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Poema para reflexão:  

O Bicho, Manoel Bandeira. 

Vi ontem um bicho 

Na imundície do pátio 

Catando comida entre os detritos. 

Quando achava alguma coisa, 

Não examinava nem cheirava: 

Engolia com voracidade. 

O bicho não era um cão, 

Não era um gato, 

Não era um rato. 

O bicho, meu Deus, era um homem. 

 

Introdução 

- A história dessa atividade no Brasil: a exclusão e o estigma social.  

- A atividade do catador de material reciclável: entre a formalidade e a “informalidade”; 

- O crescimento dessa atividade na última década.  
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- O catador é dono do que produz?  

 

O catador de material reciclável no mundo do trabalho  

- O surgimento dessa força de trabalho serviu para subsidiar (de forma mais barata) a 

indústria da reciclagem. Algo que já acontecia há muito tempo em países desenvolvidos 

como os Estados Unidos;  

- A trajetória ocupacional dos catadores;  

- O conceito de “massa marginal” (p.105).  

Os catadores e a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 

- Destacar artigos da PNRS que falam dos catadores;  

- Responsabilidade compartilhada;  

- As cooperativas e as associações de catadores: ajudam ou predudicam? 

- A atividade ainda não é reconhecida pela Justiça do Trabalho como PROFISSÃO, mas 

sim, como OCUPAÇÃO;  

- O papel dos municípios: o que tem sido feito na cidade do Recife? 

 

Considerações finais  

- Qual o futuro desta atividade? 

- Como a sociedade podei intervir nessa situação? 


