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Resumo 
Este artigo aborda a relação do trabalho e a questão de gênero, tendo como universo de 
pesquisa o trabalho feminino na coleta de material reciclável na Associação de Recicladores 
Rei do Pet - no município de Ponta Grossa – Pr. Foi utilizada a pesquisa bibliográfica e 
documental e ainda, a observação participante, com objetivo de mensurar as condições da 
precarização do trabalho feminino acompanhada pelo subemprego no mercado de trabalho 
e persistência de desigualdades e ainda, trazer elementos sobre o trabalho associado, como 
possibilidade da autonomia e representatividade da mulher nestes espaços de trabalho. 
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Abstract:  
This article deals with the relation of work and the gender issue, having as research area the 
feminine work in the collection of recyclable material in the Associação de Recicladores Rei 
do Pet - in the city of Ponta Grossa/PR. Bibliographical and documentary research was used, 
besides the participant observation in order to measure the precarious conditions of female 
labor accompanied by underemployment in the labor market and persistence of inequalities, 
and also to bring elements about the associated work, as a possibility of the autonomy and 
representativeness of women in these spaces of work. 
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Introdução 

 A relação de trabalho e questão de gênero nos remete a várias determinações: 

exploração da mão de obra, inferioridade salarial e de cargos ocupados, dupla jornada de 

trabalho, entre outros. Isso relacionado a um modo de produção capitalista é resultado de 

um mercado de trabalho cada vez mais excludente. Quando se traz a discussão de trabalho 

ligado ao trabalho associado, ou seja, outra perspectiva de trabalho para além dos ditames 

do modo de produção capitalista, pode vir a mostrar uma face de luta pela autonomia da 

mulher e a maior representatividade destas nos espaços de trabalho.  

Para tanto, esse trabalho é resultado da vivência de estágio em Serviço Social na 

Incubadora de Empreendimentos Solidários (IESol) um Programa de Extensão da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa e do projeto de iniciação científica (PIBIC) que 

versa o tema: “A face feminina do trabalho informal na coleta de material reciclável na 

Associação de Recicladores Rei do Pet - no município de Ponta Grossa - Pr”. 

Fora durante a prática de estágio e do projeto de pesquisa que se pôde despertar o 

olhar para questões presentes no trabalho associativo na Associação de Recicladores Rei 

do PET (ARREP). As questões tem núcleo central na questão feminina levando em conta 

que a ARREP é formada majoritariamente por mulheres desde sua institucionalização. 

Portanto, a discussão traz questões referentes ao trabalho feminino na ARREP e seu 

protagonismo.  

Sobre os aspectos metodológicos o trabalho utilizou a pesquisa bibliográfica, com 

base em Bertucci (2010), Costa et al (2016), Pinhel (2013), Silva (2017) e Singer (2003) 

para discutir os aspectos do processo de trabalho e questão de gênero na Associação de 

Recicladores Rei do Pet (ARREP); e de Gardey (2003), Guedes e Araújo (2011), Nogueira 

(2010) Hirata (2007), Castel (1998) e Alves (2013) para discutir a mulher e o trabalho no 

modo de produção capitalista e as relações advindas desse processo.  Também utilizou-se 

da pesquisa documental com base em documentos elaborados pela IESol; e, da observação 

participante durante a prática cotidiana de estágio.  

Assim, o trabalho estrutura-se em quatro tópicos, sendo que os primeiros versam a 

questão do trabalho com resíduos, ou seja, o trabalho vinculado à catação de materiais 

recicláveis e contemplam a questão da mulher e as relações de trabalho no modo de 

produção capitalista. Posteriormente, se traz apresenta-se brevemente o histórico da 

ARREP com vistas ao objeto de estudo: as implicações do processo de trabalho na 

perspectiva do trabalho associativo sob o viés feminino.  

 

2. O TRABALHO COM RESÍDUOS: BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO  
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Frente ao processo de industrialização ao longo do século XX, com o crescimento  

das cidades e do modelo consumista, se alterou significativamente a quantidade de 

resíduos4 gerados pela sociedade em geral.  Isso fora acompanhado pelas pessoas que 

vivem da coleta de material reciclável, ora na desempenhando a coleta individual 

(carrinheiros e/ou sucateiros), ora inseridos em trabalhos coletivos (associações e 

cooperativas), na medida em que houve o aumento do nível de desemprego, restringindo 

possibilidades de sobrevivência para camadas populacionais mais vulneráveis. (Pinhel, 

2013).  

 Esses trabalhadores, ainda de acordo com Pinhel (2013, p. 19): “de modo geral, são 

explorados pelos comerciantes intermediários [...] para quem entregam seus materiais a 

preços muito inferiores aos praticados no mercado”,ou seja, eles não tem controle do 

destino da produção realizada por meio do trabalho  que desempenham.   

 É neste cenário que Pinhel (2013) afirma que a atividade de catação tem fortes 

vínculos com níveis extremos de pobreza. Apesar da clara importância que os catadores 

têm por contribuir para a gestão dos resíduos sólidos nas cidades, não conseguem 

desenvolver seus direitos de cidadania e emancipar-se política, econômica e socialmente.  

A situação de pobreza e exclusão social, associada à categoria de gênero nos 

remete a um cenário ainda mais excludente. Algumas entidades internacionais de pesquisa 

já defendem a ideia de que uma parcela crescente das vítimas da pobreza é composta por 

mulheres. Isso tem uma relação com o que se intitula de feminização da pobreza, que 

defende que cada vez mais a pobreza tem uma face feminina. (COSTA, et al, 2005).  

 Portanto, a categoria de gênero expressa nas relações de trabalho reflete a alguns 

determinantes, como: divisão sexual do trabalho, jornada de trabalho e postos de ocupação; 

que serão descritos conforme os resultados obtidos na pesquisa nos próximos tópicos.  

3. TRABALHO E MULHER 

 Ao discorrermos sobre o trabalho feminino, qual é marcada por inúmeros 

estereótipos, sendo marcados pela discussão em volta do termo “trabalho”, faz-se salutar 

aludir que as mulheres sempre trabalharam (GARDEY, 2003) 

A história do trabalho feminino compreende-se em três momentos distintos, sendo 

eles: a noção de “ofício” datado na primeira metade do século XIX, qual significa que a 

distinção entre a qualificação da pessoa e qualificação cargo são indiferenciados, ou seja 

                                                 
4
 Para fins desse trabalho, adota-se a definição de resíduos em conformidade com a Lei nº 12.305/2010, presente 

que no seu artigo 3 inciso XVI: “resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a 

proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam 

para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível 
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são atividades ligadas ao papel e desempenho de mulheres; em seguida o surgimento da 

mulher assalariada, que destaca a definição de diferentes posições nos ramos de atividades 

e por fim o acesso das mulheres as novas profissões, que datam a primeira metade do 

século XX, caracterizada pela inserção das mulheres nos ciclos de escolarização e 

formação, para ocupar novos empregos(GARDEY, 2003);  

Existe uma dissonância entre os avanços femininos no mercado de trabalho e a 

permanência da mulher como responsável majoritária pelas tarefas domésticas. Isto se deve 

ao fato de que os avanços da mulher no campo profissional não vieram acompanhados, em 

igual escala, de um processo de “desnaturalização” do tradicional papel feminino em torno 

do nascimento dos filhos e da desconcentração do trabalho reprodutivo (aquele circunscrito 

ao âmbito doméstico) na figura da mãe (GUEDES; ARAÚJO, 2011).  

A precarização do trabalho feminino se deve ao capitalismo, pois este utilizou da 

divisão sexual do trabalho para estimular a competição dos trabalhadores 

Ao longo da revolução industrial e o advento do capitalismo, podemos 
afirmar que o capital utilizou-se da mulher no mundo do trabalho, o que 
acarretou significativos distintos: se, por um lado, o ingresso do trabalho 
feminino no espaço produtivo foi uma conquista da mulher, por outro lado, 
permitiu que o capitalismo ampliasse a exploração de trabalho, 
intensificando essa exploração através do universo do trabalho feminino. 
Esses são exemplos claros de como a dimensão de classe se articula com 
a dimensão de gênero, quando se pensa na questão da exploração do 
trabalho pelo capital. (NOGUEIRA, 2010, p. 203) 
 

Hirata (2007) destaca que o conceito de dupla jornada de trabalho advém do 

movimento feminista francês, datado dos anos de 1970, e se refere à responsabilização da 

mulher trabalhadora pelas tarefas domésticas. A discussão acerca da divisão sexual do 

trabalho resultou da tomada de consciência de que a maior parte do trabalho doméstico era 

efetuada gratuitamente pelas mulheres, e de que este trabalho era realizado não para si 

mesmas, mas para outros, sempre em nome do amor e do dever materno.  

Portanto, as mulheres convivem com a soma do trabalho produtivo (o trabalho 

remunerado, pertencente ao âmbito da vida pública) ao doméstico, o que representa um 

elemento potencializador para a sobrecarga e adoecimento. 

Partimos ainda, do princípio de que a precarização do trabalho está ligada à 

ausência de suportes sociais garantidos pelo Estado, ou seja, pela insuficiência da extensão 

da propriedade social (CASTEL, 1998). A propriedade social se distingue da propriedade 

privada, pois é aquela que fornece os suportes sociais para o indivíduo, como, por exemplo, 

a previdência social, o fundo de garantia e o seguro-desemprego. 

A precarização do trabalho se reflete amplamente na vigência do capitalismo global, 

ou melhor “no contexto histórico do capitalismo manipulatório” (ALVES, 2013, p. 85). Sendo 

entendida pelo desmonte das formas reguladas da exploração das forças de trabalho, 

atentada pelo capitalismo flexível, novas modalidades de contratação, desregulamentação 
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da jornada de trabalho. Estes fatores são incisivos frente à dinâmica que assolapa o 

trabalho feminino, ao modo que configura sua posição no mercado de trabalho, a jus que 

historicamente a inserção da mulher no mundo do trabalho foi marcado por dicotomias e 

entraves excludentes, frente as condições e patamares assumidos pelo trabalho masculino. 

O trabalho de mulheres vinculadas em atividades de catação de materiais 

recicláveis, sua relevância se justifica na medida em que essas trabalhadoras comumente 

exercem sua atividade laboral desprovidas de acesso e da efetivação de direitos sociais. 

Nessa perspectiva, reitera-se a necessidade de se considerar a ligação entre a precariedade 

que permeia o trabalho com materiais recicláveis e as questões de gênero. Um dos fatores 

que configuram a precarização do trabalho de catação realizado por mulheres diz respeito 

às múltiplas atribuições que essas possuem tanto na esfera pública quanto no espaço 

doméstico e que causam sobrecarga à mulher/ mãe/ catadora. 

A feminização do trabalho está acompanhada da precariedade. Nesse sentido, a 

atividade de catação de materiais recicláveis surge como uma alternativa para a mulher 

frente ao desemprego e a exclusão do mercado de trabalho formal. 

 

4. A ASSOCIAÇÃO DE RECICLADORES REI DO PET – ARREP: BREVE HISTÓRICO E 
PROCESSO DE TRABALHO 

A Associação dos Recicladores Rei do Pet (ARREP) surgiu no ano de 2010, quando 

um grupo de catadoras e catadores - carrinheiros individuais se organizaram para a 

constituição de uma associação e buscaram apoio do Centro de Referência em Assistência 

Social (CRAS) Santa Luzia, localizado no município de Ponta Grossa - Paraná. Um dos 

motivos da constituição de uma associação, fora maior segurança no trabalho, seja em 

quesitos laborais como salariais.  

Nesse contexto, o CRAS buscou suporte da Incubadora de Empreendimentos 

Solidários (IESol) programa de extensão vinculado a Universidade Estadual de Ponta 

Grossa (UEPG) que desenvolve seu atividades na perspectiva da Economia Solidária.  

A partir de formações realizadas pela equipe de incubação da ARREP com temas 

variados sobre associativismo, trabalho coletivo e Economia Solidária; bem como parceria 

estabelecida com a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (PMPG)5, a ARREP preparou-se 

para sua institucionalização. Fora no mês de junho de 2011 que os catadores realizaram a 

assembleia de constituição da ARREP, fundada inicialmente por 22 trabalhadores. 

Mesmo com o acompanhamento de órgãos governamentais e da IESol, o grupo 

passa ao longo dos anos por sérias dificuldades, que se estende desde as condições 

                                                 
5
 A prefeitura arca mensalmente com despesas de aluguel, água e luz do barracão, bem como a destinação dos 

materiais recicláveis para as quatro associações de reciclagem do município.  
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precárias para triagem do material, passando por conflitos familiares e de gênero, até 

situações de moradia precária.  

 Visto as dificuldades listadas acima, atenta-se que para fins desse trabalho 

manteremos o foco na discussão de gênero e suas implicações no processo de trabalho da 

ARREP.  

 Situa-se que a ARREP desenvolve seu trabalho a partir da perspectiva da Economia 

Solidária, que caracteriza-se de acordo com Singer (2005) como:  

[...] outro modo de produção, cujos princípios básicos são a propriedade 
coletiva ou associada do capital e o direito a liberdade individual. A 
aplicação desses princípios une todos os que produzem numa única classe 
de trabalhadores que são possuidores de capital por igual em cada 
cooperativa ou sociedade econômica. O resultado é a solidariedade e a 
igualdade, cuja reprodução, no entanto, exige mecanismos estatais de 
redistribuição solidária de renda.  

 

 Ressalta-se que a Economia Solidária ganhou maiores proporções a partir de grupos 

marginalizados que sofriam com a exclusão social, principalmente no auge da crise do 

neoliberalismo. Com o passar dos anos a Economia Solidária abarcou diversos grupos de 

variadas atividades produtivas que se identificavam com o contexto de luta e igualdade que 

esta se propõe.  

 Assim, para Singer (2003), a economia solidária configura-se a partir do princípio da 

solidariedade em detrimento do interesse individual e ganho material, problematizando a 

competitividade estimulada pelo sistema capitalista. Nesse sentido, a economia solidária 

aponta para a construção de um tecido social que suplante a desigualdade na distribuição 

dos excedentes, “negando a acumulação privada de riqueza mediante a exploração do 

trabalho do outro” (BERTUCCI, 2010, p. 42). 

No processo de desenvolvimento dos princípios da Economia Solidária na dinâmica 

de um empreendimento, aliados à sua dimensão educativa, identifica-se o questionamento 

de toda forma de discriminação, o que amplia as possibilidades de inserção dos grupos 

sociais vulneráveis.  

 Esse grupos socialmente vulneráveis geralmente tem por características: a 

inacessibilidade ao sistema de proteção social; habitação em moradias precárias; nível de 

escolaridade razoavelmente baixo ou inexistente; sofrem violência nas mais variadas 

categorizações; ocupam cargos marginalizados pela sociedade tornando-se praticamente 

invisíveis a mesma, entre tantas outras que podem ser elencadas. Isso, aliado a discussão  

do processo de trabalho na perspectiva da Economia Solidária na ARREP, demonstra que 

os trabalhadores inserem-se neste cenário de exclusão e vulnerabilidade, mas que buscam 

através do trabalho associado, melhorias na condição de vida - tanto pessoal como laboral.  
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4.1. A ARREP e as mulheres associadas 

 

 Conforme metodologia adotada - pesquisa documental e observação participante. A 

primeira diz respeito a fontes mais diversificadas e dispersas, podendo ser: relatórios, 

manuais, estatutos de regimento interno anotações entre outros. Ainda de acordo com o Gil 

(2001, p. 46): “(…) os documentos constituem fonte rica e estável de dados. Como os 

documentos subsistem ao longo do tempo, tornam-se a mais importante fonte de dados em 

qualquer pesquisa de natureza histórica”. Portanto, os documentos utilizados foram os 

dossiês anuais elaborados pela equipe da IESol no qual contém relatos de visitas, 

avaliações e propostas de ações futuras; o regimento interno  e o estatuto da ARREP. 

 A observação participante se caracteriza pelo processo do pesquisador se colocar 

como observador de uma situação social, estabelecendo relação direta com o público alvo e 

na medida do possível, participando da vida social deles. (MINAYO, 2009). A participação se 

deu durante a prática de estágio realizado na IESol, nas visitas à associação e na 

convivência com os associadas e associados.  

  Assim, nota-se os seguintes aspectos 

1. Característica dos participantes da ARREP 2. Índice de rotatividade 

Desde sua institucionalização a ARREP é 
formada majoritariamente por mulheres. Num 
aspecto mais amplo, são pessoas com baixa 
escolaridade que não conseguiram se inserir em 
outras formas de trabalho. 

Há um alto índice de rotatividade entre os 
membros da associação. Contudo, essa 
rotatividade ocorre de forma destacada entre os 
membros homens do grupo, considerando que a 
maioria das mulheres permaneceu desde o 
início na associação. 

3. Representatividade nos cargos da diretoria 4. Divisão sexual do trabalho  

Ao longo dos anos os cargos da diretoria foram 
ocupados majoritariamente por mulheres, em 
especial o cargo de presidente.  

Há divisão sexual do trabalho presente na rotina 
das associadas, considerando que as atividades 
realizadas são: manuseio dos materiais na 
esteira, triagem dos papeis, atividades de 
cozinha e limpeza geral. Não obstante, em 
alguns momentos, as mulheres auxiliam no 
descarregamento de materiais dos caminhões 
que realizam a coleta de material no município, 
carregamento de bags com materiais, atividade 
desempenhada predominantemente pelos 
homens 

5. Trabalho associativo e representatividade de gênero 

É possível afirmar uma relação entre o princípio da autogestão e a discussão da categoria de 
gênero como meio de promover a autonomia da mulher nos espaços de trabalhos, de modo a 
incentivar tomadas de decisão por parte das mulheres 

QUADRO 1 –  Processo de trabalho e questão de gênero na ARREP. 

Nota: Elaborado pelas autoras. 
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A primeira e a segunda linha conversam entre si. Desde a institucionalização da 

ARREP, o número de associados varia entre 15 a 20, pessoas, sendo que esse número 

pode aumentar em períodos de acúmulo de material no barracão ou diminuindo quando 

alguns conseguem outra ocupação ou firmam vínculo empregatício. Mesmo assim, as 

mulheres representam 80% dos trabalhadores da ARREP e boa parte delas mantiveram 

vínculo com a associação desde sua institucionalização, isso justifica-se: pela proximidade 

do local de trabalho dos locais de moradia, bem como do Centro Municipais de Educação 

Infantil (CMEI) e/ou escola onde os filhos estudam; os vínculos afetivos criados entre as 

associadas e a forma de trabalho desenvolvida na perspectiva da Economia Solidária.  

No que diz respeito à divisão sexual do trabalho explicitada na segunda linha, Silva 

(2017) e alguns pesquisadores chamaram a atenção para as questões referentes isso em 

empreendimentos coletivos de catadores, de acordo com os estudos apreende-se algumas 

atividades realizadas majoritariamente por mulheres – a triagem dos materiais, enquanto os 

homens são incumbidos de trabalhos que exigem maior esforço físico – transporte do 

material para as mesas de triagem ou o despacho de caminhões e o uso de maquinários. 

Na ARREP a situação ocorre de maneira semelhante ao que foi dito anteriormente. 

Mas destaca-se ainda o trabalho desempenhado pelas mulheres na cozinha - produzindo 

almoço e café para os participantes da associação em horários determinados e limpeza 

geral nos locais de alimentação e escritório. A escolha de uma pessoa para desempenhar 

as atividades da cozinha, é escolhida de forma conjunta com os associados, ou seja, dentre 

todos escolhem uma mulher para desempenhar essas atividades, sendo que esta não 

trabalha no barracão na triagem de materiais. Neste aspecto as tarefas domésticas diárias 

das mulheres se entendem ao espaço de trabalho.   

 Silva (2017) ainda em relação a divisão sexual do trabalho, salienta que nos 

empreendimentos formados em sua maioria por mulheres, cabe a elas todo tipo de trabalho 

sem distinção. Porém, além da jornada diária de trabalho são responsáveis pelas tarefas de 

natureza reprodutiva e familiar, ausentam-se periodicamente para acompanhar os filhos em 

tratamentos médicos, a resolução de conflitos familiares. Por isso que a permanência no 

local de trabalho coletivo, em especial na ARREP, traz mais segurança para mulher, 

considerando o grau de compreensão permite uma flexibilização da carga horária frente a 

tarefas ou responsabilidades pessoais e familiares de cada participante sem risco de 

redução da salarial ou perspectiva de reposição de horários.  

O quinto e o terceiro tópico trazem a tona a discussão do trabalho associativo e da 

representatividade de gênero, que na ARREP ilustra-se principalmente nos cargos 

ocupados na diretoria.   Quando se discute trabalho associativo nos pilares da Economia 

Solidária, atenta-se para o princípio a autogestão, que tem por significado a decisão coletiva 

entre todos os membros de uma cooperativa ou associação, trabalhando numa perspectiva 
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mais horizontal, enquanto a heterogestão praticada nas empresas capitalistas, desenvolve o 

trabalho numa perspectiva vertical e hierarquizado.  

Não se pode induzir que os trabalhadores se inclinem naturalmente para um desses 

modelos. O que se observa é que poucos optariam por passar a vida recebendo ordens, 

sendo que esse processo se reverte a partir do envolvimento em lutas emancipatórias. 

(SINGER, 2003 apud CARVALHO, 2010).  

Sobre a questão dos cargos da diretoria, divididos entre: presidência, vice-

presidência, tesouraria, secretaria e conselho fiscal; foi possível apreender que ao longo dos 

anos a maioria dos cargos fora ocupado pelas mulheres, em especial o cargo da 

presidência.  É nesse processo de trabalho desenvolvido na perspectiva da Economia 

Solidária e do princípio da autogestão que a mulheres puderam opinar, questionar e fazer 

parte efetivamente do processo de trabalho, desde a atividade desempenhada dentro do 

barracão até o acompanhamento de decisões da diretoria.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Escrever sobre catadoras de materiais recicláveis remete para um contexto marcado 

pela heterogeneidade das relações no que tange à diversidade de práticas exercidas. 

Contudo, percebemos que há uma característica comum do trabalho realizado por mulheres 

nas associações de reciclagem: em um contexto de precariedade, as mulheres ocupam a 

margem mais precária e mais desgastante na cadeia produtiva da catação/reciclagem. 

Este estudo possibilitou conhecer o contexto das mulheres catadoras de materiais 

recicláveis da ARREP, diante da interface do trabalho, que tange a informalidade e 

precariedade, mostrando que a feminização do trabalho veio acompanhada pelo 

subemprego da mulher no mercado de trabalho e persistência de desigualdades; a 

precariedade que caracteriza essa atividade laboral que, além da exposição a riscos 

ocupacionais, insere-se em um contexto de informalidade e inseguridade social. 

Porém é pertinente voltarmos nossa atenção sob outro prisma, considerando que as 

mulheres são as mais atingidas pelo desemprego e submetidas ao trabalho precário e 

informal, as cooperativas de catadores de materiais recicláveis oferecem uma oportunidade 

de acesso ao trabalho e à renda, garantindo o sustento e até mesmo a inclusão social de 

milhares de mulheres. A participação em espaços de decisão contribui para maior 

autonomia das mulheres. 

Portanto, ao discutir o trabalho associativo no viés da Economia Solidária contrário 

ao modo de produção capitalista, nos mostra que existem alternativas de trabalho que não 

buscam a exploração do trabalhador, e sim, primam pela autonomia do mesmo em seus 

espaços de trabalho. Isso, aliado a categoria de gênero, frente a tantas implicações de ser 
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mulher num mercado de trabalho que explora e despersonaliza o trabalhador, traz a 

esperança de que as alternativas de trabalho socializem-se e tornem real a autonomia do 

trabalhador nos seus espaços de trabalho.  
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