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Introdução 

Vivemos numa sociedade dividida, estratificada. A cada dia se exacerbam mais 

as diferenças entre os grupos que detém o poder e aqueles que estão à margem, 

despossuídos dos meios para fazer frente a esse processo. Criam-se deliberadamente 

parâmetros para delinear quem são os sujeitos reconhecidos e os que não o são. Como 

estamos falando de uma sociedade capitalista, as regras básicas do reconhecimento 

giram em torno de aspectos financeiros, do lucro, do consumo. Aqueles que não 

conseguem se inserir na lógica do capital e, conseqüentemente, não conseguem atender 

aos apelos que circundam a ótica consumista por ele imposta, serão entes socialmente 

invisíveis. 

Há ainda outra perspectiva para se pensar esse processo de invisibilidade que diz 

respeito à falta de reconhecimento social, aquilo que nos torna visíveis perante a 

sociedade . É importante para a espécie humana se sentir valorizada e parte integrante 

do meio em que vive (GACHET, 2009).Assim, fica evidente a necessidade que temos 

de ser vistos e reconhecidos, ou seja, nossa condição social também depende de como 

somos avaliados, se somos aceitos ou não. Não ser visível, portanto, gera sentimentos 

de desprezo e humilhação para aqueles que convivem com esse tipo de execração. 

 Uma categoria em especial se vê contundentemente perpassada por esse 

processo de invisibilização social, tanto na ótica atrelada ao consumo, quanto no que se 

refere ao reconhecimento social: os/as catadores/as de materiais recicláveis. Este 



 
segmento social, com histórico de grave exclusão social, tem crescido bastante nos 

últimos 50 anos encontrando na atividade de coleta de materiais a única alternativa para 

sua sobrevivência e de suas famílias. Sua atividade, no entanto, não tem o 

reconhecimento social, uma vez que é marcada por estigmas e se dá no nível da 

informalidade. No que se refere aos estigmas da atividade de catação, os mais evidentes 

são a associação do/a catador/a com o próprio lixo, aqueles/as que sobrevivem das 

sobras, além da noção deturpada de considerá-lo/a pessoas perigosas que devem ser 

mantidos/as à distância. O fato do trabalho de catação se dar na esfera informal, sem 

qualquer mecanismo de profissionalização, ajuda a manter esses mitos no imaginário 

social. 

 Todos esses aspectos contribuem para que os/as catadores/as se tornem socialmente 

invisíveis, sejam desagregados da sua condição de gente, pessoa humana, e projetados 

unicamente em função do trabalho que realizam. Há, no entanto, outro aspecto que 

agrava essa condição, associado à categoria gênero, ou seja, o fato de ter a atividade de 

catação como meio de vida e de ser mulher. Acreditamos que devido a todo um 

processo de divisão sexual do trabalho e de estabelecimento de funções próprias ao sexo 

feminino, haja uma intensificação das dificuldades no exercício da catação para as 

mulheres.  

 Dessa forma, o presente artigo pretende vislumbrar de que forma e até que ponto o 

fato de ser mulher acentua os obstáculos impostos pela atividade de catação em si, 

intensificando a invisibilidade da mulher catadora, ou seja, procura elucidar a maneira 

como a invisibilidade social se apresenta entre as mulheres catadoras e a forma como é 

afetada pelo gênero. Para tanto, traçamos uma comparação entre o desenvolvimento da 

atividade de catação para homens e mulheres, identificando os significados atribuídos à 

atividade de catação por parte dos/as catadores/as, além de analisarmos os reflexos da 

divisão sexual do trabalho na atividade de catação e na realização das tarefas 

domésticas.  

 

Gênero, trabalho e invisibilidade social 

 Atualmente presenciamos uma fase das mais acentuadas de disparidades 

causadas pela difusão do sistema capitalista, modo de produção que por sua vez tem na 



 
ótica do lucro a sua principal finalidade. Esse sistema é responsável ainda por um nítido 

processo de fragmentação da sociedade, que acarreta divisões pautadas, sobretudo, no 

poder de consumo. Esse poder se traduz na possibilidade ou não de atender aos apelos 

do capitalismo que, cada vez mais, compele as pessoas a enxergarem-se no que 

consomem. 

 Partindo-se desse pressuposto, a inserção plena na vida social está fortemente 

relacionada com a condição financeira, tornando como entes visíveis socialmente 

apenas os inseridos no restrito mercado de trabalho, uma vez que poderão lançar-se no 

mercado enquanto consumidores. Dessa forma, segundo Porto (2006), seria o 

consumismo um dos fatores determinantes da invisibilidade humana, pois nos leva a 

acreditar que o único meio de se construir uma identidade seja através do consumo de 

bens materiais. Os despossuídos dos meios de consumir se tornam, portanto, desfocados 

e fora da esfera social, já que não cumprem um papel que lhes é previamente imposto.  

 No que concerne à esfera do trabalho, Rodriguez (2002) aponta para o aumento 

de um dualismo: de um lado coloca uma margem pequena de trabalhadores 

qualificados, e de outro um número extremamente maior de trabalhadores não 

qualificados e envolvidos em trabalhos precários, mal remunerados e temporários, 

sobretudo no setor informal. Esses últimos, por estarem fora ou precariamente 

envolvidos na esfera do trabalho, acabam por deparar-se com o fenômeno da 

invisibilidade social. Segundo Soares (2005), esta pode ser entendida como um 

mecanismo inventado pela sociedade através do qual os indivíduos considerados 

indesejáveis são não somente excluídos do que a sociedade produz, como bens materiais 

e simbólicos, mas têm o seu aniquilamento justificado a partir do momento que sua 

existência é ignorada como pertencente à vida social. 

Esta segregação social já está cotidianamente estabelecida e atualmente caminha 

de uma forma devastadora rumo a um processo de se tornar rotineiro e não causar 

qualquer inquietação na sociedade. A indiferença está cada vez mais presente e são 

poucos os que se inquietam em ver uma criança cheirando cola ou na presente 

problemática, revirando o lixo e vivendo das sobras. A camada abastada da sociedade 

fica cada vez mais isolada, morando em condomínios vigiados, colocando seus filhos 

em escolas privadas, blindando seus carros e, principalmente, a si mesmos de modo a 



 
não se misturarem com aquilo que não está no seu patamar social, reforçando um 

verdadeiro apartheid econômico. 

Uma categoria de trabalhadores em especial enfrenta de forma acentuada toda a 

complexidade do trabalho informal e da invisibilidade social. São os/as catadores/as de 

materiais recicláveis. A expansão dessa modalidade de trabalho vem se dando ao longo 

dos tempos, impulsionada pela quantidade cada vez maior de resíduos que são 

descartados, fruto da expansão capitalista e da já citada ótica consumista que vem 

dominando a atualidade, na qual os produtos têm uma descartabilidade acentuada, 

acumulando-se em forma de lixo quando não são mais úteis. Gonçalves (2005) afirma 

que a produção de resíduos é um processo que tem sua historicidade desde que a 

humanidade passou a se agrupar, porém nas sociedades industrializadas e ditas 

modernas, a produção desses resíduos aumenta vertiginosamente, impulsionada pela 

lógica consumista e pelos hábitos de desperdício.  

Os/as catadores/as de materiais recicláveis estão, portanto, em contato com o que é 

descarte, inútil, aquilo que não se quer por perto, fatores que agravam sua condição de 

ser invisível, pois muitas vezes são associados ao próprio lixo, além de não terem 

qualquer acesso a direitos trabalhistas, dada a total informalidade do trabalho exercido.  

    O desenvolvimento da atividade de catação de materiais recicláveis é permeado 

por vulnerabilidades, fragilidades e precariedades. Estas, por sua vez, se revelam por 

vários fatores: contato direto com o lixo (na maioria das vezes sem o uso de qualquer 

equipamento de proteção), risco iminente de contrair doenças, exposição ao mau cheiro 

e aos gases tóxicos exalados do lixo, e ainda a baixa remuneração. Todos esses fatores 

associados contribuem para o processo de invisibilidade social do/a catador/a. 

  Há, no entanto, um elemento que permeia essa atividade de forma a agravá-la: as 

questões de gênero. Quando se fala em gênero, é preciso estar ciente de que não se trata 

apenas de diferenciação sexual, mas sim de um conceito construído socialmente e que 

busca compreender as relações de poder estabelecidas entre eles. O fato de ser mulher, 

em si, já traz consigo uma série de questões complexas, pautadas em estruturas 

patriarcais. Quando se é mulher e catadora, particularidades dessa desigualdade que se 

mostra entre homens e mulheres no âmbito social se tornam ainda mais evidentes. 



 
Torna-se necessário dessa forma, entender como se dão as relações de 

desigualdade de gênero, para depois analisar as singularidades do caso das mulheres 

catadoras. 

Desde os primórdios da humanidade existem sociedades com diferenciações 

para os papéis executados por homens e mulheres. Nas sociedades primitivas ocidentais, 

com o advento do sedentarismo e a posterior divisão social do trabalho, já se começam a 

montar os sinais de ‘superioridade’ masculina. Isso porque, naquele período, a 

atribuição do homem tinha uma maior relevância que a das mulheres, pois, na busca por 

alimentos, arriscava sua vida, enquanto as últimas encarregavam-se do cultivo da 

agricultura e dos cuidados com a prole. A execução dessas funções ‘menos importantes’ 

acabou por ser fundamental pra restringir as mulheres à esfera doméstica, e a 

maternidade foi notadamente utilizada para demarcar o lugar social das mesmas, ou 

seja, a reprodução biológica, os cuidados com os filhos e o lar (Scavone, 2001). As 

responsabilidades histórica e culturalmente atribuídas às mulheres na esfera produtiva 

determinam a posição secundária ocupada por elas no mercado de trabalho. Este breve 

resgate histórico traz em si um elemento que se reproduz até os dias de hoje, quando 

retrata o que se convencionou chamar de ‘atribuições femininas’. 

Trazendo a problemática da divisão sexual do trabalho para atividade de catação, 

é possível perceber que o estabelecimento de funções próprias ao sexo feminino 

intensifica as dificuldades no exercício da catação para as mulheres.  

A atividade de catação se dá de forma bastante individualizada e se baseia na 

concorrência, uma vez que se ganha pela produtividade, assim, para as mulheres, os 

desafios são maiores dadas às diferenciações de gênero. Exemplos dessas assimetrias 

entre catadores e catadoras estão relacionadas à própria divisão sexual do trabalho, pois 

conforme visto, as mulheres estão fortemente associadas à esfera privada e reprodutiva 

(KERGOAT 2003), o que em termos práticos muitas vezes as obriga a exercerem a 

atividade de catação levando seus filhos (por fazer-lhes companhia dados os perigos de 

catar sozinha ou por não ter com quem deixá-los) e terem que adaptar sua jornada de 

trabalho nas ruas à jornada de trabalhos no âmbito familiar.  



 
Desta forma, a divisão sexual do trabalho se constitui em um processo que 

apresenta profundas implicações para a invisibilidade da mulher. Isto porque o exercício 

de papéis tradicionalmente atribuídos aos sexos impõe às mulheres o circuito do 

doméstico, o qual é considerado, numa economia capitalista, como circuito 

improdutivo, culminando com a invisibilidade do trabalho feminino.  

 

O gênero como condicionante da invisibilidade das catadoras de Campina 

Grande/PB 

O fato da Prefeitura Municipal de Campina Grande não dispor de um cadastro 

dos/as catadores/as que atuam no município, não nos permitiu conhecermos o universo 

total das catadoras, razão pela qual optamos pela seleção de uma amostra aleatória. Esta 

amostra foi composta por vinte mulheres e vinte homens que realizam a catação no 

centro e bairros de classe média da referida cidade. O instrumento de coleta utilizado 

constituiu-se de formulário contendo questões abertas e fechadas, utilizando-se o 

método estatístico-descritivo para a análise dos dados. A pesquisa foi realizada no 

período de fevereiro a julho de 2009. 

 Foi possível verificar que homens e mulheres catadores se situam na sua maioria 

na mesma faixa etária (30 a 39 anos), todavia há uma incidência maior de homens com 

idade entre 50 e 70 anos. Quanto ao nível de escolaridade, ficou patente a pouquíssima 

inserção de catadores/as na educação formal, sendo mais acentuados os percentuais de 

mulheres que se encontram fora dos bancos escolares. Esta falta de qualificação para o 

mercado formal pode ser apontada como uma das causas para a entrada na atividade.  

No tocante a renda individual, foi possível perceber que as mulheres retiram da 

catação um rendimento menor que o dos homens posto que a maioria das entrevistadas 

possui uma renda em torno de 20 a 40 reais semanais, enquanto os homens conseguem, 

na sua maioria (45%), 60 reais semanais. O rendimento dessa categoria de trabalho é 

notoriamente baixo, não se aproximando de um nível condizente com as necessidades 

básicas de sobrevivência e, conforme visto, para as mulheres a situação ainda se 

apresenta de forma mais acentuada. Tomando-se por base a premissa do consumo, do 

poder aquisitivo como canal que permite o reconhecimento, pode-se inferir que a 

invisibilidade da mulher é agravada por seu nível menor de rendimento financeiro.  



 
A catação se constitui como principal fonte de renda para ambos os sexos, a 

qual, na maioria das vezes (75% dos casos para os homens e 65% para as mulheres), é 

responsável por todas as despesas da casa, revelando a preponderância que a atividade 

tem na vida dessas pessoas. 

 O envolvimento com a catação se dá, sobretudo, pela falta de um 

emprego estável, fator mencionado pela maioria de catadores de ambos os sexos (80%), 

revelando que as pessoas se inserem na atividade apenas por falta de oportunidade de 

emprego melhor. Dessa forma, se pode inferir que a catação não se caracteriza como 

uma vontade deliberada, mas sim como uma conseqüência da defasada política de 

emprego e renda que assola o país. A falta de escolaridade foi apontada por homens 

(20%) e mulheres (5%) como condicionante para se encontrarem na situação de 

catadores/as. As mulheres mencionaram ainda outros fatores como: ser catadora por 

contingência de pertencer a uma família que desempenha a atividade (5%) e busca de 

autonomia já que a atividade de catação possibilita maleabilidade de horário para sua 

execução (10%). 

Quando indagado/as sobre qual seria a maior dificuldade que enfrentam na 

atividade de catação, houve equilíbrio entre as respostas dadas por homens e mulheres, 

uma vez que a maioria das afirmações de ambos refere-se a insuficiência da renda (35% 

para os homens e 40% para as mulheres). Foram mencionados ainda a queda dos preços 

dos materiais coletados e o contato com o lixo como dificuldades na atividade de 

catação. A insuficiência de renda e o contato com o lixo podem ser considerados como 

os maiores responsáveis pela invisibilidade do/a catador/a visto que a baixa renda os 

expulsa do consumo que a sociedade capitalista impõe e o contato com lixo faz com que 

acabem por se confundir com ele, tornando-os entes invisíveis a partir do 

reconhecimento do outro. Houve, todavia, um aspecto mencionado apenas por 

mulheres: o peso dos materiais. Citado por 20% das entrevistadas, esse aspecto revela 

que algumas mulheres têm dificuldade no manuseio do material coletado, indicando 

sentirem dores no final do processo da coleta. 

A análises relativas aos significados atribuídos à atividade de catação por parte 

dos/as catadores/as demonstram que ambos a consideram uma atividade importante. Os 

primeiros em percentual de 85%, as últimas em percentual de 75%. Esta avaliação 



 
positiva da atividade está, todavia, intrinsecamente ligada ao fato de ser dela que retiram 

o sustento, devendo ser aqui ressaltado que esta importância não está relacionada com a 

relevância social do trabalho, mas sim com a manutenção da própria subsistência. Pode-

se notar que a expressiva maioria dos/as catadores/as não tem uma noção de que seu 

trabalho contribui para a cadeia de reciclagem ou para a limpeza urbana. Os/as 

mesmos/as o consideram relevante pelo fato de se constituir em alternativa para quem 

não pode se inserir no mercado formal de trabalho. Os 15% de homens e 25% de 

mulheres que não consideram a atividade relevante, justificaram que só a executam por 

falta de outra oportunidade. 

No que tange à perspectiva do reconhecimento da atividade, pode-se perceber 

que tanto homens quanto mulheres articulam este reconhecimento com o fato de ter um 

emprego estável, afirmando que se a atividade fosse ser inserida em uma cooperativa a 

mesma incorporaria um caráter mais profissional trazendo maior respeito para os que 

nela estão inseridos.  

Quando perguntados/as se já sofreram discriminação em virtude da atividade 

que exercem, a maioria, tanto de homens quanto de mulheres, mencionou já ter sido 

alvo de algum tipo de tratamento preconceituoso, seja através de xingamentos de vários 

tipos ou mesmo sentindo o afastamento das pessoas quando se aproximam É evidente, 

no entanto, que o percentual de mulheres que afirmou já ter sofrido discriminação é 

consideravelmente superior ao dos homens (80% para as catadoras e 55% para os 

catadores). Segundo a opinião das próprias catadoras, uma mulher na rua, à noite e 

sozinha, mesmo que esteja apenas desenvolvendo uma atividade de trabalho, é mais 

propensa a ouvir “piadinhas” do que os homens, chegando a serem associadas à 

prostituição. Verifica-se, mais uma vez, o viés de gênero demarcando estigmas e 

discriminações em atividades laborais exercidas por mulheres.  

No que se refere aos aspectos voltados à divisão sexual do trabalho, foram vistas 

assimetrias entre catadores e catadoras relacionadas à atividade de catação. No tocante a 

jornada de trabalho durante a catação, foi possível detectar que os homens, em sua 

maioria (55%), catam em dois horários enquanto as mulheres catam majoritariamente à 

noite (60%), após concluírem as tarefas domésticas. Os homens, em percentuais 

significativos (65%), catam de 30 a 40 quilos por dia, enquanto 50% das mulheres 



 
conseguem coletar de 10 a 20 quilos diários. Essa divisão sexista do trabalho demonstra 

o quanto as mulheres catadoras ainda se encontram fortemente associadas à esfera 

privada (KERGOAT 2003), o que na prática é percebido pelo fato das mulheres catarem 

quantidade menores de materiais que os homens, em função das atribuições do lar que 

lhes são socialmente impostas. Além disso, o trabalho de catação já é por si só cansativo 

e para as mulheres o cansaço é dobrado devido à dupla jornada.  

Dessa forma, a atividade de catação de materiais recicláveis não se dá de forma 

homogênea para homens e mulheres e a invisibilidade social que a categoria em si 

convive é reforçada quando analisada pelo viés de gênero. Vê-se assim a necessidade de 

ter olhar crítico diante de situações que são aparentemente idênticas, mas que 

efetivamente são permeadas por disparidades engendradas pelas relações patriarcais.. 

 

Considerações finais 

 A categoria de catadores/as de materiais recicláveis é perpassada por grande 

vulnerabilidade social evidenciada por fatores como o baixo nível de renda, pouca 

escolaridade, extensa jornada de trabalho, não reconhecimento da profissão, entre 

outros, que situam a categoria na esfera da exclusão. O fato de não ter um emprego 

estável, viver do que é desprezado pelos demais e não ter grande poder de consumo 

os/as fazem fugir do que apregoam os parâmetros capitalistas, impelindo-os a chamada 

invisibilidade social 

 No que concerne às questões de gênero, se pode inferir que o trabalho de catação 

para a mulher engendra aspectos que aumentam sua complexidade. De fato, a maioria 

das entrevistadas precisa associar o exercício da atividade de catação às atribuições de 

“dona de casa”, tendo a jornada de trabalho aumentada se comparada à jornada dos 

homens. Além disso, são alvo de maior discriminação e preconceito, além de possuírem 

menor rendimento financeiro.  

 Pode-se concluir, dessa forma, que a invisibilidade social tanto na ótica do 

consumo quanto na ótica do reconhecimento é mais latente para as mulheres catadoras, 

uma vez quem têm seu tempo de trabalho e, conseqüentemente, seu poder de consumo 

limitado, relegando-as a uma situação ainda mais severa de miserabilidade. Não 

significa dizer que os homens não sofram esse processo de invisibilização, mas sim, 



 
deixar claro que a condição de mulher articulada a condição de catadora traz 

conseqüências que tornam ainda mais difícil uma situação amplamente complexificada 

por todos os condicionantes da própria atividade, tais como: a miserabilidade e o não-

reconhecimento social. 
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