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Expomos neste artigo a relação constituída entre os catadores da Associação 

dos Agentes Ambientais Rosa Virgínia, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará-

Brasil, e aqueles que doam os materiais recicláveis durante as rotas de coleta, 

conhecidos comumente como “padrinhos”. Este vínculo, intermediado 

principalmente pela Igreja Católica do bairro, é fortalecido por laços de confiança 

e ajuda mútua. Através do mapeamento e acompanhamento das rotas de coleta 

dos materiais recicláveis com os catadores associados nas ruas de alguns 

bairros de Fortaleza, analisamos como se estabelecem e se mantém as redes 
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de relações e apoio entre padrinhos e catadores no trabalho de coleta de 

materiais na rua. Organizados em associações ou não, os catadores 

estabelecem formas diferenciadas de convivência e de apropriação do espaço 

urbano, que originam uma sociabilidade própria, seja na relação com os 

padrinhos, entre eles mesmos ou outros atores com quem compartilham o 

mesmo ambiente na cidade. A rede de articulação (Hall, 1986) tecida pelos 

catadores associados possibilita a criação de uma nova representatividade, a do 

“trabalhador da catação”, diferente daquelas construídas por outros agentes 

sociais, sejam elas baseadas na estigmatização e marginalização, ou na ideia 

da função pública de limpeza da cidade.  

Palavras-Chave: Catadores de Material Reciclável; Cotidiano de Trabalho; 

Rede de Relações; Cadeia da Reciclagem. 

 

 

 

A FUNDAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES 

AMBIENTAIS ROSA VIRGÍNIA 

 

A Associação dos Agentes Ambientais Rosa Virgínia fica nas 

proximidades do terminal de ônibus Siqueira, no bairro Parque Santa Rosa, que 

está inserido dentro da área do Grande Mondubim. O bairro está situado na zona 

periférica da cidade de Fortaleza, onde a catação de materiais recicláveis 

corresponde uma boa parcela dos trabalhos informais da população. 

A Associação é formada atualmente por 12 associados que vivem da 

catação de materiais recicláveis, além dos outros catadores que vendem seus 

recicláveis periodicamente, os “vizinhos”2 (estimados entre 30 a 40 pessoas). O 

grupo teve início no ano 2000, em reuniões organizadas pela religiosa Elizabeth 

(quando ordenada a freira passou a se chamar Rosa Virgínia. Em 2008, foi 

homenageada na formalização jurídica do nome da Associação), ligada à 

Instituição das Irmãs do Bom Pastor através do apoio da Pastoral Social e 

                                                        
2 Os catadores chamados de “vizinhos” são aqueles que vendem os materiais recicláveis 
coletados por eles na Associação, mas que não são associados. A relação desses catadores 
com os pertencentes à Associação pode ser de amigável ou conflituosa, dependendo do grau de 
proximidade estabelecido por eles. 



Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Mondubim. O grupo também 

teve o acompanhamento da CÁRITAS Arquidiocesana de Fortaleza neste 

período de formação. 

Em 2004, através do Projeto enviado para o Banco do Nordeste e 

para a Província do Leste da Companhia de Jesus – Jesuítas, foi possível a 

construção de um galpão para triagem, venda e armazenamento dos materiais 

recicláveis, “um cantinho onde eles mesmos pudessem pegar o material, juntar 

e vender para ganhar um pouquinho melhor”3 e a compra de 15 carrinhos de 

ferro, uma prensa hidráulica e uma balança. No dia 15 de março de 2004 os 

catadores começaram a trabalhar efetivamente no Galpão.  

O grupo está ligado às atividades do Fórum Estadual Lixo & Cidadania 

e da Rede de Catadores do Estado do Ceará4, o que possibilitou trocas de 

informações com outros grupos de catadores da cidade e também capacitações 

para o trabalho da reciclagem com as instituições que acompanhavam estas 

instituições.  

A Associação, em 2005, também inicia o processo de mobilização 

com grupos de outros Estados brasileiros. A marcha dos catadores que ocorreu 

no mesmo ano em Brasília, organizada pelo Movimento Nacional dos Catadores 

de Materiais Recicláveis – MNCR, proporcionou com que dois representantes da 

associação estivessem presentes ao evento. A capacitação oferecida pela 

Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais Reaproveitáveis –

ASMARE, em Belo Horizonte, onde estiveram presentes dois associados da 

Rosa Virgínia, originou trocas de informações e parcerias com outras 

associações. 

Em virtude da colaboração concretizada em 2007 entre a Associação 

e a Organização Não-Governamental Associação Lagoa de Marapendi – 

Ecomarapendi, ocorreu o programa “Reciclagem Solidária”, este sendo 

executado por um “braço” da ONG, o Centro de Informações sobre Reciclagem 

e Meio Ambiente – Recicloteca, financiado pela Associação de Bebidas das 
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Américas – AmBev. Este programa custeou uma nova prensa e balança 

eletrônica para a associação, além de financiar em junho de 2008 parte da 

formalização jurídica do grupo, que passou a intitular-se Associação dos Agentes 

Ambientais Rosa Virgínia. 

Atualmente a Associação possui outro galpão para o refinamento5 e 

armazenamento de óleo de cozinha, que é revendido à Petrobrás, destinado a 

produção de biodiesel. A mesma empresa foi quem contemplou a Associação 

com este novo galpão, assim como outras três associações ligadas a Rede 

Estadual de Catadores (SOCRELP – Sociedade Comercial de Reciclagem de 

Lixo do Pirambú; Centro de Triagem de Resíduos Sólidos do Bairro Bonsucesso; 

e ASCAJAN – Associação de Catadores do Jangurussu). 

 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS E SÓCIOECONÔMICAS DO BAIRRO 

PARQUE SANTA ROSA – FORTALEZA / CEARÁ / BRASIL 

 
O bairro Parque Santa Rosa está localizado na região periférica da 

cidade de Fortaleza, havendo somente um bairro, Presidente Vargas, que o 

separa do município vizinho, Maracanaú. Situado na Regional V (conhecida 

também como “Grande Mondubim”), sendo a mais populosa da cidade, com 

585.347 habitantes (Almeida; Barreira; Brasil, 2011). Os bairros que estão no 

entorno ao Parque Santa Rosa são Canindezinho, Conjunto Esperança, 

Mondubim e o já citado, Presidente Vargas.  

A área demográfica do bairro é de 0,95 km² (PMF, 2014), e sua 

população é de 12.790 habitantes (0,5% dos habitantes de Fortaleza), onde a 

maioria dos moradores é jovem (70,97% se encontra na faixa entre 0 – 40 anos). 

A população masculina é de 47,7%, sendo a maioria mulheres, 52,3%. A média 

de moradores por domicílio no bairro é 3,4 pessoas, e as residências ocupadas 

são 92,8% (IBGE, 2010). A renda média é de R$ 433,82, uma das mais baixas 

da cidade, ocupando a 96ª posição entre os 119 bairros de Fortaleza (IPECE, 

2012).  

Os aparelhos públicos são escassos no bairro, que não possui postos 

de saúde, delegacias de polícia, instituições de assistência social ou aparatos de 

                                                        
5 Refinamento seria o processo de separação da gordura e outros agentes poluentes do óleo, o 
tornando “limpo”.  



cultura públicos (Almeida; Barreira; Brasil, 2011). Possui uma creche e três 

escolas de ensino infantil e fundamental I (entre a 1ª e 4ª séries). O Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH6 do bairro é de 0,243, sendo considerado de 

baixo desenvolvimento (PMF, 2014). 

Analisando os dados posteriormente citados sobre o Parque Santa 

Rosa e as observações feitas sobre o cotidiano do bairro, o que podemos 

apontar é que os trabalhos “informais” ou “bicos” praticados pelos moradores 

(como pequenos serviços de pedreiro, eletricista, mecânico, serviços domésticos 

– cuidador de idosos ou crianças, cozinheiro, por exemplo) fazem parte da 

economia do bairro. A catação de materiais recicláveis se inclui nos “bicos” do 

Parque Santa Rosa, pois apesar dos associados da Rosa Virgínia a 

considerarem como a principal atividade para obtenção de renda, os outros 

catadores denominados “vizinhos” apresentam outras ocupações remuneradas, 

sendo a catação uma complementação de renda, recebendo melhor retorno 

financeiro em outros serviços.      

Quando verificamos os dados sobre violência no bairro, observamos 

um aumento de 50% entre os anos 2008 e 2009.  O Parque Santa Rosa ocupa 

a 18ª colocação nos bairros de Fortaleza com mais homicídios. Verificamos a 

mesma variação percentual nos atos de lesões corporais, no qual em 2009, 

ocorreram 67 casos. Por outro lado, houve o decréscimo nos roubos do bairro, 

de 141 (2007) para 105 assaltos (2009). Quando se trata das “relações 

conflituosas”7, podemos observar uma taxa constante neste tipo de ocorrência 

(216 nos anos 2007, 2008, e 2009) (Almeida; Barreira; Brasil, 2011). 

A ampliação e intensificação do consumo de drogas, principalmente 

o crack, na visão de alguns dos catadores associados entrevistados, estaria 

conectada ao aumento da violência no Parque Santa Rosa. São constantes as 

conversas e comentários na sede da Associação sobre as ameaças, tentativas 

de assassinato e os próprios homicídios relacionados ao tráfico e às dívidas do 

consumo de drogas ilícitas no bairro. Em julho de 2014, um dos catadores 

                                                        
6 O Índice do Desenvolvimento Humano – IDH é uma medida comparativa usadas para classificar 
os países pelo seu grau de “desenvolvimento humano”. Os critérios de avaliação combinam três 
dimensões: expectativa de vida, acesso ao conhecimento (escolaridade) e renda per capita. O 
índice varia entre 0 e 1, sendo o quanto mais próximo de 1, mais desenvolvida é a região. (PNUD, 
2015). 
7 Consideramos “relações conflituosas” os atos de “calúnia, difamação, injúria, ameaça, 
preconceito de raça ou, rixa, etc.” (Almeida; Barreira; Brasil, 2011). 



associados foi internado para o tratamento do vício em álcool e crack; sua mãe, 

uma das catadoras que fundaram a Associação, já havia falecido em decorrência 

de uma cirrose hepática agravada também pela dependência química. No final 

do mesmo ano, outra catadora associada se mudou para um diferente município 

em virtude das ameaças de morte que um dos seus filhos sofria em 

consequência às suas ligações com o tráfico de drogas no bairro8. 

 

DESCRIÇÃO DAS ROTAS DE COLETA DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS DOS 

CATADORES ASSOCIADOS 
 
O espaço da rua e a sociabilidade própria dos catadores 
 

Os catadores de materiais recicláveis, principalmente a partir da 

década de 1980, estão associados ao cotidiano e à circulação urbana das 

cidades, e, perpassaram por algumas representações sociais ao longo deste 

período – seja a ideia de “mendigos e/ou marginais” estigmatizados, ou a de 

“agentes ambientais”, que contribuem para a limpeza da cidade. Fonseca (2006) 

aponta que, mais do que isso, os catadores são atores sociais criadores de 

sociabilidades singulares na sua própria relação com a cidade, entre eles 

mesmos e com outros atores. 

As trajetórias dos catadores nas ruas apresentam um elemento 

“transgressor”: ele não é nem pedestre e nem automóvel, mas, juntamente com 

o seu carrinho de coleta, utiliza os espaços que são urbanamente delimitados 

para estes sujeitos, a calçada e o asfalto, respectivamente. Quando observamos 

o deslocamento dos carrinhos dos catadores nas ruas, interferindo no tráfego, 

ora de carros ora de pedestres, percebemos que o mesmo oscila entre o “papel 

do automóvel” e o “papel do pedestre”. Neste sentido, 

 
[...] o movimento do catador ou dos carrinhos de catadores parece tão 
deslocado e incompatível com as regras de fluxo do sistema espacial, 
que é como se houvesse algo fora do lugar, se é que existe na divisão 
entre calçada e rua, carros e pedestres, um lugar para os catadores de 
papel. (Fonseca, 2006: 62). 
 

                                                        
8  Não obtivemos dados oficiais ou estatísticos sobre o consumo ou tráfico de drogas no Parque 
Santa Rosa, mas somente em relatos de alguns catadores. 



  O que observamos durante as rotas de coleta dos materiais 

recicláveis é que a apropriação e o uso que os catadores associados fazem das 

ruas e calçadas transforma a “ordem espacial” numa outra espacialidade, própria 

e construída pelos catadores. Aqui, espaço se diferencia da concepção de lugar, 

ao mesmo tempo em que está associada. Segundo Certeau (1998), o conceito 

de lugar na cidade está conectado à imagem de estabilidade, onde os elementos 

urbanos estão dispostos uns ao lado dos outros, possuído lugares específicos e 

distintos. O espaço é identificado pela correlação entre objetos móveis, e 

portanto, sem posições estabelecidas: 
O espaço é um cruzamento de móveis. É de certo modo animado pelo 
conjunto dos movimentos que aí se desdobram. Espaço é o efeito 
produzido pelas operações que o orientam, o circunstanciam, o 
temporalizam e o levam a funcionar em unidade polivalente de 
programas conflituais ou de proximidades contratuais. (Certeau, 1998: 
202). 
 

O espaço que é construído pelos catadores é resultado de 

articulações, sejam elas consensuais ou competitivas, com outros atores sociais, 

criando “atalhos”, novas configurações espaciais dentro do ambiente urbano. 

Inserida dentro dessa espacialidade, a demarcação de lugares fixos ou de 

“territórios pessoais” (Cunha, 2006) pelos catadores se estabelece quando estes 

obtêm pontos de coleta, ou “padrinhos”9. Magnani (1996) também reitera essa 

ideia de espaços, cenários em constante modificação: 
O cenário não é, nesta perspectiva, um conjunto de elementos físicos, 
nem deve sugerir a ideia de um “palco” que os atores encontram já 
montado para o desempenho dos seus papéis. Aqui, é entendido como 
produto das práticas sociais anteriores e em constante diálogo com as 
atuais – favorecendo-as, dificultando-as e sendo continuamente 
modificado por elas. Delimitar o cenário significa identificar marços, 
reconhecer divisas, anotar espaços de intersecção – a partir não 
apenas da presença ou ausência dos equipamentos e estruturas 
físicas, mas desses elementos em relação com a prática cotidiana 
daqueles que de uma forma ou outra usam o espaço: os atores. 
(Magnani, 1996: 17).  

 

A posse do material desse local é a posse do ponto de coleta. Dessa 

forma, a partir dos diferentes pontos de coleta que o catador vai conquistando, 

ele constitui diversos “circuitos”, que acabam se contrapondo às demarcações 

de outros catadores nas ruas, formando uma “cartografia do lixo” (Cunha, 2006). 

                                                        
9 “Padrinhos” é uma expressão surgida em campo, utilizada pelos catadores e voluntários ligados 
à Igreja do bairro. 



Quanto mais pontos de coleta o catador possui, maior a sua estabilidade 

financeira, pois depende menos da “sorte” de encontrar materiais espalhados 

pelas ruas. Como aponta Caballero (2008), 
A previsão de ganhos, ou aquilo que mais se aproxima dela, depende 
principalmente dos pontos de coleta. Através da regularidade do 
trabalhador em tais estabelecimentos, é que se torna possível estimar 
a quantidade de material coletada por semana e, consequentemente, 
os ganhos semanais e mensais. (Caballero, 2008: 101). 

 

Entre as vantagens levantadas pela autora em relação as rotas, estão 

a relativa autonomia que os catadores possuem em relação ao seu horário de 

trabalho, como também a possibilidade de prestação de pequenos serviços ou 

“bicos”, que geram uma renda extra além da catação.     

  

As rotas de coleta dos materiais recicláveis dos catadores da Associação 
Rosa Virgínia  
 

A coleta dos materiais recicláveis em rotas nas ruas das cidades 

brasileiras ainda é forma mais comum de recolhimento desses produtos pelos 

catadores, mesmo com o aumento das doações pelas instituições federais. Do 

mesmo modo, atribuímos o fato de que a maioria dos catadores brasileiros não 

pertencem a cooperativas ou associações organizadas (IPEA, 2014), os 

tornando ainda mais dependentes da coleta na rua. 

Na Associação Rosa Virgínia existem três formas de doação de 

materiais recicláveis: àquelas advindas dos órgãos públicos, o óleo de cozinha 

doado por estabelecimentos comerciais, e por último, a doação individual dos 

chamados “padrinhos”. 

Os “padrinhos” são denominados em outras pesquisas como “pontos 

de coleta” (Caballero, 2008; Fonseca, 2006) das rotas de rua, que, geralmente, 

são restaurantes, escritórios, prédios residenciais e comerciais. Mas, no caso 

específico dos catadores associados da Rosa Virgínia, os padrinhos são 

moradores do Parque Santa Rosa e de bairros vizinhos, possuindo pouco 

material reciclável em comparação a pontos comerciais, e a relação entre eles e 

os catadores foi intermediada com a participação da Igreja do bairro10. 

                                                        
10 A relação entre catadores, padrinhos e Igreja Católica será abordada posteriormente na seção 
“Estabelecimento das Redes de Relações e Apoio e as Trocas entre “Padrinhos” e Catadores”. 



O mapeamento e a observação do cotidiano das rotas de coleta foi 

imperioso para compreendermos como são constituídas e mantidas as relações 

entre catadores associados e seus padrinhos, como também na apreensão do 

trabalho da catação para além dos muros da sede da Associação. Magnani 

(1996) argumenta que são as experiências humanas, em seus diferentes e 

particulares arranjos, que, para o observador de fora são inesperados, os 

fomentadores de temas e questões mais gerais, assim alimentando a reflexão 

sobre a nossa e outras sociedades.   

Ao todo, acompanhamos 14 diferentes rotas de coleta com oito 

associados. O número maior de rotas do que catadores se deve ao fato de que 

os mesmos circulam em diferentes percursos durante a semana, devido aos dias 

e horários acordados entre eles e os padrinhos para o recolhimento do material 

reciclável. Estas rotas possuem uma quilometragem média de distância 

percorrida entre 3,5 a 15 km, e a duração pode se estender entre duas a cinco 

horas por rota, variando de acordo com a quantidade de pontos de coleta e a 

distância entre eles, se situando no mesmo bairros ou vizinhos, até a outros 

bairros mais distantes, em Regionais11 da cidade de Fortaleza próximas. 

Vale salientar também que, atualmente, alguns catadores associados 

praticamente não fazem rotas de coleta nas ruas. Três dos doze catadores 

associados se dedicam quase que exclusivamente às atividades internas da 

Associação, principalmente no que é relativo às doações dos órgãos públicos. 

Outro ponto que também nos chamou atenção foi o fato de que, 

inicialmente, os catadores apresentaram determinadas “dificuldades” para o meu 

acompanhamento das rotas, como a minha resistência física, a insolação que 

poderia sofrer (devido a minha cor de pele, eu logo ficaria “vermelha” e dolorida), 

e, inclusive, a relevância de acompanhá-los nas rotas, pois “não havia nada de 

interessantes nelas”, como afirmou Lourdes Maria quando pedimos para 

mapearmos as suas rotas. 

                                                        
11 A cidade de Fortaleza atualmente é dividida em seis Regionais, onde a sede da Associação 
se situa na Regional V. Normalmente os catadores associados percorrem as suas rotas nesta 
Regional, mas podem se estender à Regional III, no bairro Bonsucesso, à Regional IV, no bairro 
Vila Pery, como também ao município vizinho, Maracanaú, no bairro Cidade Nova. 



A seguir, apresentamos a experiência de duas12 rotas mapeadas, no 

esforço de retratarmos aspectos importantes dentro do trabalho da catação nas 

ruas e as relações constituídas nestes circuitos. 

 

 Rota 1 – D. Maria Hilda (08 de março de 2014) 

 

 
Figura 1: Mapeamento da rota percorrida pela catadora associada Maria Hilda entre os bairros 
Parque Santa Rosa, Mondubim e Conjunto Esperança, totalizando 5 padrinhos ou “pontos de 
coleta”. Fontes: Mapas – Google Maps, 2014 / Mapeamento da Rota: Elaboração da autora, 
2014. 

 

A primeira rota que relatamos nesta pesquisa também foi a primeira a 

ser mapeada dentre as 14 rotas que acompanhamos. Maria Hilda realiza esse 

percurso geralmente nas tardes de sábado, onde os padrinhos estão em casa e 

podem recebê-la. O ponto de partida e de chegada da rota é na sede da 

Associação, onde a catadora sempre deixa o carrinho de coleta, pois não possui 

espaço na sua casa para recolhê-lo. Iniciamos a rota às 14 horas e seguimos 

                                                        
12 Fizemos a opção da descrição de duas rotas de rua neste artigo para exemplificar a variação 
de nuances das rotas e, também, devido a possível repetição de determinadas observações se 
fôssemos retratar todas as 14 rotas. 



em direção ao padrinho mais distante da rota, que ficava próximo ao CUCA – 

Centro Urbano de Cultura e Arte, do bairro Mondubim. Eram dois pontos de 

coleta em casa vizinhas (sendo um deles ponto comercial e residência, e o outro 

um terreno com várias casas pequenas), sendo que o primeiro padrinho estava 

dormindo e não pôde entregar os materiais recicláveis. 

O segundo padrinho, que na verdade era uma família que habitava 

várias casas, deixava o material separado no quintal localizado no fundo do 

terreno. Entrei juntamente com Hilda para pegar os materiais e as pessoas da 

casa que nos receberam estranharam a minha presença, e rapidamente Hilda 

explicou porque a acompanhava: “é um trabalho da faculdade”. Em todos os 

padrinhos que ia pela primeira vez acompanhada de um catador, o mesmo 

explicava que estava fazendo “uma pesquisa sobre o trabalho do catador”. 

Alguns padrinhos elogiavam a minha “iniciativa”, afirmando sobre a importância 

do trabalho dos catadores em “limpar a cidade”. 

No mesmo ponto de coleta, Hilda ainda recebeu alguns produtos 

alimentícios, como pacotes de arroz, macarrão e café. Quando saímos, lhe 

questionei se era frequente as pessoas naquela casa lhe ampararem, além da 

doação dos materiais recicláveis: ela afirmou que sim, que devido conhecer os 

moradores há muitos anos (por volta de 10 anos), sempre que “podiam davam 

uma ajudinha”. Em seguida, perguntei como ela havia conhecido aquela família 

do segundo ponto de coleta: ela explicou que anteriormente aquele ponto 

“pertencia” a uma catadora que era sua vizinha; quando sua vizinha se mudou 

para outro bairro, Hilda “herdou” alguns padrinhos dela (o quinto ponto de coleta 

dessa rota foi “herdado” da mesma forma). 

O terceiro padrinho Hilda o conhecia por ser contador da Associação, 

e para chegar em sua casa deveríamos passar por uma avenida de grande 

movimentação de veículos. Como a velocidade do catador fica reduzida devido 

ao peso e tamanho do carrinho de coleta, levamos cerca de 15 a 20 minutos 

para conseguirmos atravessá-la, e enquanto cruzávamos a avenida, motoristas 

de automóveis e ônibus buzinavam e gritavam para que passássemos mais 

rápido. Outro fator constante durante as rotas era a sensação de que os 

catadores poderiam ser atropelados a qualquer momento, pois os veículos em 

geral não mantinham uma distância segura entre eles e os carrinhos. 



Após o recolheminto do material reciclável no terceiro padrinho, 

paramos em um extenso terreno, onde há um campo de futebol improvisado e 

também um canteiro grande quantidade de lixo que foram deixados no local por 

moradores da vizinhança.  

Hilda começou a remexer nos sacos plásticos em busca de materiais, 

enquanto eu estava ao lado do carrinho batendo algumas fotos. De repente 

escuto um grito de dor e vejo Hilda no chão; ela estava calçada com um chinelo 

de plástico de fina espeçura e um prego de tamanho médio que estava preso em 

pedaço de madeira perfurou o seu pé. Imediatamente fui ao seu socorro, e, em 

seguida, ela se sentou na roda do carrinho de coleta. O seu pé sangrava 

bastante e neste momento pediu para que eu apanhasse alguns pedaços de 

limão que estavam dentre os sacos de lixo e também a tábua de madeira onde 

estava o prego. Após limpar o ferrimento com os limões, Hilda me disse que iria 

levar o prego para cozinhá-lo com manteiga, fazendo uma “mistura” para curar 

a ferida13. Pedi para que voltássemos para a sede da Associação, pois não 

estava caminhando direito por conta do ferimento, mas ela afirmou que iria 

continuar a rota, que estava bem. 

Os acidentes de trabalho com os catadores são bastante frequentes, 

tanto nas rotas de coleta (geralmente quando estão abrindo sacos de lixo em 

busca de materiais recicláveis, podem se perfurar ou cortar as mãos), quanto na 

separação dos materiais na Associação (a mesma catadora, Hilda, certa vez 

cortou uma das pernas enquanto quebrava as garrafas de vidro). A Associação 

frequentemente recebe doações de equipamentos de proteção individual – 

EPI’s, mas os catadores afirmam que não se “acostumam” com o uso dos 

equipamentos, como, por exemplo, a perca da sensibilidade nas mãos (com o 

uso da luva) ou que esquetam os pés (no caso das botas de proteção). 

Após acidente, continuamos a rota em direção do quarto padrinho, 

que Hilda conhecia por ser a mãe da voluntária Musamara, que trabalha no 

galpão. Neste ponto de coleta recebemos uma série de materiais que não são 

comercializados na Associação, como blocos de isopor (que é um material 

reciclável, mas que não possui comprador do produto em Fortaleza). O quinto e 

último padrinho da rota localiza-se próximo ao quarto ponto de coleta, sendo um 

                                                        
13 A utilização de receitas caseiras é bastante comum entre os catadores para o tratamento de 
diversas enfermidades, sejam ocasionadas por acidentes de trabalho ou doenças. 



pequeno comércio de alimentos. Quando estávamos retornando a sede da 

Associação, passamos por outro terreno onde também há um canteiro com lixo, 

com a catadora deixou os materiais não comercializáveis, como o isopor citado. 

Regressamos à sede por volta de 16 horas, e quando chegamos Hilda foi separar 

os diferentes tipos de materiais para posteriormente vendê-los ainda naquele 

dia. 

 

 Rota 2 – Geraldo (17 de abril de 2014) 
 

 
Figura 2: Mapeamento da rota percorrida pelo catador associado Geraldoentre os bairros Parque 
Santa Rosa, Vila Manoel Sátiro, Mondubim e Conjunto Esperança, totalizando 13 padrinhos ou 
“pontos de coleta”. Fonte: Mapas - Google Maps, 2014 / Mapeamento da Rota: Elaborada pela 
autora, 2014. 
 

Após ter acompanhado diversas rotas com outros catadores 

associados, pela segunda vez acompanhei Geraldo em sua coleta. Todos os 

dias ele faz um percurso diferente e anteriormente o havia acompanhado na rota 

de terça-feira, sendo a rota mapeada desta vez a da quinta-feira. Normalmente 

Geraldo marcava comigo em sua casa para tomar café-da-manhã com a sua 



família e depois começávamos a coleta. Iniciamos a rota aproximadamente às 

08:30 da manhã. 

Por morar acerca de 50 anos no Parque Santa Rosa e também por 

ser voluntário da Igreja Católica do bairro, Geraldo é bastante popular entre os 

moradores do bairro, fazendo com que tenha uma grande quantidade de 

padrinhos e com que suas rotas se tornem mais longas.  

Alguns padrinhos onde coletamos materiais neste dia eu conhecia da 

rota anterior, e Geraldo frequentemente me contava como havia  sido 

apresentado aos seus padrinhos (em sua maioria, através da Igreja do bairro), e 

também tecia alguns comentários sobre a vida deles (como no caso das duas 

irmãs idosas que moravam juntas, que ele conheceu no período em que 

trabalhou na pastoral carcerária, e que Geraldo sempre aconselhava para que 

elas parassem de fumar; ou do padrinho que ele afirmava que era alcóolatra, 

pois sempre o chamava para beber quando o catador ia recolher os materiais 

em sua casa). 

O que podemos observar na interação entre Geraldo e alguns dos 

seus padrinhos durante as rotas – sendo constatado também em outras rotas da 

maioria dos catadores associados – é que o mesmo possui certo grau de 

intimidade no cotidiano dos seus padrinhos, ocasionando determinadas “trocas 

de favores”, como certa vez em que Geraldo obteve uma saca de areia para a 

reforma da calçada de um dos padrinhos; normalmente também separa algumas 

garrafas PET em bom estado de conservação para um dos padrinhos que produz 

materiais de limpeza caseiros (como desinfetantes); todos os dias merenda em 

uma lanchonete em que recolhe materiais recicláveis e também almoça na casa 

de alguns padrinhos. 

Como afirmamos anteriormente, Geraldo é voluntário da Igreja 

Católica do bairro, participando do grupo de casais e outras atividades 

religiosas14, e o que pudemos observar nas 14 rotas mapeadas, é que a maioria 

dos padrinhos dos catadores associados iniciaram a doar materiais recicláveis 

através de constantes campanhas dos párocos da Igreja. Geraldo normalmente 

divulga em suas rotas para os padrinhos as atividades que ocorrerão na Igreja, 

ou viagens que são ligadas aos grupos (como, por exemplo, o final de semana 

                                                        
14 A inserção ao trabalho da catação também foi por intermédio da Igreja.  



na cidade de Paracuru organizada pelo grupo de casais, e a caminhada a pé até 

a cidade de Canindé). Sua mulher, Nilza, também faz parte do grupo de mulheres 

católicas que possui uma associação de costureiras. 

A atividade de “puxar o carrinho” não depende somente de força, mas 

de “jeito ou treino”, como afirma Geraldo. A forma de distribuição dos materiais 

recicláveis dentro do carrinho faz com que ele se torne mais pesado ou mesmo 

ajude na sua movimentação. Como os carrinhos da Associação possuem um 

gradeado na parte superior, os papelões acabam revestindo esses espaços nas 

laterais para que outros materiais não caiam para fora do carrinho (como latinhas 

de alumínio ou pequenas embalagens plásticas, por exemplo).  

Enquanto acompanhava as rotas, sempre ajudava no recolhimento 

dos materiais, mas depois de algum tempo desisti de colocá-los dentro dos 

carrinhos, pois “não sabia aproveitar o espaço direito”, como afirmaram Geraldo, 

Hilda e outros catadores. Todo o trabalho da catação – seja na coleta, na 

separação e no trabalho interno de triagem dos materiais para posterior venda – 

exige “certas qualidades apreendidas durante a rotina de trabalho” (Caballero, 

2008: p. 98). Nos momentos em que ajudava os associados em seus afazeres, 

a única atividade que desempenhava relativamente bem era ajudar a 

descarregar o caminhão que trazia as doações dos órgãos públicos.   

Outro aspecto que nos chamou atenção era a estranheza com que as 

pessoas observam a minha presença ao lado dos catadores durantes as rotas 

nas ruas. A sensação de que todos me examinavam (principalmente quando 

ajudava a recolher os materiais nas ruas), talvez se perguntando porque eu 

estava acompanhando aquele catador, em determinados momentos me 

provocou certo desconforto, e levantei alguns questionamentos: os catadores 

seriam mesmo seres “invisíveis” no cotidiano urbano das cidades? Porque 

somente na presença de outra pessoa acompanhando o catador em sua rota as 

pessoas nas calçadas aparentavam interesse no trabalho do mesmo? Embora o 

catador construa sociabilidades próprias e distintas, e faça parte do cenário 

urbano atual, a sensação de distanciamento e divisão em relação aos outros 

atores sociais que constituem o espaço da rua ainda está presente, mesmo que 

de forma “sutil”. 

Quando analisamos a dimensão territorial das rotas, observamos que 

frequentemente elas se intercruzam, não existindo um modelo de percurso ideal 



a ser seguido. Era bastante comum nas rotas nos encontrarmos com outros 

catadores na mesma rua, como também estes tendo padrinhos em casas 

vizinhas, mas sempre respeitando o ponto de coleta um do outro. O material 

reciclável que não era de “ninguém” seria aquele depositado na rua, que os 

moradores colocam nos dias em que passam os caminhões de coleta de lixo. Na 

espacialidade constituída pelos catadores, não existem territórios demarcados 

ou ruas específicas onde somente um indivíduo recolhe os materiais recicláveis, 

mas por outro lado, observamos que existe uma relativa concepção de 

“propriedade” sobre os padrinhos, os pontos de coleta, por parte dos catadores, 

associados ou não. 

 

ESTABELECIMENTO DAS REDES DE RELAÇÕES E TROCAS ENTRE 

“PADRINHOS” E CATADORES ASSOCIADOS 
  
Catadores associados, padrinhos e a articulação da Igreja 
 

As rotas de coleta, como dito anteriormente, criam outras 

espacialidades e novos mapas urbanos, tendo como base territórios 

personalizados, que seriam os pontos de coleta dos materiais recicláveis. Estes 

pontos, ou, como são definidos pelos catadores da Associação Rosa Virgínia, 

“padrinhos”, são conquistados através de uma relação de confiança e 

compromisso entre catador e doador do material. 

No caso do grupo pesquisado, a articulação da Igreja Católica do 

bairro, intermediando e amparando na construção das relações entre catadores 

associados e padrinhos, se apresenta como fundamental para a manutenção 

das rotas de coleta destes catadores, sendo a base econômica destes sujeitos. 

Diversas atividades são promovidas pelos párocos e voluntários da Igreja para 

que mais fiéis conheçam o trabalho da Associação e passem a contribuir doando 

os seus materiais recicláveis. 

Retomando ao conceito de “articulação” (Hall, 1986), podemos 

exemplificar que no caso da Associação, o elemento articulador, que conecta 

dois elementos diferentes – os catadores e os padrinhos – é a Igreja do bairro, 

que promove esta ligação através dos argumentos da “caridade cristã” e da 

conscientização ambiental. Esse discurso seria a base que sustenta a relação 



entre os grupos, “A “unidade” que importa é uma conexão entre esse discurso 

articulado e as forças sociais com as quais este pode – mas não 

necessariamente tem que – estar conectado em certas condições históricas” 

(Hall, 1986: 53). 

A participação da Igreja nas atividades da Associação serve também 

como “atestado de confiabilidade” para os moradores do bairro de que aqueles 

catadores são “responsáveis e trabalhadores”, assim reforçando a divisão e 

estigmatização já existente entre os associados e os catadores vizinhos. Outros 

elementos reforçam essa diferenciação, como os carrinhos de coleta dos 

associados, que são padronizados no mesmo modelo e possui o nome da 

Associação Rosa Virgínia em sua lataria. Desde modo, os associados adquirem 

uma nova “imagem” na perspectiva dos moradores do bairro, com a construção 

de uma nova representatividade social, assim modificando determinados 

aspectos do trabalho catadores: 
Em conjunto, as regras estabelecidas de organização do trabalho, 
conduta, comportamento e atuação no espaço da cidade vieram 
alterar, interferir e até competir com diversas outras práticas de rua já 
instituídas no cotidiano de trabalho dos catadores de papel na cidade. 
Sob esse aspecto, o processo de formalização do trabalho dos 
catadores parece, de certa forma, sobreposto à própria organização 
informal existente. (Fonseca, 2006: 70). 
 

Esse processo de “formalização” também acarreta na retirada dos 

catadores associados das ruas e de suas rotas de coleta, impulsionado com o 

aumento do trabalho interno dentro da sede, devido ao crescimento das doações 

dos órgãos públicos, assim tornando as cooperativas e associações o único 

“lugar do catador na cidade” (Fonseca, 2006). Esse processo de restrição ou 

mesmo de negação do trabalho na rua aos associados pode se tornar prejudicial 

aos outros catadores que não são ligados a essas organizações, pois limita o 

acesso destes a políticas e benefícios que são destinados aos catadores de 

material reciclável. 

  

A negociação de pontos de coleta entre os catadores e a contraprestação 
de “favores” com os padrinhos 
 

 A medida em que coletam, transportam, separam e vendem os 

materiais recicláveis, os catadores ressignificam aquilo que outrora era 



considerado “lixo”, algo inútil e sem valor para os padrinhos, em produto 

comerciável, que pode ser reutilizado ou reaproveitado. Os materiais recicláveis 

são, de fato, uma das formas de mediação dos catadores com o espaço urbano, 

promovendo o contato entre estes sujeitos com outros atores sociais: 

 
[...] ao se apropriarem do “lixo” urbano, como papéis e sucata, 
quinquilharias e objetos desprezados, os catadores se apropriam não 
apenas de coisas, mas de histórias, valores, usos e deusos dos 
lugares, que carregam consigo o contato com o outros, com a vida, a 
intimidade e o cotidiano de um outro que, ainda assim, permanece 
desconhecido e, maior parte das vezes, sem rosto. (Fonseca, 2006: 
68). 
 

No caso de Fonseca (2006), “os outros” ainda permanecem distantes, 

“sem rosto”, e as relações constituídas tem um aspecto mais formal e 

distanciado. Os catadores de Associação Rosa Virgínia, por outro lado, possuem 

um convívio mais próximo com os seus padrinhos, e apresentam processos de 

conquista, disputa e/ou compartilhamento dos pontos de coleta com outros 

catadores distintos daqueles que são constituídos entre os catadores e 

estabelecimentos de maior porte, como edifícios comerciais ou escritórios, por 

exemplo. 

A aquisição desses pontos de coleta pode ocorrer de diversas formas, 

como, primeiramente, o intermédio da Igreja do bairro, que convoca os seus 

frequentadores a contribuírem com os seus materiais recicláveis. Outras formas 

de obtenção de novos pontos podem ser, por exemplo, pela articulação que o 

catador tem dentro do bairro, com os padrinhos ou conhecidos indicando o 

catador para vizinhos ou familiares também doarem o seu material a ele. Podem, 

inclusive, ser repassados para outros catadores que não podem mais recolher o 

material naquele ponto por diferentes motivos (os casos mais comuns são de 

mudança da residência do catador), que indicam alguém para assumir o 

recolhimento daquele padrinho. O processo de perca do ponto só ocorre quando 

o catador deixa de recolher os materiais durante vários dias e não transmite 

notícias sobre a sua ausência. 
Assim, o ponto de coleta ou padrinho, se torna uma área delimitada, 

demarcada, de posse do associado dentro das espacialidades criadas pelos 

catadores que atuam nos bairros próximo à Associação. As “negociações dos 

pontos” (Fonseca, 2006) entre os catadores também é bastante comum, como 



nos casos em que o associado não pode ir buscar o material em determinado 

padrinho e combina para que outro vá coletar naquele dia. Em outros casos, 

pode ocorrer a também “troca” de pontos. Quando algum catador vizinho se torna 

associado, os voluntários da Igreja do bairro e os outros catadores da 

Associação ajudam o “novato” a conquistar novos padrinhos, assim aumentando 

a sua renda. Caballero (2008) apresenta em sua pesquisa um processo similar 

de conquista de novos pontos de coleta:  

 
Os pontos também podem ser herdados, trocados, e conseguidos de 
outras formas: o papeleiro vai a um estabelecimento e pergunta se 
precisam de alguém para recolher o lixo, ou, espera que o lixo vá para 
a calçada e pergunta e se pode recolhê-lo e, de tanto fazer isso, se 
transforma em ponto, com dias e horários pré-estabelecidos. 
(Caballero 2008: 102).   

 

    Um dos aspectos mais salientados pelos catadores são as 

espécies de “acordos” informais que se estabelecem entre associados e os 

vizinhos, e também com os padrinhos. A relação de trabalho estabelecida nas 

rotas entre associados e vizinhos é que “nenhum atravessa o outro, cada um 

respeita o seu cantinho” (Lourdes Maria). Em geral, os catadores que trabalham 

nos mesmo bairros já conhecem os pontos de coleta dos outros e os respeitam, 

não tentando recolher o material daquele local: “se catador pega o que não é 

dele em algum padrinho é porque tá mal intencionado” (Carlos). Em relação ao 

material que fica depositado nas calçadas, ruas ou em terrenos, a “política” é 

diferente: quem manusear primeiro é dono daquele material, sendo de caráter 

“público” entre os catadores. 

Em relação aos associados e padrinhos, os primeiros se 

comprometem a recolher os materiais nos pontos de coleta de acordo com a 

rotina dos padrinhos, que também se comprometem a somente entregar os 

materiais ao responsável pelo ponto e a nenhum outro catador. Essa “troca de 

favores”, nos remete ao conceito da reciprocidade (Mauss, 1974), onde a rede 

de relações que se configura ao redor do grupo associado é estruturada em 

sistemas de prestações e contraprestações de reciprocidade, que se 

apresentam como voluntárias, mas acabam sendo obrigatórias. A reciprocidade 

aproxima os indivíduos e grupos através de trocas concretas de presentes, 

favores, e outras expressões simbólicas, mas que, obrigatoriamente, devem ser 



correspondidas. Mauss (1974) avalia que neste tipo de relacionamento “[...] dá-

se porque se é forçado a isso, porque o donatário tem uma espécie de direito 

sobre tudo o que pertence ao doador.” (Mauss, 1974: 69). Entrar um sistema de 

reciprocidade representa ter com quem contar, significa a obrigação de ajudar, 

de retribuir e de assumir uma “dívida” moral. 

Com base em relações desse tipo, acontecem trocas de presentes em 

data comemorativas, pequenos serviços de pedreiro ou eletricista nas casas dos 

padrinhos, doações de roupas e calçados aos catadores. O momento da 

retribuição, assim como pontua Mauss (1974), apresenta um peso, uma 

responsabilidade maior, pois, no caso dos associados, se os mesmos recusarem 

retribuir um favor aos padrinhos, estes podem ficar ressentidos, e, futuramente, 

poderão negar a doação dos materiais recicláveis aos catadores. Cabellero 

(2008) reitera que:   

 
[..] os “laços de clientela” são importantes porque proporcionam ao 
trabalhador vantagens como pequenos empréstimos, alimentos, 
roupas, etc., o que pode ser encarado como “fonte subsidiária de 
remuneração”. Da mesma forma, as redes de contato e as relações de 
clientela são importantes para o trabalhador do mercado não-
formalizado porque é através delas que ele pode chegar a ter um 
controle mínimo sobre a sua segurança. (Cabellero, 2008: 102).  

  

Em síntese, a construção e manutenção destas redes de 

relacionamentos e trocas constituídas com os padrinhos por parte dos catadores 

associados depende de diversos fatores: o intermédio da Igreja, a garantia de 

confiabilidade no trabalho daquele catador, e as trocas simbólicas ou 

econômicas que são estabelecidas entre estes atores sociais. 

O que pudemos averiguar durante a pesquisa de campo sobre a rede 

de relação e articulação dos associados do Parque Santa Rosa é que esta tem 

papel decisivo na criação e manutenção deste grupo de catadores. Tanto na 

constituição do grupo, como, por exemplo, o apoio de diferentes instituições da 

Igreja Católica, quanto na divulgação e rendimento econômico por parte dos 

padrinhos, como também na concepção de uma identidade representativa 

diferenciada dos catadores das ruas, em contraste com a visão estigmatizada do 

grupo de catadores vizinhos. 
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ANEXOS 
 

 
Figura 3: Faixada externa da Associação Rosa Virgínia. Fonte: Ellen Garcia, 2014. 

 
 

Figura 4 e 5: Travessia entre uma das avenidas mais movimentados do bairro Mondubim e 
carrinho lotado de materiais próximo ao ponto final da rota, no caso, a sede da Associação Rosa 
Virgínia. Fonte: Ellen Garcia, 2014. 

 
 

Figura 6 e 7: Celebração religiosa em comemoração ao aniversário de 14 anos da Associação 
Rosa Virgínia, com a participação de vários padrinhos na sede da Associação. Fonte: Página 
Oficial da Associação Rosa Virgínia, 2015. 

 


