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SAÚDE MENTAL DE CATADORES: as interferências das 

representações sociais na relação de trabalho 

 

 

Giovana Cristina Pantoja de Souza (FIBRA) 

 

 

RESUMO: O presente projeto é fruto das experiências vivenciadas no 

projeto de extensão universitária “Higiene Mental catadores de resíduos 

sólidos”, que propõe fomentar a interferência das representações sociais 

nas relações de trabalho de um grupo de catadores que passam grande 

parte de suas vidas trabalhando em um lixão e atualmente atuam em uma 

cooperativa que recebe o apoio da prefeitura. Descrevem-se suas 

estratégias defensivas junto à relação de trabalho, que, por vezes, são 

conflitantes, acentua-se a necessidade de motivação para a participação 

em eventos culturais como forma de descontração e enriquecimento 

cultural, sendo a higiene mental o foco central. A experiência teve como 

fundamentação teórica os estudos realizados pela Escola Dejouriana, que 

buscam compreender a relação entre prazer, sofrimento e trabalho. A 

metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa, de caráter exploratório. 

A interpretação dos dados coletados pelas entrevistas semiestruturadas 

foi feita de acordo com o método de análise de conteúdo. Os resultados 

foram relatados de forma a traduzir a realidade estudada e sua relação 

com o método utilizado para a investigação e análise dos resultados, que 

apontam o quanto as relações sociais vividas por essas pessoas é marcada 

por desconhecimento de possibilidades de inserção desses na vida social 

e o quanto eles precisam de atenção e acesso às experiências culturais 

para que paulatinamente possam se sentir importantes em suas relações 

intra e interpessoais. 

 

Palavras-chave: Relações sociais. Prazer e sofrimento. Trabalho. 

Catadores de materiais recicláveis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente projeto é fruto das experiências vivenciadas no 

projeto de extensão universitária “Higiene Mental catadores de resíduos 

sólidos”, o qual vem propor e fomentar a interferência das representações 

sociais nas relações de trabalho de um grupo de catadores que passam 

grande parte de suas vidas trabalhando em um lixão e atualmente atuam 

em uma cooperativa a Cooperativa de Catadores Filhos do Sol. Aqui 

mostrar-se-á este labor subestimado e rechaçado pela sociedade em 

geral, isso por essa não enxergar e entender a importância, dentro da 

organização da sociedade belemense, dos catadores de resíduos sólidos, 

que outrora eram chamados de catadores de lixo. Houve mudança de 

nomenclatura, porém a consciência social ainda é a mesma. 

Nesta atividade de extensão, que teve a duração de um (1) ano, a 

equipe composta pela coordenadora, Profª Giovana Cristina Pantoja de 

Souza, pelas alunas de Graduação da FIBRA Lorena Cácia de Jesus dos 

Santos, Adriely Siqueira do Nascimento e outras que tiveram 

participação esporádica, pôde-se vivenciar muitos conflitos internos da 

cooperativa em causa, o que só nos ratificou a necessidade de uma 

interferência nessa relação de trabalho e uma mudança na forma como 

seus integrantes enxergavam o trabalho, com ações de conscientização 

do trabalho em equipe e a inserção de uma nova cultura em seu meio 

como: cinema, teatro, atividades culturais e visitas a espaços culturais. 

Contudo enfrentamos muitos entraves para a aplicação de nossos 

objetivos e infelizmente poucos desses foram atingidos. 
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A cooperativa localiza-se no bairro da Cremação, Travessa 

Padre Eutíquio, em um terreno que pertence à prefeitura de Belém, no 

estado do Pará. O terreno é bastante amplo. A cooperativa conta com o 

apoio do município e é formalizada perante esse. 

Na nossa permanência no local foi nítida a existência de alguns 

conflitos internos entre os catadores e com a liderança. O líder é o senhor 

Jorge, um homem esbelto e muito pacato. As situações divergentes de 

convívio nos parece ser algo crônico e que precisavam ser solucionadas. 

Deixamos combinado com eles os muitos eventos que estávamos 

programando para todos os integrantes da Cooperativa Filhos do Sol. 

 

2 O SOFRIMENTO/CONFLITO NO TRABALHO – ESCOLA 

DEJOURIANA 

 

Pensar em trabalho causa no psíquico uma manifestação de 

sentimentos que, dependendo de como o indivíduo está alocado na 

organização de trabalho, poderá sentir algo bom (prazer) ou ruim 

(sofrimento). Essa dicotomia são, portanto, sentimentos inerentes ao ser 

humano na sua complexa relação de trabalho, e, sendo assim, à qual 

delas o trabalhador esteja submetido, ele reagirá conforme o sentimento 

que lhe rege. O francês Dejours procurou entender o sofrimento, porém 

um sofrimento específico, aquele que nasce dentro da relação de 

trabalho, ele toma a noção de sofrimento como algo central, por este ser 

na sua concepção o ponto de partida para conseguir entender os métodos 

e estratégias defensivas alçadas pelos sujeitos (trabalhadores) para que 
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não enlouqueçam, ou seja, chegar ao estágio de uma doença mental com 

as pressões no ambiente de trabalho. 

Milanesi (2003), em estudo que faz parte de uma pesquisa mais 

aprofundada sobre os pressupostos teóricos da Escola Dejouriana, nos 

explica, de forma muito plena, as consequências do sofrimento no 

trabalho. 

 

Na origem do sofrimento, que leva à criação de estratégias 

defensivas, está a organização prescrita do trabalho e a sua 

significativa distância da organização real, assim como as 

pressões exercidas constantemente sobre o trabalhador, as 

pressões do ambiente de trabalho. O trabalhador exposto a 

estas pressões que culminam no sofrimento, exterioriza este 

sofrimento de várias maneiras. Portanto, pode-se identificar 

os conflitos interpessoais característicos de sofrimento por 

meio de comportamentos, condutas e atitudes dos 

trabalhadores que podem ser atitudes agressivas, 

comportamentos violentos, preocupações referentes a 

riscos, falta de relacionamento e interação entre os 

trabalhadores, o que caracteriza a falta de confiança e 

companheirismo entre eles, gerando conflitos e tensões. 

(MILANESI, 2003, p. 6). 

 

Muitos já devem ter ouvido esta pequena frase popular “o 

trabalho dignifica o homem”, e, de fato, o trabalho tem este poder, o qual 

vai muito além da manutenção financeira de uma pessoa ou de sua casa, 

pois proporciona sonhos, planos e realização pessoal, ou o simples fato 

de fazer as pessoas se sentirem útil a algo ou alguém. Trabalhar é algo 

vital para a vida humana, pois, por meio dele, evoluímos e melhoramos o 

meio social. É nele que podemos mostrar também a nossa criatividade, 

competência, responsabilidade, habilidades, capacidade, inteligência. 

Quando se inicia o labor de um sujeito, este se vê emancipado. 
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Como já dito anteriormente, este projeto de extensão teve o fito 

de planejar ações que favoreçam a mudança de comportamento 

interpessoal, almejando também uma higiene mental dos catadores, 

apresentando-lhes e inserindo-os ao universo cultural. 

A cada visita realizada à cooperativa, percebia-se o sofrimento e 

conflito interpessoal. 

Em nossa segunda visita, no dia 21 de junho de 2016, tivemos 

conhecimento que outra cooperativa chamada ASCAPEL-Associação de 

Catadores de Papel, Papelão e Materiais Recicláveis do Estado do Pará. 

Estava instalando-se ali como forma de ajudar e auxiliar a Cooperativa 

de Catadores Filhos do Sol. Esta cooperativa é do bairro do Jurunas e 

possui uma estrutura de pessoa jurídica com perfil totalmente 

empresarial. Jucilene, a fiscal da ASCAPEL, ao conversar conosco, 

explicou o porquê de essa cooperativa estar ali. Havia certamente um 

interesse político nessa “ajuda”. 

A entrada dessa cooperativa não foi aprovada pelo líder, senhor 

Jorge. Sua aceitação foi feita às escondidas de Seu Jorge em um dia em 

que esse precisou se ausentar. Quando esse retornou, a ASCAPEL já 

estava instalada na sede dos Catadores Filhos do Sol, desligando-se, 

posteriormente, após algumas intervenções perante a prefeitura. 

Essa situação mostra de forma muito explícita os conflitos, a 

falta de relação interpessoal para resolver problemas relacionados ao 

trabalho. A situação é conflitante pelo fato de que,em um mesmo terreno 

cedido pela prefeitura, encontrarem-se duas cooperativas, embora o 

terreno realmente tenha sido cedido aos Catadores Filhos do Sol, com 
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documentação. A outra está ali provisoriamente, por ainda não ter lugar 

para se sediar. Há muitos desentendimentos entre as duas cooperativase 

dentro dos grupos. Isso causa sofrimento no trabalho e leva os 

trabalhadores a procurarem formas diversas de defesa, conforme 

confirmam as palavras de Dejours. 

 

Para tentar contornar ou camuflar o sofrimento, os 

trabalhadores usam as ideologias defensivas, como deixar 

de tomar iniciativas e assumir responsabilidades, se fechar, 

não se comunicar com os outros e passar a se preocupar 

somente consigo, desconfiando dos colegas de trabalho que 

poderiam estar tentando prejudicá-lo de alguma maneira. 

Assim, o relacionamento é rompido para evitar conflitos 

(DEJOURS et al 1994 citado por MILANESI, 2003) 

 

Ambas as cooperativas se acotovelam, uma com receio de que a 

outra usurpe seu lugar perante a prefeitura. A desunião e a desconfiança 

são fortes entre seus trabalhadores. Esses apresentam muita dificuldade 

para organização, descuidam-se quanto ao uso de EPI’s, têm pouco ou 

nenhum tempo destinado ao lazer. Esse, muitas vezes, é considerado 

como um luxo, assim pouco lhes cabe. Em grandes eventos que 

acontecem em Belém, por exemplo, como o Círio de Nazaré, Arraial do 

Pavulagem e as Festas Juninas, esses trabalhadores participam apenas a 

trabalho, catando latinhas e plásticos em todo o percurso do evento. 
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3 AÇÕES REALIZADAS 

 

Muitas ações de intervenção foram planejadas para proporcionar 

um momento recreativo e de novo contato cultural aos integrantes da 

cooperativa, porém não conseguimos ter absoluto êxito. Sempre que 

marcávamos algo, somente o líder da cooperativa comparecia. 

Realizamos visitas e rodas de conversas com todos. Convidávamos para 

os eventos e a maioria dizia que compareceria, mas não cumpria com a 

palavra. Quando chegava no dia, só o senhor Jorge, sempre muito 

simpático, comparecia representando a todos. A não participação de 

todos os integrantes nos deixava insatisfeitos por, assim, não ser possível 

o projeto atingir todos os objetivos traçados. 

No dia 06 de maio de 2016 (sexta-feira), às 15h, houve o 

primeiro encontro do projeto. Fomos apresentadas à cooperativa, fizemos 

uma roda de conversa, onde pudemos dialogar, conhecer as histórias 

dessas pessoas que, apesar de trabalharem de sol a sol, de chuva a chuva, 

são alegres, de sorriso fácil, carismáticos e adoram contar piadas. 

Tivemos a grande oportunidade de ouvir muitas piadas de uma catadora. 

Foi uma tarde prazerosa. 

Como planejado, nesse encontro, a cooperativa foi convidada a 

ir ao Cine Fibra para assistir a um filme musical, clássico do cinema, 

Cantando na Chuva (1952). Ao evento, infelizmente, só compareceu o 

senhor Jorge, porém houve um problema, o filme era com legenda, o que 

dificultou muito para o senhor Jorge acompanhar todo o andamento e 
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história do filme, não só pelo problema de visão dele como também pela 

falta de costume em assistir a filmes legendados. 

O segundo encontro foi no dia 21 de junho de 2016. 

Convidamos novamente todos para participarem de eventos 

culturais:assistir a um filme do gênero comédia no Cinema Olímpia; à 

apresentação de Quadrilhas Juninas no Centur; e à apresentação do 

Arraial do Pavulagem. A dificuldade em participar dos eventos propostos 

pela equipe do projeto dizia respeito à questão do horário, pois esses 

eventos aconteceriam em dias úteis da semana e no turno da tarde, assim 

todos estariam ainda trabalhando nas ruas e, ao finalizarem todo o labor, 

se encontrariam muito cansados para deslocarem-se até os locais dos 

eventos. 

No dia 03 de julho de 2016, às 10h, um domingo, fomos à 

última apresentação do Arraial do Pavulagem, na Praça da República. 

Tudo foi acertado com os catadores para este dia, porém, infelizmente, 

só compareceu novamente o senhor Jorge. Conversamos muito sobre a 

ausência do grupo de catadores, que não estava vindo aos eventos que 

marcávamos, e que lamentávamos, pois o objetivo do projeto é atingir a 

todos da cooperativa e isso não estava acontecendo. 

No dia 03 de novembro(quinta), às 7h30min, fizemos a terceira 

visita à cooperativa para realizar nova exposição, a fim de sensibilizá-los 

para participarem e valorizarem o projeto. Isso se fez necessário, haja 

vista poucos deles participarem das atividades que propúnhamos. Na 

hora da visita e do convite, diziam que compareceriam, mas, quando 

chegava o dia, não compareciam, deixando-nos frustrados. 
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Uma exposição do projeto, com banner alternativo, foi realizada 

no dia 21 de novembro de 2016 no hall da faculdade. O fito dessa 

exposição foi mostrar à coletividade acadêmica os trabalhos que a 

própria Faculdade realiza à sociedade, em específico com Catadores de 

Resíduos Sólidos da Cooperativa de Catadores Filhos do Sol. Os banners 

alternativos foram expostos no hall da Faculdade, por onde circula um 

intenso número de universitários e funcionários, sendo, portanto, um 

ponto estratégico. Esse lugar foi escolhido adequadamente, para se 

conseguir o objetivo de se dar visibilidade ao projeto. 

A equipe esteve à disposição para explicar os banners a todos os 

interessados no projeto. Nesse dia, era para estarem presentes também os 

próprios catadores da cooperativa, como forma de integrá-los ao projeto, 

que se propõe a tratar da maneira como eles trabalham, e à Faculdade. 

Porém, como sempre, somente o senhor Jorge, líder da cooperativa se fez 

presente. 
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