deste trabalho não 

permitem uma extensa exposição sobre o assunto. Mesmo assim, é importante uma menção 

sobre como os resíduos vêm sendo tratados para que se possa compreender em que momento 

estas transformações atingiram os trabalhadores do lixo. 

 A interpretação dada pela sociedade ocidental ao lixo vem se modificando. Além disso 

essa interpretação não é homogênea, variando no tempo e no espaço, inclusive dentro de um 

mesmo grupo social (Lopes, 2008). Assim, para alguns grupos sociais, uma fruta deteriorada é 

lixo, enquanto que, para o catador, pode ser alimento ou mercadoria a ser comercializada. 

Entretanto, não há dúvida de que nossos sentimentos e ações em relação aos restos que 

produzimos são moldados por este universo imaginário que define os seus inúmeros 

significantes. Ele é a expressão de uma mediação entre nossas necessidades biológicas e 
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psíquicas e o mundo material que experienciamos. Daí, é possível perceber que o saber 

médico, a relação com a natureza expressa na recente preocupação com o meio ambiente, as 

necessidades de sobrevivência e os desejos construídos por uma sociedade de consumo que 

produz cada vez mais sobras contribuem para a construção de nossas representações sobre 

nossas sobras. (Velloso, 2008). 

 Durante a Idade Média, o lixo não possuía a mesma composição que a atual já que era 

formado por resíduos de origem orgânica, como as sobras de frutas, verduras ou outros 

alimentos consumidos pela população, as ervas daninhas que, quando espalhadas, tomavam 

conta dos espaços, os corpos em decomposição de animais e os dejetos de excreção humana 

ou animal. Não havia qualquer preocupação de que estes resíduos fossem mantidos distantes 

das pessoas e a limpeza pública era limitada a afastá-los minimamente dos olhos. Embora a 

relação de repulsa para com os restos não fosse absoluta, havia uma disposição negativa em 

relação ao lixo. Os resíduos somente eram manipulados por indivíduos socialmente 

desqualificados. Assim, a manipulação do lixo era utilizada como elemento de classificação 

social (Velloso, 2008). 

A relação do homem com os restos por ele produzidos sofreu uma modificação quando 

estes foram correlacionados às patologias e, consequentemente, ao sofrimento e à dor física. 

Quando o alastramento de epidemias foi atribuído, pelo saber médico ao lixo, ao modo como 

as pessoas lidavam com os resíduos, a compreensão do que o lixo era e o que ele causava 

assumiu uma nova conotação, já que passou a ser visto como um elemento perigoso.  

As primeiras noções médicas a respeito da transmissão de doenças estavam vinculadas 

à contaminação dos corpos através do ar. O odor fétido foi então considerado como a fonte da 

transmissão de doenças. Esta foi a primeira relação estabelecida, no que se refere a 

representações, entre o lixo e a transmissão de doenças. As consequências desta vinculação 

foram várias, dentre elas, a interferência do Estado na administração privada do lixo e a 

necessidade, agora presente, de manter o lixo não somente longe dos olhos, mas bem distante 

do corpo físico (Lopes, 2008).  

As medidas de higienização implementadas com base nos princípios da saúde criaram 

as primeiras interferências normatizadoras do Estado em relação aos resíduos. No caso 

brasileiro, estas interferências estatais vêm na esteira de uma legitimação adquirida pelo poder 

médico no início de século passado. As condições que possibilitaram essa legitimação 

estavam ancoradas no discurso de modernização e de civilidade adquirido por meio do 

intercâmbio econômico e cultural com potências estrangeiras, e na consolidação das cidades e 

de uma burguesia citadina, a qual ansiava por igualar-se às classes da elite europeias. A 
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interferência da medicina se apresentou naquele momento como um saber técnico 

indispensável para o exercício do poder estatal. A ordenação das cidades e a erradicação dos 

problemas que começavam a se alastrar lançaram mão da ciência para estabelecer regras de 

controle e de ordem (Ponte, 2001). 

A industrialização foi mais um fator de transformação social em nossa relação com o 

lixo. Com a produção acelerada pelas novas técnicas e com o surgimento de produtos novos, a 

composição do lixo foi sendo modificada. Disto procederam dois movimentos em relação aos 

resíduos: o primeiro referia-se à transformação do lixo em um objeto de esquadrinhamento 

técnico, tendo em vista a necessidade de seu controle. A partir de então, surgiram profissões 

específicas vinculadas ao lixo, como engenheiro e médico sanitarista, além de um aparato 

institucional do Estado destinado a ocupar-se do lixo, como os departamentos municipais e as 

secretarias de limpeza urbana, que empregam, até hoje, vários funcionários. Também 

surgiram empresas privadas que se dedicavam à coleta, contratadas pelo poder público para 

cumprir esta função. O lixo transformou-se, então, em fonte de lucro.  

A respeito dos que trabalham com a coleta de lixo, percebemos que são classificados a 

partir da função que ocupam na cadeia de manipulação desses resíduos. Certamente, o 

tratamento dispensado a um engenheiro sanitarista não é o mesmo dirigido a um gari, que 

sofre o preconceito e a estigmatização, historicamente, relacionados a quem trabalha em 

contato direto com as sobras (Velloso, 2008). 

O segundo movimento resultante do impulso industrial e de seus efeitos sobre as 

percepções acerca do lixo, foi a consciência coletiva de que, por suas novas características, os 

malefícios gerados pela negligência no armazenamento e na manipulação dos resíduos 

poderiam atingir o grau de catástrofes. A década de 1970 é um marco desta tomada de 

consciência, pois foi pontuada por uma série de desastres ecológicos que desencadearam o 

surgimento do movimento ambientalista. Esse movimento foi fomentador de um imaginário 

sobre resíduos que fazia alusão ao Armagedom
20

, ao fim do mundo, que seria provocado pelo 

próprio homem a partir da destruição dos recursos ambientas.  

Se nosso lixo se resumia ao que produzíamos como resto nos ambientes domésticos e 

comerciais das cidades, começamos a nos dar conta de que há outros tipos de resíduos e que 

estes são muito mais perigosos. Refiro-me, aqui, aos tipos de lixo: atômico, nuclear, químico 

_______________ 

20 O Armagedom é identificado na Bíblia como a batalha final de Deus contra a sociedade humana iníqua, em 

que Deus congregará todas as nações do mundo para entrar com elas em julgamento. O termo ganhou 

conotação popular sendo associado a uma catástrofe mundial ou a uma guerra nuclear que levaria ao fim do 

mundo. 
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e tecnológico. Já não basta mais afastar-se do lixo que é perigoso, visto que ele é agora um 

problema mundial e adquire nova visibilidade (Lopes, 2008). 

Elevada ao status de questão ambiental, a discussão sobre a destinação dos resíduos 

passa a incorporar novos elementos. Antes, ela se restringia a debates técnicos a respeito da 

caracterização do lixo, da logística de recolhimento, etc. Atualmente, o tema consta na pauta 

de fóruns, simpósios e tratados internacionais. As propostas apresentadas como solução para a 

problemática do lixo sugerem uma reconfiguração nas posturas cotidianas que inclui uma 

mudança em nossos hábitos de consumo e o estabelecimento de uma nova relação com o 

ambiente que nos cerca. Desta forma, o que se passa a questionar é o consumo compulsivo e a 

conseqüente produção excessiva de lixo. 

A industrialização foi a chave para a reconfiguração do lixo como mercadoria. O 

reaproveitamento e a reciclagem dos materiais, diante das novas representações que 

condenam o desperdício, adquirem uma valoração positiva. E assim, tanto ecológico, como 

social e, sobretudo, politicamente, os resíduos são ressignificados e reinseridos no circuito da 

mercantilização. 

 Após esta pequena digressão, seguimos adiante no acompanhamento dos percursos 

dos trabalhadores do Jangurussu. Trazem-se agora as narrativas sobre a ocupação e a 

desativação desse lixão. Ensaia-se uma abordagem interpretativa por meio das descrições de 

como aconteceram, neste espaço, as práticas sociais entre os catadores enquanto ocupavam o 

lixão e que significado eles deram às experiências de trabalhar no lixo, viver dele, transformar 

o espaço ao redor do lixão e depois vivenciar a desativação. 

 

2.2 A guerra do lixo – os catadores e a desativação do lixão do Jangurussu 

 

A ocupação do lixão do Jangurussu foi, para a maioria dos catadores de quem 

acompanhamos as trajetórias, a sequência de um processo que, como vimos, iniciou-se com a 

migração desses sujeitos para Fortaleza, prosseguiu com o enfrentamento da pobreza na 

cidade e continuou em direção ao ingresso na profissão de catador. Por isso, é importante, 

para compreender como este grupo chegou ao Jangurussu, contextualizar seus movimentos 

em torno da catação de lixo. Como e por que estas pessoas se tornaram catadores? 

Inicialmente, destaca-se que os catadores que estão hoje no Jangurussu têm uma 

relação com os lixões que data de vários anos. Muitos deles lidam com o lixo desde a 

infância. São filhos de catadores e seus filhos também são catadores. Os que não ingressaram 
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na catação quando crianças, mas sim durante a vida adulta, normalmente tiveram conexão, em 

algum momento de sua vida, com alguém que lidava com lixo. O pai foi gari, o companheiro 

trabalhou em depósitos de venda de materiais recicláveis, amigos, amigas, ou conhecidos 

eram catadores. O trabalho no lixo se apresentou a estes personagens muito cedo, a partir de 

seus círculos próximos de convivência. Foi a opção mais viável diante das urgências de 

sobreviver e diante de suas limitações de formação, frente ao que solicitava o mercado 

urbano. O que ocorre é que, uma vez assumida a catação, esta se torna uma possibilidade 

recorrente diante da instabilidade e do desemprego; assim, esses trabalhadores ingressam em 

um ciclo de retorno frequente ao lixão. É o que transparece nos depoimentos de Paulina e 

Cleusa, catadoras desde tenra idade: 

 

“Tanto que o pessoal que mora ali pela redondeza do lixão, ali quase todo mundo 

dependia do lixo... todo mundo né?!.... e eles não consegue desapegar né (risos). 

Mas eu acho que esse negócio de lixo é um ciclo vicioso, [...] que é uma coisa que é 

assim, que num é um emprego fixo né, mas você vai ali, passa um dia ali trabaiano, 

você arranja um dinheiro pra come um dia dois dia né?! Se a pessoa tiver 

desempregada..... é uma renda fácil.” 

(Paulina, 27 anos, catadora). 

 

“A gente tá sempre voltando pra catação né?! Não sei mulher! Será que é o destino 

heim?! Porque arruma trabalho bom né?! Mas acaba no lixo. Sai do trabalho e volta 

pro lixo de novo. Eu acho que é assim a gente trabalha numa casa de família, aí 

passa tempos e tempos. Aí tá desempregada, aí não tem de onde ganhar, aí tem o 

lixo pra ir procurar um benefício né?! Porque se a gente não tem um outro emprego, 

tem que ir pro lixo. Porque já que não arranja emprego, mais tem que comer, eu 

acho que é assim.” 

(Cleusa, 27 anos, catadora)  

 

Este contato precoce com o lixo, como recurso à sobrevivência, e a recorrência à 

atividade, vão tolhendo, ao longo da vida destes sujeitos, outras de suas possibilidades, já que 

a condição de trabalhador infantil impossibilita a frequência à escola e o aprendizado de 

outras habilidades. Como colocou a catadora Paulina, esta atividade é um círculo vicioso que, 

além de retirar-lhes a infância, os expropriou do acesso à educação.  

Joviana relata seu cotidiano com as filhas no lixão. Em sua narrativa fica evidente a 

situação de exposição das crianças catadoras: 

 

“Aquela lagoa, eu morava bem perto daquela lagoa ali. Numa casa alugada, bem 

pertinho assim. Lá onde eu morava, lá de fora do pé da porta, dava pra ver a lagoa 

mesmo assim. Aí lá era muito perto da lagoa. Tinha ladrão. Eu tinha medo de deixar 
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elas em casa. Aí eu preferia levar elas. Deixar elas lá pertinho do bagulho
21

 onde eu 

tava né.?! Ou quando elas não queria ficar lá elas vinham ficar onde eu tava. Levava 

lençol, travesseiro. E com o tempo elas já tavam achando era bom, já não queriam 

ficar mais lá sentada esperando que eu viesse. Pegava os tamborzinho e vinha ajudar 

né. Menina era uma comédia. Mas eu sei que eu terminei de criar elas assim né?! 

Terminei de criar elas assim.” 

(Joviana, 65 anos, catadora) 

 

Este contato, conforme relata a trabalhadora, unido à ausência de formação apropriada 

para trabalhar em outra profissão, já que a maioria não é alfabetizada, tornou bem pequenas 

suas chances de ingressar de outra maneira no mercado de trabalho de forma que acabou por 

adotar a catação como profissão. Ruth Gonçalves (2006) realizou pesquisa junto a crianças 

catadoras do Jangurussu e ressalta que os pais, os donos dos depósitos e até mesmo os 

educadores com quem as crianças catadoras se relacionam, defendem este trabalho infantil, 

com argumentos baseados em ideias valorativas ligadas à moral do trabalho. Envolvidos por 

este discurso disciplinador diariamente repetido por vários adultos, a criança passa, conforme 

concluiu a autora, a gostar da profissão. Suas representações sobre o que significa trabalhar no 

lixo não correspondem mais às condições objetivas de precariedade e exploração desta 

atividade e sua situação de criança catadora não é mais vista negativamente. Gonçalves 

esclarece: 

 

A forma de sociabilidade que se gesta sob o signo do capital funda-se na necessidade 

imposta aos pais das crianças pelo desemprego. Uma subjetividade alienada se 

constrói, por exemplo, a partir do acúmulo de experiências negativas sem 

alternância, levando a um otimismo acrítico, preso a condições concretas de miséria, 

nas quais estas crianças se desenvolvem (Gonçalves, 2006b, p 215). 

 

Nos relatos dos catadores, é possível identificar as razões que comumente os 

conduziram à atividade de coleta nos lixões. Além deste contato frequente e precoce com o 

lixo, encontramos no desemprego e na falta de escolaridade algumas dessas razões. O 

desemprego, conforme pesquisa do IMPARH anteriormente citada na introdução a esta 

dissertação, é a motivação para que a maior parte dos catadores de Fortaleza se estabeleça 

nesta profissão. Conforme essa pesquisa, realizada em dezembro de 2005 entre os catadores 

de rua desta cidade, 82% dos entrevistados declararam que ingressaram na profissão por não 

conseguirem outro espaço no mercado de trabalho. A falta de acesso à educação formal 

também se confirmou, durante as entrevistas realizadas pelo IMPARH, como uma razão para 

_______________ 

21 Bagulho é como os catadores costumam chamar o material reciclado que selecionam para venda aos 

atravessadores. 
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o ingresso na catação. Os resultados deste levantamento indicaram que 64,4% dos catadores 

ouvidos transitavam entre a não alfabetização e o ensino fundamental inconcluso. 

Um levantamento semelhante à pesquisa do IMPARH foi realizado pelo Instituto 

Nenuca de Desenvolvimento Sustentável (INSEA)
22

 junto aos catadores associados do 

Jangurussu em 2005. O INSEA aplicou questionários a título de diagnóstico social, tendo em 

vista a implantação de projetos de coleta seletiva em parceria com a associação. Os dados 

coletados pelo INSEA mostraram que, naquele período, 24,68% dos catadores da associação 

não era alfabetizado, 19,62% era alfabetizado e 44,30% iniciou o ensino fundamental, mas 

não conseguiu concluí-lo. Analisando os dados percebe-se que 88,6% dos catadores 

associados do Jangurussu tinham nenhuma ou baixa escolaridade. Conforme os catadores 

declararam, os motivos para o abandono dos estudos estão relacionados com a necessidade de 

trabalhar e com a dificuldade de conciliar as duas atividades, a escola e o trabalho. Além 

disso, entendem que houve um “descaso” por parte de seus pais em relação a sua vida escolar. 

Aqui, mais uma vez, transparece na atitude dos pais, uma moral que privilegia o trabalho 

infantil em detrimento da escolarização. 

Vale salientar que estes catadores do Jangurussu, por sua origem rural, são detentores 

de saberes diversos, próprios das atividades realizadas no campo, como a agricultura, a pesca 

e a lida com animais. Entretanto, esses conhecimentos não são demandados no ambiente 

urbano. Para as demandas da cidade, eles possuem pouca ou nenhuma especialização. O 

levantamento realizado pelo INSEA entre os catadores associados constatou que 20,25%, 

conforme declararam, não tinha nenhuma outra habilidade além da catação de materiais 

recicláveis. Dentre aqueles que declararam ter alguma outra habilidade específica, 32,27% se 

constituía de homens que já trabalharam na construção civil – pedreiros, serventes ou pintores 

– 12,65% se constituía de mulheres que trabalharam como domésticas e 5,69% tinha 

habilidades de costura. Observando estes dados coletados pelo INSEA entre os catadores 

associados do Jangurussu, fica exposta a característica de um grupo que, além da baixa 

formação escolar, depende de profissões nas quais o índice de informalidade é alto. A 

_______________ 

22 O Insea se autodefine como uma organização não governamental de âmbito nacional, sem fins lucrativos, 

voltada para a assessoria técnica e para a parceria junto a grupos comunitários, empresas, ONGs e 

Administração Pública na criação e no desenvolvimento de modelos de gestão ambiental tendo como 

pressuposto básico a inclusão social. Tem como objetivo principal o desenvolvimento sustentável com o 

resgate da cidadania das pessoas em situação de exclusão, em especial com catadores de materiais recicláveis 

e população de rua. Informações colhidas no site do Insea. Acessível em:  

      http://groups.google.com.br/group/conhecimentoslivres/browse_thread/thread/c87d6971afcbc900?pli=1. 

Acessado em: 03 de mar de 2010. 
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construção civil, por exemplo, conforme informações do IPEA (2005), apresenta um índice de 

61% de informalidade no que se refere a sua mão de obra. 

Percebe-se, então, que o grupo de catadores do Jangurussu não tem um histórico de 

presença no mercado formal. Com efeito, poucos já tiveram suas carteiras de trabalho 

preenchidas e a maioria tem dificuldade de localizar-se em outra atividade por não terem 

conhecimentos que extrapolem o universo da catação. Os depoimentos esclarecem que eles 

transitam entre outras profissões informais e acabam por retornar à coleta que se transforma, 

após algum tempo, em sua atividade principal. A catadora Glaura, referindo-se a seu pai, 

coloca: 

 

“Meu pai, sempre ele era catador, mais ele tinha uma profissão, profissão de 

eletricista. Às vezes eu digo assim, meu pai era pedreiro, era eletricista e nós não 

sabe fazer nada? Porque não se interessa né?! não se interessava e também na época 

nós vivia mais era no lixão trabalhando, desde que a gente morava na Barra eu 

acompanho ele.” 

(Glaura, 40 anos, catadora) 

 

A fome é outra razão que aparece de maneira recorrente nos depoimentos dos 

catadores como motivação para o ingresso na catação. Às vezes, a declaração de que 

iniciaram a coleta por conta da falta de alimentos está implícita nos relatos e, outras vezes, 

essa declaração é aberta. Mariana, por exemplo, coloca claramente a fome como fator de 

ingresso na atividade: 

 

“Porque lá era muito ruim (referindo-se Miraíma, município do interior do estado, 

de onde migrou para Fortaleza). Não tinha o que comer. Porque hoje em dia o pobre 

só da valor mais é o comer. Estando com a barriga cheia e estando com saúde 

pronto. É a coisa mais maravilhosa. E eu ninguém nem fala! A gente quer saber é da 

comida. Aí lá tava muito ruim. E a minha sogra disse: vamos morar em Fortaleza. 

Eu digo: - vamo Zé! Aí melhorou, melhorou muito porque eu me barroei logo com o 

lixão!” 

(Mariana, 58 anos, catadora) 

 

Como dissemos acima, a fome que acompanha a trajetória de vida destes personagens 

é percebida nas entrelinhas de muitos depoimentos e muito embora compareça de forma 

subliminar, representa praticamente uma unanimidade entre os catadores. A narrativa de 

Joviana, quando descreve seu primeiro encontro com a rampa, indica a carência de sua família 

em relação à alimentação: 
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“Ai ele parado (referindo-se ao desemprego do companheiro). Aí nesse tempo eu saí 

do trabalho né?! Fiquei em casa. Aí fiquei sem emprego também. Aí eu arranjei uma 

amizade com umas mulhé que trabalhava aqui né?! (referindo-se ao antigo lixão, 

hoje aterro do Jangurussu). Aí toda noite eu via aquelas mulhé passar com aquelas 

trouxona cheia. Era a rampa. Aí eu disse assim: - de onde é que cêis vem toda tarde. 

Era as menina que vinha caça retalho, pra faze umas roupinha em casa. [...] vinha 

buscá, no carro dos retalhim, que botava retalho lá em cima né?! Aí elas vinha caça 

retalho, elástico essas coisa assim, que tudo vinha né?! Elas faziam roupa, um 

bocado de coisinha pra vende e usava também né! Aí eu comecei a ter intimidade 

com elas né! Aí eu dizia: - mulhé, qualquer dia, que vocês passa eu vou mais vocês. 

Aí elas disseram: - pois se arruma de tarde, que de tarde eu passo aqui e nós vamo. 

Aí eu fui mais elas.(Joviana se levanta da cadeira empolgada) Menino quando eu 

cheguei lá, muié, os cuca despejava aquelas ruma de linguiça, linguiça boa, igual a 

das budega. O cuca fazia tututututu. Caia aquelas ruma de linguiça, aquelas linguiça 

deste tamanho, e as muié tudo em cima. Ai eu disse: - mulhé eu vou lá atrás de 

retalho mulhé, eu quero é linguiça pra eu comê. Quando dá fé vinha uma caçambona 

cheia de laranja. A caçamba fazia só chuuuu. Caia aquelas ruma de laranja, menina. 

Aí eu me aviciei, todo dia eu tava lá! Eu apanhava as fruta e o de comer, e num 

queria mais sabe de trabalhar, eu só queria saber de tá lá né?!” 

(Joviana, 65 anos, catadora) 

 

 O entusiasmo dos catadores em relação aos alimentos que coletavam está presente não 

somente no depoimento de Joviana como também no de outros catadores, denotando o quanto 

o lixão representava a possibilidade de ter acesso à comida. Em suas referências aos alimentos 

recolhidos no lixo, não parece importar a nenhum deles os riscos à saúde que esta coleta 

poderia representar. Escamotear os prejuízos que o lixão inquestionavelmente trazia e traz à 

saúde de seus corpos é uma estratégia de defesa presente nas falas dos catadores do 

Jangurussu. Inúmeras vezes, esses trabalhadores reclamam de dificuldades respiratórias, 

infecções na pele, cortes, problemas na coluna; entretanto, insistem em negar a relação entre 

estas dificuldades e o contato com o lixo. Fani, por exemplo, durante a entrevista concedida 

diz que: 

 

“Não, a gente se sentia cansada mais de doença mesmo ninguém nunca morreu lá 

não! Aqui não tem alguém pra dizer assim, morreu porque tava no lixão. Não! Muita 

gente morreu de cachaça, de droga. Porque procurava né?! Quem procura mal vida é 

essa miséria mesmo.” 

(Fani, 50 anos, catadora) 

 

 O que de fato contava para estes sujeitos era a manutenção das refeições diárias. 

Nenhum deles questionava a procedência dessa alimentação, pois a mesma representava 

fartura em suas casas. A origem duvidosa das frutas, verduras e mesmo das conservas 

encontradas pelos catadores nunca chegou a se sobrepor à necessidade de ter alimentos 

diariamente. Por isso, encontramos tanto entusiasmo no depoimento de Joviana quando narra 

sua primeira visita ao lixão. Esta atitude diante da manutenção da sobrevivência básica é um 

dado importante da resistência dos catadores a sua situação de pobreza. Neyara Araújo (2000) 
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concorda com esta perspectiva. Transcreve-se aqui sua narrativa sobre um diálogo que 

manteve com um mendigo da grande São Paulo em função de sua pesquisa sobre a história da 

mendicância no Ceará. Araújo trata da fome como o limite maior da ausência de direitos: 

 

Como então eu vinha dizendo, a história que vos narro é essa de um itinerário de 

perdas. E uma vez que a verdade do processo social é também a verdade dos 

destinos individuais, esta é a história dos entes perdedores. Se perderam tudo? Ah, 

muito, mas ainda sobrou alguma coisa, não se espantem se lhes disser. O quê? Olhe, 

vi com esses olhos que a terra haverá de comer, um mendigo dizendo de outro que 

recolhia lixo de dentro de um camburão à porta de um edifício em São Paulo: “Um 

home desse num é um miserave, o home cata lixo pra comer!” A expressão verbal 

talvez diga pouco para quem não viu a expressão de seu rosto e a entonação de sua 

voz. O que dizia o mendigo com os gestos e a frase dramática é que seu 

companheiro se recusava a morrer, por mais absurdo que pareça alguém procurar a 

vida no próprio refugo dela. Mas é um primeiro passo para a reivindicação radical 

da própria existência por quem foi denominado “excluído”. As ciências sociais não 

podem ficar surdas a esse apelo, ele é talvez mais importante do que o inventário de 

perdas, porque o que interessará – com certeza – será o modo necessário como essas 

criaturas se relacionam com as coisas e com os acontecimentos daquele itinerário, 

no centro do qual se realiza tal destino e através de que elas atuam e se debatem 

(Araújo, 2000, p 37). 

 

 É sobre este itinerário de perdas acumuladas ao longo de gerações que os catadores do 

Jangurussu também falam e é este desejo de sobreviver que os movimentou e os encaminhou, 

como ao mendigo paulistano, em direção aos lixões. 

Tendo contextualizado as motivações e as circunstâncias que direcionaram os 

catadores para a coleta de materiais nos lixões, podemos agora prosseguir com o 

acompanhamento de suas trajetórias. 

 Vamos encontrar os catadores acompanhando as rotas dos lixões de Fortaleza. A 

itinerância, aliás, é a característica histórica dos depósitos de resíduos desta metrópole que 

contou, até 1998, com cinco lixões. A história de muitos dos trabalhadores do Jangurussu está 

imbricada à história do deslocamento dos lixões. Em seus depoimentos, percebemos que, ao 

mesmo tempo em que reconstroem sua história, reconstroem também a dos destinos do lixo 

da cidade. Acompanhemos o relato de Ribas e também de Glaura: 

 

 

“A nossa família é minha mãe, meu pai, meus irmão. Tudo foi criado através do 

lixão! Que nós já vem lá acompanhando os lixão né?! Eu nasci na Barra do Ceará. 

Meu pai e minha mãe eles são de Massapê. Só que eles chegaram aqui em... 

em...(dúvida) 58. Eles vieram porque teve uma seca muito grande [...]. Aí chegaram 

aqui tinha um parente meu que morava ali na Barra do Ceará. Então, eles (o pai e a 

mãe) se deu com o lixão né!? Meu pai começou a andar lá, minha mãe. Aí começou 

a trabalha lá. Aí começou né! Aí de lá foi desativado, e veio pró Henrique Jorge, 

sempre a mãe e o pai acompanhando. Eles catador, e nós era pequeno né?!. Aí do 

Henrique Jorge ela passou uns tempo. Aí foi desativada de novo. Foi lá pra o 
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Antônio bezerra, pro Buraco da Jia, depois voltou de novo pro Henrique Jorge, aí 

passou uns quatorze ano e veio pra cá pro Jangurussu.” 

(Ribas, 44 anos, catador) 

 
“Essa catação começou com a minha família. A minha mãe ainda veio dos tempos 

antigo. A minha mãe era catadora, trabalhava lá no lixão. E nessa época o lixão da 

Barra do Ceará era um lixão rico. Não tinha muitas dificuldades. Lá tinha facilidade 

de alimento. [...] Aí eu já venho catando mais a minha mãe, acompanhando meus  

pais nessa profissão de catador. Então assim o nosso tempo de catador, começar na 

profissão de catador já vem das antigas né?! Fomos da Barra do Ceará. Foi 

desativado o aterro de lá e fomos lá pro Buraco da Jia, que é o Alto do Bode, o 

Autran Nunes. Então lá nós continuemo a trabalhar lá né?! E chegou uma época que 

também viemo pro lixão, minha família vieram pro lixão, aqui no Jangurussu. E aqui 

no Jangurussu era difícil, porque os pessoal rico, os grandalhão, não deixava os 

catador trabalhar não!” 

(Glaura, 40 anos, catadora) 

 

 As informações descritas por Ribas e Glaura sobre a itinerância dos destinos de 

resíduos da cidade são repetidas por outros catadores e também por pesquisadores que 

trataram desse assunto em Fortaleza. Com estas informações foi possível inventariar quais 

foram os espaços que acolheram os restos produzidos pela cidade desde a década de 1950. O 

Lixão do João Lopes, por exemplo, foi o primeiro destino final dos resíduos de nossa capital. 

Localizado no bairro do Monte Castelo, esse lixão teve um período de vida de apenas quatro 

anos (1956 a 1960) (Santos, 2006). Naquele momento, o bairro Monte Castelo era pouco 

habitado e tinha uma infraestrutura precária; era ocupado por uma população pobre, mal 

abastecido em termos de energia elétrica, além de constituir uma área de risco de Fortaleza, 

tendo em vista que a população, em virtude da dificuldade de acesso a água, costumava 

habitar as margens do açude do João Lopes
23

. Estas características foram comuns a todos os 

espaços da cidade para onde os resíduos foram deslocados, já que sempre ficaram afastados 

dos locais de grande circulação de pessoas.  

Em 1961, os refugos passaram a ser transportados para um novo lixão, no bairro Barra 

do Ceará. A transferência coincidiu com o aumento da produção de lixo da cidade, que se 

intensificou a partir da criação do Distrito Industrial, durante o primeiro governo de Virgílio 

Távora (1963-1966), e também com o fluxo migratório do interior do estado (Santos, 2006). 

Entre 1960 e 1970, a população migrante foi responsável por 90% do incremento 

populacional de Fortaleza (Carleial, 2001). Franco (2007) descreve que o bairro Barra do 

Ceará viu surgirem os primeiros grupos de catadores de lixão em nossa capital. Muitos deles 

derivados do processo de migração. 

_______________ 

23 Informação disponível em: http://www.bairromontecastelo.com.br/ Acesso em 26 jul. 2010. 
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 Foi na Barra do Ceará que muitos dos personagens que acompanhamos tiveram seu 

primeiro contato com o lixo. Os primeiros grupos de catadores que ocuparam o lixão deste 

bairro enfrentaram a resistência do poder público para iniciar a atividade. Sérgio, catador do 

Jangurussu que iniciou sua profissão neste local, relata as dificuldades de seu pai para 

permanecer no lixão e seus enfrentamentos com a polícia: 

 

“Porque a rampa, quando ela começou, ela começou ali na Barra do Ceará. Eu 

acompanhei esses canto tudim, pra onde ela ia eu ia. Que a minha família, dependia 

do lixo, né.?! Meus pais catavam, todos dois! O meu pai, ele acompanhava, nós 

viemo acompanhando. Aí o terminal dela, onde ela parou, pra vir pra cá, foi ali no 

Henrique Jorge. Foi um sufoco medonho pra poder casquerar. Na Barra do Ceará, a 

gente era num sufoco medonho. Meu pai, pra dar de comer, ele tinha que passar por 

baixo de arame, pra poder passar pra casquerar tinha que pular a cerca, porque num 

podia passar. Aí meu pai ia preso, se soltava, ia preso se soltava. Meu pai entrava 

escondido às veis, chegava até com os coro das costa. Porque eles pegavam, eles 

levavam preso. Aí meu pai num queria correr mais. Decidiu enfrentar. Aí 

enfrentando, enfrentando, aí foi o tempo que lá num teve mais lugar, na Barra do 

Ceará, aí foi pró Henrique Jorge. No Henrique Jorge foi liberado.” 

(Sérgio, 45 anos, catador) 

 

Os embates com a polícia são revividos pelos catadores em vários momentos de suas 

trajetórias: na ocupação do lixão da Barra do Ceará, no Jangurussu, no aterro de Caucaia e no 

CTRSJ. O tratamento da questão social como caso de polícia se inscreve no histórico das 

práticas do Estado brasileiro. Lembrando as colocações de Telles (1990), percebe-se que, 

apesar de todo o processo de redemocratização pelo qual passou o país, ainda não foi 

estabelecida uma ótica que realize a equação pobreza, justiça social e cidadania. A sociedade 

brasileira ainda não vê os pobres como sujeitos de direitos. A opinião pública, construída 

muitas vezes por intermédio da mídia, relaciona a pobreza à violência e à segurança pública. 

As pessoas consideradas pobres são muitas vezes responsabilizadas por suas dificuldades e a 

questão social que os envolve é circunscrita a uma moral que tem como referência a vida 

privada, o indivíduo. Exercer a atividade de catar lixo e recicláveis, estabelecer moradia ao 

redor do lixão e mesmo organizar-se entre si de maneira autônoma, tentando liberar-se do 

tradicional emprego assalariado, foram atitudes tomadas pelos catadores que foram 

identificadas socialmente como desordem e como geradoras de males sociais. 

Após a Barra do Ceará, acompanhamos os catadores transferindo-se, em 1966, para o 

Lixão Buraco da Jia, para onde os resíduos passaram a ser encaminhados. Este depósito de 

refugos estava localizado nas proximidades da Fábrica de Beneficiamento de Castanha Cione, 

na Avenida Mister Hall. Esta transferência foi temporária, já que, em 1967, o Bairro do 

Henrique Jorge passou a ser o destino final do lixo da capital, que agora já abrigava 1.308.919 
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habitantes (Santos, 2008). Em 1978, os resíduos foram finalmente transferidos para o 

Jangurussu. Para os catadores, este percurso representou um processo de instabilidade 

constante. Na figura 9, é possível visualizar suas migrações seguindo a rota do lixo. 

 

 

Figura 9: rota de movimentação dos lixões de Fortaleza entre os anos de 1956 e 1998 

 

 

O mapa mostra os seguintes pontos: “A”, que corresponde ao antigo bairro do João 

Lopes, hoje Monte Castelo; “B”, que é o bairro Barra do Ceará; “C” que indica o lugar 

antigamente conhecido como Buraco da Jia, hoje bairro de Antônio Bezerra; “D”, o bairro do 

Henrique Jorge; e, finalmente, “E”, o antigo lixão do Jangurussu. Estes locais têm pelo menos 

um elemento em comum: suas localizações. Todos fazem parte do segmento pobre da cidade, 

localizadas na região oeste de Fortaleza. A distribuição espacial desta metrópole – oeste pobre 

e leste abastado – vem sendo apontada por vários estudiosos: Bernal, 2004, Carleial, 2001, 

Cartaxo 2000: 

 
A produção do espaço urbano retrata essas desigualdades, configuradas no acesso e 

forma de apropriação da terra, resultando na formação de duas cidades no mesmo 
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território municipal. A cidade da Zona Oeste, que tem solo impermeável, elevado 

lençol freático, carência de infraestrutura e apresenta uma densidade de população 

de baixa renda; a cidade da Zona Leste, com melhores condições de solo e 

infraestrutura, onde se encontram elevadas concentrações de população com renda 

média e alta (Cartaxo, 2000, p. 75). 

 

Hoje, os antigos locais de depósito de resíduos, no lado oeste, estão completamente 

urbanizados, entretanto, sempre mantiveram seu status de “bairros de periferia” e nunca 

chegaram a ter o mesmo tratamento do setor leste, privilegiado em termos de estrutura física, 

(asfaltamento, saneamento básico e outras obras de beneficiamento público).  

Diante das narrativas dos catadores é fácil perceber o significado que os lixões têm em 

suas vidas. Além de lhes suprir necessidades básicas, representa uma defesa contra o estigma 

da mendicância e da marginalidade violenta já que, mediante a atividade de catador, eles 

afirmam que são trabalhadores. O Lixão do Jangurussu teve uma representatividade ainda 

mais significativa em suas trajetórias. A quantidade de catadores que se aglutinou em seu 

espaço foi muito grande. O lugar chegou a ser ocupado por 1.500 trabalhadores (Gonçalves, 

2006b) e apresentou vida útil de 20 anos. As vivências do grupo de catadores durante o 

período em que o lixão do Jangurussu existiu foram intensas. 

 Foi a presença dos catadores que deu início ao surgimento do bairro. Eles foram seus 

primeiros habitantes. Atualmente, o Jangurussu conta com um contingente de mais de 60.000 

indivíduos, classificando-se como o terceiro maior e mais populoso bairro da cidade. Ainda 

hoje o bairro abriga a maioria dos catadores de materiais recicláveis da capital (PMF, 2006). 

Quando, em 1978, o destino dos resíduos passou a ser este local, transferiram-se de outros 

lixões para seus arredores aproximadamente oitenta catadores (Costa Junior, 2003). Além dos 

trabalhadores que já sobreviviam do lixo em locais anteriores e que acompanharam a 

migração dos restos, o grande lixão atraiu famílias inteiras. Os trabalhadores foram aos 

poucos se instalando nos arredores, abrigando-se em locais abandonados ou construindo seus 

barracos, como podemos conferir no depoimento de Sérgio ao relatar a migração de sua 

família acompanhando os refugos: 

 

“Aí foi no tempo que desativaram o de lá, porque não tinha mais como colocar no 

Henrique Jorge. Aí viemo pra cá (referindo-se à migração dos catadores do 

Henrique Jorge para o Jangurussu). Quando cheguemo aqui, aqui era tudo mato, 

num tinha nada. Aí quando nós viemo pra cá nós encontremo esse galpão 

abandonado. Aí nós se apossemo dele. Aí veio mais um senhor, Seu Zé Coelho, 

pegou uma parte lá também. Aí veio outra senhora, pegou outro canto. Aí nós 

fiquemo lá. Nós fomo os primeiro a chegar, né?! Aí quando cheguemo, aí eles foram 

modificando as coisa. Aí foi no tempo que esse povo antigo foi se acabando, né?! 
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Foi se acabando, se acabando, aí começou a aparecer casa, aí começou a chegar 

gente doutros canto. Aí começaram a se apossar. Aí, esses pessoal antigo, foram 

morrendo tudinho, né?! Morreram tudinho. Aí os único que ficou aqui, dos antigo, 

foi só eu, meu pai,uma senhora que tinha aí, seu Eliseu Dos que vieram, né?! Dos 

que vieram de lá. Porque Seu Zé Coelho, esse já foi encontrado aqui, já. Mas dos 

que vieram do Henrique Jorge pra cá acompanhando a rampa, esses a metade já 

morreram.” 

(Sérgio, 45 anos, catador) 

 

 O poder público, por meio de aparato policial, tentou impedir a permanência dos 

catadores no local; porém, não obteve êxito. Os primeiros que chegaram ao lixão tiveram que 

enfrentar a repressão policial, visto que o espaço era cercado e a catação de materiais, no 

início, era proibida. Há mais de um depoimento que narra os embates com os policiais, como 

vemos a seguir: 

 

“Aqui sim, aqui foi um inferno. Aqui foi um inferno porque quando a gente chegou 

aqui pra trabaiá a gente passava mei dia no pé daquele muro ali, do lado dali, 

pastorando os policial tudo aqui dentro; que isso aqui tudo era lixo. O lixo foi 

começar aqui justo nessa ponta. E eles ainda enganavam a gente. Eu cheguei presa 

aqui. Eu fui presa. Eu acho que lá no Zé Valter ainda tem casquerador da gente que 

eles prendia. Uma vez eles enganaram a gente. Disseram assim: 

- ói, a gente vai embora, a gente não tá sendo pago pra reparar lixo não. Deixe vocês 

tomarem conta do lixo aí, vamo simbora. 

Entraram naquele beco do boi, foram simbora tudinho. Aí aqui lotado de rampero 

querendo casquerar, entrou todo mundo. Num sei nem quanto. Em meia hora, 

Fabiana, tinha polícia por tudo quanto era lado. Tinha polícia no ar e no chão de todo 

jeito. Aí foi a época que eu fui presa. Que eu disse: 

vocês são uns covarde! Uns banana! Tão enganano a humanidade. Aqui tá todo 

mundo com fome! Vocês tão ganhando o salário de vocês. 

Aí um deles achou que eu tava com atrevimento, me jogou dento duma caminhoneta 

com ciscador e tambor e tudo. Fui parar lá no Zé Valter. Mas eu disse o que eu tava 

sentindo na hora. Aí, a gente passou por esse sufoco não foi por uma vez, nem duas, 

nem três não, pra gente puder chegar até o lixão lá ser liberado. Aí depois que ele foi 

liberado aí foi melhor porque não teve nenhuma polícia, mas aí a gente foi disputar 

os carro, os urubu, os trator, e os acidente que aconteceu muito, morreu muita gente. 

Tanto morreu gente por acidente por trator e por carro, como morreu gente na tábua. 

Que aqui foi o lugar que eu vi mais morrer gente foi esse aqui. Depois que eu 

cheguei aqui...” 

(Iracema, 50 anos, catadora) 

 

 
“Aí nós vimo os carro chegando lá (referindo-se aos veículos que despejavam lixo 

no local) Aí nós fomo olhar. Era tudo cercado! Era eu, duas colega minha, os dois 

filho dela, a outra vizinha; aí nós fomo olhar. Era cercado. Mas não podia entrar 

ninguém. Era cercado com cerca de arame. Aí os carro chegava entrava e nós 

fiquemo olhando, olhando. Já tinha gente catando. Aí quando dá fé, lá vem o fiscal 

botava todo mundo pra fora. Eu digo: - faz mal não! Quando foi um dia eu digo: 

- negrada rumbora naquela rampa. Aquilo é uma rampa. 

Aí saímo. Quando nós chegamo lá a negrada tinha derrubado a cerca. Aí era 

chegando carros e mais carros. Nesse dia nós peguemo caixa de leite, peguemo 

carne do sul, peguemo Danone. Menina era tanta coisa pra nós levar pra casa. Foi 

um sufoco. Aí eu fiquei. Me acostumei. Um dia e outro não eu ia. Já tava fazendo 
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um dinheirinho também. Aí saimo de lá com os braço cheio. Arrastei logo o Zé, 

arrastei logo os menino. Aí fiquemo lá trabalhando.” 

(Elisa, 55 anos, catadora) 

 

 Assim, ao redor do lixão, que compreendia uma área de 2.400 m², os catadores 

construíram casebres, onde passaram a residir, a fim de se manterem próximos ao seu local de 

trabalho. Desta forma podiam contar, para se sustentar, com a mão de obra de suas crianças e 

dos idosos. 

 Pelas entrevistas, percebe-se que uma rede de relações se estabeleceu entre aqueles 

que habitavam o lixão e sobreviviam dele. Uma economia informal se instalou no entorno do 

lixão. Além dos trabalhadores que retiravam dos resíduos o material reciclável, 

estabeleceram-se na região os deposeiros, pequenos donos de depósitos que atuam como 

atravessadores, comprando os refugos dos catadores e os repassando a outros atravessadores 

maiores para serem revendidos às empresas recicladoras, instituindo uma cadeia produtiva 

que tem, na base, o catador e, no topo, as grandes indústrias. 

 O percurso dos catadores em torno dos lixões foi também o de muitos destes 

atravessadores. A rota dos resíduos também foi percorrida por eles. Alguns acompanharam os 

trabalhadores desde o primeiro lixão que ocuparam, na Barra do Ceará. Sobre isto, vejamos os 

depoimentos de Glaura e de Sérgio: 

 

“Eu sou catadora há 20 anos, desde a Barra do Ceará. E aí essa catação começou  pra 

minha família, com a minha mãe. Ainda veio dos tempos antigo. A minha mãe era 

catadora, trabalhava lá no lixão. Mais lá só tinha dois deposeiro que era o Cairu e o 

Eliseu na época né?! Esses deposeiro sempre acompanhou nós. Mais ai começou a 

chegar mais deposeiro ainda.” 

(Glaura, 40 anos, catadora) 

 

“Aí quando o lixão veio pra cá, vinha gente lá do Henrique Jorge. Um caminhão 

levava e trazia o povo de lá. O caminhão era do Fernando. Era um deposeiro. Aí ele 

levava e trazia o povo de lá. Só existia esse povo mesmo. Era nós que tava aqui e o 

povo que vinha de lá. Aí quando chegava seis horas, o povo se reunia, tomava banho 

e ia simbora de novo. Aí no outro dia o caminhão trazia de novo. Bem numas faixa 

de umas trinta, quarenta pessoas. Aí eles casqueravam, aí quando chegava o horário 

de ir embora eles iam embora, de novo.” 

(Sérgio, 45 anos, catador) 

 
“No tempo do lixão qualquer pessoa entrava e trabalhava lá. Pegava um tambor. Nós 

chama casquerador, ia pra lá com aquele deposeiro - cada deposeiro  tinha vinte, 

trinta pessoa pra trabalhar. Era seis depósito que tinha aqui em cima, aí. Na época 

era o Cairu, era o seu Hernani, era o Galeguinho era o apelido dele, era o Raimundo 

da Lurde, era o Dadá que hoje em dia tá na Perimetral e outros que foram embora. 

Agora tá só o Dadá aqui na Perimetral o Cairu que só compra sucata agora grande, e 

os outros foram embora. O Caisim não tava aqui na época, 

O Caisim começou agora. O Caisim era trabalhador igual a gente. Era catador igual 

a gente.  
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Aí começou no lixão... Aí, cada deposeiro tinha trinta pessoa, quarenta pessoa, 

cinquenta pessoa.” 

(Ribas, 44 anos, catador) 

 

 Pelo depoimento de Sérgio e de Ribas percebe-se que eram os atravessadores que 

organizavam os processos de trabalho no lixão. Quando migravam entre os bairros em busca 

dos resíduos, os catadores recebiam dos atravessadores um apoio logístico até se instalarem 

definitivamente nos novos locais de destino do lixo. A relação com estes agentes, com quem 

os catadores interagem há muito tempo, se configura como uma das mais importantes 

interações de seus percursos tanto porque esses atravessadores estiveram com eles durante a 

sua trajetória como porque é por meio desta relação que se estabelecem os principais vínculos 

de exploração de seu trabalho. São os atravessadores que fazem para os catadores as vezes de 

“patrão”, além de organizar os processos de trabalho, mediar relações com outros agentes e 

lhes prestar uma assistência social, que, embora parca, mediante seus percursos de pobreza, 

preenchia em seus cotidianos a ausência de direitos, socialmente negados até o momento. 

Tudo isso torna a relação entre deposeiros e catadores ainda mais complexa. A catadora 

Joviana relata como os deposeiros mediavam as relações dos catadores com os outros agentes 

que despejavam os resíduos no local. Segundo o que ela e muitos outros catadores 

declararam, muito do material depositado no lixo era queimado ou enterrado para que não 

fosse coletado. Eram os deposeiros que mantinham os catadores sob controle quando este tipo 

de material era encaminhado ao lixão. Já Ribas enfatiza a mediação feita pelos atravessadores 

nas negociações com o poder público municipal: 

 

“Mulher, ali em cima vinha perfume bom caro, da boticário, da Avon. Vinha remédio 

bom, celular, vinha de tudo, de tudo entendeu?! Quando era pra vim essas coisas 

assim vinha um carrinho pequeno na frente. Quando chegava ali conversava com 

algumas pessoa que comprava nosso material. Dizia: 

- Bem vem uma tonelada de coisa num carro. Aí quando chegar não é pra deixar 

ninguém encostar. 

Dizia isso pros deposeiro né?! eles conversava era com os deposeiro: 

- Vai chegar uma carrada aqui. A gente vai ter o trator, vai ter que cavar um buraco, 

era mais fundo do que esse aqui muito mais, o dobro;o trator vai ter que cavar um 

buraco desse daqui pra gente vir com essa carrada, pra rebolar um produto que 

queime lá dentro e depois que essa carrada tiver toda lá dentro rebolar um produto lá 

dentro e depois o trator vai enterrar. 

E os deposeiro concordava porque na hora que o carro chegava o carro não vinha só. 

Vinha com a polícia. Não tinha jeito não. Mais no outro dia; o rampeiro é rampeiro. 

Igual a formiga. Cutucava, cutucava, achava uma lata de leite, uma achava uma lata 

de óleo.” 

(Joviana, 65 anos, catadora) 

 

“Na época que nós cheguemo aqui não podia entrar não. Foi um sacrifício medonho. 

O finado meu irmão levou muita carreira pra poder entrar. Nós pra entrar aqui foi 

sufoco. Lá do Henrique Jorge a gente veio pra cá. Não queriam que entrasse não. Aí 
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sempre o deposeiro na frente negociando com a prefeitura e tal, ai foi indo ai 

liberaram.” 

(Ribas, 44 anos, catador)  

 

 Sobre o significado destas interações catadores/deposeiros é preciso debruçar-se. A 

relação com os atravessadores sempre foi dúbia. Eles representam o elo mais visível e direto 

da exploração do trabalho do catador. Seu lucro advém do baixo preço oferecido aos catadores 

pelo material. Entretanto, nas observações de campo, e mesmo por meio dos depoimentos dos 

catadores, percebe-se, em relação a alguns dos deposeiros que atuam na região do Jangurussu, 

que nem todos são grandes comerciantes. Alguns, inclusive, são ex-catadores ou filhos de 

catadores. Esta proximidade na relação deposeiros/catadores a torna ainda mais complexa, já 

que, no Jangurussu, os catadores e alguns deposeiros acabam circulando nos mesmos espaços 

físicos, estabelecendo, assim, contatos que extrapolam as interações comerciais.  

A convivência no cotidiano torna a relação de exploração diluída e por vezes ela não 

fica clara. Tem-se, como exemplo, o filho de Mariana. Ele catou no lixão do Jangurussu por 

muitos anos, foi presidente da Ascajan, quando esta associação ainda funcionava em regime 

de cooperativismo, e hoje, sobrevive como atravessador. Mariana se recusa a admitir que o 

filho é um deposeiro, muito embora isto seja relatado pelos outros catadores. Mariana explica 

assim a posição de seu filho: 

 

“Porque nas esteira a gente trabalhava tudo junto (referindo-se ao período em que 

trabalharam na usina de triagem do Jangurussu). Aí quando era de 15 em 15 dias a 

gente fazia a paga. Ali aquele material já saia diretamente para as indústria e nós 

vendia no depósito. Ali eles tiram a metade. É tanto que o meu menino, ele não é 

deposeiro, ele é catador. Agora ele fica comprando os material dos irmão. Só dos 

irmão que ele compra. Porque ele tem pena deles vender em outro canto porque eles 

(referindo-se aos demais deposeiros da região) roubam demais. Aí ele vai e compra 

dos irmãos pra não ver a exploração que eles faz. [...] Agora o meu filho, de 

trabalhador que ele tem é só os irmão mesmo. É ele aqui (apontando para um de 

seus filhos que está ao seu lado) é o Berci, é a Cimar, é a Cilene, a Tânia e o Coraci. 

É só os irmão mesmo, só os irmão dele mesmo. Outra pessoa de fora não vem. Por 

que ele tá comprando o material dos irmão? Porque ele tem pena de ver os irmão 

trabalhar e a exploração que eles fazem. E ele pra não ver os irmão nessa situação 

ele compra o bagulho deles.” 

(Mariana, 58 anos, catadora) 

 

 O cuidado de Mariana em resguardar a imagem do filho advém do fato de os catadores 

terem clareza acerca da exploração praticada pelos atravessadores. Os trabalhadores do lixão 

reclamam do preço da compra do material e têm a consciência de que o lucro dos deposeiros 

advém deles, catadores. Glaura reclama:  
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“É como eu falei. Que os atravessador continua sendo o nosso maior problema! É o 

deposeiro né?! Porque explora né, explora! A gente vende as coisas bem mais barato 

pra eles e eles vendia mais caro pros empresário. E aí esses deposeiro vão enricando e 

os catador só leva a fama de catador mais num nível que não dava pra sobreviver 

né?!” 

(Glaura, 40 anos, catadora) 

 

 Apesar desta clareza acerca de sua fragilidade na relação com os atravessadores, 

muitos catadores defendem em seus discursos a figura do deposeiro. Percebem estes agentes 

da cadeia da reciclagem como benfeitores, pois, como foi dito anteriormente, a relação de 

proximidade e as interações estabelecidas criam conexões que extrapolam as relações 

negociais. Outro exemplo destas interações acontece quando os deposeiros oferecem aos 

catadores algum tipo de proteção social. Como não são contemplados pela legislação 

trabalhista, dada a condição de informalidade de sua ocupação, e diante dos imprevistos da 

vida, como problemas de saúde, esses catadores vivenciam várias situações de fragilidade. 

Nestes momentos é muito comum que recebam ajuda direta dos atravessadores. A ajuda, que 

também é despendida em forma de adiantamento, pode ainda ocorrer quando os catadores de 

lixo se endividam e não têm como arcar com suas contas de água, energia elétrica, gás etc. Os 

atravessadores arcam com estas despesas diversas. Em alguns momentos, a título de 

empréstimo, em outros, a fundo perdido. Sérgio, que contraiu dengue, enquanto catava no 

lixão, relata com gratidão a ajuda que recebeu de um deposeiro local e Irani opina sobre a 

relação atravessadores/catadores: 

 

“Sérgio: pra pegar os remédio eu tenho que ir lá no centro da cidade, né?! Só que é 

muito longe. Aí arcar daqui lá pro centro da cidade só pra buscar remédio. Aí o 

Caisim me arranjou todos os remédio. 

Fabiana: Tu trabalhavas pra o Caisim? 

Sérgio: Trabalhava pra ele, é. Aí foi o único que bancou. 

Fabiana: Aí ele comprou todos os remédios? 

Sérgio: Todos os remédios ele comprou. É tanto que, tem um aí que é controlado. 

Disse que depois dessa doença, era pra cê tá tomando o remédio que tem aí. Quando 

eu tomo ele, eu adormeço. 

Fabiana: Mas o Caisim disse quanto tempo ele pode te ajudar, Sérgio? 

Sérgio: Não, ele num falou não. Falou não. Aí do dia que eu preguei nos hospital, ele 

que tava bancando tudo. Tô aqui agora. Tô dependendo do meu pai, aqui e acolá, do 

dinheiro que ele manda, que ele é aposentado da prefeitura, né.” 

(Sérgio, 45 anos, catador) 

 

“Fabiana – E os deposeiros, os deposeiros ajudam ou atrapalham os catadores? 

Irani – Não, assim no meu ponto de vista eles ajudam porque se nós trabalhasse só 

nós ia vender aonde? 

Fabiana – Então eles ajudam comprando o material é isso? 

Irani – Assim a gente vende pro depósito né? Além disso quando falta um gás a 

gente vai lá no dono do depósito, pede o dinheiro do gás e vai comprar pra pagar 

depois né?! Se a gente tiver que ir pro hospital a gente pede pra eles ir deixar a 

gente, ou filho deles, e eles vão. Porque se a gente vendesse direto pra firma a gente 
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ia vender o material e receber o nosso dinheiro. Não tinha como a gente ter gás, não 

tinha como alguém levar a gente no hospital.” 

(Irani, 43 anos, catadora) 

 

 Diante da realidade do trabalho informal em nosso país, onde a proteção aos 

trabalhadores é corporativa e resguarda somente o direito dos empregados formais e também 

diante de uma proteção estatal frágil, que tem um forte caráter tutelar, os trabalhadores da 

catação ficam à mercê da relação com os deposeiros que acaba por aprisioná-los em processos 

de endividamento e de um assistencialismo velado. 

Os deposeiros também estavam presentes no decorrer da ocupação do lixão, que foi 

acontecendo de maneira progressiva, criando diversas situações e novas redes de relações 

Estabeleceram-se nos espaços coletores de vários tipos. Alguns catavam para vender o 

material, outros para comer, outros para reaproveitar do lixo objetos de uso pessoal, como 

roupas e sapatos, e de uso doméstico, como utensílios de cozinha. Enfim, o lixão estruturou a 

vida de muitos dos catadores. É o que mostra o depoimento transcrito abaixo, no qual Adamir 

conta como iniciou seu negócio de venda de merendas em cima do lixão: 

 

“[...] Aí ele me disse que não tinha mais condição de me pagar (referindo-se a um 

parente para quem ele trabalhava). Aí eu pensei, o que é que eu vou fazer agora, 

voltar pro interior? [...] Aí tem um velhinho aqui, ele vendia dindim. Ele disse: 

- olhe, vendeu, pra mim tá bom demais! 

Eu conversando com ele pensei: pra mim tá bom demais também. Aí eu falei pra ela 

(referindo-se à sua companheira): 

- não tem nada pra fazer por enquanto. Eu vou vender dindim. 

Aí fui lá, comprei um isopor, comprei uns preparativos, comprei um liquidificador, 

comprei saco pra fazer os dindim, comprei os materiais, comprei banana, comprei 

abacate, comprei côco, cheguei lá! [...] Diz aí! eu comecei na parte da tarde né, por 

que eu fiz de manhã, mas aí não tava bem gelado, aí vendi 40 dindim na parte da 

tarde. Eu disse:  

- é, amanhã eu venho cedo. 

Mas vendi só 20, ai já fiquei desanimado! Aí tem um cara lá, ele mora bem aí assim. 

Ele disse: 

- tu tá vendo aquela barraca?  

Aí tinha uma barraca de madeira, assim tipo uma cadeia de madeira. Ele disse assim: 

- eu vou te vender aquela barraca! Aí tu serve a cachaça, o cigarro, o bolo, o pão, o 

suco, o café. Aí eu disse: 

- é mesmo, rapaz eu vou arriscar! pois tá certo. Amanhã eu trago o dinheiro pra lhe 

pagar a barraca.  

Aí quando foi no outro dia eu levei o dinheiro. Aí comecei. Num conhecia ninguém, 

mas fui assim mesmo, devagarinho, fui arrumando uns fregueses. Bom, aí graças a 

Deus eu fui melhorando, melhorando. Eu não ganhava esse dinheiro...!, mas eu 

pagava o papel de água de luz, pagava todas as despesas e ainda sobrava um 

dinheirinho pra mim.” 

(Adamir, 54 anos catador ) 

 

 Surgiram os chamados especialistas da catação. Alguns se dedicavam somente à coleta 
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de madeira; outros, como as costureiras, catavam retalhos. Alguns estabeleceram pequenos 

barracos onde vendiam merenda para outros catadores, como relatou Adamir em seu 

depoimento, e como também descreve a catadora Téia: “tinha gente vendendo, tinha gente 

morando. Eu mesmo vendia café, merenda. Eu não precisava nem de fogareiro, eu fazia um 

buraco no chão, tocava fogo e ali mesmo eu fazia almoço, fazia merenda, fazia caldo, sopão”. 

 Os catadores relatam que trabalhavam intensamente durante o dia e à noite, já que se 

organizavam a partir dos horários de chegada dos caminhões que despejavam os resíduos. 

Eles levavam seus filhos e ali mesmo, sobre o lixo, montavam barracos, para protegerem do 

sol a si mesmos e as suas crianças. Também sob as malocas, realizavam suas refeições e 

descansavam durante os intervalos da lida. Acabavam por passar dias seguidos sob essas 

barracas. Téia relata a extensão da jornada de trabalho de seu pai, que se dedicava à atividade 

por dias seguidos: 

 

“A favela é a minha primeira lembrança. Logo quando começou. É a época mais 

feliz da minha vida. Quando meu pai era vivo, minhas irmã tudo era viva. Toda a 

família trabalhava no lixão. O pai era difícil vir em casa. Trabalhava vinte e quatro 

horas. Vivia mais lá do que em casa.” 

(Téia, 56 anos, catadora) 

 

 Apesar de representar sobrevivência, o lixão também significava morte, perigo e 

medo. Os próprios catadores afirmam que muitos perderam suas vidas por lá, inclusive 

crianças. São vários os relatos de atropelamentos, pois o trânsito de catadores é grande, a 

iluminação precária e os caminhões despejam o lixo também à noite. Há descrições de muitas 

perdas: 

 

“Menina lá no lixão aconteceu muito acidente também. Criança atropelado, era 

gente que vem, que tava trabalhando e o trator passava por cima. e ficava por isso 

mesmo, porque ali eles não respeita as pessoas (referindo-se aos funcionários que 

manobravam os veículos que despejavam resíduos no lixão). Se eles tiver fazendo o 

trabalho deles, e tivesse no meio eles passa por cima, pode ser quem for.” 

(Cleusa, 27 anos, catadora) 

 

As figuras 10, 11 e 12 são colocadas em destaque neste momento. São fotografias dos 

catadores no lixão do Jangurussu. Estas figuras ganham relevância, pois também funcionam 

como descrições das más condições de seu trabalho. Como se pode observar na figura 10, a 

montanha de lixo acumulado chegou a tal dimensão que ao longe era possível enxergar o 

estádio do Castelão que fica a 2 km do local. Já a figura 11 ilustra a precariedade de um 
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trabalho no qual os catadores misturam-se a animais carniceiros. A figura 12, por sua vez, 

ilustra o despejo do lixo pelos veículos coletores, situação que coloca os catadores frente a 

riscos constantes de acidentes. 

 

 

 

 

 

Figura 10: catadores trabalhando no antigo lixão do Jangurussu. 

Ao fundo o estádio Castelão 

 

 

Figura 11: catador se mistura a animais carniceiros no Lixão 
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Figura 12: Catadores no lixão do Jangurussu aguardam o despejo do lixo por veículos coletores 

 

 Contudo, a rampa ainda é recordada com certa melancolia pelos trabalhadores que 

permaneceram no Jangurussu. Isto ocorre porque suas vivências no antigo lixão foram 

intensas. Ali moraram, estabeleceram amizades, afetos e cuidaram dos filhos. Joviana, 

afastada há pouco tempo da atividade para cuidar de seu filho enfermo, fala sobre a saudade 

que sente das companheiras de trabalho. Ela inicia seu relato se referindo à desativação do 

lixão:  

 

“Eu sei que foi um sufoco! Foi um sufoco! Pois bem; mas eu tô aqui! Saí da minha 

casinha de família, que eu trabalhava pra me manter e manter meus filho.. Achei 

bom ficar lá né?! e passei quase uns trinta ano nessa arrumação né?! E agora me 

aposentei e tô dentro da minha casa né!? Mas não tô satisfeita. Que meu gosto 

mesmo é de tá lá, com minhas amiga, trabalhando né?! Mas aí veio este tipo de 

coisa, deste filho fica deste jeito e eu parei porque tenho de ficar dentro de casa 

mesmo. Porque não tem quem cuide. Ele não tem mulher, ele não tem ninguém. Não 

fosse isso eu tava trabalhando.” 

(Joviana, 65 anos, catadora) 

 

Em torno do lixão surgiram diversas histórias, como a da perna cabeluda, a do 

lobisomem do Jangurussu – hoje personagem de cordel – a daqueles que encontravam 

fortunas em dinheiro ou valiosos objetos de ouro no meio do lixo, a dos que encontravam 

bebês mortos ou pedaços de gente misturados aos restos de lixo etc. Todos esses relatos 
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mesclam a fantasia com a dura realidade. Um imaginário que oscila entre as experiências 

anteriores e as novas, vivenciadas a partir da chegada e do trabalho no lixão.  

Apesar de ter se constituído em um espaço de construção destas experiências 

subjetivas de forte significado para a vida dos catadores as condições objetivas de trabalho e 

existência no lixão eram demasiadamente precárias já que a produção de resíduos em 

Fortaleza se intensifiava a cada ano. Tanto que em 1998, apresentando 40m de resíduo 

acumulado, o lixão do Jangurussu chegou a seu limite. Nesse momento, o chorume, líquido 

poluente gerado na decomposição do lixo, já provocava a contaminação do lençol freático do 

rio Cocó. O bairro do Jangurussu passara por um processo de urbanização. Em suas 

proximidades, instalaram-se outros bairros que abrigavam inclusive, órgãos públicos, como os 

Centros Administrativos do Banco do Brasil e o do Banco do Nordeste, que ficam a menos de 

três quilômetros do local, e o aeroporto de Fortaleza, que se localiza nas proximidades e foi 

classificado, naquele ano, como aeroporto internacional.  

A figura 13, mostra um mapa das distâncias entre o antigo lixão e alguns locais 

estratégicos da região. Estas transformações acompanharam e provocaram, ao mesmo tempo, 

uma modificação nas características habitacionais da região próxima ao lixão. 

 

Figura 13: Vista aérea da localização do antigo lixão do Jangurussu com destaque para proximidade com pontos 

estratégicos de seu entorno. Ponto A: Usina do Jangurussu. Ponto B: Hospital Sarah. Ponto C: Banco do 

Nordeste do Brasil S.A. Ponto D: Banco do Brasil S.A. Ponto E: estádio Castelão. Ponto F: Aeroporto Pinto 

Martins.Fonte: Google Earth 
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 Costa Júnior (2003) relata que os residentes dos bairros contíguos reclamavam 

constantemente das mazelas provocadas pela proximidade dos dejetos; entravam em contato 

direto com nuvens de fumaça provocadas pela queima espontânea do lixo, originada da 

combustão do gás metano que era expelido durante a decomposição dos resíduos; temiam o 

risco de incêndios; e reclamavam também do fogo ateado pelo catador quando preparava suas 

refeições, pois a fumaça invadia as casas próximas, dia e noite, trazendo problemas de saúde. 

Costa Júnior (2003) ressalta ainda que, segundo depoimentos de moradores do bairro, a 

poluição ambiental causada pelos rejeitos trazia danos à população, que sofria também com o 

mau cheiro exalado pelos dejetos. 

 Ao longo do tempo, a quantidade de catadores que habitava o local foi aumentando 

cada vez mais. Em 1998, quando aconteceu a desativação, havia um contingente de 

aproximadamente 1500 trabalhadores (Gonçalves, 2006b). A situação de vida dessas pessoas, 

que se alimentavam de restos, chamou a atenção da população fortalezense, o que veio a 

aumentar a possibilidade de desativação do lixão. O Jangurussu ganhou, então, visibilidade. 

Organizações não governamentais, artistas, mídia local, enfim, vários segmentos sociais, 

utilizando-se de diversos instrumentos de comunicação, colocaram a problemática dos 

catadores do Jangurussu em evidência. Descartes Gadelha, artista plástico fortalezense 

conhecido nacional e internacionalmente, realizou, em 1989, uma de suas exposições mais 

significativas. O tema das obras expostas eram os catadores do Jangurussu.  

Nas figuras 14 e 15 é possível conferir alguns dos quadros de Gadelha que 

compuseram a exposição. Reproduzem-se também trechos de reportagem de um dos jornais 

de grande circulação de Fortaleza, que, em 89, tratou da divulgação da exposição e, ao mesmo 

tempo, denunciou a situação dos trabalhadores do lixão. 
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Figura 14 – Mãe catadora 

(Gadelha, 1989) 

 

Figura 15 – Catadores do Jangurussu 

(Gadelha, 1989) 

Catando cenas no lixo 

No Jangurussu ninguém adoece: ou se está vivo 

ou se está morto. É lá onde Fortaleza se desfaz 

do seu lixo. E é do lixo dos fortalezenses que 

vivem cerca de duas mil pessoas, adultos e 

crianças, bisbilhotando a imundície, 

cascavilhando o formidável monturo, entre os 

ratos, cães e urubus. São os catadores do 

Jangurussu, retratados, com alma e com raiva, 

por Descartes Gadelha, em largas e dolorosas 

pinceladas. 

Aqui, a criança esquálida diverte-se com seu 

mais novo brinquedo - um gato morto; ali, o 

olhar perdido da mulher grávida fixa algum 

ponto fora da tela. Ou fora do seu mundo. As 

pessoas têm a cor do lixo. Mimetizam-se 

naquele cenário em decomposição. Elas não são 

o próprio lixo da sociedade? Quando o trator 

avança, terraplenando a montanha de detritos, 

por vezes as atropela. O que é inevitável. Não 

há como distingui-las do seu ambiente. 

Esse drama se passa bem ali, junto à Perimetral. 

E pouca gente toma conhecimento de que uma 

encarnação tão flagrante da miséria humana se 

esconde na periferia da cidade. Poucos tomam 

consciência de que, entre o céu e a terra, há 

homens... e homens. 

Naquele dia, Descartes deixou o estúdio e saiu 

com seu cavalete e suas tintas, em busca das 

cores naturais. Quando subiu um pequeno 

aterro, julgou ter aberto uma página de Dante. O 

inferno estava ali, aos seus pés. Não eram as 

cores que procurava, mas se pôs a pintar 

furiosamente. Voltou ao local outras vezes e, 

quando se sentiu compulsivamente atraído pelo 

Jangurussu, montou ali acampamento. Passou a 

viver também junto ao lixo. Pisando o lixo. 

Catando cenas no lixo (Gurgel, 1989) 

 

 

O projeto Sanear, uma política pública do Governo do Estado do Ceará, iniciada em 

1992, foi um programa de investimentos na área de saneamento básico implementado em 

parceria com a Prefeitura Municipal de Fortaleza e com recursos do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). No segmento de limpeza urbana, a proposta compreendia a 

erradicação do lixão do Jangurussu e a construção de três novos aterros sanitários: Aterro 

Sanitário Metropolitano Oeste (ASMOC), localizado em Caucaia; Aterro Sanitário 

Metropolitano Sul (ASMS), situado em Maracanaú; Aterro Sanitário Metropolitano Leste 

(ASML), no município de Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza. O Projeto Sanear 

resultou no aterramento da montanha de lixo acumulada no Jangurussu e na construção, ao 
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lado deste aterramento, do complexo de tratamento de resíduos sólidos do Jangurussu 

(CTRSJ). O CTRSJ continha em seu interior uma estação de transbordo, uma usina de 

incineração de resíduos provenientes das unidades de saúde e uma usina de triagem de 

resíduos sólidos (Costa Júnior, 2003).  

As figuras 16, 17 e 18  facilitam a compreensão de todo este movimento. A figura 16 

mostra uma foto aérea do aterramento do antigo lixão. Ao seu lado é possível ver o CTRSJ. Já 

a figura 17 mostra uma visão aérea aproximada do CTRSJ com destaque para a usina de 

triagem de resíduos sólidos e o galpão de estocagem de materiais recicláveis. Por sua vez, na 

figura 18 pode-se ver o CTRSJ mais de perto. 

 

 

 

 

 

                Figura 16: Vista aérea do aterramento do antigo lixão do Jangurussu 
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Figura 17: Vista aérea do centro de triagem de resíduos sólidos do Jangurussu 

 

 

 

Figura 18: Centro de triagem de resíduos sólidos do Jangurussu 

 

 Inclusas no estudo técnico realizado para a desativação do lixão, o projeto Sanear 

propunha uma série de ações relacionadas aos catadores (SEINF, 2000). Profissionais de 

diversas áreas realizaram pesquisas referentes à situação de vida e de trabalho dos catadores. 

Os depoimentos desses catadores registram a presença destes agentes: 

 

“Lá em cima apareceu uns pessoal assim galegão. Apareceu lá batendo foto. A gente 

casquerando e eles batendo foto, batendo foto e fazendo pergunta né?! Muitos queria 
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responder, parar pra conversar e outros não queria né?! porque precisava trabalhar e 

ficava perdendo tempo ali conversando. Não queriam ouvir muito né?! E outros 

queriam ouvir; de tudo escutaram um pouquinho né?! Eu sei que talvez eles levaram 

essas foto pra fora aqui do Brasil. Pois bem aí desativaram a gente lá de cima né?! 

Tiraram a gente lá de cima prometendo que iam fazer um negócio melhor pra gente 

trabalhar com as esteira né?! Ai cobriram aquele negócio lá todo e a gente ficou 

trabalhando nas esteira.” 

 

(Joviana, 65 anos, catadora) 

 O resultado destes estudos conduziu à proposta de construção da usina de triagem de 

resíduos sólidos que absorveria a mão de obra dos catadores do lixão. Esse centro consistiria 

em um conjunto de seis esteiras mecânicas nas quais o lixo bruto domiciliar, trazido de 

algumas regionais de Fortaleza, seria despejado por uma pá mecânica e selecionado pelos 

catadores. O que restasse desta separação, que é denominado de refugo, seria despejado em 

um fosso e, posteriormente, encaminhado ao ASMOC. 

As figuras 19, 20 e 21 mostram fotos da usina de triagem. A figura 19 mostra o lixo 

sendo despejado e selecionado pelos catadores nas esteiras. A figura 20 mostra o restante do 

lixo já triado caindo no fosso do refugo e a figura 21 mostra os catadores nas esteiras. 

 

 

 

 

Figura 19: Usina de triagem. Conjunto das esteiras sendo alimentadas 

 de lixo pelos catadores 
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            Figura 20: refugo: lixo que não foi selecionado nas esteiras sendo despejado 

em um fosso 

 

 

Figura 21: catadores do Jangurussu nas esteiras de triagem da Usina. 

Fonte: acervo pessoal 

 

 Além do aterramento do lixo e da construção da usina de triagem, o projeto Sanear 

propunha a revitalização da área do lixão com a construção de áreas de lazer para os 

trabalhadores, hoje deterioradas (SEINF, 1997). Algumas dessas áreas de lazer sequer foram 
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iniciadas. Os catadores lamentam o não cumprimento das promessas, afirmando que “eles 

diziam que iam fazer uma vila olímpica, que ia ter uma creche, nós ia recebe uma cesta 

básica. Eu nunca vi isso, nunca. As polícia ficava aqui e os carro não subia mais (Irani, 43 

anos, catadora)”. 

 A desativação do lixão não foi repentina. O projeto Sanear teve início em 1992. Em 

1996, foi firmado o convênio entre o governo estadual e o BID para a construção do 

complexo do Jangurussu, mas a suspensão irrevogável das atividades no lixão ocorreu 

somente em 1998, com a transferência definitiva do destino final dos resíduos para o 

ASMOC. Portanto, a desativação do lixão do Jangurussu e a consequente expulsão da maior 

parte dos catadores compõem a “crônica de uma morte anunciada”, que conforme relata Costa 

Júnior (2003) iniciou em 1992 e foi concluída em 1998 com conflitos entre prefeitura e 

catadores. Fani relata este processo paulatino de comunicação aos catadores sobre o fim do 

espaço de resíduos de Jangurussu: 

 

“Eles vieram e disse assim: 

- Vocês tão feliz aí, mais aí vão se acabar. Vai se acabar. Com uns tempo se deu 

acabamento. Mais não se acabou de uma vez não. Eles demoraram. Toda vez que 

eles chegava eles avisava: - vocês tão trabalhando aí, mais qualquer dia vai se 

acabar. E se acabou mesmo.” 

(Fani, 50 anos catadora) 

 

 Somente em 1997, os catadores foram comunicados de que o lixão seria desativado 

(Costa Júnior, 2003). Ao mesmo tempo em que as obras das unidades eram construídas, os 

catadores eram paulatinamente afastados. O Projeto Sanear transferiu para a prefeitura 

municipal a responsabilidade de administrar o complexo do Jangurussu. O órgão da 

administração pública municipal responsável por esta tarefa foi a Empresa Municipal de 

Limpeza e Urbanização (Emlurb). 

Os relatos dos trabalhadores mostram que a desativação provocou a diáspora da 

maioria dos que habitavam o local. Isto aconteceu porque a montanha de lixo, que vinha se 

acumulando ao longo de 20 anos, e da qual sobreviviam, foi aterrada. A desativação provocou 

uma ruptura, estabelecendo uma nova realidade. Esta ruptura foi marcada pela interação que 

passou a existir entre os catadores e os novos atores sociais, principalmente com os técnicos 

da prefeitura, e referenciada pelas novas formas de organização das atividades, que se 

transformaram de relações autônomas em práticas de divisão do trabalho. 
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Desta forma, a desativação representou um momento de crise para os catadores. Em 

suas exposições, eles relatam situações desagradáveis vividas no lixão, como o contato com 

resíduos hospitalares, acidentes e mortes ocorridas. Entretanto, embora estes relatos denotem 

uma vivência de trabalho e de vida vulneráveis, tendo em vista a ausência de direitos sociais e 

trabalhistas, na percepção destes catadores, a desativação significou o fim de um período de 

fartura e o início de uma fase de escassez. Em seu depoimento, Sérgio mostra esta “saudade” 

da fartura do lixão:  

 

“Porque no começo, na rampa, era uma fartura né, era uma mina. Hoje em dia, 

agora, aí na usina, né mais mina não, mais aí, no começo dela, era uma mina. A 

gente adquiria tudo pra comer fácil. Tinha carro do mercantil que vinha deixá 

carradas e carradas de carne. Aqueles carro fechado, vinha deixar aqueles tambozão 

grandão de papelão chêi de sorvete, Danone, isso e aquilo outro. Aí, tudo na validade 

do dia né! Aí nós num comprava carne, nós num comprava nada, nós num comprava 

açucar, num comprava mercadoria, porque tudo vinha né, vinha nos fardo.” 

(Sérgio, 45 anos, catador) 

 

 A rampa ainda é recordada com saudosismo pelos trabalhadores que permaneceram no 

Jangurussu. Esta “saudade” é percebida no entusiasmo com que falam do acesso que tinham a 

alimentos e a objetos que normalmente não poderiam obter, a não ser coletando, devido a sua 

situação de pobreza. Os depoimentos descrevem reiteradas vezes esta possibilidade de 

conseguir comida farta, principalmente, mas também outros bens de consumo (roupas, 

sapatos, perfumes, entre outros). Irani fala dos vários objetos que adquiriu com a coleta no 

lixo: 

 

“Porque ali no lixão tanto eu pegava material pra vender como eu achava as coisas e 

ficava. Porque ali no lixão você achava dinheiro, você achava joia, você achava 

muita coisa ali. Dentro de casa você não comprava, por que tudo você achava: prato, 

colher, tudo a gente achava lá em cima. E agora não, agora a gente tem que comprar 

porque agora não dá nem pra sobreviver.” 

(Irani, 43 anos, catadora) 

 

 Os catadores e os comerciantes, compradores do material reciclável, realizaram 

manifestações públicas e protestos contra a desativação. O Boletim Informativo do site oficial 

da Câmara Municipal de Fortaleza noticiou, em 09/07/98, registrou o momento das 

negociações entre catadores e poder público e a resistência dos catadores, que acamparam em 

frente ao Paço Municipal: 
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CÂMARA PARTICIPA DAS NEGOCIAÇÕES COM CATADORES DO 

JANGURUSSU 

Após mais de cinco negociações entre Câmara Municipal, catadores do Jangurussu e 

Prefeitura, o prefeito Juraci Magalhães assinou hoje de manhã, 9, no Paço 

Municipal, o protocolo de intenções para profissionalizar e apoiar pequenos 

empreendimentos na comunidade do Jangurussu. Os catadores de lixo, para isso, 

estiveram várias vezes na Câmara pedindo ajuda do presidente, vereador Acilon 

Gonçalves (PMDB), e chegaram até a acampar em frente ao Paço. Foi na audiência 

pública realizada dia 15 de junho último que foi tirada uma comissão especial para 

resolver os problemas dos catadores (CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 

1998). 

 

 Nos depoimentos dos trabalhadores também encontramos falas por meio das quais eles 

se referem a este momento como sendo um episódio de conflito e de muito desespero. Fani, 

catadora, estava presente no dia do fim das atividades no lixão. Ela relata que: 

 

“No dia que se acabou era muita gente doida, outros chorando outros se maldizia o 

povo ficaram com pena tinha muito pai de família que tava com precisão né, chorou, 

mais eu não chorei não porque tem o meu pão de cada dia (referindo-se a carroça 

que usa para coletar lixo nas ruas).” 

(Fani, 50 anos, catadora) 

 

 Já Mariana se reporta aos conflitos entre os catadores e o poder público no momento 

da finalização das atividades: 

 

“Quando se acabou o lixão tinha uma parte aqui (na usina de triagem do 

Jangurussu) e uma parte lá (no lixão). Eu me lembro, eu tava buchuda do meu 

menino. Foi uma guerra medonha. Muita gente foi pra prefeitura, pra Emlurb. Tudo 

ia pra lá. Catador, deposeiro. Quem mais ia era os catador.” 

(Mariana, 58 anos, catadora) 

 

 Apesar de todos os protestos, a desativação tornou-se em pouco tempo fato 

consumado. E qual foi então o destino dos catadores? Há relatos que alguns deles buscaram 

um novo espaço de trabalho em Caucaia, onde foi instalado um dos novos aterros, o ASMOC, 

repetindo assim o ciclo de migração em torno do lixo, como relata a catadora Irani: “uma 

parte foi pra Caucaia. A maioria da favela da Gereba tá lá. Eles entra escondido dentro do 

carro e cata. Desde que mataro um lá dentro (do aterro de Caucaia) que ninguém entra mais 

lá”. 

 Caucaia, dentre os novos destinos finais dos resíduos da cidade, era o mais próximo da 

região metropolitana de Fortaleza. Alguns dos catadores dirigiram-se também para 

Maracanaú. Em Caucaia e Maracanaú, esses catadores entraram novamente em conflito com a 

Prefeitura que proibiu a sua presença nos aterros, reforçando a segurança e expulsando-os 
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com violência. O diálogo abaixo é a reprodução de uma narrativa feita por Elisa e sua filha 

Fabrícia, no qual as duas contam, em detalhes, a tentativa de ocupação que os trabalhadores 

realizaram, com o apoio dos deposeiros, no aterro sanitário de Caucaia: 

 

Elisa - Não foi todo mundo pras esteiras porque num cabia né?! (referindo-se ao 

sistema de esteiras de triagem da Usina) Quem não foi pras esteiras foi casquerar. 

Nós fomos pra Caucaia. Menina, aí juntaram um ônibus cheim de gente pra ir pra 

Caucaia. Quem arrumou o ônibus foi seu Ismael. 

Fabrícia – Num era um ônibus muito bom não, mas tinha mais de 40 pessoa dentro! 

Elisa - Era o ônibus que carregava papel, lá de dentro da Usina. 

Fabrícia - Acho que era de um deposeiro. 

Elisa - Ele alugou. Acho que ele alugou. 

Fabrícia - Ele perguntou se nos tinha coragem de ir; que ele tinha alugado um 

ônibus. Aí um bocado de gente entrou dentro do ônibus e aí nos fomo embora. 

Elisa - O ônibus ficou cheio. Maladim. Fomos. Aí quando nos chegamos lá, não 

entrava. Aí nos furemo cerca. Sei que nos passemo quase meia hora andando dento 

dos matos. 

Fabrícia - quando nos chegamos lá dentro, na rampa, era quais uma hora da manhã. 

Só de andar dentro dos mato. Só os breu. 

Elisa - Nos entramos por debaixo da cerca. Aí todo mundo alegre. Meio mundo de 

material. Era muito material. 

Fabrícia - era uma riqueza viu, ali! 

Elisa - Num precisava nem de casquero. Era com a mão mesmo. Eu mais ela aí, e o 

Biano, nos enchemos pra mais de vinte saco, só de alumim grosso. 

Fabrícia - Naquela época o alumínio tava de nove real o quilo. Hoje é um real né?! 

Que pena que nos num pudemo tira nenhum. 

Elisa - Aí quando nos demos fé, chegou meio mundo de poliça. 

Fabrícia – O pessoal lá, o tratorista e o fiscal disse: – oi, cêis sai fora que os homi tão 

chegano. Aí nos nem acreditamos Fiquemo. Menino, aí, quando nos tava bem 

despreocupado, era meio mundo. A pista todinha era só polícia. 

Fabrícia - Aí um policial muito nojento disse: - olha eu vou cuspi aqui no chão. 

Vocês tratem de achar o portão! E quem é que sabe onde é o portão? Só Barreira! 

que nos tava quase como daqui naquela esquina. Aí ele disse: - eu vou dar meia hora 

proceis saí lá fora. Como nós entramos furando a cerca, e nós tava nos mei dos lixo, 

o portão ficava longe, longe mesmo. Você tinha que correr. E ele deu pouco tempo! 

Ele disse que só ia cuspi no chão. Se o cuspe secasse e nós tivesse lá, nós ia apanha.  

Elisa - Quando ele cuspiu ele disse: - só dou meia hora proceis chegar lá no portão. 

Fabrícia - Se vocês tiverem aqui quando o cuspe secar, tudim, eu num quero sabe se 

é mulher se é menino. Vai apanha é tudo. Todo mundo se desesperou, que era muita 

polícia. Num dava nem pra contar. 

Elisa - E aí nego caia, corria, se levantava de novo. Eu sei que nos cheguemo nesse 

portão minha fia Passemo foi tudo de uma veizada só! Todo mundo! Aí fiquemo lá. 

Passemo ainda uns três dia lá num foi?! 

Fabrícia - Arranjamos umas panela, café, fizemo café! 

Elisa - Passemo três dia lá. Pelejano pra entra. Ninguém não conseguiu mais entra. 

Fabrícia - porque eles num saia de lá (os policiais). O Dadá (deposeiro) é que levava 

pão, levava café, rapadura pra nos come. Feijão. E nos lá! Aí depois de três dia nos 

dissemo: - não! ninguém vai morrer aqui! Aí nos viemos de volta, tudo de carona, 

nas caçamba. 

(Elisa 55 anos e Fabrícia, 33 anos, catadoras) 

 

 Como vemos, os depoimentos se referem à migração em busca dos novos lixões. 

Apenas um grupo de 360 catadores foi aos poucos sendo absorvido pela Usina de Triagem de 
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Resíduos Sólidos. Este centro iniciou as atividades um mês depois da expulsão, e iniciou os 

trabalhos com 40 catadores, funcionando 24 horas, em turnos de 6 horas cada e incluiu 

paulatinamente os demais catadores. As esteiras tinham capacidade para absorver 480 

trabalhadores (Costa Júnior, 2003), mas nunca foram completamente ocupadas. A Emlurb 

passou a acompanhá-los em suas atividades. Pouco tempo depois, este acompanhamento 

desencadeou em um processo de institucionalização do grupo que deu origem à Cooperativa 

dos Trabalhadores Autônomos da Seleção e Coleta de Materiais Recicláveis (Cooselc), que 

posteriormente foi reformulada e transformada em Associação de Catadores do Jangurussu 

(Ascajan). 

 

2.3 OS CATADORES NO COMPLEXO DO JANGURUSSU – ENTRE RUPTURAS E 

PERMANÊNCIAS 

 

 As vivências no interior do Complexo do Jangurussu conformam mais uma cena da 

trajetória dos catadores. Embora insatisfeito, o grupo não teve força política e organizacional 

para que a desativação e as transformações ocorridas no espaço fossem revertidas a seu favor. 

Elas não foram compensadas com condições dignas de trabalho. As avaliações realizadas 

pelos catadores a respeito da situação são feitas tanto em um tom de melancolia pela perda de 

uma situação que consideravam de “fartura” como em tom de indignação pelas promessas não 

cumpridas durante o processo. Estes dois sentimentos aparecem nas declarações de Téia e 

Elisa:  

 

 

“Nós fomos (referindo-se a transferência do lixão para o trabalho nas esteiras de 

triagem) porque prometeram a nós que ia ser uma vida de rosa pra nós, que nós ia 

sair do lixão que nós ia ficar trabalhando que nós ia ganhar bem, só que nós nunca 

ganhamo bem né.” 

(Téia, 56 anos, catadora) 

 

“Rapaz, reunião não tinha não (referindo-se ao momento da desativação). 

Chegavam lá só dizendo que iam desativar o aterro, que ia melhorar de vida pra 

gente e que ia ser uma vida digna. Cadê a vida? Tô esperando ainda. Prometeram 

mundos e fundos nada fizeram.” 

(Elisa 50 anos, catadora)  

 

Após a desativação, dentre as muitas mudanças que reconfiguraram o cotidiano dos 

catadores, uma merece especial atenção: a perda do controle sobre o espaço físico onde antes 

transitavam livremente. Com a transferência de seu local de trabalho para o interior do 
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complexo o controle sobre o lugar passou a ser regulamentado pelo aparato institucional 

implementado pela Emlurb. Glaura, 40 anos e catadora, salienta: “o lixão era terra de 

ninguém. O lixão não tinha dono não. Quem chegava desempregado, trabalhava seis meses 

numa firma, aí botavam pra fora, voltava pro lixão.”. 

 No CTRSJ, entretanto, somente era permitida a entrada aos catadores devidamente 

cadastrados junto aos profissionais que administravam o complexo. Aqueles que não 

possuíam qualquer documentação, o que é comum entre estes trabalhadores, foram impedidos 

de trabalhar. Fani relata que:  

 

“Teve muita gente que não foi pras esteiras porque teve muita gente que não teve 

documento. Aí não pode ir não. Ficou andando com as carrocinha na rua. Só podia 

entrar quem tinha documento. Teve muita gente que ficou desavisada, ficaram muito 

chateados. Aí foram andar de carrocinha, no meio da rua. Quem não tinha 

documento ficaram desabrigado. Foi um bocado. E um bocado que era mais 

esperto.;... Eu que não tinha documento tirei o meu pra dona Mazé botar eu nas 

esteira. Porque eu não tinha mais nada!. A dona Mazé perguntou:- a senhora vivia de 

que? Eu disse: - do lixão. 

 A senhora tem documento? Eu digo:- Tem. Aí eu fui correndo faze os documento.” 

(Fani, 50 anos, catadora) 

 

 Entretanto, é fato que o sistema de disciplinamento não funcionava completamente e 

que havia um movimento de contraposição a este controle sobre o espaço. Apesar da 

vigilância os catadores infringiam as regras estabelecidas e voltavam a invadir os locais sobre 

os quais os agentes municipais não tinham acesso permanente. Ocuparam principalmente a 

estação de transbordo, onde ainda havia lixo acumulado. 

É preciso esclarecer que, após a desativação, o lixo recebido pelo CTRSJ não era 

depositado somente nas esteiras da usina de triagem. No complexo existe uma estação de 

transbordo. Transbordo é o termo aplicado às instalações do complexo onde é depositado 

temporariamente o lixo recolhido em algumas das regionais de Fortaleza para que logo depois 

seja transportado, por outros veículos com capacidade de carga maior. Estes últimos veículos 

é que são os responsáveis por transportar o lixo até o seu destino final, que, após a 

desativação do lixão do Jangurussu, passou a ser o ASMOC, um grande espaço a céu aberto 

que recebe resíduos diariamente, da mesma forma que o Jangurussu recebia, embora em 

quantidade bastante inferior. A única diferença entre o transbordo e o antigo lixão é que o 

resíduo depositado não permanece no local sendo logo transportado para o ASMOC. 

Estas instalações ocupam, até hoje, uma grande parte da área do complexo e 

continuaram recebendo diariamente uma grande quantidade de lixo. 

 Pouco tempo após a desativação do lixão, impelidos pela necessidade e tentados pela 
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presença do lixo na estação de transbordo, os catadores que não conseguiram ou não 

desejaram permanecer no trabalho das esteiras de triagem, iniciaram tentativas de invasão do 

transbordo para retomar suas atividades de catação. Estas invasões, reprimidas 

constantemente pelos novos administradores do espaço, ou seja, os funcionários do poder 

público municipal expressam a insatisfação dos trabalhadores do Jangurussu com as 

mudanças ocorridas após a desativação e a sua impossibilidade de, após a saída do lixão, 

inserir-se no mercado de trabalho, pelos motivos que já foram anteriormente colocados. 

Transparece também a falta de amparo social disponibilizada pelos poderes públicos para 

solucionar a situação dos catadores que não se agregaram à usina de triagem. 

 Os depoimentos indicam que houve uma sinalização de que haveria uma proteção 

social posterior à desativação para todos os catadores que trabalhavam no lixão. A quantidade 

de catadores, no entanto, excedia em muito a capacidade de alocação nas esteiras. As 

promessas de amparo social não se concretizaram. O único benefício real com o qual os 

catadores foram contemplados, conforme seus relatos, foi o da construção do conjunto 

habitacional, que concedeu a oportunidade a uma parte desta população de ter acesso à 

moradia própria. As invasões ao transbordo são uma reação a esta ausência de ações 

afirmativas em direção a garantia de seus direitos, e uma forma, por vezes, mediada por 

outros atores com maior poder de barganha, de recuperar o controle perdido sobre o espaço. 

Elas aconteceram desde o início do funcionamento do complexo e são relatadas e justificadas 

pelos catadores:  

 

“Teve uma época aí, eu entrava escondida, sete horas da noite. Era ameaçada. 

Quando era quatro hora da madrugada tinha que todo mundo tirar tudo pulando o 

muro, rebolando como se tivesse roubando. Quando desse cinco hora não era pra tá 

lá dentro ninguém, ninguém! Era proibido. Aí levaram pra Assembleia Legislativa 

pra fazer um debate. Os catadores, catadores de rua também foram pra lá, fizeram 

debate, conversaram, entraram em acordo. Era uma humilhação, era uma 

humilhação! Você entrava sete, seis horas e  quatro horas é rebolado na rua pro outro 

lado do muro. Eu sei que ai dentro desse lixo tem muita coisa ruim, muita coisa ruim 

porque a prefeitura não quer deixar o povo trabalhar quer ver o povo pedindo. Se 

pedir não dão. Aí manda a pessoa trabalhar; tem uns que não tem o grau de estudo 

pra conseguir documento.” 

(Cleusa, 27 anos, catadora)  

 

“Teve uma época ai que chamavam era a polícia pra tirar as pessoas. Cavalaria, eles 

batiam em pessoas que trabalhava lá, porque não podia entrar e eles queria impedir. 

O pessoal depende dessa usina. Aí eles queriam trabalhar, entrar pra trabalhar. Aí o 

pessoal que tem mais poder foram lá e botaram os policial lá. Não queria deixar 

ninguém entrar e batia nos trabalhador, eu sei que foi uma confusão enorme!” 

(Vilani, 17 anos, catadora)  

 

 Entre a repressão e a negociação, os catadores acabaram por se restabelecer neste novo 
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lixão do transbordo. Os relatos mostram que as invasões aconteceram lentamente. 

Inicialmente, os catadores pulavam os muros à noite, aproveitando-se da impossibilidade de 

vigilância de todo o complexo, já que o espaço é muito grande e não há iluminação em todo o 

local. Por vezes, faziam negociações com os funcionários e entravam clandestinamente. E, 

por fim, organizaram-se coletivamente para voltar a ocupar o lixo. Estas ações, mais 

planejadas, tiveram o apoio dos deposeiros e de algumas lideranças locais. Foram realizadas 

estrategicamente em períodos eleitorais, épocas em que o poder público fica mais acessível 

aos apelos dos grupos minoritários. 

 Em alguns momentos, houve reação enérgica a estas invasões, com presença de 

aparato policial e choques diretos com a polícia municipal, em outros houve negociações de 

cunho mais político, que envolveram o Ministério Público, vereadores e representantes da 

Emlurb, que é o órgão municipal responsável pela administração do local. Por fim, diante da 

complexidade do problema, dos interesses políticos envolvidos e da questão social histórica 

que circunda o Jangurussu, o poder municipal acabou por ceder. Os catadores voltaram às 

suas atividades no transbordo exercendo seu trabalho de forma tão precária quanto ao 

momento em trabalhavam no antigo lixão.  

Nas figuras 22, 23 e 24, podem-se observar as condições de trabalho neste espaço do 

transbordo. Nas figuras 22 e 23 é possível ver o muro que foi quebrado pelos catadores 

durante certa noite para invadir o local e, na figura 24, que é atual, pode-se ver que as 

condições de trabalho no transbordo continuam sendo as mesmas do lixão. 
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             Figura 22: catadores no interior do complexo do Jangurussu coletam materiais 

          recicláveis no espaço do transbordo. Ao fundo pode-se ver o muro que foi quebrado 

                                                                 para facilitar a entrada. 

 

 

 

 

            Figura 23: catadores no interior do complexo do Jangurussu invadindo o espaço 

                                                  do transbordo após quebra do muro 
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Figura 24: lixo acumulado no transbordo atrai catadores. 

 

 Com isso, até o ano de 2005, na prática, passaram a existir dois locais de trabalho de 

catação no interior do CTRSJ: o das linhas de triagem com esteiras mecânicas, envolvendo os 

trabalhadores cooperativados, criada para esse fim sob a tutela da Emlurb; e o trabalho junto à 

rampa do transbordo onde se encontram hoje a maioria dos catadores do CTRSJ. 

 Em 2005, o galpão de armazenamento de materiais recicláveis do CTRSJ foi 

reformado e a prefeitura implementou, em parceria com a Fundação Banco do Brasil (FBB) o 

projeto piloto de coleta seletiva “Jangurussu, Reciclando a Vida”, ao qual se integraram 

inicialmente 170 catadores. As esteiras foram lentamente desativadas e mais uma vez todo o 

local foi reformatado.  

 O Projeto Reciclando a Vida foi fruto de uma parceria estabelecida entre a Fundação 

Banco do Brasil (FBB), o Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável (INSEA), a 

Cáritas
24

 e a PMF. A proposta tinha como objetivo principal implantar um projeto piloto de 

coleta seletiva em parceira com a Associação de Catadores do Jangurussu, que posteriormente 

seria estendido, caso houvesse êxito, para outros grupos de catadores organizados do 

município de Fortaleza. A ideia tinha como principal pressuposto a inclusão e a participação 

dos catadores de recicláveis na coleta seletiva da cidade. O espaço do galpão de estocagem de 

_______________ 

24 A Cáritas Brasileira faz parte da Rede Caritas Internationalis, rede da Igreja Católica de atuação social 

composta por 162 organizações presentes em 200 países e territórios. Atua na defesa dos direitos humanos e 

do desenvolvimento sustentável solidário na perspectiva de políticas públicas, com uma mística ecumênica. 



116 

 

materiais do Complexo foi reformado com o objetivo de receber somente materiais 

selecionados e limpos que, a priori, seriam doados por grandes geradores de lixo da cidade – 

hotéis, supermercados, shoppings centers, condomínios. 

As figuras 25, 26 e 27 trazem fotos do galpão de estocagem de materiais recicláveis do 

CTRSJ, onde os trabalhadores guardam o material para venda. Na figura 25 mostra-se o 

galpão antes da reforma, acontecida entres o anos de 2005 e 2006.  

 

 

Figura 25: antigo galpão de estocagem de materiais recicláveis do CTRSJ 

 
 

 Na figura 26 é possível imaginar as mudanças no processo de trabalho, após a reforma, 

em relação ao que era feito na usina de triagem. Ali se vê uma nova estrutura onde, ao 

contrário do que acontecia nas esteiras o material reciclável previamente selecionado e doado 

por grandes geradores é jogado em uma rampa de madeira e triado pelos trabalhadores. Já na 

figura 27 pode-se ver do lado esquerdo as gaiolas construídas para classificar o material 

triado. 
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                         Figura 26: nova estrutura do galpão de estocagem de recicláveis, o 

                                        CTRSJ. Rampa de recepção de material 

                 Figura 27: galpão de estocagem do CTRSJ. Baias de classificação do material 

 

 Entretanto, o projeto sofreu com alguns problemas estruturais de continuidade. A PMF 

não dispôs de recursos para dar sustentabilidade posterior à proposta. Não houve 

provisionamento de verbas para a manutenção do espaço físico reformado pela FBB. 

Tampouco havia disponibilização de verbas pela PMF para a manutenção de equipamentos 
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doados pela Fundação que agregariam valor ao material reciclável doado pelos grandes 

geradores. Foram recebidas em doação, através da FBB, prensas, balanças, e fragmentadora 

de papel. Assim sendo, tanto os equipamentos ficaram subutilizados, quanto o galpão – onde 

se recebe, seleciona e estoca o material reciclável – sofre com problemas de manutenção 

preventiva e corretiva. No período do inverno, em razão das várias goteiras, o material segue 

molhado e vem a ser desvalorizado no momento da negociação, além de se transformar em 

novo foco de disseminação de doenças como a dengue, que se alastra com o acúmulo de água. 

 Uma segunda dificuldade foi gerada pela falta de acesso ao material reciclável. Ao 

contrário do que se esperava, não houve conquista de uma quantidade de doadores suficientes, 

em Fortaleza, que desejem entregar seu material reciclável para os catadores. Também não há 

recursos humanos disponibilizados pela PMF para articular estes grandes geradores. Como a 

cidade ainda não possui proposta de coleta seletiva, buscar estes contatos se transformou em 

um ponto de estrangulamento para o sucesso da proposta. 

 Os catadores, portanto, não lograram integrar-se ao projeto de coleta seletiva. Apesar 

de perceberem as vantagens de trabalhar somente com o material reciclável, e não mais com o 

resíduo contaminado, reclamam de duas desvantagens em relação ao trabalho no antigo lixão. 

A primeira refere-se à renda, que diminuiu vertiginosamente; e a segunda refere-se ao acesso 

a bens que são encontrados somente nos espaços onde se deposita o lixo bruto. Atualmente, 

muitos catadores abandonaram o projeto de coleta seletiva e permaneceram coletando no 

novo lixão instalado no transbordo. Alguns trabalham nos dois espaços, ou dedicam-se ao 

projeto em um turno do dia, e à catação no lixo em outro. Os catadores ainda argumentam 

frequentemente em favor do lixão. 

Por esta descrição da ocupação e desativação do lixão, pode-se depreender que, apesar 

de todos os depoimentos, imbuídos de lamentação, e da exposição de vários sofrimentos 

vivenciados pelo grupo, práticas conscientes e políticas, ou inconscientes e subliminares, 

foram efetuadas pelos trabalhadores para o enfrentamento de suas dificuldades e para a 

reivindicação de seus direitos. Percebem-se, nas entrelinhas das narrativas, fissuras que se 

sobrepõem a um discurso que parece simplesmente fatalista. É sobre estas fissuras e sobre 

práticas de resistência que versará o terceiro capítulo desta dissertação. 
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3 ENTRE AS LUTAS,  AS LENDAS E OS SONHOS – COTIDIANO E RESISTÊNCIAS 

DOS CATADORES DO JANGURUSSU 

 

 A trajetória dos catadores do Jangurussu é permeada de experiências difíceis. Estas 

dificuldades foram mostradas no decorrer dos capítulos anteriores deste trabalho por meio de 

seus depoimentos. À escassez material de moradia e à fome acrescenta-se um 

comprometimento nas relações interpessoais além de abalos na estrutura emocional causados, 

em parte, por estas carências e pelas situações limite vivenciadas pelos catadores, como: a 

perda precoce dos filhos, uma vez que foi constatado na pesquisa de campo um número 

elevado de famílias com casos de mortalidade dos filhos ainda na infância; a convivência com 

a dependência química dos jovens e dos adolescentes e a violência. Neste rol, inclui-se uma 

violência específica, da qual são vítimas de uma forma diferenciada daquela que atinge as 

camadas médias e altas por conta de processos de estigmatização relacionados a sua condição 

de pobres. 

 Entretanto, uma aproximação cuidadosa aos relatos destes sujeitos, e uma convivência 

ocorrida em momentos mais descontraídos, durante os intervalos do café na usina de triagem, 

ou nas visitas às suas casas, quando pude ouvi-los falar sobre os amores, acariciar seus netos 

ou mesmo reclamar de discussões com os filhos, trouxe à tona outras vivências, localizadas 

nos interstícios dos casos narrados e que são histórias das alegrias, esperanças, amores e 

desejos. Neste capítulo busco recuperar, pelos relatos dos catadores, o que houve de 

resistência em seu cotidiano. Vivências boas ou más, mas significativas para visualizar o que 

deu sustentação às suas trajetórias. 

 A definição de cotidiano de Michel de Certeau (1998) sugere que se integrem, para 

quem observa este aspecto das relações sociais, o que oprime e o que encanta. Enxergar o 

cotidiano, para esse autor, é retirar do aparente o que está velado. Nas palavras de Certeau: 

 

O cotidiano é aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em partilha), nos 

pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão do presente. Todo dia, 

pela manhã, aquilo que assumimos, ao despertar, é o peso da vida, a dificuldade de 

viver, ou de viver nesta ou noutra condição, com esta fadiga, com este desejo. O 

cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a partir do interior. É uma história a 

meio de nós mesmos, quase em retirada, às vezes velada. Não se deve esquecer este 

“mundo memória”, segundo a expressão de Péguy. É um mundo que amamos 

profundamente, memória olfativa, memória dos lugares da infância, memória do 

corpo, dos gestos da infância, dos prazeres. Talvez não seja inútil sublinhar a 

importância do domínio desta história "irracional” ou desta “não história”, como o 

diz ainda A. Dupront. O que interessa ao historiador do cotidiano é o invisível 

(Certeau, 1998 p 31). 
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 A proposta de Certeau (1998), de encontrar no cotidiano o que ele tem de invisível, 

provocou-me ainda mais a esmiuçar, nos depoimentos dos catadores, as práticas de 

enfrentamento que estabeleceram diante das incertezas constantes de seus percursos. De 

Certeau (1998) propôs o conceito de tática como instrumental para compreender estas 

resistências. O autor assume, com este conceito, uma confiança determinada na capacidade 

criativa dos mais fracos. Esta perspectiva expressa, na verdade, uma postura política e uma 

sensibilidade para perceber as microrresistências que rompem as fronteiras da dominação. A 

dedicação de Certeau (1998) ao “homem ordinário” lhe oportunizou criar um recurso teórico 

valioso para quem quer ouvir aqueles que a sociedade pouco escuta. Este autor abre 

possibilidades para que o lugar da análise sociológica, antes dirigida preferencialmente a uma 

universalidade, seja deslocado, propondo que há uma desobediência subliminar nas “práticas 

comuns”, uma apropriação nas “astuciosas artes de fazer”. 

 O pensamento de Certeau (1998) tem como marca registrada a antidisciplina. Uma 

contraposição às estruturas modeladoras da sociedade, as quais estabelecem os 

comportamentos e as concepções da realidade consideradas como as “melhores” ou as “mais 

corretas”. Para Certeau (1998), acreditar na possibilidade de oposição às instâncias 

dominadoras da sociedade não significa que as instituições sociais não influenciem o 

pensamento social corrente. O que o autor propõe é a compreensão de que existe um 

movimento criativo e produtivo por parte daqueles que se julgam estar passivos diante de uma 

ordem dominadora. Certeau (1998) acredita que é a partir das práticas do cotidiano que esse 

movimento, que pode ser encontrado nas formas de utilização de produtos, de reapropriação 

de linguagens, de desconstrução de espaços planejados etc., aflora. Para dar conta destas 

práticas de reapropriação, que Certeau (1998) adjetiva como astuciosas e denomina de “artes 

de fazer com”, o autor estabelece dois conceitos distintos: o de estratégia e o de tática. Veja-se 

como ele constrói os contornos destes conceitos. Sobre estratégia, Certeau coloca que: 

 

Chamo de estratégia o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças que se 

torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder (uma 

empresa, um exército, uma cidade, uma instituição científica) pode ser isolado. A 

estratégia postula um lugar suscetível de ser circunscrito como algo próprio e ser a 

base de onde se podem gerir as relações com uma exterioridade de alvos ou ameaças 

(os clientes ou os concorrentes, os inimigos, o campo em torno da cidade, os 

objetivos e objetos da pesquisa etc.). Como na administração de empresas, toda 

racionalização "estratégica" procura em primeiro lugar distinguir de um "ambiente" 

um "próprio", isto é, o lugar do poder e do querer próprios. Gesto cartesiano, quem 

sabe: circunscrever um próprio num mundo enfeitiçado pelos poderes invisíveis do 

Outro. Gesto da modernidade científica, política ou militar (Certeau, 1998, p. 99). 

 

 Já sobre tática, o autor coloca que:  
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Chamo de tática a ação calculada que é determinada pela ausência de um próprio. 

Então nenhuma delimitação de fora lhe fornece a condição de autonomia. A tática 

não tem por lugar senão o do outro. E por isso deve jogar com o terreno que lhe é 

imposto tal como o organiza a lei de uma força estranha. Não tem meios para se 

manter em si mesma, a distancia, numa posição recuada, de previsão e de 

convocação própria: a tática é movimento "dentro do campo de visão do inimigo", 

como dizia von Büllow, e no espaço por ele controlado. Ela não tem portanto a 

possibilidade de dar a si mesma um projeto global nem de totalizar o adversário num 

espaço distinto, visível e objetivável. Ela opera golpe por golpe, lance por lance. 

Aproveita as "ocasiões" e delas depende, sem base para estocar benefícios, aumentar 

a propriedade e prever saídas. O que ela ganha não se conserva. Este não lugar lhe 

permite sem dúvida mobilidade, mas numa docilidade aos azares do tempo, para 

captar no voo as possibilidades oferecidas por um instante. Tem que utilizar, 

vigilante, as falhas que as conjunturas particulares vão abrindo na vigilância do 

poder proprietário. Aí vai caçar. Cria ali surpresas. Consegue estar onde ninguém 

espera. É astúcia. Em suma, a tática é a arte do fraco (Certeau, 1998, p 100). 

 

 Portanto, Certeau (1998) vincula a ideia de “estratégias” às instituições e às estruturas 

do poder, enquanto as “táticas” são utilizadas pelo homem comum para recriar o espaço, mas 

sempre a partir dos ambientes pré-definidos pelas estratégias anteriores. Tanto movimentos 

estratégicos como movimentos táticos modificam objetos, linguagens e lugares. A diferença 

entre as duas agências não está na ação, mas sim no status do agente que conduz a ação. Os 

estrategistas são os sujeitos da ordem e do poder estabelecido. Os agentes táticos são aqueles 

que diante deste poder estabelecido o desconstroem, a partir das oportunidades, dos 

momentos e dos lugares que acabam por escapar aos instrumentos de controle social. 

 Fundamentando seus estudos na prática da vida diária, o autor acredita na recriação do 

espaço, dos objetos, da fala, por meio de interações diversas. Ele entende que o significado 

das coisas é dado a partir de seu uso cotidiano e não somente de sua produção institucional. 

Para Certeau (1998), o controle absoluto da história e das práticas cotidianas é uma ficção. A 

existência das táticas transforma tudo em lugar praticado por meio de um diálogo que 

interfere no discurso institucional, tornando o controle absoluto uma ilusão. Diz o autor: 

 

A uma produção racionalizada, expansionista além de centralizada, barulhenta e 

espetacular, corresponde outra produção, qualificada de ‘consumo’: esta é astuciosa, 

é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se insinua ubiquamente, silenciosa e quase 

invisível, pois não se faz notar com produtos próprios, mas nas maneiras de 

empregar os produtos impostos por uma ordem econômica dominante (Certeau, 

1998, p. 39). 

 

 E é neste emprego desconstruído de objetos, considerados como refugo da sociedade 

de consumo, que encontramos exercícios de resistência dos catadores. Uma “caixa” de 

geladeira pode se transformar em um carrinho para transportar material reciclável, um trapo 

velho será, em breve, um lindo tapete de retalhos, uma lata de alumínio pode fazer as vezes de 

uma xícara de café. Os catadores transformam lixo em quase tudo. A catadora Joviana, 
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entusiasmada com um tecido encontrado no lixão, colocou: 

 

“Pois bem mulher e de tudo a gente achava, olha esse retalho aqui! A minha amiga 

aí, o marido dela achou essa semana e me deu. Achou lá em cima, no casquero 

(referindo ao lixo que é despejado na estação de transbordo do Jangurussu). Eles 

acharam esses retalho aqui. Olha aqui. Esses retalho aqui tudim a gente acha lá! Tu 

acha que um negócio desse aqui. Pra quem sabe trabalhar é ouro. Esse pedaço aqui 

dá pra fazer uma colcha de cama. Dá pra fazer uma cortina, dá pra fazer uma ruma 

de coisa. Pra gente pobre né que não tem...Esse pano aqui; esse não que tá muito 

manchado, mas  esse não tá! Esse pano aqui se eu cortasse, dá pra mim fazer calça 

comprida pra meninazinha desse tamanho, fazer calça com elástico. Eu corto, faço e 

vendo. Mas mulher diga bem, esse aqui é limpo, limpo não tem nada nele. Isso aqui, 

tudo isso a gente pegava. Na minha época eu não gostava de ficar dentro de casa. Eu 

vendia! tá aqui ó! Pegava jeans. Pegava Jeans maior do que esse aqui. Eu digo: - 

não! Mais! Eu ir trabalhar em casa de família. Vou mais não!” 

(Joviana, 65 anos, catadora) 

 

Esta astúcia na arte de experienciar a sociedade de consumo, tão bem conceituada por 

Certeau (1998), indica uma infração, embora inconsciente, contra uma determinada maneira 

de organizar as pessoas e as coisas que foi estabelecida pelo status quo dominante e que 

insiste em lhes atribuir lugares e papéis. Joviana inventou com sua “caça não autorizada”, 

para nos utilizarmos da terminologia de Certeau (1998), uma escapatória à conformação. 

Certeau (1998) chama de “artes de fazer”, “astúcias sutis”, “táticas de resistência” a estas 

práticas clandestinas que vão alterando os objetos e os códigos, desconfigurando as funções 

impostas pelos fabricantes e pela mídia e estabelecendo uma reapropriação dos espaços e dos 

usos, adequando-os às necessidades de cada um.  

A figura 28 mostra um artesanato feito com papel por um grupo de mulheres do 

Mussurungo. O papel é cuidadosamente trançado em dobradiças que se transformam em 

objetos das mais variadas formas. 
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Figura 28: artesanato produzido por grupos de catadoras do Jangurussu 

       com reaproveitamento de papel e outros materiais  
 

 

 A inventividade é marca registrada no cotidiano dos catadores. A história da catação de 

materiais no lixo é uma história de “artes de fazer”. Desde os primeiros catadores do início do 

século passado, os chamados trapeiros, a desconstrução dos objetos de uso cotidiano é 

elencada como tática de sobrevivência. Retomando o cronista João do Rio, encontramos um 

registro histórico do que Certeau (1998) categorizou como tática entre os trapeiros. Os 

ancestrais dos catadores não coletavam somente restos de tecido para alimentar a indústria de 

papel. Nos resíduos, encontravam também diversas táticas de recomposição para outros 

objetos de consumo. 

 A fetichização de objetos é uma das estratégias utilizadas pelo capital para atribuir às 

coisas valores de troca superiores a seus valores de uso. Outorgar a um objeto uma 

representação social diferenciada a partir do atributo “marca” é uma das estratégias para 

obtenção de lucro. Os trapeiros do início do século burlavam esta ordem construída para as 

coisas pelo poder estabelecido. João do Rio descreve exemplos destas práticas dos trapeiros 

que catavam os selos dos charutos das marcas consideradas mais caras e, depois, colavam-nos 

em charutos mais baratos para serem vendidos por um valor maior. Essa prática era feita 

também com selos de cigarros e com outros objetos, como melhor nos descreve João do Rio, 

quando define os “trapeiros sabidos”: 
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– Falaste, entretanto, dos sabidos? 

– Ah! os sabidos dedicam-se a pesquisar nos montes de cisco as botas e os sapatos 

velhos, e batem-se por duas botas iguais com fúria, porque em geral só se encontra 

uma desirmanada. Esses infelizes têm preço fixo para o trabalho, uma tarifa geral 

combinada entre os compradores, os italianos remendões. Um par de botas, por 

exemplo, custa 400 réis, um par de sapatos 200 réis. As classes pobres preferem as 

botas aos sapatos. Uma bota só, porém, não se vende por mais de 100 réis. 

– Mas é bem pago! 

– Bem pago? Os italianos vendem as botas, depois de consertadas, por seis e sete mil 

réis! E o mesmo que acontece aos molambeiros ambulantes como o cigano que 

acabamos de ver – os belchiores compram as roupas para vendê-las com 

quatrocentos por cento de lucro. Há ainda os selistas e os ratoeiros. Os selistas não 

são os mais esquadrinhadores, os agentes sem lucro do desfalque para o cofre 

público e da falsificação para o burguês incauto. Passam o dia perto das charutarias 

pesquisando as sarjetas e as calçadas à cata de selos de maços de cigarros e selos 

com anéis e os rótulos de charutos. Um cento de selos em perfeito estado vende-se 

por 200 réis. Os das carteiras de cigarros têm mais um tostão. Os anéis dos charutos 

servem para vender uma marca por outra nas charutarias e são pagos cem por 200 

réis. Imagina uns cem selistas à cata de selos intactos das carteirinhas e dos charutos; 

avalia em 5% os selos perfeitos de todos os maços de cigarros e de todos os charutos 

comprados neste país de fumantes; e calcula, após este pequeno trabalho de 

estatística, em quanto é defraudada a fazenda nacional diariamente só por uma das 

pequenas profissões ignoradas. 

– Gente pobre a morrer de fome, coitados... (Rio, 2008, p. 31). 

 

 Da mesma forma, entre os catadores do Jangurussu a reconstrução de objetos catados 

no lixo é prática comum. Ela chama ainda mais atenção quando mostra vários indivíduos se 

articulando e dando forma a objetos que serão revendidos. Algumas destas práticas, que 

margeiam o campo da ilegalidade, constituem movimentos subversivos que, como o dos 

catadores de selos, se utilizam do fetiche que determinadas mercadorias adquirem por 

interveniência da mídia. Adamir, catador, faz parte de uma pequena rede cuja articulação é 

uma reedição contemporânea das táticas utilizadas pelos antigos trapeiros. Ele compra de 

outros catadores vidros de perfumes “de marca”, encontrados no lixo, e os revende. Veja-se o 

que faz Adamir: 

 

“Ó, eu compro isso aqui ó (mostra um vasilhame do perfume Natura Ekos). Eu 

compro e vendo. Tem várias cores. Tudo é novidade. Aí eu compro esses vidros, aí 

eu mesmo revendo. Às vezes eu compro lá mesmo, compro do pessoal lá do lixão 

(referindo-se ao lixo acumulado na estação de transbordo do Jangurussu, onde 

trabalham vários catadores). Às vezes chega aqui com cinco, seis, tudo lavadinho. 

Aí tem um rapaz que compra. Aí as vezes a pessoa me pergunta: 

 - rapaz tu não tem medo não? 

Eu digo:  

 - Não! 

- E se chegar a fiscalização dizendo: rapaz é o seguinte, eu tô sabendo que você 

compra vidro de perfume e tal!  

Eu digo: 

- meu amigo eu trabalho com reciclagem. Não importo nada. Lá vende todo  tipo de 

vidro, nós vende todo tipo de vidro. Aí eu não quero saber o que o  cara vai fazer 

não. Tô comprando, tô comprando. 

Ai eles enche de perfume e vende. Inclusive tem um moreno lá, naquele canto, 

vendendo. Ele leva pra lá! 
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A negrada: 

- tu não tem medo não? 

Que medo eu posso ter? Ele lá que se vire! Eu compro a R$25 e vendo a R$ 60, eu 

ganho R$ 35,00 em cada vidro desse. O que é que eu quero mais né?!” 

(Adamir, 50 anos, catador) 

 

Entre arranjos diversos, ilegalidades e subversões os catadores encontram diversas 

formas para conseguir viver da melhor forma possível. O conceito de tática elaborado por 

Certeau (1998) é o que melhor define esses arranjos do cotidiano. Tendo ainda como 

referência o pensamento de Certeau (1998), percebe-se que estes procedimentos dos catadores 

configuram não somente uma maneira de agir. Originam-se de uma razão criativa, 

impulsionada pela necessidade e pelo desejo, que enquanto “arte de fazer” acessa 

conhecimentos e práticas que reúnem tanto a inventividade individual quanto saberes 

reunidos pelo grupo que acabam já fazendo parte de sua identidade. Estas informações 

recebidas desde a infância por seus pais e amigos, bem como na prática de trabalho cotidiano, 

incluem elementos cognitivos e também um treinamento e adaptação do corpo a uma 

atividade que exige várias formas de resistência física: às mudanças climáticas, já que 

trabalham sob o sol e sob a chuva, e às sensações físicas repulsivas provocadas pelos restos. 

Renato fala com orgulho dos conhecimentos que adquiriu sobre o material reciclável, o que 

fez com que fosse eleito presidente da cooperativa, e Paulina descreve sua primeira ida ao 

lixão e de como seu corpo acabou por adaptar-se às intempéries da profissão: 

 

“Porque assim, eu conhecia mais o material. Conhecia as coisas né?! E alguns que 

tinha lá não conhecia muito. Aí indicaram eu. Fizeram uma votação. Era eu e outro 

rapaz. Aí eu fui indicado o primeiro. O outro foi o vice, o Zé Milton, que mora lá no 

João Paulo II. Pois é, mas quando eu comecei a trabalhar foi ainda lá em cima 

(referindo-se ao antigo lixão). Era estudando - estudava na escola comunitária - e 

trabalhando. No começo todo o lixo de Fortaleza ia pra lá. Aquele monte de lixo 

misturado né?! não era só material de reciclagem. Porque no começo minha mãe 

mesmo me levava. Porque ela trabalhava, e eu sempre fui uma pessoa desenrolada, e 

fui prestando atenção né?! Aí eu fui aprendendo o que era metal, o que era lata, o 

que era plástico essas coisas. Aí fui indo. Aí o pessoal do Zé Walter começaram a 

fazer abaixo assinado pra poder tirar o lixão, por que vinha muita coisa podre né?! 

Tu imagina, era ovos, tinha aqueles cachorros. Agora tem o canil, pra poder tirar os 

cachorros. Mas antes, lá pra cima ia esses cachorros. Era ovos, papel cagado, ia tudo 

né?! e ficava muito podre né?! Aí tem pessoas que num tem o sistema do organismo. 

E ai não aguentava! Tinha coisa lá que só você tendo sangue na veia pra aguentar! e 

lá tinha coisa pra comer! Que ali é o sistema do trabalho você arranjar alguma coisa 

pra beber e comer o tempo todo.” 

(Renato, 33 anos, catador) 

 

“Eu nunca esqueço (referindo-se à primeira vez que foi ao lixão). Quando eu vim 

morar aqui - foi até a minha sogra ela sempre andava lá, a minha irmã já tava 

morando aqui, quando elas vieram morar aqui - eu ainda não vinha pra cá (referindo-

se ao lixão), fiquei lá depois que eu vim pra cá. Aí elas me chamaram pra ir. Aí eu 

fui. pra subir já foi a maior dificuldade, porque era muito alto, a gente subia assim 
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pelas paredes da rampa. Um sol quente, um mau cheiro. Eu não tinha costume. Aí o 

mau cheiro tava insuportável! Eu não aguentava E o sol quente, tão quente que 

parecia que o sol tava mais quente lá do que em outro canto. Aí eu cheguei lá em 

cima. Um sol tão quente na cabeça. Aí começou uma tontura por causa do sol quente 

e do mau cheiro. Aí eu peguei fiz uma casinha de papelão. Quando eu fiquei debaixo 

a casinha pufu, caiu em cima de mim (risos). E aquela ânsia de vômito. Aí foi indo, 

foi indo e no segundo dia já não senti mais nada! Aí foi se acostumando, se 

acostumando, pronto! Parecia que quando eu tava lá não tinha nenhuma diferença. 

Não sentia mais mau cheiro, nem incomodava o sol nem nada. Foi inesquecível!” 

(Paulina, 27 anos, catadora) 

 

 Esta adaptação corporal às dificuldades da profissão aparece frequentemente nas 

declarações dos catadores. Observa-se também, após a convivência mais próxima e os 

diálogos estabelecidos, que existe um acúmulo de conhecimentos adquiridos sobre o lixo e as 

várias maneiras de reaproveitá-lo, conformando um corpo de informações específicas que 

delimita a profissão de catador. A diferença entre uma latinha de aço e uma latinha de 

alumínio, que materiais são mais ricos, que táticas podem ser utilizadas para tornar o material 

mais pesado, como, por exemplo, molhar o papel para venda. Diante da exploração que lhes é 

imputada pelos deposeiros, estes arranjos para fraudar o peso e o valor do material são 

bastante comuns. 

 Esta inventividade voltada para o exercício da sobrevivência conforma várias outras 

experiências. O pai de Fani vendia carvão no interior, para sustentar a família, e a mãe de 

Irani retirava areia do rio Cocó, antes de o lixão chegar ao Jangurussu. Irani descreve com 

admiração as artimanhas de sua mãe para sobreviver, elogiando sua capacidade de superação: 

 

Irani: Ela (referindo-se à mãe) tirava areia nesse tempo. Ela tirava areia no rio cocó. 

Fabiana: Como assim tirava areia? 

Irani: Assim: quando chovia o rio enchia de areia, aí num tem aquelas latas de gás? 

Aí era furada no fundo; nos beiços tinha um pau; ela enchia a lata, botava no ombro 

e botava pra fora. Quando completava uma carrada ela vendia. 

Fabiana: Ah, ela vendia a areia? 

Irani: Era. Quando ela chegou não tinha lixão ainda não. Quando nós chegamos não 

tinha não. Foi esse período que eu tive com ela né?! de nove pra dez anos. Ela era 

sabida. Ela lavava roupa, ela ia pra rampa, eu ajudava a ela também. Aí assim foi 

vivendo. Até eu viajar e ir embora né?! Aí depois de lá pra cá eu não sei mais né?! 

(Irani, 43 anos, catadora) 

 

 Escutando estes relatos dos catadores conseguimos vislumbrar as muitas faces da 

relação que eles vêm, há muito, constituindo com coisas que a sociedade não percebe como 

valor, principalmente com os refugos, adaptando seus corpos, seu cotidiano, sua vida às 

necessidades de sobreviver. 

 Outro exemplo que pode ser visto como uma tática de resistência realizada pelos 

catadores é a forma como constroem suas moradias. Já exploramos em um capítulo anterior a 
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precariedade destas construções e as dificuldades destes sujeitos de se localizarem 

dignamente no espaço urbano. Salienta-se agora, contudo, sua permanente capacidade de 

dispor dos materiais, os mais inusitados possíveis, para construir abrigos provisórios, que 

muitas vezes acabam por se tornar permanentes. Observe-se a descrição de alguns catadores 

de como construíram suas casas: 

 

“Eu vim da Barra do Ceará, direto pra cá. Tinha canto pra mim ir, mais eu quis mais 

foi esse aqui. Quando nós cheguemo aqui já tinha o primeiro barraco. Tinha casa ali 

no rumo do Castelão. Aí nós enchemo. Peguemo pau no meio da rua, no meio das 

carrocinha; Aí fomo fazendo. Só que o meu feito as custas de peia. O meu irmão 

ainda hoje vive tudo em barraco, fazendo as custas de tauba da usina, do lixão ali 

embaixo; entendeu agora?” 

(Fani, 50 anos, catadora) 

 

 A catadora Joviana também relata que, quando iniciou a vida com o companheiro, eles 

ainda não tinham onde morar. Ela era empregada doméstica e estava grávida de sua primeira 

filha. Com o avanço da gravidez, Joviana teve que sair da casa onde trabalhava e, juntamente 

com o companheiro, improvisou um barraco. Ela descreve sua “arte de fazer” sua casa: 

“quando cheguei lá, fiz uma caverna de lençol arrodeando lá que nem um chiqueirinho de 

porco. Peguei os pano, estendi assim pra tampar quando o pessoal passar não ver!”. Este uso, 

pelos catadores, de objetos como panos, tábuas, plásticos, papelão e toda forma de 

improvisação possível de materiais conseguidos no lixo para edificar barracos configura um 

deslocamento de significado, uma transfiguração de coisas, de um campo de domínio para 

outro, em movimentos que Certeau (1998) tão bem definiu quando construiu o conceito de 

tática. Certeau (1998), referindo-se aos trabalhos feitos com sucata, mostra como a ordem das 

coisas, na prática da vida diária, pode ser desviada das finalidades definidas pelo poder 

dominante. É o que realizam os catadores quando inventam suas casas. Um olhar inicial se 

indigna frente à precariedade. Uma busca do “invisível nas práticas sociais” encontra também 

a explicitação de uma resistência que desorganiza o que foi milimetricamente determinado. As 

favelas, os mocambos, são elementos estranhos à ordem da cidade. Eles desfazem a ilusão de 

perfeição e de beleza prometidas pela sociedade do capital e pela lógica do mercado. A cidade 

de Fortaleza, que zela, em suas representações, por um ideal de modernidade, é obrigada a se 

deparar com os catadores nas ruas ou se defrontar com a realidade de que existem pessoas 

sobrevivendo de seu lixo. 

Embora a contragosto, a cidade não tem mais como negar a estes agentes sua 

capacidade de inventar, de “fazer-se no mundo”, de recriar. Os mecanismos de controle 

comumente utilizados não têm como dar conta de sua resistência. Assim foi com os catadores 



128 

 

quando decidiram ocupar o espaço do lixão do Jangurussu, ou quando, por meio de táticas de 

“guerrilha”, ocuparam a estação de transbordo do complexo do Jangurussu. De Certeau 

(1998) afirma a incapacidade dos poderes estabelecidos de controlar de maneira absoluta os 

espaços da cidade: 

 

Hoje, sejam quais forem os avatares desse conceito (de cidade), temos de constatar 

que se, no discurso, a cidade serve de baliza ou marco totalizador e quase mítico 

para as estratégias socioeconômicas e políticas, a vida urbana deixa sempre mais 

remontar aquilo que o projeto urbanístico dela excluía. A linguagem do poder "se 

urbaniza", mas a cidade se vê entregue a movimentos contraditórios que se 

compensam e se combinam fora do poder panóptico. A Cidade se torna o tema 

dominante dos legendários políticos, mas não é mais um campo de operações 

programadas e controladas. Sob os discursos que a ideologizam, proliferam as 

astúcias e as combinações de poderes sem identidade legível, sem tomadas 

apreensíveis, sem transparência racional – impossíveis de gerir (Certeau, 1998, p 

174). 

 

 As construções das moradias feitas pelos catadores exibem as condições precárias de 

seus moradores, e desta forma traduzem as relações sociais. Também o trabalhador, vivendo 

no lixo, nos obriga a olhar não somente para ele, mas para toda a estrutura de que faz parte. 

Ao mesmo tempo em que transgridem o sistema, retiraram-lhe as máscaras. Assim, burlam 

esquemas pré-fabricados. São exercícios de indisciplina. O mesmo acontece quando os 

catadores ocupam os espaços dos lixões. No afã de viver, estes trabalhadores ressignificam 

um lugar que normalmente não deveria ser ocupado, causando confusão e incômodo a uma 

ordem que foi estabelecida pelo status quo dominante. O discurso utópico urbanístico intenta 

instaurar uma perspectiva da cidade a partir de operações específicas. Uma delas é a de 

produzir um espaço apropriado, por meio de uma organização racional que recalque todas as 

poluições físicas, mentais ou políticas que as comprometeriam (Certeau, 1998). A 

desobediência a esta racionalização é um mecanismo de resistência. No antigo lixão e ainda 

hoje no lixão do transbordo os catadores deixam suas marcas no lugar com a modificação do 

espaço ou com a inclusão de objetos reconstruídos com o lixo.  

As figuras 29 e 30 mostram respectivamente uma barraca construída por um catador 

no espaço de transbordo do CTRSJ para vender merenda aos seus companheiros de trabalho e 

um carrinho adaptado também para a venda de lanches. 
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Figura 29: barraca de venda de merenda no transbordo do CTRSJ 

 

 

Figura 30: carrinho de venda de lanches no transbordo do CTRSJ 

 

 Os lugares são muito mais que o ambiente físico. É a atividade que qualifica o espaço. 

Acompanhando o pensamento de Certeau (1998), pode-se entender que embora os arquitetos, 

engenheiros e planejadores urbanos se referendem pelas lógicas geométricas para organizar a 

cidade, a apreensão do espaço como “espaço praticado”, que só adquire sentido pela ação, 

modifica totalmente a perspectiva sobre o urbano. Os diversos lugares são pensados, pelos 
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planejadores, a partir de uma funcionalidade. Entretanto são constantemente realocados em 

relação a estas funções.  

 Mais uma vez os catadores são exemplo desta dinâmica de realocação funcional. O 

que estes sujeitos fizeram em relação ao lixão foi estranhar sua funcionalidade, ressignificá-la 

e reinventá-la a partir de suas necessidades e desejos. Abstraindo-se desta “invenção” a 

precariedade da atividade exercida pelos catadores no lixão importa perceber que estes 

trabalhadores consideravam o lixão como “seu”, e a partir desta apropriação constituíram uma 

identidade que reivindicam até hoje. Mediante os enfrentamentos, choques com a polícia, 

contendas judiciais com o Ministério público e com a Prefeitura Municipal, iniciaram 

exercícios de resistência à perda daquele espaço. 

 Estes enfrentamentos e a insistência destes sujeitos em defendê-lo como “seu” 

denotam o significado que aquele lugar foi adquirindo para estas pessoas. Os depoimentos 

transcritos abaixo relatam como o espaço dos arredores do lixão foi transfigurado a partir da 

chegada destes atores: 

 

“Na Barra do Ceará quando começou era pouca gente. Aí foi se abrangendo, se 

abrangendo de gente... foi quando chegou no Henrique Jorge. Aí de lá nós viemo pra 

cá. Quando veio pra cá veio todo mundo. Era a turma acompanhando. Quando eu 

cheguei começou abranger mais gente, era do Palmeira do Conjunto João Paulo II. 

Não tinha nenhuma casa não. Só era barraco mesmo na beira do rio só era barraca 

mesmo. Não tinha nenhuma casa de tijolo não. Essas casa aqui foi feita no mutirão. 

Mais não tinha casa não. Realmente foi feita pra gente mesmo quando foi desativar. 

Saimo daqui Fabiana fomo tudinho pra beira do rio, aquele que tem ali. Aí ficamo 

morando enquanto fazia as casa.” 

(Glaura, 40 anos, catadora) 

 

“Pronto não existia esse São Cristóvão (referindo-se a um dos conjuntos que compõe 

o grande Jangurussu). Não existia nada! Quando eu cheguei pelas essas bandas aqui 

era tudo mato. Tinha até uma cerca na beirada da pista. Não tinha nada! Aí foi que a 

gente chegou e invadiu tudo aí. Esse lado aqui também não tinha quando começou o 

lixão aqui. Porque esse São Cristóvão também não é muito velho não.” 

(Adamir, 50 anos, catador) 

 

 O percurso de ocupação dos lixões e as experiências de trabalho dos catadores têm um 

lugar significativo em seus relatos. Outro recorte traz à tona suas relações grupais, seus 

desejos, seus sonhos, suas esperanças: vários deles conheceram seus companheiros no lixão, 

estabeleceram moradia ao redor do local, tiveram filhos, fizeram amigos, amaram e 

desamaram. A rampa, designação dada pelo catadores aos lixões, chega a adquirir uma 

identidade em torno da qual surgem representações diversas. O lixão era apelidado de rampa 

mãe, porque nutria suas principais necessidades. Era cercada de segredos e por lá circulavam 

entidades imaginárias como o lobisomem do Jangurussu ou o “véio do saco” que carregava as 
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crianças para as profundezas do lixo. 

 A rampa tem uma história que foi construída a partir das trajetórias dos personagens 

catadores. Entendo que estas narrativas e estes personagens – que sofrem modificações a 

partir de quem as relata, mas que têm sempre um núcleo comum – à semelhança das lendas 

urbanas, são a condensação de alguns de seus sentimentos em relação ao lixão. Existem 

alguns exemplos emblemáticos que podem elucidar esta afirmativa. Um deles é a estória do 

Pelenga a qual, com algumas variações, é repetida por muitos catadores: “O Pelenga morreu. 

Era um meninozim. Foi assim. Ele não queria ir trabalhar. Disse que tava muito cansado. Mas 

a mãe fez ele ir. Aí ele foi durmi e colocô um papelão por cima. Aí o trator não viu e passou 

por cima (Glaura, 40 anos catadora)”.  

 A narrativa do acidente ocorrido com Pelenga contém vários elementos subjetivos que 

fizeram com que ela se transformasse em um conto. Os que relatam o fato insistem na ideia de 

que Pelenga não queria ir trabalhar, uma insinuação quase mística de que ele já adivinhava a 

própria morte. A mãe, entretanto, insiste para que ele vá. As narrativas aludem com esta 

insistência à ideia de destino, que em seu imaginário foi o que realmente determinou a má 

sorte de Pelenga. 

Entendo que a história de Pelenga, repetida por muitos, é na verdade uma subjetivação 

do medo e da tristeza pela morte de muitos de seus amigos e entes queridos em cima do lixo, 

já que os acidentes eram constantes. Essa história, na verdade, condensa a dor dos catadores 

pelos que perderam a vida nos muitos acidentes acontecidos. Questionado sobre qual sua 

lembrança mais triste do lixão, Ribas respondeu: 

 

Ribas - Lembrança ruim porque eu perdi muitas pessoa. Amigo, conhecido através 

de acidente. Aí eu tenho muita lembrança ruim. Nesse ponto foi bom ter acabado 

com isso aí. Porque ia morrer muita gente. Morria criança, morria homem, muita 

gente. Eu vi uma vez a swate passando por cima do pobre de um velhinho 

trabalhando. 

Fabiana – O que era swate? 

Ribas – Swate é esses carro que pega lixo. Chama swate. O pobre do velhinho vinha 

de lá pra cá não viu, o swate passou por cima dele. Não deu tempo nem de socorrer. 

Morreu na hora. E muitos morreram. Outros morreram debaixo do trator. 

Lembranças ruim. Muitos conhecido da gente foi embora.  

(Ribas, 44 anos, catador) 

 

 Em meio a tantas perdas dolorosas, os medos e as esperanças transfiguram-se em 

contos. As estórias de “sucesso na vida” de alguns catadores, por suas peculiaridades, também 

acabam por transformar-se em contos que são reproduzidos de forma diferente pelos 

catadores, mas sempre com um núcleo de referência comum que pode ser resultado de um 
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temor, de um desejo ou de uma esperança presente em todos eles. A história de Cairu, por 

exemplo, também repetida em forma de conto, expressa a esperança dos catadores de, mesmo 

dentro do ciclo do lixo, adquirir melhor qualidade de vida. Antigo catador do lixão, Cairu hoje 

é um empresário da reciclagem. Já não mora no Jangurussu e as informações sobre seu 

destino são contraditórias. O que se sabe é que ele enriqueceu e se tornou um grande 

atravessador que vende somente para as indústrias de reciclagem e que já não compra mais 

material dos catadores, mas somente de pequenos depósitos. O sucesso de Cairu é atribuído, 

pelos catadores a uma firme determinação e a uma história de amor. Uma das que me narrou a 

história de Cairu foi Téia. Aqui, mais em vez, percebe-se uma referência à rampa como se ela 

fosse uma entidade com identidade própria: 

 

“O Cairu era trabalhador, mais triste dele, se não fosse a gente. Quer dizer que hoje 

em dia ele tem as coisa por causa da rampa né?! Ele cresceu muito. Ainda hoje em 

dia ele vive - porque hoje em dia ele tem uma fábrica né?! fábrica de papelão, 

porque ele retira até papelão daí. Mais o Cairu ele começou a trabalhar ele era da 

rampa da Barra do Ceará, tinha 17 anos. Era um menino. Nós morava aqui perto da 

rampa né?! Todo dia ele passava aí. Quando foi um dia - como se diz, Deus abre 

uma porta né?! - tinha uma menina que sofria tanto, o marido dela, ele trabalhava 

num frigorífico em Caucaia. Ele judiava com ela. Ela tinha uma filha. Judiava era 

muito. O Cairu todo dia via o sofrimento dela. Ele tinha 17 ano. Ai quando foi um 

dia ele roubou ela. Aí hoje em dia ela se chama Dona Helena, que é a mulher dele. 

Ainda hoje tão junto. Até hoje. Se casaram, construíram, e tem filho advogado. 

Casou com ela, os filhos dele tudo cada um tem um carro. Eles moravam no João 

XXIII. Agora eles estão morando em outro canto. Não tô lembrada onde eles tão 

morando. Mais eles moravam no João XXIII. Mais tudo quanto o Cairu construiu foi 

por causa do lixo.” 

(Téia, 56 anos, catadora) 

 

 Diante de vivências tão intensas os catadores portam-se de maneira dúbia frente aos 

significados que a rampa e o trabalho no lixo têm para suas vidas. Apesar da precariedade da 

atividade, estabeleceram após muitos anos, uma identidade a partir do trabalho, a de catador. 

Esta identidade, diante das novas representações que o lixo tem adquirido com a emergência 

da questão ambiental, tem sido socialmente ressignificada. O MNCR, ciente da 

estigmatização que sofre o catador tem buscado estabelecer outras simbolizações a seu 

respeito. Apropriando-se dos discursos ambientalistas o movimento intenta firmar a imagem 

do catador como do trabalhador que contribui para a preservação do meio ambiente, já que 

libera a natureza de materiais que levariam muitos anos para se decompor, constituindo uma 

ameaça perigosa. 

 Esta tática discursiva do movimento encontra suas condições de possibilidade 

alicerçadas nos novos imaginários que cercam a ideia do que é e de como deve ser tratado o 

lixo. Lembramos que este imaginário situa os resíduos na lista dos vilões que nos levaram ao 
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caos absoluto dos desastres ecológicos. Além disso, se encontra com outras linguagens que 

constituem o vocabulário ambientalista: reaproveitamento, reciclagem, autossustentabilidade, 

desenvolvimento sustentável e vários que formam o escopo das novas representações 

resultantes das polêmicas geradas como resultado da má relação do homem com seu meio 

ambiente. 

 Diante desta nova perspectiva, a imagem social do catador, em alguns momentos, já 

aparece com novos contornos. Denominações como “agente ambiental” substituem os antigos 

apelidos imputados a estes sujeitos, como os de “lixeiros”, “rasga sacos” ou “homens urubus”, 

como chegaram a ser denominados os catadores do Jangurussu. Para alguns segmentos da 

sociedade passam a ser percebidos como heróis da proteção à natureza. Esta tática, muito bem 

utilizada pelo MNCR, objetiva um duplo resultado. Primeiro, recuperar socialmente a 

identidade deteriorada dos catadores, ainda hoje vistos como marginais. A partir deste 

trabalho de recuperação imagética intentam adquirir o status de trabalhadores, portanto 

sujeitos de direitos diante da lei trabalhista brasileira. Em segundo lugar, recuperar para o 

próprio catador sua auto estima desgastada por uma longa trajetória de pobreza. 

 Rejeitando a denominação de catadores de lixo, muitos destes trabalhadores, veem 

com bons olhos a designação de catadores de materiais recicláveis. A construção desta nova 

imagem pelo MNCR conseguiu alguns avanços, pois como já foi colocado anteriormente, em 

2002 o Ministério do Trabalho, por meio da reavaliação da Classificação Brasileira de 

Ocupações, reconheceu o trabalho dos catadores de lixo como uma profissão. Entretanto há 

controvérsias, pois alguns dizem que as novas terminologias (catadores de materiais 

recicláveis, agentes ambientais) não passam de um eufemismo, utilizado politicamente para 

escamotear as condições precárias de trabalho dos catadores. Esta é uma discussão polêmica 

para a qual não há uma resposta pronta e que exige muitas reflexões por parte do movimento 

e de seus apoiadores. 

 A visibilidade que estes sujeitos têm conseguido na mídia é um termômetro das 

transformações que têm se efetuado em relação à representação social deste trabalhador. Além 

de ganhar os meios de comunicação em campos os mais diversos, como cinema, televisão, 

rádio e jornal impresso constata-se, pelo conteúdo divulgado, que as “falas” sobre estes 

agentes já aparecem com conotações positivas. Filmes como Estamira, Rampa dos sonhos, 

Boca do lixo, cujo tema específico é o catador de lixo, denunciam a precariedade de vida e 

trabalho destes personagens, contribuindo com suas táticas discursivas. A atual presidente da 

Associação do Catadores do Jangurussu foi homenageada neste ano de 2010, no dia do meio 

ambiente, em sessão solene da câmara dos vereadores de Fortaleza. Para exemplificar esta 
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visibilidade, transcrevemos fragmentos de uma matéria do Jornal Diário do Nordeste, um dos 

periódicos impressos de maior circulação na metrópole Fortaleza, que trata da problemática 

do catador. Note-se a referência à nomenclatura catador de lixo: 

 

15/5/2009  

Prefeitura e Funasa alinham parceria para implantar, em Fortaleza, uma 

infraestrutura que facilite a coleta seletiva 

 

Francisca Huga da Silva, como consta em seu RG, é uma catadora de materiais 

recicláveis. Ela, como todo trabalhador que exerce a função e que anseia melhorar 

suas condições de vida e dignidade, repudia com firmeza o termo “catador de lixo”, 

utilizado à revelia dela por pessoas de diversas classes sociais para designar esses 

trabalhadores. 

Boa parte da população urbana ainda desconhece que os catadores acabam tendo, 

hoje, uma função essencial para a gestão adequada dos resíduos. Mara Calvis, 

coordenadora de políticas ambientais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Controle Urbano (Semam) e uma das articuladoras do Programa Viva (Vamos Inovar 

Doando Amor) da Prefeitura de Fortaleza, também faz questão de repelir o termo 

“catadores de lixo”, como dona Huga, preferindo reservar a esses indivíduos o papel 

de “agentes ambientais”. 

Nesse sentido, a gestora aponta que o poder público deve priorizar a questão da 

inclusão social em detrimento da preservação ambiental e da saúde pública, por 

intermédio de iniciativas que busquem, em primeiro lugar, oferecer aos catadores 

uma forma de renda sustentável. “Eles (os catadores) já fazem isso de uma forma 

desumana há muito tempo, então, devemos inseri-los nesse processo”, argumenta. 

O programa do qual Mara faz parte é composto por 16 projetos que têm por objetivo 

interligar os geradores de resíduos (indivíduos e organizações) e suas destinações 

finais adequadas (aterros). (Negreiros, 2010) 

 

 A tentativa de reconstrução da imagem pública dos catadores, por parte dos seus 

movimentos organizados, pode ser apontada como mais uma tática no sentido definido por 

Certeau (1998). Ela é utilizada pelos catadores para tensionar a sociedade diante da 

precariedade de seu trabalho e da estigmatização que ronda a atividade. Apesar da cidadania e 

dos direitos trabalhistas apresentarem-se para estes sujeitos como um horizonte ainda distante, 

a maioria dos catadores do Jangurussu demonstra sentir-se melhor com as novas designações 

e com sua visibilidade. Em meio à construção histórica de uma identidade estigmatizada, os 

catadores vão buscando reconstituir-se, principalmente para que isto lhes possibilite adquirir 

direitos sociais e políticos anteriormente negados. Para isto, apostam em uma tática discursiva 

por meio do restabelecimento de uma imagem e autoimagem positivas como um instrumento 

para influenciar uma realidade complexa, em que inúmeras variáveis lhes condenam à fome e 

à marginalização. 

Entretanto, antes mesmo desta reconfiguração discursiva, cuja apropriação foi 

habilmente realizada pelo MNCR, os catadores do Jangurussu já reivindicavam para si o 

status de trabalhadores. Esta postura, muito mais defensiva que planejada, se baseava, como 
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discutimos nos capítulos anteriores desta dissertação, em uma representação moral que 

contrapõe trabalhadores a marginais. Para proteger-se do estigma de “elementos periculosos” 

ou de “preguiçosos”, os catadores afirmam-se constantemente como trabalhadores.  

 E é também por este desejo de negar o preconceito que lhes é imputado quando são 

categorizados como marginais que a rampa assume para os catadores representações as mais 

diversas. Ao mesmo tempo em que insistem em uma apologia à fartura do lixão e defendem 

com o corpo e com as palavras o espaço físico e simbólico que construíram, reconhecem a 

precariedade de seu trabalho e expressam o desejo, que sempre acalentaram, de outras 

possibilidades de vida, no presente e no futuro, para si e seus filhos, os quais sempre constam 

de suas falas quando tratam de expectativas  

 O lixão significa a única possibilidade de sobrevivência para a grande maioria dos 

catadores. O início da vida no lixo estruturou materialmente grande parte do grupo. As 

narrativas dos primeiros encontros com os lixões são sempre entusiasmadas, pois significaram 

a expulsão do fantasma da fome e a possibilidade de sobreviver. Isto se vê bem no 

depoimento de Iracema reproduzido abaixo: 

 

“Aí ela (referindo-se a sua mãe) encontrou a rampa. Minha fia aí acabou-se o tempo 

ruim. Fome nós não passemo mais. Fizemo uma barraca lá perto da rampa e fomo 

morar. Aí pronto, acabou-se o tempo ruim. E eu fiquei lá. E eu crescendo, na época 

eu tinha uns cinco a seis anos. Aí na Barra do Ceará, quando eu saí da Barra do 

Ceará já tava com onze. Aí fiquei a minha vida lá em cima do lixo. Só de calcinha, 

catando comida, comendo, engordando. A rampa se mudou pró Henrique Jorge, e eu 

também. Aí lá na rampa do Henrique Jorge eu já tinha 12 anos. Eu era grandona com 

12 anos.” 

(Iracema, 50 anos, catadora) 

 

 As referências à fartura da rampa são recorrentes e o lamento “saudoso” em relação à 

desativação também. Nas entrelinhas desta lamentação, entretanto, percebe-se uma 

reivindicação subliminar pelos direitos não reconhecidos. Vilani, menor de idade e catadora, 

revela indignação por ter sido impedida recentemente, juntamente com o irmão, de catar no 

lixão da estação de transbordo: 

 

“Esse ano fechou porque vários de menor trabalhava lá. Porque sempre tem muito 

de menor que precisa por aqui. De menor não pode ir! Como o de menor não pode 

mais? Hoje em dia tem muito de menor matando, roubando, por que? Porque não 

tem onde trabalhar! Aí quando o de menor quer trabalhar o pessoal pega e fecha. 

Aqui nesse conjunto a maioria trabalha na usina. É um jeito de sobreviver. Aí foi 

tiraram os de menor. O pessoal reclama que os de menor vive na rua, roubando, 

matando, mais eles deviam ter feito um jeito dos de menor entrar porque todos 

precisam né?! Eu mesma sou de menor tava trabalhando lá. Tava trabalhando lá 

porque esse meninozinho é meu, eu tenho 17 anos, eu tava trabalhando lá. Só que 

com esse negócio deles fechar tirar todos os menor ficou complicado né?! porque 
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tem muita gente que precisa, tira seu ganhosinho dali. Complica tudo. O meu irmão 

também que tem 15 ano tava trabalhando lá também mais eu. Também nós não 

podemos mais entrar. Meu irmão foi chamado, ele não pode, ele é de menor; devia 

ao menos poder ir no lixo né?! Aí fica um bocado de menor sem fazer nada aí 

quando acontece uma coisa de quem é a culpa? A culpa é do de menor. Tá tirando o 

direito da criança! se botar a criança pra tomar conta de outra é crime, se tirar a 

criança de um projeto do catecismo pra cuidar do menino em casa é crime, mandar a 

criança comprar bebida é crime! Agora eles não querem saber não os pais que se 

rebole pra cuidar dos filhos. Eles não querem saber não que os dele não passa fome 

quem passa é os nosso, então nós que tem que trabalhar.” 

(Vilani, 17 anos, catadora)  

 

 A tática discursiva de Vilani conjuga vários elementos. Ao mesmo tempo em que pede: 

“deixem-me trabalhar no lixo, reivindica: não tenho tempo para ir ao catecismo, ao projeto, de 

brincar, de estudar. Tenho fome e a culpa é minha?” Ela, de acordo com seu jogo de palavras, 

questiona uma ordem social que a responsabiliza por sua condição de pobreza, e lhe retira 

direitos e possibilidades de mudança. 

 Os discursos de Mariana, 58 anos, também catadora, são bem semelhantes aos do 

Vilani. Mariana é mais contundente e explícita em suas colocações. Ela inicialmente afirma-se 

como trabalhadora e entende a conquista do espaço de trabalho no Jangurussu como uma 

vitória. Logo depois, ressente-se porque seus filhos vivem do lixo. O discurso traduzido pode 

ter o seguinte significado: preciso trabalhar no lixo, mas não é no lixo que eu quero trabalhar. 

Veja isto pelas colocações de Mariana: 

 

“Não, quando nós chegamo aqui era cercado de arame. Aí o povo cortava o arame e 

entrava. A polícia vinha e batia né?! Aí até que um dia fizeram uma carta pro finado 

Dimas Nogueira. Ele já morreu eu acho que. Aí ele pegou ajudou a gente. Ele falou 

na rádio dele, que ele era locutor de rádio. Aí ele falou: - o que era que o prefeito 

achava? Se era melhor um bocado de ladrão roubando no meio da rua ou um bocado 

de rampeiro trabalhando no lixo, porque ali eles estavam trabalhando pra sobreviver. 

Eles não estavam fazendo nada errado. E assim eles liberaram pra nós trabalhar. 

Mais com a força desse Dimas Nogueira. Ele já morreu já. Eu sei que a gente 

procurando uma pessoa pra gente conversar pra desabafar até que a gente fica mais 

maneira né?! Lá a gente trabalhava, juntava o material e vendia no depósito. Todo 

dia a gente tinha o dinheiro da gente. Vendia só o material e assim o que dava pra 

gente aproveitar...Porque tinha época que vinha muita coisa que dava pra aproveitar. 

Tinha o carro que chamava carro do mercantil, Aí a gente trazia muita coisa de 

comer. Meus filho nasceram e se criaram comendo essas coisa do lixo. Ainda tão 

nessa mesma arrumação. Eu tenho é desgosto. Eu tinha vontade de arrumar outro 

negócio pra sobreviver. Sair desse lixo! Porque a gente já tá cansado! Mais é como 

se diz, é um serviço que nunca acaba. É, porque reciclagem todo dia tem. Como de 

fato quando desativaram esse lixão aí, eles prometeram muita coisa a nós. Eles 

prometeram que iam desativar o lixão pra criança não ir mais trabalhar, mais só que 

aquela criança que ajudava a mãe ela ia ter direito uma bolsa.” 

(Mariana, 58 anos, catadora) 

 

Mariana sente-se grata ao radialista que contribuiu com denúncias na mídia, para que 

os catadores continuassem trabalhando no lixão do Jangurussu. Entretanto, logo a seguir 
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afirma que, na verdade, queria outro destino para seus filhos. Estas duas facetas dos 

depoimentos dos catadores revelam a complexidade de sua problemática. A desativação do 

lixão foi o resultado de vários fatores e de interesses conflitantes. A poluição ambiental, 

causada pelo chorume
25

, provocou a infestação do lençol freático do rio Cocó. Espremidos 

entre a questão ambiental e os dramas sociais de difícil resolução, os catadores acabaram 

perdendo o espaço do lixão sem que lhes fosse oferecida outra opção de trabalho e de vida. 

Este é seu real lamento. Seus relatos comportam, na verdade, denúncia e reivindicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

25 Líquido poluente, de cor escura e odor nauseante, originado de processos biológicos, químicos e físicos da 

decomposição de resíduos orgânicos. Esses processos, somados com a ação da água das chuvas, se 

encarregam de lixiviar compostos orgânicos presentes nos lixões para o meio ambiente. (Lixo.com. Acessível 

em: http://www.lixo.com.br/. Acessado em: 09 de ago 2010). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este trabalho buscou uma compreensão das trajetórias dos catadores do Jangurussu 

que oportunizasse ao leitor apreender as várias dimensões que uma análise desses percursos 

de vida e de trabalho comporta. A migração, a pobreza, a fome, o trabalho precário e todas as 

variáveis objetivas e subjetivas que montam o cenário das experiências vividas nos percursos 

destes agentes é que podem configurar uma ideia do que são suas trajetórias. Ideia imprecisa, 

entretanto, já que nenhum grau de empatia nos permite de fato perceber o que outro ser 

humano pensa ou sente. Foram vivências densas e impossíveis de serem completamente 

assimiladas. Nos limites da razão, entretanto, é possível realizar uma síntese de alguns 

elementos. 

 O catador é um personagem eminentemente urbano. A história de sua profissão, que 

remete aos coletores de trapos dos séculos XIX e XX, está imbricada aos processos de 

urbanização e industrialização do ocidente. É a consolidação da racionalidade capitalista que 

organiza os processos de trabalho na urbe e que permite a existência de trabalhadores cujas 

condições de vida e de atividade são precárias. A cidade, como célula das relações sociais 

capitalistas é o local privilegiado para as vivências dos personagens trabalhadores do lixo. Ao 

refletir sobre o catador como um sujeito nos espaços citadinos é possível entender o quanto 

ele vem transformando, deixando marcas e recriando a cidade, apesar dos exercícios de poder 

e controle que outros agentes intentam estabelecer sobre ela. Já não é possível pensar, por 

exemplo, na metrópole Fortaleza sem os catadores. Não somente por estarem em grande 

número, mas porque esses trabalhadores interferem veementemente no espaço urbano. Estes 

homens e mulheres coletaram e coletam, nas ruas e no complexo do Jangurussu, e marcam, 

assim, seus territórios nos lugares da cidade. Seus percursos revelaram, ainda, o quanto são 

parte de Fortaleza. 

 A profissão de catação não é atividade recente. Ela acompanha a consolidação das 

cidades como locais de concentração demográfica e como espaços de produção e de 

circulação de bens. É a possibilidade de recuperar os objetos, reinserindo-os no ciclo do 

consumo, o que possibilita o surgimento desta atividade que se iniciou em maior escala com a 

indústria de trapos, a qual demandava restos de tecido para a fabricação de papel. No segundo 

quarto do século XX, com os avanços no desenvolvimento tecnológico, a aceleração dos 

processos de urbanização e a produção crescente de lixo, a atividade adquiriu novos 

participantes. 
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 Desde o início, as condições de trabalho dos catadores eram precárias e a atividade 

sempre foi exercida de maneira informal. A partir das últimas décadas do século XX, a 

quantidade de catadores cresceu muito, chegando a atingir no Brasil a cifra de milhares de 

trabalhadores. Os catadores coletam e selecionam materiais recicláveis e produtos 

reaproveitáveis nas ruas, nos lixões ou, de forma organizada, nos galpões de estocagem, em 

parceria com outros agentes, públicos ou privados. Os trabalhadores estão presentes em todas 

as grandes capitais do país e já compõem a paisagem urbana de forma ativa. Fortaleza, tendo 

passado por processos de industrialização tardia, já congrega uma grande leva de catadores. A 

trajetória itinerante dos lixões da cidade foi acompanhada por vários desses personagens. 

 O grupo acompanhado nesta pesquisa iniciou suas trajetórias nas cidades do interior 

do Ceará e migrou para a capital Fortaleza nas décadas de 1950, 60, 70 e 80 por razões 

diversas, dentre elas, a escassez de trabalho nos locais de origem. Naquela época, a cidade de 

Fortaleza já apresentava percentuais elevados de concentração de renda e tinha como 

característica a presença de uma população pobre que se aglutinava em espaços bem definidos 

do território urbano. Estes migrantes vieram engrossar as fileiras dos que moravam nas 

favelas e sobreviviam de ocupações informais nesta metrópole. 

 Os sujeitos com quem interagimos na pesquisa vivenciaram diversas situações 

características da pobreza urbana: as dificuldades de moradia, a fome, a mendicância e, por 

fim, o ingresso no ciclo de trabalhos informais. A catação de lixo e recicláveis foi uma opção 

diante do desemprego, da falta de acesso aos alimentos e da falta de uma formação que lhes 

permitisse incluir-se no mercado de trabalho urbano.  

 A pobreza tem na fome uma de suas expressões mais concretas. Ela foi vivenciada 

cotidianamente por muitos dos catadores que entrevistamos e os conduziu ora à mendicância 

ora à coleta de restos nos lixões da cidade. Essa pobreza, que atinge levas de indivíduos no 

país, é fruto de uma ausência de reconhecimento de direitos sociais aos grupos que não 

lograram ingressar formalmente no processo produtivo capitalista. Estes segmentos são 

marginalizados e seus integrantes não são percebidos como sujeitos políticos, e sim como 

pessoas que devem ser tuteladas por políticas de assistência do Estado ou mantidas sob 

controle através dos aparelhos repressores da sociedade. 

 Diante desta realidade, os catadores, sujeitos desta pesquisa, experimentaram ingressar 

na catação de lixo, empreendendo uma trajetória em torno dos lixões de Fortaleza. Esses 

trabalhadores migraram também no interior dessa metrópole, acompanhando o lixo para onde 

este se deslocava. Nos lixões, os catadores realizavam sua atividade de forma precária, 

alimentando-se de restos e expostos à total insalubridade.  
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Os trabalhadores migrantes aportaram, em 1978, no bairro do Jangurussu, onde 

funcionou o último lixão da cidade, cuja municipalidade, a partir de 1998, na tentativa de 

tratar a destinação de resíduos de maneira mais adequada, construiu aterros sanitários em 

outros locais. 

 O lixão do Jangurussu foi a experiência mais significativa na trajetória de vida e de 

trabalho dos agentes dessa pesquisa. Apesar de permanecerem em situação de trabalho 

precária, os catadores relataram que o destino de resíduos era “rico” e que foi um momento de 

seus percursos no qual conseguiram exorcizar o fantasma da fome. Inseriram-se em uma 

cadeia produtiva informal que foi estabelecida em torno do lixão e ali, além de criarem o 

bairro do Jangurussu, interferindo ativamente no espaço físico do local, viveram muitas das 

principais experiências de suas vidas, já que o lixão funcionou por um período de 20 anos. 

Naquele local, estabeleceram moradia, constituíram família e se consolidaram na atividade de 

catação, assumindo, a partir dela, a identidade de trabalhadores. Em seus relatos, os catadores 

frequentemente defendem esta identidade, já que, ao longo de suas trajetórias, foram muitas 

vezes estigmatizados como marginais. 

 Após muitos anos de funcionamento, o lixão do Jangurussu chegou a seu limite de 

recepção de lixo. A quantidade de catadores que sobreviviam dele era muito grande e tornou-

se visivelmente um problema social para a cidade. A precariedade das condições de trabalho 

dos catadores do Jangurussu foi objeto de denúncia por parte de vários atores da cidade, 

artistas, organizações da sociedade civil, mídia local etc. Todos se indignavam com a situação 

dessas pessoas que viviam no lixão. 

 Em função do fim da vida útil, das muitas denúncias e dos problemas que o lixão 

trazia aos moradores dos bairros contíguos ao Jangurussu, o local foi desativado no ano de 

1998. A montanha de lixo foi aterrada e ao seu lado foi edificado um complexo de tratamento 

de resíduos sólidos (CTRS). No interior do complexo, os poderes públicos do estado e do 

município construíram uma usina de triagem de resíduos sólidos que passou a ser o novo 

espaço de trabalho dos antigos catadores do lixão. Entretanto, não houve espaço na usina para 

a absorção de todos os trabalhadores e muitos deles se dispersaram pelas ruas da cidade, 

coletando, com carrocinhas, o material reciclável nos lixos domésticos e comerciais desta 

metrópole. 

 Os trabalhadores que foram incluídos no espaço da usina de triagem se ressentem da 

perda de controle sobre seu local de trabalho, já que agora têm de interagir com os agentes da 

prefeitura que administram o CTRS. Além disso, seu nível de renda diminuiu 

consideravelmente desde que deixaram de trabalhar no lixão. Acompanhando a trajetória 
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desses personagens, atentando ao conteúdo dos seus depoimentos, é fácil perceber que o lixão 

assumiu em suas vidas uma representação significativa e que sua desativação caracterizou 

uma ruptura em seus percursos. Durante a pesquisa de campo, percebi que seus discursos têm 

o lixão como principal referência e a desativação como um momento de perda relevante. 

 As trajetórias, entretanto, trazem também experiências de resistência dos catadores 

frente a várias dificuldades. A reconstituição do lixo em objetos de uso cotidiano, os arranjos 

feitos para modificar os espaços ocupados em função de suas necessidades, as táticas 

discursivas usadas para preservar sua imagem social de trabalhadores, configuram o que De 

Certeau (1998) denominou de “artes de fazer”. Práticas de antidisciplina que, mesmo de 

forma inconsciente, formam um corpo de resistência frente aos processos de exploração e de 

controle aos quais estão expostos. 

 Mas afinal, esses sujeitos são trabalhadores ou marginais? São catadores de materiais 

recicláveis ou catadores de lixo? Durante a pesquisa, concluímos que essas aparentes 

ambiguidades que se apresentam quando acompanhamos as trajetórias dos catadores apontam 

para vários caminhos. Todavia, deslizam sobre dois trilhos minimamente estabelecidos: a 

sobrevivência cotidiana e a luta por permanecer na condição de trabalhador.  No lixão ou na 

usina, esses personagens contaram suas estórias, lutas, sofrimentos e conquistas. Levam em si 

as marcas da pobreza, mas também das vitórias diárias duramente conquistadas. 

 Os percursos têm muitos pontos comuns: as privações, a mendicância eventual, a falta 

de abrigo seguro, a ausência de oportunidades de educação o encontro com o lixo e a 

dificuldade permanente de sair do mundo da informalidade. Entretanto, embora evolvidos nas 

tramas de uma racionalidade capitalista que lhes mantém em situação de permanente 

precariedade e exploração, os catadores sabem, por meio de diversas táticas, reivindicar sua 

cidadania.  

 Mas se houve semelhanças, também foram detectadas diferenças. Alguns dos sujeitos 

se identificam com a profissão de catador e se fazem presentes na Ascajan, participando de 

eventos e reuniões de discussão. Outros, alheios a tudo isso, buscam o trabalho no lixão do 

transbordo do CTRSJ, ainda hoje ocupado por muitos. Eles não querem associar-se. Todos, 

entretanto, teimam em se considerar trabalhadores. 

 A partir do ponto de vista da funcionalidade de sua força de trabalho para o capital, 

não somente são trabalhadores como geram lucro à cadeia da reciclagem. Entretanto, estão 

longe de ter acesso aos direitos de cidadania. A proximidade com o lixo e a precariedade das 

condições de trabalho não condizem com uma condição de trabalho digna. Quanto mais 

intenso é o processo de exploração do trabalho, mais fácil é para o capital se reproduzir. A 
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atividade do catador está envolta por essa lógica. Sua condição de miséria faz com que outros 

agentes com os quais interage, como por exemplo, os atravessadores e os industriais, tenham 

seus lucros garantidos. Esse exército de trabalhadores contribui com a cidade através da 

manutenção da limpeza dos espaços públicos, sem nenhum custo contratual. É assim que a 

indústria da reciclagem cresce às custas desses sujeitos sem, entretanto, manter com eles um 

vínculo empregatício. 

 A trajetória dos catadores que trabalham no complexo do Jangurussu é emblemática 

em relação à dos catadores da cidade. Eles fazem parte da história de Fortaleza. Seus 

percursos cruzam as histórias individuas com a biografia da cidade. Apesar das vivências de 

sofrimento, esses trabalhadores permanecem no espaço do Jangurussu, demarcando lá seu 

território e lutando para sobreviver diante de uma trama de relações que, vivida no cotidiano, 

inclui lutas, tristezas, alegrias, decepções e esperanças. Relembrando De Certeau (1998), 

viver esse cotidiano, essa “opressão”, essa “fadiga” esse “desejo” diariamente ao despertar é a 

condição de todos nós como seres humanos. 
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