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Resumo: Apesar de os catadores terem se organizado através do Movimento 

Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) e alcançado algumas 

conquistas, ainda precisam lidar com a exclusão social, o estigma do trabalho, a 

apropriação e exploração da indústria da reciclagem, os impasses com o poder 

público e os dilemas dos interesses do mercado. Contudo, para além desses 

fatores, e mesmo sendo maioria nas associações e cooperativas, as mulheres 

catadoras ainda tem que lidar com a divisão sexual do trabalho e as assimetrias 

de poder, tanto na esfera domiciliar, quanto no trabalho. Por essa razão, 

conquistas como os Encontros Regionais e Nacionais de Mulheres Catadoras, 

espaços nos quais as mulheres tem a oportunidade de discutirem pautas 

exclusivas, e a constituição da Secretaria Estadual de Mulheres Catadoras de 

Materiais Recicláveis de São Paulo (SEMUC), são significativas para indicar um 

processo de empoderamento da mulher catadora. A partir disto, o objetivo deste 



estudo é compreender o processo de organização das catadoras dentro do 

MNCR. Para tanto, foi analisado o período de 2008 a 2015, sendo que, foram 

adotadas as entrevistas semi-estruturadas por pautas, observações indiretas em 

campo e análise documental como técnicas de coleta de dados.  
Palavras chave: Catadoras de materiais recicláveis, Brasil, Gênero, 

Empoderamento. 

 

Introdução 
 

O público que constitui atualmente as cooperativas de reciclagem no 

Brasil é composto por desempregados ou trabalhadores de baixa renda, com 

baixa escolaridade e majoritariamente feminino (WIRTH, 2013). Os dados 

mapeados pelo Sistema de Informação da Economia Solidária (SIES) em 2007 

apontam que as cooperativas de reciclagem são compostas por um percentual 

de 59% de mulheres. Reforçando esses dados, o Movimento Nacional de 

Catadores de Materiais Recicláveis  estima que 75% de seus integrantes sejam 

mulheres. Nesse contexto, é possível observar a relação entre a precariedade 

das condições de trabalho desse segmento e a predominância da força de 

trabalho feminina (WIRTH, 2013).  

As catadoras, apesar de serem maioria nas associações e cooperativas 

de materiais recicláveis, sofrem as consequências da divisão sexual do trabalho, 

uma vez que as “mulheres são destinadas a triar e os homens a prensar”, ou 

seja, ocorre a alocação das catadoras em uma função específica do processo 

produtivo, fundamentada por um discurso “biologizante” sobre as habilidades da 

mulher e a força do homem, no qual a função masculina é mais valorizada e 

melhor remunerada (KERGOAT, 2010; WIRTH, 2013). Além disso, as catadoras 

tem que lidar com os desafios de sua dupla jornada de trabalho (produtiva e 

reprodutiva) (GOULART DE OLIVEIRA; DE PAULA, 2012; WIRTH, 2013). Dessa 

maneira, estas condições tem um impacto direto na renda das catadoras e em 

sua participação nos espaços políticos e de decisão (DIAS, 2012; WIRTH, 2013).  

No entanto, contrariando essas lógicas, as mulheres veem se articulando 

e se empoderando, tanto individualmente, quanto coletivamente, através da 

organização de espaços exclusivos para as mulheres dentro do Movimento 

Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) estabelecendo uma 



nova identidade: além de serem catadoras, são mulheres catadoras. Para Kleba 

e Wendausen (2009) o empoderamento significa o fortalecimento da autonomia 

pessoal e coletiva de indivíduos e grupos sociais nas relações interpessoais e 

institucionais, principalmente daqueles submetidos às relações de opressão, 

discriminação e dominação social. 
 Diante deste exposto, o presente estudo busca compreender o processo 

de organização das mulheres catadoras dentro do MNCR. Este artigo faz parte 

do projeto de mestrado “Gênero e Meio Ambiente: As mulheres catadoras de 

materiais recicláveis” o qual está em andamento e tem previsão de término para 

julho de 2016, portanto, ainda representa resultados preliminares. Para este 

artigo foi utilizado trechos de entrevistas realizadas com duas catadoras G.C.S 

e M.A, ambas lideres do MNCR e que tiveram influência direta na constituição 

da Secretaria Estadual de Mulheres Catadoras do Estado de São Paulo 

(SEMUC-SP). 

 
 

Os/as catadores/as de materiais recicláveis 
 

Diversos estudos conflitam com a data exata em que se iniciou a catação 

como fonte rentável, ou seja, quando o lixo se tornou resíduo, e, portanto, uma 

mercadoria (DIAS, 2009; SANTOS et al, 2012). Sabe-se entretanto que a classe 

dos catadores surgiu da necessidade da sobrevivência, em uma economia que 

Santos (2012) chama de espontaneamente criada em formato de autoemprego 

e autogeração de renda. Além disso, sabe-se também que o número de 

indivíduos que passaram a fazer parte dessa economia cresceu na década de 

80, e foi a partir disto que ocorreu a expansão da reciclagem no país (BOSI, 

2008). Assim, pode-se observar que há uma associação direta entre a expansão 

da indústria da reciclagem com a disponibilidade dos trabalhadores 

desocupados. Neste contexto, Burgos (2008) acredita que “o catador é um 

trabalhador pobre urbano, (re) inserido produtivamente sob a condição de 

trabalhador sobrante1 na base da indústria da reciclagem”.   

                                                        
1 Para Burgos (2008, pg. 52) a expressão “Trabalhadores sobrantes” refere-se aos trabalhadores 
pobres urbanos que, à margem do mercado de trabalho, são (re) inseridos produtivamente, sem, 
contudo se emanciparem da condição de sobrantes. São trabalhadores que perderam seu 



Por essa razão, o/a catador/a se situa fora da oposição 

assalariado/patrão2, não vende ao capitalista sua força de trabalho, o que, para 

Prandi (1978, pg. 47) leva a um processo de “sub-remuneração dos fatores de 

produção”. Estabelece-se, portanto uma relação na qual o/a catador/a não 

possui direitos trabalhistas, sendo remunerado por sua produção. Seguindo esta 

reflexão, pode-se considerar a posição de Birkbeck (1979) de que falar em 

autoemprego não é adequado, já que a relação social de exploração aparece na 

determinação do preço dos recicláveis, que não é definido pelos catadores, os 

quais ficam a mercê da grande indústria. Para Magera (2008) isso faz com que 

se tornem “reféns da exploração da economia formal sobre a informal”. 

A partir deste cenário, alguns autores colocam que o mercado de 

reciclagem se configura como um oligopsônio3, no qual um número restrito de 

empresas absorve os materiais recicláveis e dita as condições de venda e preços 

aos catadores (RODRIGUEZ, 2002; MAGERA, 2008; BOSI, 2008). Este ponto 

evidencia uma relação de dependência desigual entre o trabalho precário dos 

catadores e as grandes empresas recicladoras, que apesar de não estarem no 

status de patrão, definem e delimitam o trabalho do catador. Com isso, destaca-

se a dinâmica do capital em se apropriar da miséria com a intenção de torná-la 

rentável para aqueles que detêm os meios de produção, o que evidencia a 

relação capital-trabalho-pobreza (LEAL et al., 2002; BURGOS, 2008), sendo 

possível considerar a mercantilização dos resíduos como uma das formas da 

“acumulação por espoliação”, definido por Harvey4. 

Neste contexto, no final da década de 80, surgiram as primeiras 

associações e cooperativas, com a perspectiva inicial de aumentar a geração de 

renda, a autonomia e o estabelecimento de novas formas de relação com os 

poderes públicos, em especial com os municípios, para reivindicarem seus 

                                                        
emprego no setor formal (no contexto da reestruturação produtiva) ou que nunca conseguiram 
nele ingressar. 
2 Exceto para o caso dos catadores assalariados dos comerciantes de recicláveis. 
3 Oligopsônio é uma forma de mercado com poucos compradores, chamados de oligopsonistas, 
e inúmeros vendedores. É um tipo de competição imperfeita, inverso ao caso do oligopólio, onde 
existem apenas alguns vendedores e vários compradores. Os oligopsonistas tem poder de 
mercado, devido ao fato de poderem influenciar os preços de determinado bem, variando apenas 
a quantidade comprada. Os seus ganhos dependem da elasticidade da oferta. Seria uma 
situação intermediária entre a de monopsônio e a de mercado plenamente competitivo. 
4 Harvey (2005) ressalta a necessidade constante de expansão do capitalismo, o que o faz 
ocupar novos segmentos com “com velhas e novas formas de dominação e exploração”.  



direitos e melhorias nas condições de trabalho e renda (SEVERI, 2014). Assim, 

apesar da organização dos catadores não necessariamente significar um 

rompimento com a lógica capitalista, uma vez que é dependente da indústria da 

reciclagem detentora do capital, entende-se que esta organização reflete 

aspectos cruciais na mudança de vida desses trabalhadores (BOSI, 2008). 

Imbuídos dessa nova subjetividade, os catadores foram se articulando 

politicamente através dos encontros estaduais, regionais e nacionais 

fomentados por Instituições Religiosas, ONG’s, Instituições públicas e outros 

parceiros. Assim, durante o 1º Congresso Nacional dos Catadores de Materiais 

Recicláveis5, em 2001, fundaram o Movimento Nacional de Catadores de 

Materiais Recicláveis (MNCR, s/d). 

Após a constituição do MNCR, diversos eventos, inclusive internacionais, 

foram realizados com o objetivo de fortalecer a entidade e os catadores do país 

e da América Latina. Dentre estes eventos, destaca-se o Fórum Lixo e 

Cidadania, que tinha como objetivo a discussão sobre a erradicação do trabalho 

da catação por crianças e adolescentes, a erradicação dos lixões e a ampliação 

dos programas de recuperação e reciclagem com inclusão dos catadores (DIAS, 

et al., 2011). Para Dias (et al., 2011) a partir do Fórum o conceito de cidadania 

assumiu um papel fundamental na orientação do processo organizativo dos 

catadores, o que evidenciou e fortaleceu a capacidade de articulação e visão 

crítica destes, na influência das políticas públicas.  

A partir desta articulação houve uma sequência de conquistas em relação 

à categoria dos catadores empreendidas pelo MNCR, como por exemplo, em 

2002, com a inserção da ocupação “catador de material reciclável” na 

Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Mesmo sabendo que a profissão 

ainda não é reconhecida, uma vez que inexiste legislação que a regulamente, o 

reconhecimento da ocupação na CBO exerceu uma função simbólica e deu 

visibilidade pública ao catador (PEREIRA, 2011). 

                                                        
5 Nesse evento elaboraram a primeira carta (Carta de Brasília) com reivindicações destinadas ao 
poder público e definiram a organização do movimento, sendo estruturado: por meio de bases 
orgânicas (cooperativas e associações), comitês regionais, coordenações estaduais, comissões 
regionais, equipe de articulação nacional e comissão nacional. As bases orgânicas e os comitês 
regionais se constituem espaços deliberativos. Cada comitê regional indica dois representantes 
para a coordenação estadual, que indica dois delegados para a comissão nacional, que é 
formada por 25 catadores. A articulação nacional, cuja função é executar ações e articulações 
que favoreçam a organização e os laços de âmbito nacional do movimento, é formada por cinco 
catadores das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul (PEREIRA, 2011). 



Dessa maneira, o reconhecimento do trabalho dos catadores vem 

gradativamente se institucionalizando via definições e regulamentações nas 

políticas públicas relacionadas à gestão de resíduos, tendo destaque à Politica 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). A aprovação da Lei nº12.305/10 foi 

resultado de um equilíbrio instável entre as várias forças sociais que a tornaram 

possível, e foi justamente esta instabilidade que fez com que se levasse dez 

anos para a sua aprovação (SEVERI, 2014). 

Para Severi (2014) esta instabilidade é decorrente de uma luta, em termos 

de hegemonia, entre várias forças sociais e diversos projetos materializados em 

discursos como: a) da sustentabilidade ambiental; b) da economia solidária; c) 

da valorização econômica do lixo; d) do “esverdeamento” da economia; e) da 

governança democrática; f) da integração dos catadores; g) da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Sendo que os elementos de 

convergência entre tais discursos permitiram consensos em torno de sua 

aprovação, porém, cada um deles guarda um conjunto de contradições e 

tensões, que se revelam e entram novamente em disputa no momento seguinte 

à promulgação da Lei. 

Pode-se dizer que o reconhecimento jurídico a demandas legítimas de 

determinados grupos sociais por meio da criação de lei é um passo fundamental 

no processo de fortalecimento da cidadania, e que, portanto, se configura como 

uma conquista do movimento social para que o Estado os reconhecesse como 

sujeitos de direitos e então buscasse formas de minimização das desigualdades 

entre os grupos que compõem a cadeia de reciclagem (SEVERI, 2014). Neste 

sentido, a PNRS se destaca pelo esforço em transcender às estratégias de 

inclusão assistencialistas, comuns a outras políticas ou programas públicos. 

Para tanto, ela precisaria redefinir o próprio papel do Poder Público no setor, 

dotando-o de capacidade política para regular o mercado da reciclagem sob os 

pressupostos de um projeto político democrático, garantidor de direitos e não 

apenas das exigências do capital (SEVERI, 2014). 

Foi nesse sentido que as estratégias de integração dos catadores na 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos criadas pela Lei 

foram delineadas sobre dois eixos principais: o reconhecimento dos catadores 

pelo poder público na coleta seletiva, por meio do pagamento pelo serviço 

prestado, e a inserção dos catadores na logística reversa, garantindo condições 



justas de mercado e acesso a recursos (financeiros e técnicos). Em ambos, os 

desafios são inúmeros e multifacetados, mas principalmente se coloca a 

dificuldade dos municípios em adotarem uma visão de “inclusão social”, capaz 

de promover o reconhecimento dos catadores como agentes econômicos, 

políticos e sociais relevantes, com direito a remuneração adequada do trabalho 

(BRASIL, 2010; SEVERI, 2014). Com isso, denota-se a contradição entre a 

transcendência jurídica sobre o assistencialismo e a permanência dessa visão 

no cotidiano dos poderes municipais, o que dificulta a implementação efetiva das 

possibilidades mais avançadas que a Lei compreende.  

  Assim, apesar da PNRS indicar a participação dos catadores na coleta 

seletiva formal, ainda existem poucas experiências no país. Algumas das 

principais dificuldades que surgem para a ampliação desta contratação se dão: 

(i)- pelas relações com a administração municipal; (ii)- pela história da 

associação ou cooperativa no município; (iii)- pela infraestrutura disponível; (iv)- 

pela presença de empresas de coleta convencional e; (v)- pela capacitação 

técnica e administrativa da associação/cooperativa e experiência anterior com 

coleta na rua (LIMA, 2013). Desse modo, os catadores ainda permanecem na 

coleta seletiva informal ou com apoio limitado da prefeitura.  

Pode-se depreender que não apenas as empresas e indústrias se 

aproveitam da situação de vulnerabilidade econômica dos catadores, mas 

também o próprio Estado, na forma do Município que, muitas vezes, explora o 

trabalho dos catadores e sucumbe aos interesses do mercado. Dessa maneira, 

pode-se considerar que a atividade da catação manifesta um espaço de 

resistência, construído com as sobras da sociedade de consumo (SANTOS, 

2003). Pode-se assim dizer, em uma alusão à Bauman (1998), que os catadores 

resistem ao permanecerem no “jogo”6.  

Desse modo, embasado no sentido ecológico do seu trabalho, o MNCR, 

tem estabelecido uma nova racionalidade sócio-econômica, na qual a 

possibilidade da conjunção do estímulo econômico e do desenvolvimento 

sustentável se faz presente de forma ativa no seu discurso com o intuito de 

                                                        
6 Bauman afirma que existem “os jogadores”, “os jogadores aspirantes”, e os “jogadores 
incapacitados”, que não têm acesso à moeda legal. Os incapacitados são convidados a 
abandonar o jogo, pois não apresentam recursos para se manterem inseridos no embate, mas 
são convidados para um novo jogo de fácil inserção e retorno imediato, o da criminalidade 
(BAUMAN, 1998, p. 56).  



ressignificar o trabalho de sua classe (GONÇALVES-DIAS, 2009). Com isso, ao 

serem tratados como agentes ambientais, possibilita-se uma retomada de 

vínculos e sentidos de pertença sociais que reconfiguram a identidade do/a 

catador/a, pela importância de seu trabalho (SANTOS, et al., 2010). Desse 

modo, através de campanhas como “Reciclagem Popular”, “Resíduo Zero” e 

mobilizações contra a incineração, os catadores assumem um discurso por 

justiça ambiental e fortalecem sua resistência contra o modelo vigente (MNCR, 

s/d).  

Materialmente, Hirata (2011) acredita que o que se apreende da trajetória 

de resistência dos catadores contra a acumulação capitalista e a dualidade do 

Estado, é a importância da construção autônoma do trabalho. Para a autora, os 

catadores encontraram uma brecha na acumulação capitalista e tiraram partido 

do urbano, encontrando condições para efetivamente interferir na produção 

social existente.  

Assim, se estabelece uma relação paradoxal já que ao mesmo tempo em 

que os catadores são “obrigados” pelos distintos instrumentos coercitivos, 

econômico e social, a trabalharem com os resíduos, esse ato também se 

constitui uma resistência (LEGASPE, 1998). Observa-se assim uma tensão de 

forças, uma no sentido do capital com a exclusão desses indivíduos, como 

refugos humanos, e outra no sentido da (r)esistência, no qual se aproveitando 

de uma brecha do mercado, os catadores constituíram uma forma de 

sobrevivência não apenas vital, mas também social enquanto um grupo que 

permanece ativo e (re) inserido no processo do capital. Nesse ponto, as 

cooperativas de catadores e o MNCR revelam-se estar em uma posição 

ambígua, já que carregam elementos de negação do capitalismo, mas que 

também os reproduz no interesse dos proprietários de depósitos de materiais 

recicláveis e das indústrias de reciclagem, e por que não, do próprio Estado 

(BOSI, 2008).  

 

As catadoras de materiais recicláveis 
  

Como pode se observar, os/as catadores/as tem que lidar com a exclusão 

social, o estigma do trabalho, a apropriação e exploração da indústria da 

reciclagem, os impasses com o poder público e os dilemas dos interesses do 



mercado. Contudo, ao se analisar a interface entre o trabalho precário da 

catação e a discussão sobre as relações de gênero, pode-se notar que as formas 

de opressão e dominação são mais intensas para as mulheres (GOULART DE 

OLIVEIRA; DE PAULA, 2012; WIRTH, 2013). 

As catadoras estão expostas a uma vulnerabilidade maior, justamente por 

suas existências como mulheres, estando sujeitas às categorizações dos sexos 

(o “papel” determinado socialmente para a mulher) e a divisão sexual do poder 

(a desigualdade do poder sobre os aspectos que envolvem a vida da mulher, 

seja na família, no trabalho, na comunidade e/ou nas organizações 

representativas) (DEVREUX, 2005). Desse modo, entende-se que a lógica 

patriarcal mantém a hierarquização entre os sexos, e concentra o poder na figura 

masculina, no caso, os homens catadores (SAFFIOTI, 2004). Quando 

questionada a respeito disso, G.C.S coloca que não sente diferenças no trabalho 

entre homens e mulheres: 

 

“Eu não sinto isso, mas tem gente que reclama, mas 

eu particularmente não vejo essa diferença. Bom, 

pelo menos nas cooperativas que eu participei. Hoje 

não tem mais essa diferença. Existiu, um dia, antes 

se fosse a mulher teria que ir triar, quem vai pra 

prensa, é um homem, mulher foi feita pra triar, mas 

hoje em dia isso já mudou. A maioria das cooperativas 

é liderada por mulher, mulher prensa, mulher dirige, 

então não tem tanto mais”.  

 

No entanto, o estudo de Wirth (2013) demonstra que essas diferenças 

ainda estão presentes. Para a autora, os catadores, com raras exceções, não 

realizam a triagem. Eles transportam o material dentro da cooperativa, alimentam 

as mesas de triagem, prensam o material separado, manejam os fardos e 

carregam o caminhão. Isso está associado ao fato destas atividades 

demandarem maior esforço físico concentrado e à utilização de maquinário, 

como a prensa e empilhadeira. Para ela, a perspectiva de relações de gênero 

mais igualitárias precisa estar atrelada ao enfrentamento de problemas mais 

gerais da cooperativa.  



Ressalta-se, assim, o fato de a catadora considerar que este foi um tempo 

do passado que não ocorre mais, assim, a fim de compreender melhor essa 

visão questionou-se o que aconteceu para que as mulheres passassem a ser 

lideranças das cooperativas: 

                               “Foi um processo/.../sabe/.../assim/.../necessário. O 

homem ele é muito covarde, ele não acredita. Se você 

for fazer um levantamento, uma pesquisa com 

relação a isso, você vai perceber. Teve uma época 

em que tinha pouco material, e oportunidade de 

emprego, essas coisas, foi uma crise muito forte. Só 

que os homens saíram, fugiram, correram da raia e 

muitas mulheres enfrentaram sabe. Algumas 

mulheres foram tirar fardo, aprender a dirigir, outras 

foram aprender a prensar, porque com toda a crise, a 

mulher acreditou no trabalho dela. Viu a força, quem 

se garantia, sabe?”.  

 

  Segundo autoras da economia feminista, o fenômeno citado, não é um 

fato inédito das cooperativas de catadores, para elas, a base de toda a economia 

são as mulheres, pois são elas que permitem a superação de grandes crises 

econômicas, uma vez que permanecem em seus empreendimentos 

(CARRASCO, 2006; QUINTELA, 2006). Nesse sentido, deve-se considerar que 

a rotatividade dos homens nas cooperativas permitiu que as mulheres 

passassem a assumir, não somente as tarefas comuns aos homens, mas 

também os cargos de direção das cooperativas, fortalecendo a imagem da 

catadora. No entanto, não devemos desconsiderar a permanência da divisão 

sexual do trabalho, e a necessidade de se discutir e aprofundar o tema nas 

cooperativas e no MNCR. Como coloca Wirth (2013) é preciso reconhecer que 

a divisão sexual do trabalho não é apenas uma construção particular de cada 

cooperativa, mas uma organização social estruturante que se impõe a cada 

empreendimento. 

 Reflexão a qual está intimamente associada a divisão sexual do poder, no 

qual se observa a relação dicotômica entre público e privado, no qual as 

mulheres, geralmente ficam restritas às tarefas de cunho privado, como o 



cuidado com os filhos, o marido, os idosos, as tarefas domésticas e etc., e os 

homens às tarefas de cunho público, como o trabalho produtivo, as articulações 

políticas e etc. (KERGOAT, 2010). No caso dos catadores/as, poderíamos fazer 

uma analogia no sentido de as mulheres ficarem responsáveis pelos trabalhos 

internos à cooperativa (privado) e os homens pelas reuniões e articulações do 

MNCR (público), como pode ser observado na fala da catadora M.A 

 

“(...) porque lá dentro da base, no dia a dia quem faz 

a diferença somos nós, e quando você olha lá pra 

cima infelizmente quem tá lá é os homens. A gente 

tem que mudar, a gente tem que mudar isso, porque 

não é justo, a gente é mais de 80% dos catadores e 

as tomadas de decisão não tá na mão das mulheres”. 

 

 Diante de todos esses elementos, entender o processo de 

empoderamento das catadoras perpassa pela compreensão das conquistas de 

autonomia das mulheres, tanto coletivamente quanto individualmente. Nesse 

sentido, é possível destacar algumas catadoras que se projetaram 

internacionalmente devido às suas ações e liderança, como a Dona Geralda, de 

Belo Horizonte, que foi premiada em 1999 pela UNESCO por seu destaque na 

luta pelas questões ambientais através de sua articulação em prol da reciclagem 

com a inclusão dos catadores, sendo reconhecida na mesma época como a 

mulher do ano pela Revista Claudia (MNCR, s/d). Outro exemplo é o de Maria 

Monica da Silva, da região do ABCD paulista, que em 2014 recebeu o prêmio 

Living Legacy, pelo seu trabalho na promoção da justiça ambiental, defesa e 

apoio à reciclagem em São Paulo (MNCR, s/d). A catadora é coautora da Ação 

Popular Ambiental contra as prefeituras de Diadema e São Bernardo do Campo 

contra a construção de um incinerador de lixo na região (MNCR, s/d). 

Coletivamente, pode-se observar o processo de autonomia das catadoras 

na organização de um espaço só de mulheres, através do Encontro Nacional de 

Mulheres Catadoras e depois nos Encontros Regionais de Mulheres Catadoras. 

Os Encontros Nacionais ocorrem desde 2008, na cidade de Praia de Leste (PR), 

com o “objetivo de promover a troca de experiência no universo da catação e a 

luta pela garantia dos direitos como trabalhadoras”. Vale destacar que o MNCR 



se fundou em 2001, e apenas sete anos mais tarde se consolidou um espaço 

exclusivo das mulheres, isso se deve, como foi visto anteriormente, à 

hierarquização do sexo presente no movimento. Segundo G.C.S desde o 

começo do MNCR sempre houve representantes dos dois sexos, no entanto, ela 

coloca que as mulheres não se manifestavam da mesma forma que os homens 

e acabavam perdendo representatividade. Nas palavras dela:  

“Sempre teve os dois lados, sempre teve masculino e 

feminino, sempre teve, isso dai eu não posso 

reclamar. O que eu sinto, é que as mulheres que são 

representantes nacionais não tem boca, não tem voz, 

não se manifestam”. 

 

Assim, mobilizadas pela percepção de desigualdade de gênero entre as 

lideranças do movimento, pela necessidade de se discutir pautas específicas das 

catadoras e de se ter formação política voltada às questões da mulher, as 

catadoras se organizaram e promoveram os Encontros, os quais abordaram 

temas como: igualdade de gênero, diversidade sexual, violência de gênero, 

saúde, cadeia da reciclagem e o meio ambiente, PNRS, trabalho infantil e etc.  

Pode-se observar que nas cartas finais dos encontros nacionais fica 

explicita a importância desses encontros para a troca de experiências entre as 

mulheres, e que isto, foi fundamental para contribuir no reconhecimento da 

importância da mulher na catação. Contudo, apesar dos encontros 

representarem uma conquista para as catadoras, eles não estavam sendo 

suficientes para encaminhar as demandas politicas, tendo um caráter mais 

formativo, o que fez com que as catadoras passassem a refletir sobre este 

impasse: 

“Tem várias demandas que por mais que a gente 

coloque para o CIISC - Comitê Interministerial de 

Inclusão Social de Catadores de Materiais 

Recicláveis, a gente chega lá e não é respeitada, foi 

ai que a gente falou porque que a gente não cria uma 

Secretaria onde cada estado levanta suas 

necessidades, suas demandas, a questão da 

violência da mulher, todas essas questões politicas, a 



importância da mãe conseguir uma creche para o 

filho, através de uma Secretaria?”. 

 

Segundo a catadora, já havia uma cadeira de representação do MNCR no 

CIISC, porém, não eram as mulheres que assumiam essa representação, e com 

isso, suas pautas não eram colocadas, e muito menos, atendidas. Dessa 

maneira, em 2014, na busca por um caráter mais propositivo, as catadoras do 

Estado de São Paulo fundaram a Secretaria Estadual de Mulheres Catadoras 

(SEMUC). De acordo com G.C.S, já havia a vontade de organizar a SEMUC há 

cinco anos, discussão essa que se originou durante os Encontros Nacionais, 

porém, por envolvimento das catadoras em outros projetos e pela própria 

demanda interna do MNCR só foi possível consolidá-la em 2014.  

A proposta concreta da fundação da SEMUC surgiu durante a reunião da 

Equipe de Articulação Estadual dos Comitês Regionais de São Paulo, no qual, 

após a intervenção de diversas lideranças mulheres, as quais apontavam a 

necessidade, cada vez mais latente, da organização de espaços para debates e 

ações, a fim de garantir o fortalecimento e protagonismo das mulheres 

catadoras. Para tanto, foi definida a organização do I Congresso Estadual de 

Mulheres Catadoras de Materiais Recicláveis de São Paulo, em Ourinhos, um 

espaço específico para as mulheres dentro do MNCR-SP, com caráter 

deliberativo, para instituir a SEMUC e eleger as representantes para compor tal 

Secretaria (SEMUCSP, s/a). O I Congresso contou com a presença de 236 

catadoras de 38 municípios do estado de São Paulo e dos estados de Minas 

Gerais e Paraná. E dentre os seus objetivos está fortalecer a autonomia 

econômica, social, cultural e política das catadoras. 

Como já foi dito, as catadoras buscavam efetivar suas demandas, assim 

na carta final do evento, colocaram ações concretas a serem alcançadas, nas 

quais consistem fundamentalmente em duas primeiras solicitações ao CIISC e 

duas posteriores ao MNCR, sendo elas:  

“A solicitação de inclusão permanente de 

companheiras catadoras do MNCR/SP no CIISC; a 

solicitação da inclusão da Secretaria de Políticas para 

as mulheres no CIISC com o propósito de elaborar 



políticas específicas para mulheres catadoras de 

materiais recicláveis e fortalecer a discussão de 

gênero na categoria; disponibilização junto ao MNCR  

de um stand na expo catadores 2014 para a 

divulgação da SEMUC; articular a SEMUC com a rede 

latino-americana de catadores, catadoras e 

recicladores, visando à troca de experiências e o 

fortalecimento de seu comitê de mulheres”. 

 

Destas solicitações pode-se abstrair que as mulheres catadoras, de fato, 

conseguiram alcançar um nível de organização suficiente para fazer estas 

solicitações específicas, uma vez que se reconhecem capazes de liderarem o 

processo, e de representarem seu grupo diante do poder público. Para a 

comunidade feminina este empoderamento representa uma grande conquista 

social (QUINTELA, 2006). 

Para, além disso, há que se chamar atenção para o fato de ter havido 

dificuldade em se criar a SEMUC, no sentido de ter havido resistência dos 

homens catadores do MNCR para com a ação. Como coloca a catadora M.A, os 

catadores interpretaram a fundação da SEMUC como se elas estivessem 

rachando com o movimento, como se estivessem querendo criar outro. Também 

é possível observar pela fala uma tensão entre os sexos na representatividade 

do MNCR e da postura dos homens diante das decisões tomadas pelas 

mulheres: 

 

“Porque a gente faz parte, nós somos o MNCR, e a 

gente nunca quis rachar, a gente quer somar forças. 

Porque as mulheres são a maioria, como que racha 

se nós somos 80%? nós somos a maioria. Então a 

tomada de decisão tem que estar também em nossas 

mãos. A gente decidiu no encontro que a Matilde faria 

parte da articulação nacional, não respeitaram isso, 

os nossos companheiros não respeitaram isso”. 

 



“Eu sou catadora, eu nunca fiz outra coisa na minha 

vida, sempre fui, tenho uma história, ninguém vai 

passar por cima da minha história, que eu construí 

com a minha luta. Tem um ditado que ouvia minha 

mãe dizer que o oprimido vira opressor isso, é 

verdade, dentro do MNCR tem isso. A gente tem que 

mudar, tem que mudar”.  

 

As duas falas da catadora pode indicar a necessidade da fundação da 

SEMUC, uma vez que as mulheres não estavam sentindo que suas deliberações 

estavam sendo respeitadas pelos homens, e muito mais, estavam se sentindo 

oprimidas, o que as levou a criar uma instância deliberativa das mulheres. Além 

disso, podemos observar na fala de G.C.S  a tensão existente não somente no 

Estado de São Paulo, mas em outros estados também, e que questionaram a 

nova cor que as mulheres deram para a bandeira e camiseta do MNCR, de verde 

para o lilás, para representar o coletivo de mulheres: 

 

“Quando eles questionaram, foi Rio Grande do Sul e 

Brasília que questionaram, falei – não, a gente até 

aceita mudar, desde que vocês levem para o 

congresso e saia a deliberação de todos, entendeu? 

- A gente tá com os nossos direitos também, então a 

gente faz valer, mas se a gente deixar, eles 

tomam/.../” 

 

 Ao mesmo tempo em que se expressa uma clara diferença entre os sexos, 

também é marcada a fala de empoderamento e consciência dessa situação para 

a catadora. Da mesma forma, é possível verificar a tensão estabelecida entre os 

sexos no trecho final da carta da plenária, onde é dito “Por fim, reiteramos à 

equipe de Articulação do Estado de São Paulo e à Comissão Nacional do MNCR 

que respeitem e legitimem nossas deliberações, bem como as representações 

da SEMUC”. 

 Esse fato pode demonstrar a opressão das catadoras no ambiente político 

do MNCR, o que fez com que se questionasse à G.S.S sobre a relação entre 



catadores e catadoras, e em um momento da entrevista ela disse que ainda 

havia uma situação de machismo dentro do movimento, após isso, questionou-

se aonde ela percebia esse machismo e ela colocou que “É complicado, é quase 

tudo/.../”, houve uma dificuldade em conseguir expressar um exemplo concreto, 

fato este que pode demonstrar um cotidiano permeado de tensão marcada pelos 

sexos (KERGOAT, 2003). Por fim, questionou-se sobre quais foram às 

conquistas das catadoras ao longo desses treze anos de existência do MNCR 

 

“Eu não sei não, pra mim a SEMUC é uma conquista 

assim, que imensurável, o respeito sabe? A 

autonomia de brigar, de xingar, de falar o que a gente 

tem vontade, isso é o clímax entendeu? Mas a gente 

sabe que vai ter dificuldade, sempre, sempre vai ter, 

mas a gente enfrenta porque, eu acho, que a SEMUC 

vai dar uma outra cara para o MNCR, vai transformá-

lo”.  

 

Como pode-se observar as mulheres foram conquistando seus espaços 

aos poucos, primeiro dentro das cooperativas, confrontando a divisão sexual do 

trabalho, depois assumindo as lideranças das cooperativas. Em concomitante, 

faziam parte das lideranças do MNCR, mas sentiam que suas 

representatividades deveriam ir além de simplesmente ter mulheres nas 

lideranças, precisavam de espaços que permitissem o seu diálogo. A partir disso, 

organizaram o Encontro de Mulheres Catadoras, espaço no qual começaram a 

trocar experiências, ideias e a articular a necessidade de um espaço deliberativo 

das mulheres. Recentemente fundaram a SEMUC e estão promovendo ações 

para o fortalecimento da mulher catadora, com a expectativa de transformar o 

MNCR.   

  

Considerações Finais 
 

Denota-se a importância da constituição dos Encontros de Mulheres 

Catadoras e da SEMUC para as relações internas do MNCR, entendendo que 

esta pode ser uma oportunidade para fortalecer e empoderar as mulheres. A 



existência de um espaço exclusivo para as catadoras, com oficinas que permitam 

a troca de experiências e os relatos de vida, favorece a identificação não apenas 

com a profissão, mas também com os conflitos do ser mulher: a divisão sexual 

do trabalho, a divisão sexual do poder, a categorização dos sexos, por exemplo. 

A tomada de consciência destes conflitos e a percepção de que eles 

transpassam a vida de todas as mulheres, pode contribuir para o surgimento de 

novas lideranças, e do fortalecimento das já existentes.  

Além disso, a existência de um coletivo formal de mulheres que possui 

caráter deliberativo dentro do movimento propicia que pautas, antes tomadas por 

algumas mulheres, possam ser construídas e defendidas pelo coletivo. Isto 

permite que as pautas tenham uma chance maior de serem levadas à discussão, 

pois não está associada a uma pessoa, mas ao grupo. Dessa maneira, quando 

as mulheres defendem uma opinião diante de um grupo de homens, sua fala 

está amparada por uma decisão coletiva, e tanto sua legitimidade aumenta, 

quanto a segurança da mulher em se colocar, o que pode possibilitar uma 

liderança efetiva das catadoras frente ao MNCR, podendo de fato, influenciar 

nos rumos do movimento.  

 Entende-se que este estudo representa uma primeira aproximação com 

o tema, e portanto, é necessário que se aprofunde mais na questão, agregando 

outras entrevistas com mulheres e homens catadores, e buscando responder 

algumas questões que emergem, como: entender se houve uma mudança 

significativa na relação entre lideranças mulheres e homens no MNCR depois 

que a SEMUC foi fundada e se, de fato, as mulheres passaram a ter mais voz 

no MNCR.  
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