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9Riscos ocupacionais na coleta 
de materiais recicláveis
percepção e condicionantes 
em uma cooperativa familiar 

DENISE ALVES MIRANDA DE OLIVEIRA
LUIZ ROBERTO SANTOS MORAES
SERGIO TRAD

Introdução
No Brasil, cenário econômico de uma produção diária de toneladas de re-
síduos sólidos industriais, a coleta seletiva aparece como alternativa para 
os trabalhadores menos qualificados para o mercado. Contudo, diante da 
ausência de políticas públicas que incentivem a reciclagem dos resíduos, 
geralmente a atividade é exercida de forma autônoma, informal e pouco 
organizada por famílias e coletivos sociais em situação de pobreza, chama-
dos popularmente de “catadores”. 

Apesar de exercer um papel social importante na cadeia da coleta sele-
tiva de resíduos, a categoria enfrenta ambientes e condições precárias de 
trabalho. Os acidentes e doenças tendem a acontecer em decorrência dessa 
precarização do trabalho, favorecendo as enfermidades ocupacionais. (CA-
VALCANTE; FRANCO, 2007; MAIA, 2013) Velloso, Santos e Anjos (1997), 
e Gonçalves (2005) destacam que a capacidade de um trabalhador identificar 
os perigos na sua atividade, assim como de atribuir significado a situações 
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que podem ocasionar acidentes e lesões, sofrer interferência do contexto, 
das motivações internas, das experiências anteriores do trabalhador e condi-
ções ambientais. Por sua vez, autores como Motta (2002), Dook e Lognecker 
(2004) e Freitas (2000) consideram que a sensação e condições de seguran-
ça, a autogestão e o conhecimento também podem influenciar nas ações de 
controle e formas de decisão a serem adotadas pelos trabalhadores. 

De acordo com Porto (2000), as conceituações sobre os riscos ocupa-
cionais são tradicionalmente associadas a doenças e acidentes de trabalho a 
partir dos efeitos mais visíveis e decorrentes do ambiente e dos instrumen-
tos, das substâncias, desconsiderando as particularidades de processos de 
trabalhos singulares e da variabilidade humana. Essas abordagens abarcam 
apenas aquela faceta do trabalho passível de antecipação, ou de suposição 
de antecipação, posto que despreza a parte que não se pode prever, sobre a 
qual não se pode objetivar, excluindo da sua concepção a experiência real do 
trabalho. O autor propõe então uma concepção mais abrangente de risco, a 
qual norteou o presente trabalho. 

São destacados também desafios no plano metodológico. Nouroudine 
(2004) chama a atenção para a necessidade de investir em estratégias que favo-
reçam a escuta dos trabalhadores, contrapondo-se à abordagem técnica e esta-
tística do risco. Trata-se de reconhecer que o sentido do risco construído pelos 
sujeitos pode diferir daquele que se sobressai nas abordagens estatísticas. 

Com base no exposto, este trabalho procurou investigar como trabalha-
dores da reciclagem e com baixa renda enfrentam esses riscos no município 
de Salvador. Em termos mais específicos, o estudo analisou a percepção dos 
riscos ocupacionais em uma cooperativa local, considerando preliminar-
mente sentidos e significados sobre saúde-doença associados com a ativida-
de laboral em foco.

Adotou-se uma metodologia qualitativa, considerando a intenção de apre-
ender dados subjetivos, relacionados ao trabalho como experiências, sentidos, 
significados, valores, crenças, apreciações e costumes dos sujeitos entrevista-
dos. (CRUZ, 1994) A entrevista individual e a observação participante na coo-
perativa selecionada para o estudo cujas características serão descritas a seguir, 
foram as principais técnicas utilizadas para a produção de dados.

De forma complementar, foi utilizado um diário de campo, instrumento 
de registro das impressões pessoais sobre o campo que subsidiou as análises 
e informações coletadas. A análise dos dados foi feita com base na análise 
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do discurso, visando realizar uma reflexão sobre as condições de produção 
e apreensão da significação de textos na comunicação verbal e não verbal, 
nos detalhes dos gestos e expressões dos trabalhadores. (BRANDÃO, 2004; 
QUEIROZ, et al. 2007; ROSS; KYLE, 1982) 

As visitas ao campo ocorriam em alguns dias da semana e a observa-
ção abrangia o cotidiano e a rotina de atividades em três ambientes: a sede 
da cooperativa, onde parte dos cooperativados permaneciam, um parque 
empresarial próximo ao galpão, o percurso entre o parque empresarial e a 
cooperativa. A incursão no campo ocorreu entre março e julho de 2010. Na 
produção e análise de dados oriundos das entrevistas individuais, da obser-
vação participante e, das notas do diário de campo, foram considerados dois 
eixos temáticos: contextos de trabalho e processo saúde-doença; percepção 
de risco e condicionantes. 

Resultados e discussão

Contextos e condições de trabalho – sentidos e experiências 
associados à saúde, acidentes e doenças ocupacionais.

A cooperativa está localizada na periferia de Salvador, em uma região mar-
cada por baixos índices de desenvolvimento social. Situada no térreo de 
uma casa alugada, possui um único cômodo para abrigar todas as ativida-
des, das administrativas à seleção, separação e armazenamento do mate-
rial. O cômodo possui um banheiro sem porta, com um tecido protegendo 
a entrada. Na frente da casa não há cobertura e o material é selecionado e 
guardado sobre o chão, dentro de baldes, dos carrinhos para coleta ou de 
big bags. Quando ocorre a repartição de lanches, como não há local adequa-
do para as refeições, come-se em qualquer lugar, não existindo uma preo-
cupação com o lavar as mãos após manipularem os resíduos.

Os laços familiares predominam entre os cooperativados como mãe, fi-
lhos, afilhados e sobrinhos, totalizando dez associados. Cinco dos trabalha-
dores são jovens com menos de vinte anos, três deles estudam e trabalham 
somente um turno. Cabe aos quatro jovens homens as tarefas mais pesadas 
fora da cooperativa. A jovem Isabela trabalha como auxiliar administrativa, 
os demais cooperativados que atuam na sede são mais velhos, com mais de 
quarenta e cinco anos. Três deles – Rege, Dolores e Iara –, há dez anos, fun-
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daram a cooperativa e sempre convidaram parentes ou pessoas conhecidas 
para se unir ao grupo.

As principais fontes de renda do grupo são o trabalho na coleta seletiva 
de resíduos e o Bolsa Família, um benefício recebido por seis associados. 
Consideram que o rendimento não é satisfatório, mas provê as necessidades 
básicas das famílias. Para os associados mais antigos, a cooperativa repre-
senta um fator de inclusão social em suas vidas. Mesmo diante de todas as 
dificuldades enfrentadas, como baixo rendimento, falta de insumos, exposi-
ção a riscos, sobrecarga de trabalho, sentem-se motivados a continuar equa-
cionando e superando tais questões na esperança de dias melhores, tradu-
zidos como aumento do rendimento, acesso a insumos e garantias sociais, a 
exemplo da previdência social. Entre os mais velhos, é marcante a projeção 
otimista em relação ao futuro, pois acreditam que a articulação com os po-
deres públicos lhes garantirá um dia condições dignas de trabalho.

Os cooperativados que atuam na sede, caracterizam o espaço como uma 
extensão da casa, ambiente de trabalho harmonioso, seguro, passando um 
sentimento de posse e de aconchego. Os mesmos se consideram pessoas com 
vínculos familiares e afetivos sólidos, que se preocupam umas com as outras, 
pois na cooperativa não há chefes, apenas amigos e relações de autonomia. 

Na narrativa dos mais velhos e experientes, a saúde é um fator determi-
nante na habilidade para o trabalho, assim como a boa alimentação, ener-
gia, alegria, força, equilíbrio entre o corpo e a mente, boa aparência, sentir-
-se bem e ausência de doenças. A doença, por sua parte, é uma “coisa que 
ninguém deseja ter”, uma incapacidade para o trabalho. Visão que coincide 
com aquela encontrada na pesquisa de Porto e colaboradores (2004). De 
certa forma, entre os veteranos da cooperativa, prevalece a ideia de que o 
trabalho é uma atividade que garante a subsistência, e só é possível de ser 
realizado quando se tem saúde. 

O corpo dos cooperativados é um instrumento de trabalho e perceber 
este corpo como “sadio” se torna essencial para garantir inclusive sua per-
manência na cooperativa. Sem amparos sociais, como o da Previdência So-
cial, temem que, sem sua própria força de trabalho, representada pela auto-
afirmação da saúde e negação das queixas atuais como ocupacionais, sejam 
considerados rejeitos e, assim como os resíduos sólidos, sejam rejeitados e 
desprezados. Silva (2005), ao observar que a relação corpo e doença assu-
me significados diferentes em cada grupo social, destaca que, nos estratos 
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sociais de menor renda, o corpo representa o principal instrumento de tra-
balho, o meio de produção. 

Neste caso, admitir alguma sensação mórbida significa a incapacidade 
para o trabalho, ou seja, para sustentar a si mesmo e sua família. A pró-
pria percepção da doença pode ser negada até os limites da capacidade de 
se manter de pé e trabalhando. Embora percebam e citem a existência de 
fatores de risco associados ao trabalho que realizam, a maioria dos entre-
vistados, especialmente os mais velhos, não reconhecem as suas queixas ou 
os problemas de saúde atuais como consequência do trabalho. Justificam-se 
atribuindo as causas a outros fatores como idade e doenças prévias.

Minha coluna não tem nada a ver com a cooperativa. É assim: magoou [...] En-
tão foi muito trabalho, estava muito cheio de material, a gente teve que puxar 
tudo para um lado só. Então foi peso, sabe? Aí magoou. Não deve ser daqui não. 
E a minha idade também já está pra ter esses problemas de coluna. (Dolores)

Mesmo diante de uma atividade insalubre, pouco mencionam a presen-
ça de doenças associadas à atividade laboral. Apenas os acidentes perfuro-
-cortantes, as quedas e as infecções de pele são associados à ocupação, o que 
coincide com os dados encontrados por Ferreira e Anjos (2001), Porto e co-
laboradores (2004), Miura (2004), Medeiros e Macêdo (2006) e Cavalcante 
e Franco (2007).

Os profissionais parecem temer reconhecer que este tipo de atividade 
cause de fato alguma doença. No caso de Rege, por exemplo, ela relaciona a 
Lesão por Esforço Repetitivo (LER) a outros trabalhos anteriores como o re-
juntamento, limpeza de vidros, lavar e passar ferro em roupas. Outras queixas 
foram apresentadas pelos profissionais como hepatopatia, erisipela, cefaleia, 
hipertensão, dores de coluna, alergias respiratórias, LER, mas, não são rela-
cionadas à atividade laboral, principalmente no grupo dos mais velhos. 

Em geral, nas experiências pessoais com doenças ocupacionais, preva-
lece uma dificuldade em reconhecer a enfermidade e a dor do momento pre-
sente como laboral. Os acidentes adquirem um caráter real de infortúnio, e 
as doenças assumem uma possibilidade abstrata. 

Às vezes quando termino o trabalho dói, se eu pisar de mau jeito, ou forçar 
a barra, mesmo! Como ontem, que foi barra pesada mesmo, pra limpar essa 
área todinha! Já desci a ladeira capengando, mas dá pra levar! (Rege) 
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Doença aqui só por causa da poeira! Porque eu fico espirrando, só isso. [...] Es-
pirro, mas não muito, só quando tem papel [...] Algumas vezes eu fico com aler-
gia. (Isabela)

O grupo acima de 47 anos não se refere à dor após a jornada de trabalho. 
A ocorrência da dor parece estar relacionada ao efeito do tipo de atividade 
desenvolvida e ao grau de satisfação pessoal na atividade. Apresenta-se uma 
relação diretamente proporcional à atividade e inversamente proporcional 
à satisfação.

Dificuldade é pegar peso, carregar ‘bergue’ (Beg ou sacola em inglês) é o dia 
todo carregando ‘bergue’. Ontem, de tão pesado que estava ficou ruim de puxar. 
(Danilo, 19 anos)

Não sou de sentir dor, não sinto nada. Fico é bem quando termino. (Iara)

Minha dor não tem nada daqui. (Dolores)

Quando questionados sobre acidentes de trabalho, a maioria se referiu a 
já ter sofrido um ou mais acidentes, sendo recorrente a menção a acidentes 
com objetos perfuro-cortantes durante a manipulação dos resíduos.

Percepção sobre riscos no ambiente de trabalho  
e seus condicionantes
Ao analisar as narrativas dos informantes sobre os riscos associados à 
atividade que realizam, constata-se que a percepção do risco pode variar 
tanto em função das caraterísticas dos sujeitos – geração, gênero, escola-
ridade etc., quanto em função do contexto e/ou particularidades do traba-
lho, destacando-se, dentre outros, os espaços envolvidos no processo de 
reciclagem, o tipo de atividade realizada, o material a ser reciclado. 

Evidencia-se sobretudo que a preocupação com a sobrevivência se im-
põe, contribuindo para minimizar ou mesmo negar as existências de riscos 
ocupacionais. A percepção de risco é diminuída e comprometida frente à ne-
cessidade de sobrevivência. O valor recai sobre o material reciclável, que gera 
rendimento e subsistência, e o risco assume um papel sutil no imaginário. 

As diferenças geracionais já foram apontadas na seção anterior e reve-
lam-se mais evidentes quando consideramos a percepção sobre risco. São 
encontradas diferenças significativas entre as visões dos trabalhadores mais 
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novos, com idade até vinte anos, e o grupo dos mais velhos, com mais expe-
riência no mercado de trabalho e idade acima de quarenta e cinco anos. 

Os jovens demonstram não se alinhar com a visão da cooperativa 
como um ambiente de segurança. Portam uma percepção de risco mais 
apurada e diversificada. Dos mais velhos, somente Dolores concorda com 
a visão dos jovens, como nas ponderações sobre os riscos à saúde no am-
biente da cooperativa: 

Muito calor, muito incômodo! Aqui esse galpão que a gente está, as condições são 
muito ruins. Então, eu tenho medo pela vida dos outros. Até agora não teve ne-
nhum problema de saúde com ninguém. [...] A cozinha está em mal estado. Tem 
muita barata na cozinha por não ser rebocada, não tem contra piso [...] Então, 
aqui não é um local indicado pra a gente está trabalhando. Se chove, entra água 
aqui no galpão. Se faz sol, ninguém aguenta o calor. Se tivesse o triciclo motoriza-
do, ia ser melhor, por que aqui tem gente burro de carga. (Dolores)

Segurança? Aqui devia é ter tudo! Luva, a roupa, bota... É pra ter isso! Porque 
aqui, pra não ter acidente, tem que ter mais gente. Pra pessoa não pegar tanto 
peso e se machucar. (Daniel) 

Entre os demais integrantes da cooperativa, prevalece a percepção de 
segurança difundida pelos mais experientes. Em seus depoimentos, não 
demonstram perceber os riscos do local ou a questão de risco não se expressa 
como um evento marcante. Em suas falas, constata-se que, uma vez feita a 
primeira triagem dos resíduos trazidos para a cooperativa, o material que 
manipulam parece perder o potencial de risco: uma vez conhecido, parece 
que se torna inofensivo. Esta conclusão deriva também de observações de 
campo, nas quais se evidenciou a rejeição do uso da luva na sede. Esta era 
usada exclusivamente no complexo fabril. A propósito: foram recorrentes 
os discursos de que “a sede é limpa”, rejeitando a conotação de sujeira e 
risco. Afinal, conforme mencionado, naquele galpão eles se encontram em 
uma atmosfera “de lar”, culturalmente associado à segurança.

Mesmo quando admitem que manipulam materiais cortantes e perfu-
rantes e chegam a fazer alusão ao risco, não se observa um temor a tais expo-
sições. Os relatos exacerbam a capacidade de se controlar o risco:

Esse trabalho tem muitos riscos porque a gente trabalha com vidro, 
ferro, lata enferrujada, tanta coisa e tem muitos riscos. Mas, graças 
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a Deus a gente aqui tem cuidado. Coloca luva, pra não se machucar. 
(Rege, 47 anos) 

Esta visão positivada também é encontrada entre os catadores investi-
gados por Velloso, Santos e Anjos (1997). Os relatos sobre prevenção aos 
riscos no trabalho são semelhantes, ao tempo em que referiam a ocorrência 
de diversos tipos de acidentes, apesar das estratégias preventivas. 

Geralmente o reconhecimento de que são expostos à determinada subs-
tância como um fator de risco, só é feito, na maioria das vezes, depois do 
contato físico e das repercussões sobre o corpo. 

Uma vez, quando a gente não sabia do pó de alumínio, vimos aquele pozinho e 
aí, penetrou! Ficou todo coçando! E quanto mais a gente coçava, mais coçava! 
Vamos aprendendo. À medida que vamos trabalhando, vamos aprendendo a 
conhecer as coisas. (Iara, 47 anos)

Com respeito ao tipo de substâncias que manipulam, identificou-se um 
certo destaque às substâncias em pó: o grupo costuma fazer uma escala de 
perigo da exposição a partir de sua natureza. Avaliam o risco quantificando 
o volume e a natureza do pó no contêiner, lugar de onde retiram o mate-
rial reciclável. O conhecimento construído, a partir das informações dis-
poníveis, auxilia na tomada de decisões e na avaliação do risco-benefício. 
Reconhecem o risco das poeiras e conceituam o nível de perigo do pó de 
alumínio como alto: “Se tiver pouco pó de alumínio dá pra a gente pegar, às vezes! 
Se tiver muito pó, aí não dá pra gente pegar. Porque o pó alumínio faz mal, até pra 
gente respirar também”. (Iara) 

A satisfação pessoal no trabalho aparece entre os adultos experientes 
como um fator que minimiza a percepção de risco. Em contrapartida, no 
grupo dos jovens, que executam as tarefas mais pesadas e de transporte, 
relata-se com mais frequência os riscos durante as atividades. Pode-se de-
preender aqui que a percepção de riscos ocupacionais na cooperativa tem 
uma relação direta com a satisfação profissional e, mais uma vez, reitera-se 
as diferenças geracionais. 

No tocante à relação entre risco e tipo de trabalho desempenhado, cons-
tata-se que a percepção de risco é maior entre os cooperativados que exe-
cutam as atividades consideradas mais árduas e perigosas. Os demais, que 
geralmente permanecem no ambiente supostamente mais seguro da sede, 
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não costumam referenciar tais riscos, já que o enfrentamento do risco é tido 
como inevitável, tornando-se portanto desnecessário ratificá-lo. Este último 
aspecto é referido na literatura especializada. (CAVALCANTE; FRANCO, 
2007; CHAMON; MORAES, 2011) Contudo, existe um reconhecimento 
comum sobre a prevalência dos acidentes com materiais perfuro cortantes 
e doenças de pele de origem ocupacional. 

Com respeito à espacialização do risco, vamos encontrar uma percep-
ção diferenciada entre aqueles que atuam no espaço “de dentro” – a sede 
da cooperativa, e o espaço “de fora” que corresponde ao espaço do parque 
empresarial próximo ao galpão, bem como ao caminho que se percorre en-
tre esses dois espaços. Os mais jovens, que são os responsáveis pela coleta 
seletiva no referido parque, reconhecem o complexo de fábricas como um 
ambiente de exposição a diferentes riscos de acidentes relacionados tanto 
ao transporte da carga quanto ao de seu manuseio. No primeiro caso figu-
rariam os acidentes de percurso e, no segundo, os cortes, infecções por pós-
-residuais e problemas de saúde decorrentes da sobrecarga de trabalho e do 
levantamento excessivo de peso etc. 

De fato, foram destacados nas falas dos jovens os riscos ergonômicos, 
concretizados em experiências frequentes de dores no corpo, principal-
mente no segmento dos braços, coluna e pernas. Com base nos depoimentos 
colhidos, percebe-se que o percurso realizado com o carro que transporta a 
carga a ser reciclada entre o complexo empresarial até a cooperativa é difícil, 
perigoso e cansativo. Foram enfatizados alguns fatores considerados como 
agravantes à saúde e risco de acidente no trajeto realizado, tais como: o peso 
da carga, o qual, além de ser considerado como causa principal das dores 
no corpo, ao se somar às más condições de conservação dos carrinhos, au-
menta a probabilidade desses “virarem”, o fato de percorrerem um trajeto 
longo, com risco de atropelamento durante a travessia da estrada BA-528, 
de quedas à exposição ao sol. 

Um dos cooperativados, Daniel, narrou um episódio de acidente no 
qual um carrinho cheio caiu em cima de dois jovens da cooperativa, ma-
chucando-os na perna e na cabeça. Apesar do conhecimento demonstrado 
sobre os riscos a que estavam apostos e do destaque conferido ao acidente 
relatado, esses trabalhadores admitiram que não conhecem exatamente o 
que as fábricas produzem, nem quais substâncias são desprezadas e depo-
sitadas nos contêineres. Em seus relatos, contudo, mencionaram algumas 
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das substâncias provenientes das empresas como pó de alumínio, de serra 
e de vidro; assim como resíduos de tinta, solvente e alimentos deteriorados. 

Em relação à tarefa de transporte e compactação da carga durante a cole-
ta de materiais, a atividade é considerada como eminentemente masculina e 
dos jovens pela necessidade de habilidades como agilidade, coragem e força. 
Entretanto, os jovens temem e relatam os possíveis acidentes, como o risco 
de queda e a possibilidade do carrinho virar. 

No entanto, a questão do rendimento é ambígua, pois quando se trata 
da satisfação profissional, o importante parece ser a identidade promovida 
pela filiação à cooperativa. Já quando se trata da percepção de risco, o valor 
é atribuído ao rendimento e não à probabilidade dos riscos, permitindo a 
conclusão mais importante de que os riscos são: a satisfação, a identidade 
profissional e o rendimento conferidos pela cooperativa. 

Risco e Sobrevivência
A respeito da exposição ocupacional diante das circunstâncias e resí-
duos desconhecidos, não foi observado um sentimento de preocupação, 
de antecipação ou uma atitude preventiva. As possíveis consequências 
adversas são ignoradas e as percepções do risco costumam acontecer no 
cotidiano e após exposições com consequências deletérias sobre o corpo. 
Apenas os riscos palpáveis e visíveis são percebidos e referidos. E quan-
do assumidos como presentes, a tomada de decisão sobre o risco é o en-
frentamento, que parece garantir uma classificação de superpoder, de su-
peração e vitória. O risco percebido só é encarado quando há benefícios 
compensatórios de tais exposições e quando o controle dos processos 
permite que a gestão seja facilitada. A auto-responsabilização e culpabi-
lização por acidentes e doenças ocupacionais manifestadas levam a crer 
que este comportamento cauteloso é compreendido como medida viável 
de proteção aos trabalhadores e prevenção de acidentes e doenças.

É importante assinalar os aspectos emocionais e cognitivos para a ela-
boração do que seria risco entre esses profissionais, justificando a ocultação 
dos riscos, julgando-os inexistentes ou superáveis. (LUCCA; CORTEZ; TO-
SETTO, 2011) Na presença ou ausência do risco percebido, a coleta de ma-
teriais recicláveis precisa ser realizada, pois é meio de sobrevivência. Neste 
contexto, prevalece a negação da doença, a aceitação, naturalização e mini-
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mização do risco. A percepção do risco está no nível do palpável, do visível. 
Aquilo que pode ser visto e sentido como os cortes, as infecções de pele, as 
substâncias em pó, os quais são facilmente percebidos e identificados como 
riscos ocupacionais, todos os demais ficam ocultos. 

Prevaleceu no grupo investigado o entendimento de que o risco é ineren-
te aos resíduos sólidos e, portanto, à profissão que desempenham. A relação 
de negação e minimização do risco é consolidada coletivamente a partir da 
necessidade de sobrevivência do catador e de sua família. A diminuta refe-
rência à percepção do risco aparece como estratégia defensiva, que possibilita 
a permanência na atividade de coleta, sem maiores repercussões psicológi-
cas como o medo, o estresse e anseios, surgindo como uma função protetora. 
(CARDOZO, 2009; CAVALCANTE; FRANCO, 2007)

A não resistência, oferecida pelos homens na execução das atividades 
percebidas como arriscadas, deve-se ao perfil de solidariedade e por serem 
filhos e sobrinhos de cooperativados que definem a divisão de tarefas, pai-
rando uma ideia de autoridade/obediência.

A perspectiva da inter-relação entre pessoa e ambiente naturaliza a 
abordagem do risco como se o enfrentamento fosse algo inerente à ativida-
de, parecendo tornar invisível e insignificante o potencial de risco para o 
catador de materiais recicláveis. O valor, importante na caracterização do 
risco, é atribuído ao material reciclável e não a fonte potencial de dano. 

Os catadores destacam por certo a situação de informalidade como um 
agravante aos riscos vivenciados no dia a dia, pois em todas as situações de 
doenças ocorridas no grupo, que resultaram em muitos dias de afastamen-
to, os cooperativados tiveram prejuízos financeiros, recorrente dos descon-
tos ocorridos devido às faltas e consequente redução na coleta. Os relatos 
exprimem que sem previdência, por vezes, negligenciam a saúde, colocan-
do em primeiro plano a necessidade básica da subsistência, percebendo tal 
postura como um fator de risco.

Enfrentamento ou gestão do risco
Enquanto os jovens salientaram que não tinham governabilidade sobre os 
problemas enfrentados na rua, o que tornava mais aguda a percepção de 
vulnerabilidade de seu trabalho no grupo dos cooperativados mais velhos, 
que são maioria, prevaleceu o entendimento de que eles são os principais 
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responsáveis pela produção de acidentes, uma vez que reconhecem que o 
risco é entendido como controlável, sendo o comportamento cauteloso su-
ficiente para a prevenção de acidentes. 

[...] Furou e era pra eu fazer alguma coisa. Mas eu não liguei, só na ânsia do tra-
balho. Aí foi doendo, doendo. [...] Eu senti a dor, a furada, eu tinha a obrigação 
de olhar, mas não olhei, não liguei. Ficou dormente, aí foi indo, foi indo, demorou 
uns 8 dias pra eu ir ao médico. (Rege, 47 anos)

A partir deste entendimento, os trabalhadores acreditam exercer uma 
gestão sobre os riscos, principalmente os relacionados a acidentes perfuro-
cortantes, os mais identificados pelo grupo. É marcante a responsabilização 
do trabalhador pela prevenção. “A segurança é como fazer no dia a dia. É na base 
da gente conversar mesmo [...] Trabalhar com atenção”. (Jorge, 50 anos)

O enfrentamento do risco com naturalidade é difundido entre os mais 
experientes e está presente durante todo processo de trabalho. São as infor-
mações preventivas centradas na experiência e no bom senso do grupo que 
fortalecem os cooperativados na superação de limites, perigos e dificulda-
des diárias. O uso dos equipamentos de proteção individual também é tido 
como uma forma de enfrentamento da situação percebida como risco. 

A prevenção de riscos está intimamente relacionada ao trabalho com 
alto nível de atenção que é difundido como sinônimo de proteção. Tem o 
poder de protegê-los, surgindo uma ideologia defensiva. 

Se a situação for perigosa, eu vou! Eu me preparo, com muito cuidado, e vou 
fazer! A gente vai sempre trabalhar com esses riscos. Pra ser evitado, nós temos 
que nos proteger, Tomar cuidado! Proteção. (Rege, 47 anos) 

Sim, a gente tem sempre atenção, cuidado [...] Se for uma caixa a gente tem o 
maior cuidado, se for um saco, pega com cuidado, pois pode se furar, ter algo 
cortante, ferro. [...] Tudo que a gente faz é com muito cuidado. (Iara, 47 anos)

Para o grupo, o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) como 
luvas, botas, máscara, calça e roupas de manga comprida e o cuidado e a 
atenção na realização das atividades estão relacionados à segurança e à pre-
venção de acidentes. O equipamento de proteção individual mais utilizado 
pelo grupo é a luva.

A referência a equipamentos de proteção coletiva surge quando o coope-
rativado Jorge faz da mesa de triagem uma medida de prevenção: “Segurança 
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é ter mesa de triagem pra não trabalhar agachado”. O uso de fardas e o manuseio 
dos materiais afastados do corpo surgem como medidas de diminuição do 
risco de contaminação. O contato físico do resíduo sólido com o corpo está 
no discurso dos agentes como elemento propenso a acidentes e doenças.

Além disto, o trabalho em equipe para o grupo também é admitido como 
uma forma de enfrentar o risco. Como se o grupo de colegas, que se reconhe-
ce como pertencente a uma mesma família, fosse fator de segurança.

Considerações finais
Para concluir, podem ser destacados dois achados principais. O primeiro 
diz respeito às diferenças geracionais na produção de sentidos sobre saú-
de-doença, riscos ou segurança associados ao trabalho da reciclagem; um 
dado que perpassa todas as categorias analisadas: apriorísticas ou nativas. 
Há uma clara contradição entre a visão dos “mais jovens” e dos “mais ve-
lhos” ou “mais experientes”. Dentre os primeiros prevalece uma percep-
ção mais crítica sobre as condições de trabalho na cooperativa, assim como 
uma noção mais acurada dos riscos associados ao trabalho que realizam.

Aqueles que são maiores de 47 anos, mesmo diante da constatação de 
sobrecarga ergonômica, postura inadequada, repetitividade, ritmo excessi-
vo de trabalho, tendem a idealizar o trabalho que realizam, bem como ao 
ambiente da cooperativa, ao tempo em que negam o risco ergonômico. Nes-
te grupo, os discursos, por um lado enaltecem o trabalho, símbolo de saúde, 
de vitalidade e de garantia de sobrevivência. Por outro lado, naturalizam o 
risco e hipertrofiam o poder de controle sobre esses. Prevalece uma postura 
de superação, difundida naquele universo, como requisito necessário ao en-
frentamento da atividade laboral e como sinônimo de força.

O segundo achado aponta para a importância da hierarquia social, par-
ticularmente a divisão de trabalho no interior do grupo entre condições de 
trabalho. Ao refletir sobre os limites e contribuições da pesquisa realizada, 
destaca-se, dentre as lacunas, a ausência de contrapontos empíricos, conside-
rando a realidade de outras cooperativas. Considera-se oportuno neste sen-
tido a realização de novos estudos que considerem a análise comparativa de 
casos e explore mais profundamente o contexto do trabalho cooperativado.

Quanto às contribuições, aponta-se como um ponto forte a abordagem 
metodológica adotada, a qual privilegiou a escuta do ponto de vista dos tra-
balhadores a partir de suas experiências e universo simbólico, bem como a 
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aproximação com a realidade cotidiana do trabalho com reciclagem de ma-
teriais sólidos no contexto de uma dada cooperativa. Uma perspectiva que 
converge com Navarro (2007), quando esse assinala que para compreender 
a produção dos riscos e doença no trabalho, enquanto processo moldado 
no agir individual e coletivo em situação de trabalho, será necessário aces-
sar as histórias das situações de trabalho, as interações singulares entre a 
atividade humana e os meios técnicos e sociais que configuram o viver e o 
trabalhar em contextos específicos. 

O mesmo autor nos ajuda a compreender a “aceitabilidade do risco”, 
sentido que prevalece no grupo investigado, ao reconhecer que a percep-
ção de risco associado ao trabalho extrapola a condição objetiva da expo-
sição. Na avaliação subjetiva da equação, prejuízos-benefícios advindos da 
realização de uma dada atividade de trabalho, quando, em um determinado 
grupo prevalece a percepção de que os benefícios, envolvidos na atividade 
laboral em questão, são considerados superiores aos prejuízos, assim como 
a confiança no sistema regulador, a tendência é a minimização e aceitação 
dos riscos. (NAVARRO, 2007) 

Por fim, é necessário refletir o que esses achados indicam para o campo 
da saúde do trabalhador e as políticas públicas nessa área. A defasagem entre 
as normas de segurança e o saber comum dos trabalhadores demanda que 
seja construída uma noção de risco ocupacional que integre a experiência 
do trabalhador às políticas de prevenção, possibilitando que o “saber técni-
co especializado possa servir como ferramenta de auxílio à prevenção” dos 
riscos nas atividades laborais. (NASCIMENTO; VIEIRA; CUNHA, 2010, p. 
119) Além disso, desde o ponto de vista das políticas que perpassam os âm-
bitos do trabalho e da saúde, é preciso considerar a necessidade de apoiar os 
trabalhos das cooperativas, monitorando as ações neste contexto e atuando 
de forma conjunta na superação das fragilidades encontradas. 
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