PROFISSÃO CATADOR: UMA ANÁLISE DA CONTRIBUIÇÃO DE
UMA IES PARA GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA
CARLOS, Cassiane1
Resumo: Este resumo expandido tem como finalidade apresentar os resultados parciais de
uma análise da contribuição de uma IES para geração de trabalho e renda. O objetivo da
mesma é relatar a importância desse projeto, e os resultados que trazem em decorrência dessa
iniciativa criada pelas professoras da Universidade de Cruz Alta – Unicruz. O estudo
caracteriza- se como qualitativo do tipo descritivo e interpretativo, cujos dados foram
coletados através de um questionário de perguntas abertas, aplicado para a presidente da
Fundação da Universidade de Cruz Alta e coordenadora do projeto Profissão Catador, onde a
mesma trouxe informações relevantes para a conclusão desta análise.
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INTRODUÇÃO
Hoje em dia, é muito presente a preocupação com o grande volume de descarte pósconsumo, o que nos remete muito a reciclagem. No entanto a importância da reciclagem não
se detém apenas ao melhor encaminhamento dos resíduos, mas também, a possibilidade de
uma renda, aos chamados catadores de materiais recicláveis, que trabalham de forma
individualizada, e também em grupos associativos. Estes trabalhadores, em sua maioria, não
possui grande nível de escolaridade, e devido à dificuldade de ingressar no mercado de
trabalho, acabam se tornando catadores, e muitos vezes são explorados pelos grandes
comerciantes.
Ressalta-se que foi apenas a partir da década de 90 que estes trabalhadores começaram
a ganhar mais visibilidade e reconhecimento, em razão de novas políticas e ações voltadas ao
gerenciamento de resíduos, que fez com que surgisse uma organização para o trabalho
coletivo em associações ou cooperativas.
Em Cruz Alta, a organização dos catadores, só teve início, a partir do envolvimento da
Unicruz com o tema, esta “parceria”, teve seu início em 2006, a partir do projeto de
Autogestão para Geração de Trabalho e Renda com Catadores de Materiais Recicláveis
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(Agetrec), esta que tem por objetivo principal, construir coletivamente alternativas para a
organização dos catadores, assim gerando trabalho e renda, e consequentemente, melhores
condições de vida. O Agetrec, foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq) ) (TEIXEIRA, CAMARGO, VIRGOLIN, 2015).
Sendo assim o objetivo deste resumo expandido é analisar a contribuição da
Universidade de Cruz Alta na geração de trabalho e renda para os catadores da região do
Corede Alto Jacuí.

METODOLOGIA
Este resumo expandido caracteriza-se como qualitativa do tipo descritiva
interpretativa, pois, pesquisas dessa natureza podem ser usadas quando a intenção é estudar as
relações, as representações, as crenças, as percepções, de um determinado grupo (MINAYO,
2007).
Assim, para a realização deste estudo, aplicou-se um questionário com questões
abertas, via e-mail, à presidente da Fundação da Universidade de Cruz Alta e coordenadora
do projeto Profissão Catador, com o intuito de obter dados para fazer a análise da contribuição
das IES na questão de geração de trabalho e renda.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
Visando obter alternativas coletivas na geração de trabalho e renda, tem-se como
intuito apresentar um estudo sobre a trajetória da Universidade de Cruz Alta (Unicruz), na
organização dos catadores, ao adotar o projeto de Autogestão para a Geração de Trabalho e
Renda com Catadores (Agretrec) (TEIXEIRA, CAMARGO, VIRGOLIN, 2015).
Desde o inicio do projeto a Unicruz tem atendido catadores de Cruz Alta, no entanto
no decorrer desta trajetória, os municípios de abrangência vêm crescendo. Atualmente, o
município de Cruz Alta conta com quatro associações de catadores: ACCA, Arca, Areprica e
Atreca, mas o projeto também esta presente nos municípios de Tupanciretã, Júlio de
Castilhos, Salto do Jacuí e Ibirubá, ambos com uma associação, totalizando 235 catadores
cadastrados, sendo todas legalmente constituídas e trabalhando de acordo com os princípios
da autogestão e do associativismo
De acordo com o questionário aplicado para a coordenadora do projeto Profissão
Catador professora Enedina Maria Teixeira da Silva, o projeto foi criado para atender a uma
demanda dos grupos de catadores do município através da extensão universitária, com o
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objetivo de gerar trabalho e renda a estes profissionais, organizando e qualificando a sua
atividade. Tratando portanto da sustentabilidade, social, econômica, política e ambiental.
Pode-se perceber que, a importância do projeto Profissão Catador para a instituição de
ensino superior de Cruz Alta, está em três eixos de atuação de uma universidade: ensino,
pesquisa e extensão, o projeto é referência, do que a Unicruz entende como um projeto de
extensão universitária, indo de encontro a sua missão institucional. Logo, existem duas
dificuldades no mesmo grau de importância, que são recursos financeiros para equipe técnica
de assessoria e bens de capital e o perfil de pessoas para trabalharem com esta dificuldade
social referente a geração de trabalho e renda.
Ainda assim, o projeto traz como benefícios para a comunidade acadêmica, a
possibilidade de uma formação ampla, para os sujeitos atuarem em empreendimentos
complexos e a validação da atuação da universidade na comunidade, afirmando a sua missão e
o seu caráter comunitário. O projeto também oferece, benefícios para os catadores com a
organização do trabalho, a qualificação e a formação para gerar renda que melhorou a
qualidade do trabalho e consequentemente a qualidade de vida para estas pessoas.
Através desta iniciativa, este projeto trouxe inúmeros resultados muito significativos
como por exemplo, a participação dos catadores em encontros da categorias ligados a
instâncias regionais estaduais e federal de organização desses trabalhadores; a participação em
eventos e atividades pedagógicas realizadas na Unicruz e no município de Cruz Alta; a
formação política dos grupos.
Hoje esses trabalhadores tem a compreensão da importância da participação em
instâncias representativas, como audiências públicas, reuniões, fóruns, encontros e
seminários, apresentando seu posicionamento em defesa da atividade de catação de materiais
recicláveis e dos seus direitos sociais; participação na programação do Fórum de
Sustentabilidade do COREDE Alto Jacuí organizando o encontro regional de catadores;
houve uma elevação de renda per capita dos participantes em média de 208%.
Este aumento ocorre pela organização do trabalho, pois antes os catadores realizavam
vendas de materiais a cada 60 dias e hoje as vendas ocorrem a cada 10 dias; qualificação da
atividade na cadeia da reciclagem; formação de uma rede de parcerias: mais de 100 parcerias
formalizadas; melhoria das condições de trabalho dos catadores (redução dos acidentes de
trabalho, utilização de equipamentos adequados para realização das atividades), entre outros
resultados.
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Sendo assim, o projeto Profissão Catador nasceu de um projeto de extensão
universitária e foi se desenvolvendo no decorrer do tempo. Tornou-se um projeto institucional
que colabora para o desenvolvimento regional, principalmente no que tange as dimensões
social e ambiental, e vem servindo como modelo para outras IES, que buscar impactar de
forma significativa na sua comunidade de abrangência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Desta forma, pode-se concluir que a IES (Instituição de Ensino Superior) estudada,
tem um importante trabalho no campo da economia solidária. Onde há a contribuição para o
fortalecimento e o reconhecimento solidário de forma cooperada, garantindo o respeito á vida,
á natureza, ás organizações, ás falas, aos pensamentos, e principalmente a geração de trabalho
e renda para essas pessoas mais carentes. Que através desta iniciativa, hoje conseguem ter
uma autoestima melhor, sabendo que seu trabalho é reconhecido pelo público e apoiado pela
Universidade de Cruz Alta (Unicruz). Conforme o resultado das respostas do questionário que
foi aplicado para a coordenadora do projeto, percebe-se o quanto esse projeto trouxe
resultados significativos, pois esses indivíduos foram de certa forma incentivados trazendo o
reconhecimento de seu trabalho que é de tamanha importância.
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