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RESUMO 

 

Pensar o lazer como um fenômeno que adquire características marcantes na 
atualidade ressalta a importância de algumas questões agravadas, sobretudo, pelo 
processo de produção industrial capitalista, tais como o excesso de lixo e de 
supérfluos. Demandam repensar, também, sobre aqueles que trabalham e vivem 
desse lixo produzido, denominados “catadores de papel”. O que será que esses 
trabalhadores pensam sobre ao lazer? Suas ideias influenciam a sua atitude em 
relação às suas experiências de lazer? Sensível a estas questões, esta pesquisa se 
fundamenta na Teoria das Representações Sociais (RS) proposta por Serge 
Moscovici e tem três dimensões como eixo orientador: a informação, o campo de 
representação formado e a atitude tomada em relação ao objeto de estudo – no 
caso da presente pesquisa, em relação ao lazer. A investigação teve como objetivo 
geral compreender como se constituem as Representações Sociais de lazer de 
catadores de papel vinculados à ASMARE. A metodologia contou com pesquisa 
bibliográfica e entrevistas. A pesquisa bibliográfica integra todos os capítulos da 
dissertação e foi feita considerando os aspectos centrais do estudo: Representações 
Sociais, Lazer, Indústria cultural, catadores de papel e trabalho. As entrevistas semi 
estruturadas foram realizadas com 14 catadores de papel, selecionados mediante o 
critério de maior tempo de trabalho com a reciclagem na ASMARE. Os dados 
coletados foram tratados a partir da análise de conteúdo e os resultados 
evidenciaram que a constituição das representações sociais de lazer dos catadores 
de papel são influenciadas pela Indústria Cultural que estimula o consumo de 
experiências e/ou produtos massificados. Essa representação é reforçada pelos 
meios de comunicação de massa, que difundem um novo estilo de vida do qual o 
lazer é parte integrante como algo coisificado e ilusório. Ao ser atrelado diretamente 
ao fator econômico, o lazer passa a ser desacreditado pelos catadores entrevistados 
como um direito e como uma vivência. Como o grupo estudado faz parte das 
“maiorias sociais” excluídas do processo de desenvolvimento econômico, social e 
cultural de nosso país, suas vivências de lazer não possuem um aspecto formador e 
parecem estar muito distantes da noção de cidadania. O grupo de trabalhadores 
pesquisados não vislumbra outras possibilidades de existência, a não ser a 
sobrevivência. Tal aceitação estimula a passividade e faz com que se perpetue, 
ainda mais, o quadro de exclusão social destes catadores de papel. Para os 
catadores de papel pesquisados, a aceitação e o conformismo passam a fazer parte 
de seu cotidiano e o lazer é considerado um artigo de luxo, mas um “luxo” que se 
restringe a sobrevivência, ou seja, que está nos seus sonhos e muito distante de 
suas realidades. 

 Palavras-Chave: Representação Social, Lazer, catadores de papel. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

          Thinking in leisure as a phenomenon that takes an important place in 
nowadays, raises the importance of some questions agravated by the capitalist 
industrial process, like excess garbage and superfluous products. This situation also 
demands another look over that people that work and get their living of this garbage, 
also known as “paper pickers”. How these workers see the free time activities? Their 
ideas influence in their attitude face their leisure experiences? Sensitive to these 
issues, this research is based on the Social Representations Theory (RS), proposed 
by Serge Moscovici, and has three dimensions as guiding lines: the informations, the 
representation field that is formed and the attitude face the study object – in the case 
of the present research, face the leisure and free time activities. The investigation 
have as main goal to understand how are formed the “paper pickers” affiliated to 
ASMARE Social Representations of leisure. The methodology used were literature 
review and interviews. The literature review compiles all the dissertation chapters, 
and was conducted considering the main aspects of the study: Social 
Representations, Leisure, Cultural Industry, “paper pickers” and work. The semi-
structured were taken from 14 “paper pickers” selected by the criteria of more years 
working in the ASMARE with recycling. The collected data were treated by the 
answers analysis and the results evidences that the constitution of this social 
representations of leisure are influenced by the Culutural Industry that stimulates the 
consumption of experiences and/or massified products. This representation is 
reforced by the mass media, that spread a new lifestyle, in what the free time 
activities are integrating part as something typified and illusory. Being directly linked 
to the economic power, the leisure passes to be discredited by the interviewed 
“pickers” as their right and as a living experience. S the studied group is part of the 
“social majorities” excluded from the process of development economic, social and 
cultural of our country, their living experiences of leisure are nothing more them a 
forming aspect and seem to be very far of the citizenship notion. The group of 
workers interviewed doesn’t see other possibilities of existence than surviving. This 
acceptance stimulates the passivity and makes the social exclusion of this workers 
neverending. For the interviewed workers, the acceptance and the conformism turn 
part of their daily lives and leisure is considered luxury. But is a luxury that restricts to 
surviving, therefore, beyond their possibilities and very far of their reality.  

Keywords: Social Representation, Leisure, Paper Pickers.       
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INTRODUÇÃO 

 

 

O primeiro contato efetivo com a temática do lazer ocorreu durante a graduação em 

Educação Física, realizada na Universidade Federal de Viçosa. Conhecer autores 

que escreviam sobre o tema foi muito instigante, pois, até então, o lazer era 

considerado como algo meramente prático e ligado à diversão. A compreensão do 

lazer como um fenômeno mais abrangente, com potencial de aglutinar pessoas em 

torno da busca de satisfação, começou a ser ampliada a partir da participação em 

um projeto de extensão voltado para comunidades pobres da cidade de Viçosa.1 

 

No momento de sistematização da monografia de conclusão de curso a temática 

escolhida relacionou-se com o lazer daquela comunidade. Este estudo incluiu tanto 

uma pesquisa bibliográfica como um trabalho de intervenção. Para concretizá-lo, 

foram realizadas algumas propostas, como aulas de ginástica, para mulheres da 

comunidade – comunidade esta que estava vulnerável a vários problemas sociais, 

tais como infra-estrutura, saneamento básico, inexistência de espaços e poucas 

oportunidades de acesso ao lazer. 

 

O que, a princípio, seria somente parte de uma proposta de intervenção acabou 

gerando a realização de um evento de lazer, uma vez que se tornou algo muito 

importante para todos que partilhavam aquela experiência. Esta proposta, 

entretanto, não foi finalizada junto com a monografia. Como resultado da 

repercussão obtida junto à comunidade, as aulas de ginástica tiveram continuidade 

na Universidade Federal de Viçosa. Esta proposta foi, assim, transformada em um 

projeto de extensão universitária para esta comunidade, o que despertou o interesse 

por continuar investigando o tema no nível de pós-graduação, o que foi possível a 

partir do ingresso no Mestrado em Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais. 

  

                                                 
1 Este projeto de extensão atendia crianças e adolescentes de ambos os sexos dentro do campus da universidade e 
as atividades oferecidas eram o futebol, o voleibol, natação, dança e atividades circenses. O foco do projeto 
baseava-se na educação física pautada na cultura corporal e eram abordadas várias dimensões nas atividades 
como o entendimento da situação econômica, política, midiática, histórica, entre outros, buscando-se sempre um 
posicionamento, uma criticidade por parte dos participantes diante de diversas situações colocadas ou 
vivenciadas. 
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Assim, a pesquisa proposta para o Mestrado em Lazer procurou compreender as 

percepções, sobre o lazer, de um grupo vulnerável as acentuadas exclusões que 

marcam as sociedades brasileiras e latino-americanas. Vários grupos poderiam ser 

escolhidos, mas, ressaltou-se a importância de investigar o lazer de um grupo que 

vive na linha da pobreza e garante a sua sobrevivência daquilo que é considerado 

lixo: os catadores de papel. Assim, a seguinte indagação foi formulada como ponto 

de partida para esta pesquisa: Quais são as representações sociais de lazer dessas 

pessoas? 

 

Antes de prosseguir é fundamental esclarecer em que consistem as “representações 

sociais”. Ao pensar em um catador, a maioria das pessoas que não tem contato ou 

poucas informações sobre este trabalhador o classifica geralmente como mendigo, 

“pedinte” ou “favelado”. Tal julgamento advém dos processos, empreendidos por 

parte das pessoas, de captar informações no seu cotidiano e de agir sobre estes 

dados. O mesmo acontece quando se imagina qual é o conceito formado, pelos 

catadores de papel, acerca do lazer. Pode-se acontecer um pré-conceito quando se 

pensa que tais sujeitos não têm um conhecimento mais elaborado sobre este 

fenômeno. Essa ideia pode ser prematura e carregada de juízos de valor, por isso, 

constitui uma representação social de uma determinada realidade. Em outras 

palavras, seria um saber pautado no “senso comum”. 

 

O saber do senso comum, na maioria das vezes é (sub)entendido ou subentende-se 

como algo meramente subjetivo e “improdutivo”, uma vez que seu fundamento não 

se presta unicamente à lógica científica, onde muitas vezes as provas e os testes 

padronizados são fundamentais. Porém, é do senso comum que advém o 

vocabulário nascente da conversação, sendo este indispensável para se descrever 

experiências cotidianas, para prever comportamentos e atitudes incutindo-lhes um 

sentido. Assim, como destaca Moscovici (1961), do senso comum foram originadas 

a linguagem e a sabedoria acumulada por determinados grupos.  

 

Em geral, sabedoria é uma palavra frequentemente associada à ciência. Em 

contrapartida, o senso comum é visto como algo menor em comparação com a 

ciência, que fica encarregada de inventar e propor a maior parte dos objetos, 

conceitos e analogias considerados válidos e legítimos. Mas esta questão precisa 
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ser repensada com cuidado, pois, o senso comum é fundamental para legitimar a 

própria ciência. Afinal, incessantemente ocorre a gênese de um novo “senso 

comum” que também pode ser associado com a ciência e que se inscreve entre as 

suas preocupações teóricas e práticas existenciais. Para fazer parte de um grupo ou 

de uma sociedade precisamos compreender os novos códigos elaborados pela 

ciência. Deste modo, 

 
Não se reproduz um saber armazenado na ciência, mas reelabora-o 
segundo a sua própria conveniência e de acordo com os seus meios, 
os materiais encontrados. É o movimento no decorrer do qual as 
descobertas científicas são socializadas. (MOSCOVICI, 1961, p. 24) 

               

Ao considerar os códigos científicos, é possível perceber que estes abarcam todo o 

comportamento humano, indicando formas de pensar, sentir e agir. Este processo 

está relacionado com a assimilação e com a acomodação de ideias. Pode-se dizer, 

então, que acontece uma “releitura da realidade”, uma (re)interpretação de saberes 

para uma futura tomada de atitude em relação ao objeto apreendido. Este processo, 

assim, diz respeito às representações sociais (RS).  

 

Enquanto campo de estudo, a “Teoria das Representações Sociais” estabeleceu-se 

na Europa a partir da publicação do estudo La Psychanalyse: Son image et son 

public, realizado pelo psicólogo francês Moscovici (1961). Para o autor, a RS pode ser 

definida da seguinte maneira:  

 
A representação social é um corpus organizado de conhecimentos e 
uma das atividades psíquicas graças às quais os homens tornam 
inteligível a realidade física e social, inserem-se num grupo ou numa 
ligação cotidiana de trocas e liberam os poderes da sua imaginação. 
(MOSCOVICI,1961, p.28). 

 

De acordo com o autor, as RS são constituídas por três dimensões. Cada uma dessas 

dimensões pode ser compreendida como uma categoria nucleante da RS: a 

informação, o campo da representação e a atitude (MOSCOVICI, 1961) 

 

A primeira categoria nucleante é a informação, entendida como dimensão ou 

conceito e veículo. A informação se concretiza na relação dos conhecimentos que 

um grupo possui a respeito de um objeto social – no caso, o lazer –, referindo-se 

também a forma como tal objeto penetra no mundo dos indivíduos. A segunda 
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categoria nucleante é o campo de representação, entendido como a imagem, o 

modelo social ao modelo concreto e limitado das proposições atinentes a um 

aspecto preciso do objeto da representação. As opiniões podem englobar o conjunto 

representado, mas isso não quer dizer que esse conjunto seja ordenado e 

estruturado. A noção de dimensão obriga-nos a julgar que existe um campo de 

representação e uma imagem onde houver uma unidade hierarquizada de 

elementos (classes sociais, por exemplo). A amplitude desse campo e os pontos que 

lhe dão orientação variam e englobam tantos juízos formulados quantas asserções 

ou a tipologia das pessoas que recorrem, no caso desta pesquisa, ao lazer. 

(MOSCOVICI, 1961). 

 

A atitude, por sua vez, é a terceira categoria nucleante das RS. A atitude é 

entendida como a orientação global em relação ao objeto da representação social. 

Esta é considerada como a ação que reflete a RS constituída. Pode-se ter uma 

atitude negativa ou positiva acerca do objeto representado e isso tudo vai depender 

de como a informação chegou ao indivíduo, como esta informação foi processada e 

assimilada de acordo com suas experiências e vivências anteriores. Isso pode 

ocorrer através de experiências formais e/ou informais em relação ao objeto. A partir 

dessa releitura do objeto, forma-se um campo de representação, um juízo, “o que se 

pensa sobre”, uma “tomada de partido” em relação ao objeto que vai interferir 

diretamente em como agir em relação a ele, seja de maneira favorável, ou não. 

 

Dentro deste contexto de releitura da realidade, mais alguns questionamentos foram 

elaborados: Como o lazer é assimilado e apreendido por catadores de papel? A 

partir de quais vias de comunicação elaboram seus entendimentos? Será que a 

(re)interpretação deste conceito poderá influenciar uma posterior atitude tomada em 

relação ao lazer? 

 

Historicamente, em nossa sociedade o lazer vem sendo considerado como algo fútil 

e irrelevante, tanto pela ciência quanto pelos diversos grupos e classes sociais. 

Contudo, a cada dia amplia-se o debate científico e filosófico sobre este tema, que 

tem sua importância afirmada no discurso do cotidiano das pessoas, dos grupos, 

das empresas e de instituições públicas e privadas. (DUMAZEDIER, 2004; 

MARCELLINO, 2002) 
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A constituição do lazer enquanto tema de estudo, no entanto, desenvolveu-se de 

forma singular com relação à história e à cultura de cada país. No caso do Brasil, 

esta problematização aconteceu, sobretudo, associada às modificações da 

sociedade no início do século XX, fundada particularmente na urbanização e 

posteriormente, a partir dos anos 1940, pela industrialização. (MELO, ALVES 

JÚNIOR, 2003). 

 

Este contexto evidencia uma perspectiva de discussão para o lazer no âmbito do 

trabalho produtivo. Segundo alguns autores, dentre os quais Dumazedier (1979), o 

lazer está em oposição às obrigações de diferentes naturezas, especialmente ao 

trabalho produtivo. A visão que concebe o lazer e o trabalho como pólos opostos, em 

contraposição, não é unanime. Para Gomes (2008), por exemplo, o lazer e o trabalho 

integram a mesma dinâmica social e estabelecem relações dialéticas, o que instiga 

reflexões sobre as representações sociais do lazer, em suas relações com o trabalho, 

na interpretação dos sujeitos a serem pesquisados. 

 

Diante da teia emaranhada de significados que constitui a sociedade, a representação 

social tem papel primordial na não neutralidade de relações e na sua conexão. 

Representamos papéis com a finalidade de nos adaptarmos e de dominar o mundo 

em que vivemos. Moscovici (1961, p.27) enriquece a discussão dizendo que: 

 
Representar é vincular-se a um sistema de valores, de noções e de 
práticas que conferem ao indivíduo as formas de se orientarem no meio 
social e material e de o dominarem. É também um veículo para suas 
trocas e de códigos para denominar e classificar de maneira clara as 
partes de seu mundo, de sua história individual ou coletiva.  

 

Desta forma, as pessoas buscam se adaptar a tudo aquilo que as inquieta ou que as 

fascina, formando conceitos e opiniões que representam o objeto em questão. Pode-

se então pensar como o lazer se configura em relação ao trabalho e como é 

representado em meio a um tecido de contradição do urbano – o consumo que gera 

lixo cada vez mais em excesso. Enquanto alguns experimentam o consumo 

exagerado de supérfluos, outros trabalham e vivem do lixo produzido por esses 

supérfluos como, por exemplo, os catadores que integram a Associação dos 

Catadores de Papel, Papelão e Material Reciclável dos catadores de papel – 
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ASMARE. Por ser um grupo coeso, organizado e engajado politicamente, geralmente 

considerado como produtor e sujeito do processo histórico na cidade de Belo 

Horizonte, pode auxiliar a compreensão do problema desta pesquisa: as 

representações sociais de lazer de catadores. Outras razões podem justificar a 

escolha de catadores de papel vinculados a esta organização. 

 

A ASMARE foi fundada no dia 1º de Maio de 1990 e foi apoiada pela Pastoral da 

Rua2. Diante de muitas reivindicações e acordos políticos, a ASMARE hoje representa 

um dos projetos de reciclagem de lixo considerados mais bem sucedidos da América 

Latina. Ela conta com trezentos e cinquenta associados e beneficia indiretamente mil 

e quinhentas pessoas. São arrecadadas cerca de quatrocentas e cinquenta toneladas 

de lixo por mês3 e a renda dos trabalhadores varia de um a quatro salários mínimos. A 

faixa etária dos catadores associados varia de 15 a 85 anos, envolvendo amplos 

segmentos de pessoas. Ocorre a promoção de eventos culturais e festivais para este 

grupo, como o “Festival Lixo e Cidadania”, em parceria com os Fóruns Nacional e 

Estadual de “Lixo e Cidadania” e a “Rede de Economia Solidária”.4  

Abordar a questão do lazer significa considerar a sua importância na vida humana e 

como ele se configura através de relações de poder presentes na sociedade/grupo 

social. No entanto, segundo Gomes e Faria (2005, p. 54), é preciso percebê-lo como 

um “fenômeno que envolve não só a alegria do lúdico, a fruição da fantasia, o prazer 

estético e a experiência criativa, mas também, a satisfação imediata, a utilidade 

prática, o lucro e a alienação”. Através da compreensão dos signos e códigos 

                                                 
2 Criada em 1987, através da Fraternidade das Oblatas de São Bento, a Pastoral de Rua se constituiu num 
trabalho direto de convivência solidária nas ruas, viadutos e lixões. A ação junto aos catadores de papel 
culminou com a fundação da ASMARE - Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável 
- em 1990. A partir de 2000 esta experiência foi-se disseminando a outros 21 municípios do Estado de Minas 
Gerais.  
3 A coleta dos recicláveis papel, metal e plástico obedece a uma lógica mista de coleta que conjuga o 
recolhimento dos materiais, depositados nos LEVs, através de caminhões e a tradicional coleta feita pelos 
catadores nos seus “pontos” do centro da cidade, com os carrinhos de tração humana. A coleta do vidro (que é 
doado à Santa Casa de Misericórdia) é totalmente mecanizada. A coleta nos LEVs é realizada, por caminhões da 
SLU ou da ASMARE, com frequência alternada, ou seja três vezes por semana em cada LEV em 6 roteiros 
diferenciados, totalizando 151 LEVs, num total de 561 contêineres com coleta regular. O material recolhido é 
levado para o galpão-sede onde catadores triadores realizam a triagem fina de recicláveis, ou seja, a sua 
separação por tipos específicos em cada categoria. A outra forma de recolhimento de recicláveis é feita pelo 
catador individual através de seu instrumento histórico de trabalho, o carrinho de tração humana, nos “pontos”- 
estabelecimentos comerciais, bancos, instituições públicas e privadas e outros. O material recolhido é levado ao 
galpão ao qual o catador está vinculado, onde a triagem e o armazenamento são realizados em boxes individuais. 
Os escritórios da ASMARE, localizados nos galpões alugados pela SLU comercializam o material recolhido 
(JACOBI, 2003). 
4 OLIVEIRA, Junia, AMARAL, Jair. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. 2007, disponível em: 
www.3fiemg.com.br/cidadania/content/noticia. Acessado em: 12 de Fevereiro. 2007.  

http://www.3fiemg.com.br/cidadania/content/noticia
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vinculados ao lazer, esta pesquisa procura entender como os catadores de papel 

pensam e representam este objeto, uma vez que a representação social está hoje 

no centro de um debate interdisciplinar sobre a relação das construções simbólicas 

com a realidade social. 

 

Assim, esta pesquisa propõe investigar as representações sociais de lazer dos 

catadores de papel da ASMARE, procurando compreender de que forma esses 

sujeitos sociais se apropriam da realidade, como atribuem sentido a ela e porque 

decidem (ou não) pela sua transformação. Em suma, “O campo das interações 

sociais, onde os sujeitos se encontram para falar, discutir, negociar e entender a 

vida, é o lócus sobre o qual as representações sociais dirigem o seu olhar 

epistêmico, tentando entender como a realidade social constrói a gramática e a 

dramática dos símbolos que povoam o nosso cotidiano e nos movem à ação”. 

(GUARESCHI, 1995, p.18) 

 

 

OBJETIVOS 

 

A presente pesquisa tem como objetivo geral compreender as representações 

sociais de lazer de catadores de papel da ASMARE. Para alcançar esta meta mais 

ampla, foram definidos como objetivos específicos: 

 

• Compreender como o lazer é assimilado e apreendido por catadores de 

papel, verificando a partir de quais vias de comunicação organizam seus 

entendimentos. 

• Discutir o campo de representação social formado por estes sujeitos 

considerando as vias de comunicação, informações recebidas, interpretações 

elaboradas e atitudes tomadas em relação ao lazer. 

• Identificar e analisar os principais aspectos que interferem na constituição das 

representações sociais de lazer de catadores de papel da ASMARE. 
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METODOLOGIA 

              

Esta pesquisa fundamentou-se na abordagem metodológica qualitativa. Para 

compreender a constituição das RS de lazer dos catadores de papel, seguiu os 

pressupostos epistemológicos construtivistas. Nessa perspectiva, teoria, 

epistemologia e metodologia formam um círculo contínuo e influenciam-se 

mutuamente, formando um processo de permanente de reflexão (SPINK, 1995). 

 

De acordo com Alves-Mazzotti; Gewandsznajder (1999), a proposição adequada de 

um problema de pesquisa exige que o pesquisador se situe nesse processo. Para 

isso, necessita analisar criticamente o estado atual do conhecimento em sua área de 

interesse, comparar e contrastar abordagens teórico-metodológicas e avaliar o peso e 

a confiabilidade e resultados de pesquisa, auxiliando na definição de seu objeto de 

estudo e na seleção das teorias a serem utilizadas na pesquisa. 

A princípio, a investigação contou com uma pesquisa bibliográfica, desenvolvida 

durante todo o estudo. Conforme Alves-Mazzotti; Gewandsznajder (2006), a literatura 

“[...] tem por objetivo iluminar o caminho a ser trilhado pelo pesquisador, desde a 

definição do problema até a interpretação dos resultados.” (p.26). A revisão da 

literatura baseou-se, sobretudo, em dois eixos: a teoria das Representações Sociais e 

os estudos sobre o lazer. 

Sobre o primeiro eixo, a busca de fundamentos baseou-se, sobretudo, na produção 

de Serge Moscovici (1961) sobre as RS, tendo em vista a necessidade de conferir 

consistência aos estudos empreendidos, assim como fazer um diálogo fundamentado 

com os dados levantados por meio de entrevistas, como será detalhado adiante. 

Como foi mencionado, este autor a denomina RS como um corpus organizado de 

conhecimentos e de atividades psíquicas graças às quais as pessoas tornam 

“inteligível” a realidade física e social. 

A assimilação do objeto é essencial na constituição das RS e para isso, também foi 

realizada uma revisão de literatura referente ao conceito Lazer e seus implicadores, 

tais como a mídia, a Indústria Cultural, o consumo e para isso, utilizamos as 

produções de autores que publicaram estudos sobre a temática do Lazer, tais como 

Gomes (2004), Alves (2003), Pinto (1998), Bramante (1998), Marcellino (1996), 
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Isayama (2001) e Camargo (1998), entre outros. Outros estudos bibliográficos foram 

requeridos no decorrer da pesquisa durante a realização das entrevistas. Temas 

como cidadania, lazer e política foram contemplados por aparecerem com certa 

frequência no discurso dos entrevistados. 

A pesquisa bibliográfica pode ser considerada também como o primeiro passo de toda 

a pesquisa científica (LAKATOS; MARCONI, 1983). Segundo Bianchetti e Machado 

(2006), o referencial teórico é um dos principais meios de ir além da mera descrição, 

pois ele possibilita a atribuição de significados aos dados observados, além de 

orientar a construção do objeto. 

      

A pesquisa bibliográfica foi complementada e enriquecida com a realização de 

entrevistas semi-estruturadas. Antes de iniciar a coleta de dados, no entanto, o 

projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG 

(COEP/UFMG), de acordo com o Parecer N° 62808, que também aprovou o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

Após a aprovação do COEP, foi feito contato com a diretoria da ASMARE para 

apresentar os objetivos da pesquisa e solicitar anuência para a coleta de dados, que 

previa a realização de entrevistas com os voluntários da pesquisa. A escolha dos 

voluntários se deu por intermédio da sócia fundadora da Asmare, Rosa (pseudônimo). 

Ela realizou a escolha dos sujeitos a serem entrevistados, uma vez que conhecia a 

história da grande maioria dos catadores e sabia quais possuíam o maior tempo de 

catação na Asmare.   Foram entrevistados 14 catadores, e o critério para definição 

desses sujeitos foi possuir maior tempo de trabalho prestado como catador de papel 

na ASMARE, ter mais de 18 anos, concordar com o TCLE e assinar o documento, 

assim como permitir a gravação dos depoimentos prestados. 

Segundo Alves-Mazzotti; Gewandsznajder (1999) e Celso Pereira de Sá (1998), a 

pesquisa deve ser precedida por um período exploratório e no estudo de 

Representações sociais, isso é ainda mais latente, uma vez que não faz sentido tentar 

estudar a representação social de um objeto por um dado conjunto social se esse 

fenômeno não existe, ou seja, se o grupo que selecionamos para o estudo 

simplesmente não tem uma representação do objeto que resolvemos estudar. Assim, 
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para identificar se as representações sociais realmente acontecem nas práticas dos 

sujeitos, é imprescindível observar o grupo, num estudo exploratório, através de 

perguntas que o pesquisador se fez inicialmente e pode fazer aos sujeitos da 

pesquisa, além de realizar observações. (SÁ, 1998, p.51).  

Desta forma, antes e no decorrer do processo de realização das entrevistas, para 

explorar e compreender os sujeitos e o contexto pesquisados foram feitas 

observações não participantes nos galpões da ASMARE. Tais observações ocorreram 

uma vez que várias das entrevistas agendadas previamente com os catadores eram 

desmarcadas ou esquecidas, assim, visando aproveitar o tempo de pesquisa, inclui-

se a observação não participativa, onde o pesquisador observou as ações dos 

sujeitos, sem intervir diretamente na sua rotina. Essas observações foram 

desenvolvidas durante duas semanas do mês de agosto de 2009 com o objetivo de 

tentar chegar mais perto do mundo dos catadores de papel e de suas visões, sendo 

aqui compreendidas como complementares às entrevistas. Abrangeram, sobretudo, 

as atividades realizadas no horário de almoço dos catadores, que vai das treze às 

quatorze horas. Neste momento, os catadores e catadoras que faziam uma pausa 

para almoçar e se acomodavam no mesmo espaço onde realizavam a triagem do 

papel. No período que antecedia o almoço e após a sua finalização, as observações 

eram anotadas em um caderno de registros. Nos momentos de análise dos dados, 

constituíram uma fonte de dados complementar às entrevistas. 

De acordo com Macedo (2006, p. 91), 

É inerente à observação chegar o mais perto possível da perspectiva 
dos sujeitos e de seus referenciais culturais, na tentativa de 
compreender sua visão de mundo ou mesmo os significados que 
atribuem à realidade, bem como a inteligibilidade de suas ações. 

 

As entrevistas semi-estruturadas eram agendadas pessoalmente ou através de 

telefone com no mínimo três dias de antecedência, e marcadas de acordo com a 

disponibilidade dos voluntários. Inicialmente, pretendia-se realizar as entrevistas na 

parte administrativa da ASMARE, mas, devido à indisponibilidade dos indivíduos fora 

do horário de trabalho, praticamente todas foram concedidas durante o horário de 

almoço nos próprios galpões de triagem. Muitos catadores e catadoras concederam 

as entrevistas enquanto separavam o material, ou seja, enquanto trabalhavam. 
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As perguntas seguiram, a princípio, as recomendações dadas por Grize (1989), por 

conseguir captar as representações sociais em três níveis: Imagens mentais, 

representações referenciais e os sistemas de relações. Não é senão no seio de um 

sistema de relações que é possível superar a simples análise dos conteúdos para 

extrair as organizações cognitivas. De acordo com o autor, alguns cuidados são 

necessários: (a) como os conteúdos não podem ser indiferentes dos sujeitos, as 

perguntas devem ser formuladas de modo a deixar lugar para o julgamento de 

valores; (b) evitar as questões de definição, pois, pedir a alguém uma definição 

abstrata e fechada não é ter acesso às suas representações. Isso permitiria, no 

máximo, captar a maneira como ele representa o que seria “cientificizar” uma certa 

noção (GRIZE, 1989). 

 

De forma a evitar uma “folclorização” dos catadores e de seus discursos, depois que 

aos depoimentos foram transcritos as conjugações verbais foram revisadas e as 

interjeições foram suprimidas – especialmente a interjeição “uai”, muito presente não 

somente no cotidiano dos catadores, mas dos mineiros em geral. Este recurso não 

significa que a fala destes sujeitos seja incorreta ou imperfeita e necessite se 

submeter às regras ortográficas para adentrar o universo acadêmico. A proposta é 

simplesmente uma tentativa para se evitar uma caricaturização das falas no texto 

escrito. Por esta razão, foi tomado o cuidado de não fazer nenhuma alteração no 

conteúdo dos discursos, que foram destacados em itálico para não serem 

confundidos com as citações bibliográficas. 

 

O critério da saturação foi utilizado para se chegar a um número limite de entrevistas, 

não definido previamente. Quando os temas e/ou argumentos começam a se repetir, 

isto significaria que entrevistar uma maior quantidade de outros sujeitos pouco 

acrescentaria de significativo ao conteúdo da representação; pode-se então realizar 

mais algumas entrevistas e finalizar a coleta (SÁ, 1998, p. 92). Seguindo este critério 

foram, ao todo, entrevistados 14 voluntários: três catadores e 11 catadoras de papel. 

O anonimato desses voluntários foi preservado e, nesta pesquisa, foram designados 

por nomes de flores: Girassol e Cravo para os homens e Acácia, Begônia, Camélia, 

Azaléa, Dália, Gardênia, Hortênsia, Íris, Gérbera, Beladona, Bonina e Rosa para as 

mulheres entrevistadas. 
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Os dados obtidos foram sistematizados em categorias que constituem cada uma das 

três dimensões das RS: Informação, campo de representação e atitude, como uma 

alternativa para facilitar a compreensão dos saberes obtidos na pesquisa. Tendo 

como orientação a construção metodológica, e como base, a pesquisa bibliográfica e 

as entrevistas, foram realizadas as análises e as interpretações contidas nesta 

dissertação. Dessa maneira, a sistematização, a análise e a síntese dos dados da 

pesquisa foram elaboradas de forma a possibilitar a compreensão da constituição das 

representações sociais de lazer dos catadores, e sua relação com as subcategorias 

que compõem a sua organização social e seu o universo simbólico. 

 

Esta dissertação foi dividida em três partes. No primeiro capítulo é feita uma 

contextualização do lazer no dias de hoje, buscando mostrar os fatores que o 

influenciam, tais como a Indústria cultural, a mídia e o consumo e a consequência 

dessa recriação de um estilo de vida de lazer. Em seguida, a teoria das RS é 

abordada, especificando cada uma de suas dimensões e possíveis implicações na 

constituição da representação social de lazer nos dias de hoje. O segundo capítulo 

trata especificamente das RS de lazer dos catadores pesquisados, fazendo uma 

discussão com os dados coletados na pesquisa por meio de observações e de 

entrevistas. A pesquisa é finalizada com as considerações finais que procuram 

retomar o objeto pesquisado e sintetizar os principais resultados da investigação 

realizada. 
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CAPÍTULO 1 

LAZER E REPRESENTACOES SOCIAIS: FUNDAMENTOS 

 

 

A finalidade deste capítulo é fazer uma contextualização do lazer em nossa 

sociedade, buscando discutir os fatores que o influenciam na atualidade – tais como 

a chamada indústria cultural, a mídia e o consumo –, procurando refletir sobre as 

influências dessas questões na vida das pessoas. 

 

Este capítulo também apresenta os fundamentos básicos da Teoria das 

Representações Sociais proposta por Serge Moscovici, buscando apontar um pouco 

a sua origem e as implicações inerentes a esta teoria. Ao relacionar as RS e suas 

influências na e da ciência, observa-se que o discurso está diretamente relacionado 

com a ação, evidenciando assim a gênese da constituição das RS. 

 

 

1.1 O lazer na sociedade brasileira: Contextos e conceitos 

 

Considerando a realidade brasileira, Gomes e Pinto (2009) realizaram um 

interessante estudo sobre esta temática, que será aqui considerado porque trazem 

informações pertinentes para efetuar um diálogo sobre o lazer hoje vivenciado neste 

contexto. 

 

O primeiro aspecto a ser mencionado diz respeito ao contexto em que as propostas 

institucionalizadas de lazer foram desenvolvidas em nosso país. Segundo as 

autoras, o nascer na República do Brasil foi influenciado pelos princípios positivistas 

que se legitimaram através da educação. Neste contexto, as relações entre a escola, 

o trabalho e o Estado se estreitaram e tal fato influenciou a incorporação da 

recreação5 no cotidiano brasileiro. O tempo vago era considerado nocivo e deveria 

                                                 
5 No que se refere aos significados da palavra recreação no contexto brasileiro, a pesquisa 
realizada por Gomes (2003) constatou que, na maioria das vezes, ela é entendida como sinônimo 
de atividades realizadas com o intuito de promover diversão, especialmente aquelas desenvolvidas 
a partir da atuação de um educador profissional ou voluntário. Em meados do século XX, no 
Brasil, em geral, o termo lazer indicava um tempo vago, ocioso, sendo pouco usado no 
vocabulário corrente da língua portuguesa. Quando a palavra lazer era mencionada assumia a 
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ser preenchido com atividades consideradas saudáveis e moralmente educativas. 

Objetivava-se a institucionalização de práticas culturais recreativas em espaços 

fechados, supervisionados e orientados. 

 

Nas primeiras décadas do século XX, algumas políticas públicas de intervenção 

foram desenvolvidas pelo país. Podem ser destacados os empreendimentos 

pioneiros, como o Serviço de Recreação Pública de Porto Alegre, criado na década 

de 1920 através das orientações do professor de educação física Frederico Gaelzer, 

que considerava que o poder público deveria implantar “praças de esportes” ou 

“jardins de recreio” nas cidades, seguindo modelos norte americanos. A cidade de 

São Paulo, já na metade da década de trinta e seguindo as propostas de Porto 

Alegre, desenvolveu uma outra ação de destaque ao criar o Departamento de 

Cultura  e Recreação e os “Parques Infantis”, que eram espaços destinados para 

crianças da classe proletária, objetivando promover recreação, assistência e 

educação (GOMES; PINTO, 2009). 

 

Dentro desta dinâmica de controle do tempo ocioso, improdutivo, contrários à lógica 

de desenvolvimento e progresso nacional, ocorreu um fato que definiu os caminhos 

trilhados pelo lazer no Brasil: A consolidação das leis do trabalho (CLT) em primeiro 

de Maio de 1943: 

Universalizou as leis referentes à limitação da jornada de trabalho no 
Brasil, fixando-a em 8 horas diárias e 48 horas semanais, prevendo 
ainda um período mínimo de descanso de 11 horas entre duas 
jornadas consecutivas de trabalho e um repouso semanal de pelo 
menos 24 horas que, salvo exceções, deveria coincidir com o 
domingo, além de 30 dias consecutivos de férias anuais após 12 
meses ininterruptos de trabalho. (GOMES, PINTO, 2009, p.72) 

 
O que se faria com este tempo fora do trabalho, considerado pelos setores 

hegemônicos da sociedade como perigoso e improdutivo? As pesquisas das autoras 

indicam que, na visão das lideranças políticas brasileiras, era necessário preencher 

este tempo com atividades consideradas saudáveis e produtivas. Assim, no Rio de 

Janeiro foi criado o SRO-Serviço de Recreação Operária, em 1943. Nestes centros 

                                                                                                                                                         
conotação de um tempo fora do trabalho cujo aproveitamento gerou preocupações por parte dos 
segmentos hegemônicos da sociedade, na época constituída pelos valores capitalistas em 
desenvolvimento. Esses significados sofreram mudanças sociais e culturais ao longo do tempo, e 
o lazer passou a ter um uso mais amplo no vocabulário corrente da língua portuguesa, a partir de 
1970. 
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recreativos eram encontradas diversas atividades para os operários e toda a sua 

família, como bibliotecas, quadras de esportes, jogos, ginásticas, entre outras 

atividades. Objetivava-se com tais projetos encontrar um equilíbrio entre a vida de 

trabalho fatigante, desgastante e os momentos de diversão vigiados. Buscava-se o 

esquecimento, mesmo que temporário do ambiente de trabalho e evitar, assim, 

possíveis confabulações políticas, na maioria das vezes realizadas durante a hora 

de folga e descanso dos trabalhadores. 

 

De acordo com a pesquisa das autoras, neste mesmo contexto foram criados por 

empresários brasileiros o SESI (Serviço Social da Indústria) e o SESC (Serviço 

Social do Comércio), instituições de direito privado que objetivavam ampliar os 

serviços prestados (saúde, lazer, educação e ação social) para os trabalhadores da 

indústria e do comércio, que acabavam complementando as atribuições do setor 

público. Estas possuem sedes distribuídas por todo o país e a expansão do SESI e 

do SESC foi uma das razões pelas quais algumas propostas de recreação mantidas 

pelo Estado como a SRO foram extintas em meados da década de 1960. 

 

Posteriormente, nas décadas de 1950-1970, a política social brasileira assentou-se 

em um modelo de desenvolvimento baseado na ação e proteção estatal, que 

instigou debates de sobre a expansão global da riqueza e renda como 

melhoramento das capacidades humanas e condições de acesso aos benefícios do 

chamado Estado de bem estar. Nesta época, ampliaram-se ações com tendências 

universalizantes, como as políticas de massa. No final da década de 1950 foram 

criadas as Campanhas de ruas de recreio que mobilizou atividades esportivo-

recreativas em ruas e praças da cidade (GOMES; PINTO, 2009). 

 

Já nos primeiros anos de ditadura militar ocorreu uma ênfase ao trabalho, 

influenciando na trajetória do lazer no Brasil, uma vez que a exacerbação ao 

trabalho diminuiu drasticamente o tempo livre do trabalhador, apesar da existência 

da limitação da jornada de trabalho definida pela legislação trabalhista. Foi em 1985 

que ocorreu o término da ditadura e, três anos depois, foi promulgada a Constituição 

Federal Brasileira de 1988, onde o lazer passou a ser formalmente reconhecido 

como um direito social. 

 



 

 

25

Nos últimos 20 anos o lazer ganhou visibilidade enquanto campo de experiências 

vividas, de estudos e de intervenções cresceu consideravelmente no país. Depois de 

anos sendo alvo de poucas – embora importantes – reflexões sistematizadas, nesse 

período observa-se que o lazer passou a ocupar espaços significativos nos jornais, 

revistas de informação geral e no mundo acadêmico como um todo, com destaque 

para a formação de grupos de pesquisa advindos de diversas áreas de 

conhecimento, a realização de eventos científicos ligados ao assunto e o aumento 

do número de publicações, como pontuado por diversos autores, dentre os quais 

Pinheiro (2009).  

 

Por ser um fenômeno multifacetado, o lazer vem sendo tematizado por inúmeras 

áreas do saber como a sociologia, economia, psicologia, história, entre outras. Esta 

pluralidade fez com que o lazer se tornasse um objeto de estudo multidisciplinar 

teorizado não somente como uma disciplina científica, mas como um campo de 

estudos. (MELO, 2006) 

 

Werneck (2000), Melo; Alves Junior (2003) e Gomes; Melo (2003) corroboram este 

posicionamento e argumentam que o lazer vem sendo o objeto de uma crescente 

investida teórica e institucional de diferentes áreas de conhecimento, como de 

abordagens conceituais. Neste sentido não existe somente um olhar sobre o Lazer, 

mas inúmeros olhares que elaboram conceitualizações e reconstruções históricas 

diferentes e até mesmo opostas. Para Gomes; Melo (2003) os estudos do lazer 

apresentaram um enorme crescimento vinculado a quatro eixos fundamentais: 1) a 

colocação da cultura como um conceito central para a compreensão do lazer; 2) o 

crescimento dos investimentos públicos nesta área; 3) o crescimento da própria 

indústria do entretenimento e do lazer; 4) e a crítica à assepsia da sociedade 

moderna pautada exclusivamente no trabalho. 

 

A partir da teoria de Bourdieu, Werneck (2000) aponta que os estudos sobre o lazer 

representam um campo que busca a cientificidade e a autonomia, mas ainda não 

está completamente estruturado. Ao se encontrar nos primeiros estágios de 

desenvolvimento, este campo necessita da contribuição de outros campos de 

conhecimento já consolidados, o que permite compreender o lazer como uma área 

multidisciplinar de pesquisa e intervenção. 
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No que se refere aos conceitos de lazer difundidos no campo de estudos sobre o 

lazer, no Brasil, são relevantes as contribuições de alguns autores, tais como 

Dumazedier (1979), Camargo (1986), Pinto (1998), Bramante (1998), Marcellino 

(2006) e outros. Gomes (2004), ao fazer uma discussão conceitual sobre o lazer, 

destaca alguns autores que foram e são importantes para o entendimento do 

fenômeno hoje. Assim, algumas proposições da autora serão retomadas, 

acrescentando outros aspectos que poderão enriquecer os entendimentos de lazer. 

 

Joffre Dumazedier (1979) realizou seus estudos a partir da década de 1953, através 

das observações sociológicas sobre o lazer e o tempo livre, nas sociedades 

industriais capitalistas e socialistas, ou mesmo pós-industriais.  

 

Neste sentido, para o autor o lazer seria um fato social total que está ligado a todos 

os fatos e estruturas da sociedade e apresenta um sistema constitutivo formado por 

quatro características. O primeiro é o caráter libertário, que significa que o Lazer 

resulta de uma escolha livre, uma liberação das obrigações institucionais da 

sociedade, advindas das instituições profissionais, familiais, sócio-espirituais, sócio-

políticas. A segunda propriedade é o caráter desinteressado, ou seja, ele não está 

submetido a um fim lucrativo, ideológico, ou utilitário, como deveres políticos, 

domésticos ou espirituais. Quando isso acontece, têm-se o semilazer que representa 

uma atividade mista entre Lazer e uma obrigação institucional. A terceira 

propriedade é o caráter hedonístico que implica que o Lazer é marcado pela busca 

de um estado de satisfação, com finalidade em si mesmo. E por fim, o caráter 

pessoal, ou seja, as funções do lazer respondem às necessidades do indivíduo, 

diante das suas obrigações sociais. A partir destas prerrogativas o autor argumenta 

que o lazer é um fenômeno das sociedades industriais e pós-industriais, sendo 

impensável em sociedades arcaicas e pré-industriais. Para Dumazedier (1973, p. 34), 

o lazer é: 

Um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de 
livre e espontânea vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, 
recrear-se, entreter-se ou ainda para desenvolver sua formação 
desinteressada, sua participação voluntária, ou sua livre capacidade 
criadora, após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações 
profissionais, familiares e sociais. 
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Este conceito é muito importante na medida em que foi e vem sendo utilizado como 

referencia para vários estudos sobre o lazer em nosso contexto. Gomes (2004) 

questiona o conceito de Dumazedier, especialmente no que se refere ao 

entendimento de lazer como um “conjunto de ocupações” e a compreensão deste 

fenômeno como uma esfera que está em oposição ao trabalho e às demais 

obrigações cotidianas. Nesta pesquisa, o lazer é entendido como uma dimensão da 

vida dialeticamente interligada a todos os seus setores. Consequentemente, não há 

uma relação de oposição entre o lazer e as obrigações de diversas naturezas, como 

as profissionais, as familiares, as sociais, entre outras, como se esses campos da 

vida estivessem fragmentados e isolados. São elementos complementares e 

indissociáveis do cotidiano. 

 

Influenciado pelas idéias de Dumazedier, Camargo (1986, p.97) formula seu 

conceito de lazer mantendo a definição de “um conjunto de atividades” e 

acrescentando um termo novo para qualificar o tempo: 

 
 
O lazer representa um conjunto de atividades gratuitas, prazerosas, 
voluntárias, liberatórias, centrada em interesses culturais, físicos, 
manuais, intelectuais, artísticos e associativos, realizados num tempo 
livre roubado ou conquistado historicamente pela jornada de trabalho 
profissional e doméstico e que interfere no desenvolvimento pessoal e 
social do indivíduo.   

 

           O autor retoma o conceito de Dumazedier acrescentando a ideia de um 

tempo livre roubado ou conquistado. O termo tempo livre conquistado advém do 

momento histórico de luta sindical pelo direito ao lazer. Percebe-se então que o 

conceito de Dumazedier se mantém como base na formulação do conceito para o 

autor, mas percebemos alguns avanços, uma vez que ele não deixa explicitamente a 

dicotomia entre o lazer e as demais obrigações cotidianas. 

 

Marcellino (1987, p.31), por sua vez, entende o lazer “como cultura – compreendida 

em seu sentido mais amplo – vivenciada (praticada ou fruída) no tempo disponível”. 

Concordamos com Gomes (2004) ao apontar um avanço referente ao lazer ser 

considerado como uma esfera vinculada à cultura e não apenas como um “conjunto 

de atividades”, como postulava Dumazedier. Outro termo que é redimensionado na 

compreensão de Marcellino está ligado à questão do tempo, que passa a ser visto 



 

 

28

como um tempo disponível. Segundo o autor, não existe tempo livre das obrigações 

ou normas sociais. 

 

O autor Bramante (1998) esclarece sua preferência pela expressão “tempo 

conquistado” para demarcar o tempo em que o lazer é vivenciado. Na sua definição 

o lazer se traduz por uma dimensão privilegiada da expressão humana dentro de um 

tempo conquistado, materializada através de uma experiência pessoal criativa, de 

prazer e que não se repete no tempo/espaço, cujo eixo principal é a ludicidade. (p.9) 

 

Outra autora que também fala de ludicidade ligada ao lazer é Pinto (2003), que 

considera o lazer como “espaço privilegiado para a vivência lúdica, na qual o prazer 

é conquista da experiência da liberdade”. (p. 254) 

 

Pelo exposto, são várias as concepções de lazer, muitas delas indicando 

aproximações ou distanciamentos. Em face da multiplicidade de conceitos de lazer 

sistematizados por estudiosos da temática, entre as contribuições citadas 

anteriormente, nesta pesquisa adotou-se o conceito de Gomes (2010) por abarcar 

as concepções propostas pelo estudo em questão. Para a autora: 

 
 O lazer é uma dimensão da cultura caracterizada pela vivência 
lúdica de manifestações culturais (tais como as festas, os jogos, as 
brincadeiras, os esportes, as artes e até mesmo o ócio) no 
tempo/espaço conquistado pelos sujeitos e grupos sociais. De 
acordo com a autora, não existem fronteiras absolutas entre o 
trabalho e o lazer, tampouco entre o lazer e as obrigações 
cotidianas. O lazer é um fenômeno dialético e, mesmo que o sujeito 
esteja em busca de satisfação, maior flexibilidade e liberdade de 
escolha, nem sempre estará isento de obrigações sociais, 
familiares, profissionais, etc. O lazer não é um fenômeno isolado: 
ele se manifesta em diferentes contextos de acordo com os 
sentidos e significados dialeticamente produzidos/ reproduzidos 
pelas pessoas nas suas relações com o mundo. Assim, ao propiciar 
o desfrute da vida no momento presente, o lazer dialoga com o 
contexto e reflete as ambigüidades e contradições nele presentes. 
Neste âmbito, por um lado, infelizmente o lazer pode contribuir com 
a manutenção do status quo, reforçar estereótipos e valores 
excludentes, consumistas e alienantes. Mas, por outro lado, 
reveste-se de possibilidades para colaborar com a constituição de 
uma nova sociedade, mais justa, humanizada, inclusiva, digna e 
comprometida com os princípios democráticos. Tais considerações 
revelam que, em nossa sociedade, o lazer é um fenômeno 
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dinâmico, complexo, dialético, permeado de conflitos, tensões e 
ambiguidades. (p. 26) 
 

Esta pesquisa, então, parte do pressuposto que o lazer citado precisa ser 

compreendido no seio das relações humanas, podendo ser visto como um 

dos elementos constituintes da cidadania. No próximo tópico será feita uma 

reflexão de como este fenômeno se encontra na sociedade atual, seja tratado 

como um objeto de consumo, ou enquanto um dos componentes da 

efetivação da cidadania. 

 

 

1.2 O lazer na sociedade atual: Produto da Indústria cultural ou direito social? 

 

Além do lazer ser conceituado no campo acadêmico, ele vem se consolidando como 

um mercado promissor nos últimos anos e isso pode ser verificado através dos altos 

investimentos nesse setor neste período. Werneck (1998) afirma que segundo as 

estatísticas de investidores interessados no lazer e seus componentes, apenas 20% 

do potencial vinha sendo explorado no Brasil e mesmo com os parcos dados até 

então disponíveis, há indicações do magnífico pólo mercadológico que esse setor 

representa em nosso meio. Dessa maneira, além de ser problematizado por 

estudiosos, o lazer é também do enorme mercado de possibilidades de obtenção de 

êxito e geração de renda. O lazer passou então a ser objeto de substanciais 

investimentos seja no setor privado, no governo e até mesmo de fundos de pensão. 

(WERNECK, 2001) 

 

As investidas no mercado de lazer apontam para uma supervalorização do ponto de 

vista comercial e, como conseqüência, este fenômeno assume novas funções e 

novos papéis. Não basta somente preencher as horas vagas com atividades 

funcionalistas e dirigidas. Hoje, existem as redes invisíveis de relacionamento que se 

legitimam sob a égide da liberdade, da conectividade global, mas que não perderam 

a essência do veto ao pregarem estilos de vida de lazer verdadeiros e necessários à 

felicidade de toda a humanidade. Os meios de comunicação em massa assumem tal 

papel de difundir a legitimação do ideário democrático por meio das informações. 

(PINTO, 2002) 
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No seio deste processo, consta-se que as informações relativas ao lazer nos dias 

atuais estão muito relacionadas à chamada Indústria Cultural. Esta expressão foi 

formulada pelos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer na obra Dialética do 

Esclarecimento, publicada em 1947. Tem como significado o conjunto de bens 

culturais difundidos pelos meios de comunicação de massa, impondo formas 

universalizantes de comportamento e consumo. (FREITAS, 2004). 

 

É possível verificar que, com o primado da mídia, a informação passou a ser 

veiculada como propaganda e a mediação tecnológica transformou o tempo de 

experiências culturais em um tempo de vivência de informações de impacto, 

difundindo estilos de vida de lazer e interferindo nas histórias locais. Cria-se a 

homogeneização das necessidades e dos comportamentos. (PINTO, 2002; 

WERNECK, 2001) 

 

Os novos “comportamentos iguais” gerados pela indústria cultural são diretamente 

ligados à necessidade de consumo, que é construída social e culturalmente. Neste 

sentido, o consumo deixa de ser uma necessidade econômica e passa a ser uma 

necessidade subjetiva. Consumir significa uma busca por uma identidade e por um 

referencial supostamente encontrado nos objetos e nos serviços, configurando uma 

procura incessante de satisfação das necessidades emocionais dos indivíduos. Por 

isso, para Oliveira (2004), o conceito de lazer que condiz com os tempos de hoje é 

aquele ligado aos meios de comunicação de massa que estimulam o cidadão a 

vivenciar o seu tempo com momentos de consumo, supostamente emocionantes e 

prazerosos. 

 

Consumir se torna, assim, um caminho para encontrar a felicidade. Mas a felicidade 

que se fala é a instantânea, fugaz e passageira. O indivíduo se torna aquilo que 

consegue consumir. Mas cria-se então um paradoxo, uma vez que nem todas as 

pessoas têm condições de consumir os produtos difundidos pela Indústria Cultural, o 

que instiga algumas reflexões: Como pensar o consumo desenfreado diante de 

inúmeras questões de alarde social como a pobreza, a produção de lixo em 

excesso, as consequências do uso indiscriminado das reservas naturais, o possível 

esgotamento de água potável, o aquecimento global e desastres naturais? 

Estaríamos falando de um lazer que tapa os olhos à realidade que se agrava a cada 
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dia? Seguindo este raciocínio, como pensar o lazer para as camadas sociais 

excluídas, que estão à revelia do consumo desenfreado e distantes do lazer pregado 

pela Indústria Cultural? 

 

O conceito de “exclusão social” carece de definição. Também como outros ele é 

originalmente utilizado para superar as deficiências de conceitos correntes e seu 

mérito maior é agrupar os descontentes, dessa forma não apenas estabelecendo 

uma comunidade de interesse, mas, geralmente, referendando uma nova 

problemática de investigação. No caso, o conceito aglutina estudiosos dos 

problemas da pobreza que buscam um entendimento dinâmico e processual dos 

mecanismos que criam, preservam ou mesmo agravam a pobreza. Nesse esforço, 

optam por “exclusão” como o conceito que ajudaria a ir além da radiografia 

propiciada pelos diagnósticos de pobreza que constituíram por longo tempo o 

cânone. Mais ainda, o conceito traz implícita a problemática da desigualdade, já que 

os excluídos só o são pelo fato de estarem privados de algo que outros (os 

incluídos) usufruem. (SCHWARTZMAN; REIS, 2002) 

 

O termo exclusão preenche esta função porque alude à não efetivação da cidadania, 

ao fato de que, apesar da legislação social e do esforço das políticas sociais, uma 

grande massa de indivíduos não logra pertencer efetivamente a uma comunidade 

política e social. Indivíduos que vivem no espaço de uma sociedade nacional 

aportam contribuições a essa sociedade, mas não têm acesso ao consumo dos bens 

e serviços de cidadania. Embora a lei lhes garanta direitos civis, políticos e sociais, 

tal garantia legal não se traduz em usufruto efetivo de tais direitos. Pensar então na 

efetivação do lazer, enquanto um direito previsto por lei é pensar na garantia de 

seus direitos e logo, no exercício da cidadania e da inclusão social. 

 

O conceito de exclusão é, portanto inseparável do de cidadania, que se refere aos 

direitos que as pessoas têm de participar da sociedade e usufruir certos benefícios 

considerados essenciais. A literatura costuma distinguir três tipos de direitos6 – os 

                                                 
6 O conceito de cidadania aqui considerado é baseado na teoria de MARSHALL, T. S. Cidadania, classe social e 
status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. 
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direitos civis, políticos e sociais.
 
Os direitos civis são, sobretudo, aqueles que 

protegem o cidadão contra as arbitrariedades do Estado e de outras pessoas – o 

direito de ir e vir, a inviolabilidade do domicílio, a liberdade de expressão. Os direitos 

políticos são os que facultam e delimitam o papel do cidadão na organização política 

da sua comunidade – os direitos de votar, ser eleito, organizar e participar de 

partidos políticos, etc. Os direitos sociais, finalmente, são direitos ao acesso a um 

conjunto de bens e serviços considerados indispensáveis para a vida digna e para a 

convivência social – o direito à educação, à saúde, ao trabalho, a um salário 

decente, à proteção em situações de doença e velhice, ao lazer e assim por diante, 

permitindo exercer a cidadania e participar do processo de democracia. 

 

Segundo Schwartzman e Reis (2002) o que distingue a democracia liberal clássica 

do welfare state é, precisamente, que o segundo incorpora uma série de direitos 

sociais que a primeira não reconhecia. Existe hoje um amplo consenso de que os 

direitos políticos e civis são insuficientes, quando existem grandes desigualdades 

sociais que impedem, na prática, que estes direitos sejam exercidos. Existe menos 

consenso quanto ao alcance dos direitos civis – se eles deveriam se limitar à 

garantia de igualdade de oportunidades, a partir da qual caberia a cada cidadão 

cuidar do próprio destino, ou se eles deveriam incluir a garantia de renda mínima, 

habitação, serviços de saúde, e outros recursos considerados essenciais. 

 

O reconhecimento da legitimidade de determinados direitos pode levar a arranjos 

institucionais muito distintos em diferentes sociedades. Em geral, os direitos civis e 

políticos mais amplos são de natureza constitucional, enquanto que os direitos 

sociais são objeto de políticas sociais implementadas de maneira mais pragmática, 

adquirindo, por vezes, força de lei. Diferentemente disto, o Brasil tem uma longa 

tradição de colocar, nas leis, direitos que acabam não sendo implementados, ou só 

o são de forma muito limitada, levando a uma oposição entre o “legal” e o “real” que 

faz parte de longa data do imaginário político e intelectual da nação. 

(SCHWARTZMAN; REIS, 2002). 

 

No mesmo sentido, segundo os autores, a ideia de “leis que não pegam” diz respeito 

a projetos de inclusão frustrados, à persistência de exclusão apesar da legislação. 
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Por sua vez, leis que na prática excluem alguns indivíduos de seus rigores são 

percebidas como leis que se aplicam apenas aos que não pertencem a alguma 

comunidade de interesses: daí expressões encontradas na realização da pesquisa 

como, “as pessoas da alta” ou “donos das leis”. 

 

Seria um equívoco pensar que esta tradição legalista brasileira seja, simplesmente, 

uma peculiaridade da cultura nacional brasileira. A inclusão de direitos nos textos 

legais tem o efeito prático de criar, para a sociedade, a percepção de que estes 

direitos existem e são legítimos; e, para os governos, a responsabilidade pelo seu 

atendimento. Mas na prática, as leis são criadas e não são concretizadas. Não seria 

o caso, portanto, de ignorar simplesmente este aspecto formal dos direitos sociais, 

voltando a atenção, exclusivamente, para o que ocorre na prática, no mundo real? 

Não seria mais interessante implementar de fato tais leis, como a garantia de acesso 

ao lazer? 

 

Torna-se pertinente entender quais são os mecanismos pelos quais o setor público 

vem, ou não, procurando atender a estes direitos, e as formas que a sociedade tem 

buscado para garantir que estes direitos sejam atendidos, e que, na sua ausência, 

criam as situações de exclusão, uma vez que a partir do momento que os excluídos 

sociais não reivindicam por seus direitos, eles perpetuam ainda mais a sua condição 

de exclusão. 

 

E como entender a dinâmica, o processo que gera e recria exclusão? Sabemos que 

entram em jogo alguns fatores de ordem econômica, social, política e cultural. Os 

mecanismos que cerceiam a cidadania plena e mantém tantos membros de uma 

nação alijados de direitos assegurados a todos são múltiplos, dinâmicos e 

interdependentes.  

 

Dentro desta perspectiva, alguns aspectos geram inquietações e, ao demandarem 

reflexões, podem complementar as questões orientadoras desta pesquisa: O lazer 

inserido na dinâmica capitalista, influenciado pela Indústria Cultural e reproduzido 

pelo consumo enquanto estilo de vida, é entendido enquanto um objeto a ser 

consumido ou como direito e parte integrante de uma vivência formativa? Este 

direito previsto por lei é garantido na vida cotidiana de todos os cidadãos? Os 
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sujeitos exercem os seus direitos civis, políticos e sociais, ou seja, são membros 

ativos em prol da cidadania e logo, da minimização da exclusão social? 

 

Tais indagações são pontes cruciais para a compreensão das RS de lazer de 

catadores de papel, uma vez que a percepção de mundo, de realidade e de direito 

ao lazer desta população é essencial para entender a atitude tomada relativa a este 

fenômeno. Por essa razão, os próximos tópicos deste capítulo serão dedicados à 

Teoria das Representações Sociais, tendo em vista discutir os seus principais 

fundamentos. 

 

 

1.3 Representações Sociais: Releitura da Realidade a partir das contribuições 

de Durkheim e de Moscovici 

 

Como mencionado anteriormente, a Teoria das Representações Sociais foi criada 

pelo psicólogo francês Serge Moscovici em 1961, a partir da publicação do estudo 

“La Psychanalyse: son image et son public”. Buscando apreender a representação 

social de lazer dos catadores de papel que, em sua dimensão simbólica, incorpora 

elementos afetivos, mentais e culturais em sua dupla natureza, de um lado como 

cognição, linguagem e comunicação, e de outro como sendo uma realidade material, 

social e ideal, optou-se por utilizar como marco referencial deste estudo a Teoria das 

Representações Sociais no enfoque da Psicologia Social, referendando-se nos 

trabalhos de Moscovici (1961). 

 

Entretanto, é na Sociologia e na Antropologia, já a partir das obras de Durkheim e 

Levi-Bruhl, que o conceito de RS tem suas raízes. Como todo campo de estudo, a 

Teoria das Representações Sociais possui uma pré-história que se inscreveu dentro 

de um contexto anterior ao da Segunda Guerra Mundial, sustentado pela crença de 

que as leis que explicavam os fenômenos sociais eram diferentes das leis que 

explicavam os fenômenos em nível individual (FARR, 1994). 

 

Na passagem do século XIX para o século XX, já se fazia presente na academia 

científica, sobretudo nas áreas sociais e humanas, um interesse pela compreensão 

dos fenômenos sociais e individuais. Identificavam-se várias formulações teóricas, 
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sistematizadas, no que se refere a esses dois objetos de estudo; porém, revelavam 

a grande dificuldade de abordá-los de forma inter relacionada. 

 

Em 1898, por exemplo, localiza-se, nos argumentos de Durkheim, no artigo 

“Représentations inividuelles et représentations collectives”, uma preocupação em 

delimitar o estudo das representações individuais como campo de domínio da 

Psicologia, cabendo à Sociologia ocupar-se dos estudos das representações sociais 

como empreendimento social. 

 

Na sociologia clássica, sob a denominação de Representações Coletivas (RC), 

Durkheim buscou denominá-las como categorias de pensamento, através das quais 

determinada sociedade elabora e expressa a realidade, dotando-a de significação, 

respondendo, assim, de diferentes formas às condições dadas da existência 

humana. Para ele, o substrato social é a base das representações. A vida social 

causa as idéias. “As maneiras de agir, pensar e sentir são exteriores ao indivíduo e 

dotadas de um poder coercitivo em virtude do qual se lhes impõe” (DURKHEIM, 

1978, 88). Nessa acepção, ao sugerir o termo “Representações Coletivas” no campo 

da Sociologia, Durkheim buscou relevar o papel central que o mundo social ocupa 

na representação dos sujeitos sociais. Com a sociologia durkheimiana, Moscovici 

iniciou suas interlocuções, intencionando, inicialmente, buscar um primeiro abrigo 

conceitual para suas reflexões em torno das tendências individualistas 

representativas do campo da psicologia social americana e, posteriormente, 

encontrar-se com seu maior desafio: 

 

Situar efetivamente a psicologia social na encruzilhada entre a 
psicologia e as ciências sociais, em ocupar de fato esse território 
limítrofe, onde se desenvolvem fenômenos cuja dupla natureza – 
psicológica e social – tem sido reiteradamente admitida, que, por isso 
mesmo, já lhe pertencia de direito. (SÁ, 1995, p.24). 

 

Moscovici, ao resgatar o conceito de Representações Coletivas para a Psicologia 

Social, busca explicitar as contribuições do pensamento de Durkheim para a 

formulação do conceito de representação social e sua postulação teórica.        

Entretanto, faz uma releitura crítica em torno de algumas dimensões que envolvem o 

conceito de Representação Coletiva. 
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Reconhece com Durkheim que o coletivo encontra sua operatividade na dinâmica 

social, que é consensual e que é reificada; e admite que este se abre 

permanentemente para os esforços dos sujeitos sociais, que o desafiam e, se 

necessário, transformam-no (GUARESCHI; JOVCHELOVITCH, 2000, p.19). 

 

Porém, Durkheim preconizava que as representações são ancoradas de modo 

passivo na consciência individual ou coletiva, como um reflexo de um objeto e de 

idéias que lhes são anteriores. Em um enfoque diferenciado, Moscovici parte de uma 

perspectiva inovadora no que concerne ao processo reprodução. Reconhece que 

esse processo envolve o remanejamento de estruturas, uma remodelação de 

elementos, a reconstrução de um dado no contexto dos valores e das regras de 

ações. Neste sentido, o dado externo jamais é algo acabado e unívoco. Afinal, ele 

deixa muita liberdade de jogo à atividade mental que se empenha em apreendê-lo, 

como ressalta Moscovici (1961). 

 

Ao desenvolver a Teoria das Representações Sociais, Moscovici buscou preservar 

as Representações Coletivas como uma parte importante da tradição intelectual 

ocidental; porém, problematiza que ambas são por demais abrangentes para darem 

conta do pensamento nas sociedades modernas, caracterizadas pela diversidade, 

pela complexidade e pelo progresso nas distintas esferas da produção humana, que 

fazem com que a ciência seja pensada como uma fonte fecunda de novas 

representações. (FARR, 1994, GUARECH, 1995). 

 

Dialogando com Moscovici (1961), Sá (1995, p. 22), explicita a diferença entre os 

fenômenos de que Durkheim se ocupou e aqueles que devem atrair a atenção da 

psicologia no contexto atual: 

 
 
As representações em que estou interessado não são as de 
sociedades primitivas, nem as reminiscências, no subsolo de nossa 
cultura, de épocas remotas. São aquelas da nossa sociedade 
presente, de nosso solo político, científico e humano que nem sempre 
tiveram tempo suficiente para permitir a sedimentação que as tornasse 
tradições imutáveis. E sua importância continua a crescer, em 
proporção direta à heterogeneidade e flutuação dos sistemas 
unificadores – ciências oficiais, religiões, ideologias – e as mudanças 
em que eles devem passar, a fim de penetrar na vida cotidiana e se 
tornar parte da realidade comum. (MOSCOVICI, 1961). 
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Do ponto de vista deste trabalho, este aspecto ressaltado pelo autor é importante 

porque ao estudar as representações sociais, propõe-se o entendimento de 

sociedades mais complexas e dinâmicas que exigem um entendimento sobre a 

assimilação dos saberes recebidos pelos “sistemas unificadores”, pois é desta 

apreensão que incidirá a atitude tomada pelos catadores, na presente pesquisa, em 

relação ao lazer. 

       

A compreensão das RS se torna importante na medida em que todos os dias somos 

expostos às informações da ciência e isso tem como conseqüência uma procura ou 

mesmo uma adaptação dos indivíduos da sociedade por respostas às suas 

indagações. Desta forma, ao buscar compreender como as teorias científicas 

difundem-se em uma determinada cultura e transformam-se, ao mesmo tempo em 

que modificam o social e a visão que as pessoas têm de si e do cotidiano em que 

vivem, Moscovici (1961) objetivou apreender as relações entre os sistemas de 

pensamentos e as práticas sociais. Por meio de um processo de socialização, uma 

quantidade de teorias e fenômenos torna-se familiar a um grupo social. Os 

conhecimentos científicos, nesse contexto, são adaptados, por intermédio da ação 

criadora dos atores sociais, a seu universo cultural específico, onde ganham um 

conteúdo e um estilo de pensamento dotado de uma significação e de uma 

linguagem próprias. 

 

Sob essa perspectiva, o referido autor reconhece que a passagem de um nível de 

ciência ao das representações implica uma descontinuidade, ou seja, a ruptura é a 

condição necessária para a entrada de um conhecimento no laboratório da 

sociedade, que adquire novo status epistemológico sob a forma de Representações 

Sociais. Para Moscovici (1961, p.76) 

 

A passagem de uma teoria científica à sua representação social 
corresponde à necessidade de suscitar comportamentos ou visões 
socialmente adaptados ao estado de conhecimentos do real. 

            

Os homens atribuem uma inteligibilidade aos objetos da realidade, à medida que os 

vincula a um sistema de valores, noções e práticas instituídas. Um objeto só é 

cognoscível, passível de representação para um grupo, em função dos meios e 
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métodos que permitam dotá-lo de significação. Considerando esta premissa, nesta 

pesquisa buscou-se a relativa significação de lazer para os catadores de papel e 

para isso tentou-se compreender o processo de assimilação do fenômeno, no caso, 

da familiarização á atitude tomada em relação ao objeto de estudo. 

 

 

1.4 Sistemas de pensamento e produção das RS 

 

Para compreender melhor a situação da passagem da não familiaridade à 

familiaridade, é importante mostrar que para Moscovici (1981, 1984, 1988) a 

sociedade, além de ser um sistema econômico e político, é também um sistema de 

pensamento. Mas existem nessa sociedade dois tipos diferentes de universos de 

pensamento: os universais consensuais e os universos reificados.  De acordo com 

Guarechi (1995), nos universos reificados, que são restritos, circulam as ciências 

que procuram trabalhar como objetividade, dentro das teorizações abstratas, 

chegando a criar uma hierarquia. Nos consensuais são as práticas interativas do dia 

a dia que produzem as RS, que são teorias do senso comum, isto é, conhecimentos 

produzidos espontaneamente dentro de um grupo, fundados na tradição e no 

consenso, dentro de uma lógica, metodologia e comprovação diferentes. 

 

Ora, o não familiar é produzido, e se situa, na maioria das vezes, dentro do universo 

reificado das ciências, e deve ser transposto ao universo consensual do dia a dia. 

Essa tarefa de transposição é, em geral, realizada pelos divulgadores científicos, 

como jornalistas, comentaristas econômicos e políticos, professores, 

propagandistas, que tem os meios de comunicação de massa um recurso 

extraordinário. Pode-se então indagar como o fenômeno lazer foi apreendido pelos 

catadores de papel, uma vez que a maioria da informação científica é midiática. 

 

Vale destacar que a presença social de uma ciência é percebida por um sujeito em 

função de um grupo ao qual ele pertence, da informação que ele possui e de sua 

atitude a respeito desta ciência. Ele percebe a mesma presença em seu meio 

imediato, em função do campo de interesse desse meio e da densidade desse 

campo (informação, atitude do meio). Essa presença é ativa e ela também é falada.  
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Assim, neste processo de apropriação de um conhecimento por um coletivo social 

não se define no contexto da experiência direta. A inserção de um conhecimento no 

“mundo da conversação” e das interlocuções verbais, mundo este dotado de 

relatividade, é condicionante para sua internalização no universo simbólico dos 

atores sociais. (MOSCOVICI, 1961).  

 

Ao conversar, interagir e falar sobre algum tema presente no cotidiano obtém-se 

uma acomodação da informação, reflexão e tomada de ação em relação ao novo 

conceito. Tem-se uma RS que é individual e que ao interagir com outro transforma-

se em uma Representação Social do grupo, pois 

 

[...] quando se fala do homem, se fala dele enquanto 
resultado das suas experiências culturais. O todo forma 
a unidade. A diferença forma a unidade! (WINNICOTT, 
1967, p. 99) 

        

Em confronto com o desconhecido, movido pelo desejo de transformação do não-

familiar em familiar, os homens assumem o papel de agentes construtores de 

conhecimentos. Como “documentalistas”, “autodidatas” e “enciclopedistas” buscam 

“preencher as lacunas, completar as divisórias vazias” Eles reúnem e recortam 

textos acabados, combinando-os em função de um código de análise e 

classificação” (MOSCOVICI, 1961, p. 54), objetivando a construção de uma teoria, 

de uma linguagem particular cuja estrutura de implicações assenta-se em valores e 

em conceitos que dêem sentido à sociedade e ao universo a que pertencem. E esta 

busca por entendimento passa pela troca de informações e de opiniões, pela 

comunicação. 

 

O fator comunicação é muito importante na medida em que nos estudos 

desenvolvidos por Moscovici sobre a penetração da psicanálise em um grupo 

distinto, apontaram que a representação social de um conceito ou fenômeno de fato 

existem quando este se encontra na fala e na conversa das pessoas envolvidas.  E 

o outro fator importante é a aceitação do fenômeno de forma positiva. Se tal conceito 

não for bem aceito ou for indiferente para determinado grupo, ele não terá presença 

significativa na conversação e no discurso das pessoas e logo, e tal fato influenciará 

na constituição da sua representação social.  



 

 

40

 

Como nas sociedades modernas, supervalorizou-se a produção do saber científico, 

erudito, privilégio de um grupo seleto, como referencial de compreensão e 

explicação da realidade, a dimensão inovadora do conceito de RS foi restituir os 

saberes do senso comum, seu espaço de produção obscurecido pela legitimidade 

outorgada aos saberes científicos. Foi, também, descobrir no senso comum o 

pensamento representativo dos indivíduos e dos grupos sociais como um processo 

mediador de novos conhecimentos, como um instrumento gerador de ações nas 

relações sociais. Daí se destaca a importância de se tentar compreender como 

pensam os catadores de papel em relação ao lazer. 

 

A produção das RS se destaca por ser uma ação intencional e dinâmica, logo é 

carregada de ideologia. O conceito crítico de ideologia desmistifica a possível 

neutralidade do processo cognitivo, mostrando-o como mediação nas relações de 

dominação e exploração sócio-econômica. Nossas representações não são 

independentes: têm a ver com a nossa concepção de mundo e de sociedade. 

Guarechi (2005, p. 200) enriquece a discussão: 

 

É nossa percepção que a dimensão valorativa, ética, jamais pode ser 
separada das ações, e por isso, de uma maneira ou de outra, ela está 
presente tanto no processo de construção das rs, como em sua 
estrutura. Perder a dimensão de não neutralidade dos processos e 
representações é empobrecer e mistificar tanto a uns, como a outras. 
 

Neste contexto de não neutralidade nas relações sociais e objetivando superar a 

antítese individual versus social, legada pela tradição, distanciando-se das 

abordagens “psicologistas” e dos enfoques “sociologistas”, Moscovici cunha um 

novo conceito de representação social em sua “dimensão dinâmica”, “relativa” e 

“mutável”, identificando-a como uma produção intersubjetiva, um fenômeno que se 

constrói na esfera pública como lugar da alteridade e da criação.   Caminha para o 

entendimento de uma sociedade pensante, onde os indivíduos que a configuram não 

são apenas meros receptores de informações e idéias, nem mesmo portadores de 

ideologias ou crenças coletivas, mas são atores sociais, pensadores ativos, que 

produzem e constroem (re)significados sociais nas interfaces dos universos 

consensuais e reificados (SÁ, 1995, p.28). 
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Esta colocação do autor apontada anteriormente é importante, uma vez que ele 

afirma que a RS é um fenômeno construído como lugar da alteridade e da criação e 

que os sujeitos produtores das RS são ativos e ressignificadores dos universos 

reificados. Seriam assim os produtores de RS, no caso os catadores de papel, em 

relação ao fenômeno lazer? Seriam os catadores de papel produtores legítimos das 

RS de lazer ou reprodutores do lazer massificado? 

 

Dentro deste contexto, é enriquecedor trazer as concepções de autores importantes 

no que se concerne à produção das RS como Abric (1994), Wolfgang (1998) e 

Jodelet (1984).  

 

Na crença de que um dos pontos de partida da Teoria das Representações Sociais é 

o abandono da distinção clássica sujeito x objeto ABRIC (1994, p.12) é conivente 

com Moscovici: “la teoria de las representaciones plantea que no hay distincíon 

alguma entre los universos exterior e interior del individuo del grupo”. Admite-se que 

uma representação é sempre a representação de algo para alguém. A realidade 

objetiva não existe; a priori ela torna-se uma construção, parte integrante da história 

social de um grupo social, à medida que: 

 
[...] toda realidade é representada, apropriada, por el individuo o el 
grupo y reconstruída en su sistema cognitivo, integrada em su sistema 
de valores que depende de su história y del contexto social e 
ideológico que o circunda (ABRIC, 1994, p.12).  

 
Para Wolfgang (1998) as representações sociais tornam a realidade e seus objetos 

inteligíveis para os grupos sociais, pois essas compreendem: 

 
Um conteúdo mental estruturado – isto é, cognitivo, avaliativo, afetivo 
e simbólico – sobre um fenômeno social relevante, que toma a forma 
de imagens ou metáforas, e que é conscientemente partilhado com 
outros membros do grupo social”, além de constituírem-se “como um 
processo de criação, elaboração, difusão e mudança do conhecimento 
partilhado no discurso cotidiano dos grupos sociais. (p.7)  

 

O modo de produção das RS então encontra-se nas instituições, nas ruas, nos 

meios de comunicação social, nos atos de resistência, em uma série infindável de 

espaços sociais, onde os atores sociais empenham-se em dar sentido ao mundo, 

não somente através da reflexão, mas das emoções, dos sentimentos. 
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O conceito de Moscovici pode ser enriquecido pelo conceito de representação social 

de Jodelet (1984) ao pensar no processo de produção das RS uma vez que lança 

uma nova forma de conhecimento, o saber do senso comum cujos conteúdos são 

manifestados através de processos que o geram e que os marcam socialmente. Ele 

designa uma forma de pensamento social: 

 

As Representações Sociais são modalidades de pensamento prático 
orientadas para a comunicação, a compreensão e o domínio do 
ambiente social, material e ideal. Como tais, elas apresentam 
características específicas no plano da organização dos conteúdos, 
das operações mentais e da lógica.A marcação social dos conteúdos 
ou dos processos de representação se refere às condições e aos 
contextos nos quais emergem as representações, às comunicações 
pelas quais elas circulam, às funções que elas servem na interação 
com o mundo e com os outros. (JODELET, 1984 p. 361). 

 

A discussão, anteriormente apresentada em torno do processo de construção das 

RS, permite compartilhar de seu conceito como “ciências coletivas” sui generis, 

como teorias do senso comum que se manifestam sob a modalidade de “conceitos, 

explicações e afirmações”, que determinam o campo das interlocuções possíveis, 

das crenças, das concepções socializadas, orientando as condutas desejáveis ou 

legitimadas de um grupo na relação com objetos sociais que emergem de seu 

cotidiano (MOSCOVICI, 1961, p.48). 

 

Como um conjunto de proposições, reações e avaliações, sob determinados pontos 

de vista, as RS estão organizadas de maneira muito diversa, segundo as classes, 

grupos que constituem os “universos de opiniões” que possuem três dimensões: a) 

informações (dimensão ou conceito organização dos conhecimentos); b) campo de 

representação (idéia de imagem, modelo social); e c) atitude (conjunto representado) 

(MOSCOVICI, 1961, p.67). 

 

Para Sá (1995, p. 33) as representações sociais possuem uma estrutura de dupla 

natureza – conceitual e figurativa –, pois “como um processo, torna o conceito e a 

percepção de alguns modos intercambiáveis, visto que se engendram 

reciprocamente”. 
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Ao referir-se a essas relações intercambiáveis, argumenta sobre os campos de ação 

cognitivos na estrutura das representações: 

 
Por um lado, a linha do pensamento conceptual, capaz de se aplicar a 
um objeto não presente, de concebê-lo, portanto, dar-lhe um sentido, 
simbolizá-lo. E, por outro lado, à maneira da atividade perceptiva, 
trataria de recuperar esse objeto, dar-lhe uma concretude icônica, 
figurá-lo, torná-lo tangível. (SÁ, 1995, p. 33). 

 

O autor corrobora com Moscovici ao entender que a estrutura de cada 

representação possui fases indissociáveis: a figurativa e a simbólica, e sua formação 

incorpora a ação de dois processos complementares: objetivar e ancorar. A 

objetivação consiste em um processo em que o objeto abstrato é materializado, 

naturaliza, e que um sentido é duplicado por uma figura. 

 

Sá (1995), Guarechi (2005), Moscovici (1961) e Jodelet (2005) compartilham a ideia 

de que objetivar é descobrir a qualidade icônica de uma idéia ou ser impreciso, 

reproduzir um conceito em uma imagem. Sua postulação teórica como um dos 

processos formadores das RS justifica-se à medida que “propusemos que as 

palavras não falam sobre ‘nada’ somos compelidos a ligá-las a alguma coisa, a 

encontrar equivalentes não verbais” (SÁ, 1995, p.38). 

 

Em interação com a objetivação na formação das RS, a ancoragem é um processo 

por meio do qual uma figura é duplicada por um sentido, fornecendo um contexto 

interpretativo e inteligível do objeto representado. 

 

Para Jodelet (1984), a ancoragem consiste na integração cognitiva de um objeto 

representado – sejam idéias, acontecimentos, pessoas, relações, etc – a um sistema 

de pensamento social e nas transformações implicadas. Para a referida autora, as 

próprias representações disponíveis podem funcionar também como sistema de 

acolhimento de novas representações. Classificar (escolher e comparar) é 

denominar, retirar alguma coisa do anonimato e localizá-la na matriz de identidade 

de nossa cultura. 

 

Moscovici (1961) entende que ambos os processos, a objetivação e a ancoragem 

servem a um princípio básico na formação das RS: a transformação do não-familiar 
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em familiar. Os conceitos anteriormente sistematizados sugerem a compreensão das 

RS como um sistema sócio cognitivo que, em seu duplo aspecto, admitem a 

existência de um sujeito ativo que possui uma “textura psicológica”, submetido às 

regras que regem os processos cognitivos, mas cuja ação prática está condicionada 

aos espaços e relações sociais constitutivos (ABRIC, 1994, 12). Desta forma, a 

produção das RS pelos sujeitos da pesquisa implica um processo de objetivação, 

que seria o reconhecimento de um dado fenômeno (no caso, o lazer), e a 

ancoragem que seria a inter relação deste fenômeno às diversas facetas da vida. 

Todo este processo depende da inserção social, cultural, política e econômica do 

grupo, da sua ideologia e da sua percepção individual que é transmitida e discutida 

com o seu grupo, tornando-se uma percepção coletiva de lazer. 

 

Em síntese, a ancoragem e a objetivação são processos fundamentais no processo 

de assimilação de conceitos e fenômenos, logo tem papel indispensável na RS. A 

ancoragem traz categorias e imagens conhecidas ao o que ainda não está 

classificado ou rotulado. A objetivação, por consequência, refere-se a uma 

classificação a partir do estabelecimento de relações entre categorias e grupos. 

Esses arranjos mentais estão diretamente ligados às três dimensões propostas por 

Moscovici e que são elementos constitutivos das RS: A informação, o campo de 

representação e a atitude tomada em relação ao fenômeno. O próximo capítulo 

apresenta essas dimensões das RS procurando relacioná-las aos dados que foram 

coletados por meio de observações e de entrevistas, tendo em vista enriquecer o 

processo de pesquisa.  
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CAPÍTULO 2 

REPRESENTAÇOES SOCIAIS DE LAZER DE CATADORES DE PAPEL DA 

ASMARE 

 

 

Este capítulo procurou investigar as RS de lazer dos catadores pesquisados 

adotando como eixo orientador para a busca e para a análise de dados as três 

dimensões constituintes das RS: a informação, o campo de representação formado 

e a atitude tomada em relação ao objeto estudado. Para isso, procurou articular os 

fundamentos sistematizados nos dois primeiros capítulos desta pesquisa com os 

dados coletados principalmente por meio das entrevistas. 

 

Para realizar uma contextualização dos dados obtidos com os sujeitos de pesquisa, 

se torna importante conhecer um pouco do grupo estudado, para melhor 

compreensão de suas falas. Os sujeitos pesquisados são compostos por quatorze 

indivíduos, sendo doze do sexo feminino e dois do sexo masculino. O critério de 

seleção foi possuir o maior tempo de serviços prestados na Asmare como catadores 

de papel. A discrepância numérica foi um fato interessante em relação ao maior 

tempo de trabalho na catação pelas mulheres, mas tal dado não se encontrava no 

objetivo da pesquisa, e por isso, não foi referendado. A média salarial dos catadores 

pesquisados varia de um a três salários mínimos. O grau de instrução varia de 

analfabetos (5), ensino fundamental incompleto (6), ensino médio incompleto (2) e 

segundo grau completo (1). Somente uma entrevistada não possui filhos. A média 

de idade variou dos dezenove anos aos 73 anos. Todos os catadores têm moradia 

própria ou moram com parentes, e nenhum vive nas ruas. O trabalho realizado por 

eles na Asmare tem somente a garantia de vale transporte, não tendo os 

trabalhadores, carteira assinada, plano de saúde ou qualquer outro direito 

trabalhista. Eles trabalham através de um acordo, onde cada catador se torna um 

membro associado. 

Como detalhado na metodologia, os sujeitos e os galpões da ASMARE foram 

observados, sobretudo, no horário de almoço dos catadores. Era neste momento 

que muitos catadores e catadoras faziam uma pausa para almoçar, acomodando-se 

no mesmo espaço onde realizavam a triagem do papel. No caso das entrevistas, 

elas foram agendadas pessoalmente ou através de telefone, sendo marcadas de 
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acordo com a disponibilidade dos 14 voluntários e realizadas nos próprios galpões 

de triagem. Muitos catadores e catadoras concederam as entrevistas enquanto 

trabalhavam, sem interromper a separação do material à qual se dedicam durante 

todo o tempo em que se encontram no galpão. A seguir, serão apresentados os 

principais resultados do processo de pesquisa desenvolvido junto a esses sujeitos. 

 

 

2.1 Investigando as RS de lazer a partir da informação, do campo de 

representação formado e da atitude 

  

Na maior parte das entrevistas encontrou-se dificuldade em se estabelecer o contato 

previsto. Muitas entrevistas foram adiadas mais de uma vez, geralmente devido ao 

esquecimento dos entrevistados quanto ao compromisso agendado. As entrevistas 

eram sempre marcadas com alguns dias de antecedência e confirmadas na véspera, 

mas esses cuidados não foram suficientes para evitar possíveis cancelamentos por 

parte dos catadores. Desta forma, quando alguma entrevista era desmarcada, os 

dias e horários reservados para isso foram remanejados para observar os catadores 

nos galpões da ASMARE. 

 

Este processo foi muito enriquecedor, uma vez que foi possível observar as 

peculiaridades das pessoas vinculadas àquele ambiente e captar, nas conversas 

dos catadores, diálogos informais e discussões muito interessantes. Algumas 

dessas conversas estavam relacionadas com a iminência do X Festival de Lixo e 

cidadania, que gerou algumas discussões sobre o assunto. A seguir, foi transcrita 

uma anotação realizada no caderno de registros em 27/08/2009: 

 
Cheguei na Asmare as 12:40 para realizar a entrevista marcada com 
GIRASSOL, mas ele não se encontrava no local. Tentarei retomar o 
contato amanhã. Estou sentada em um banco ao lado dos galpões de 
triagem e percebo um burburinho de um grupo de cinco pessoas. Eles 
falam sobre a Festival de lixo. Um catador dá explicações sobre o 
evento e diz que todos podem ir. Outro reclama dizendo que queria ir, 
mas não tem tempo. Reclama do evento ser realizado durante a 
semana. Outro já diz que vai porque é muito bom e que vai avisar a 
mais gente dentro da asmare que não estava sabendo. 
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 Através deste registro é possível perceber a importância do estabelecimento de 

relações por meio da veiculação das informações. O lazer, a princípio, encontra-se 

presente em suas falas e podemos perceber alguns limites ou barreiras para a sua 

concretização efetiva, como disponibilidade de tempo. Percebe-se também a 

circulação da informação e a fonte geradora de opiniões – “vai porque é muito bom”; 

e de conflitos – “reclama do evento ser realizado durante a semana”, a conversação. 

Estamos diante de uma conversa informal onde ações e opiniões são 

desencadeadas, reiterando como a conversação é uma conexão poderosa nas 

relações. Podemos pensar então que a fonte de informação é um canal de 

comunicação e um lugar de mediação, pois é o ponto de partida da informação e o 

suporte da comunicação.  

Desta forma, como então podemos pensar o lazer? De onde os voluntários extraíam 

o seu conhecimento sobre o lazer? Quais são as suas fontes de informação? 

 

Moscovici (1961, p.63) em sua pesquisa classificou as fontes de informação de 

acordo com a sua função social: 

• Comunicação institucional – quando as informações são obtidas através 

de instituições formais de ensino; 

• Comunicação não institucional – as informações são obtidas através de 

comunicação informal, conversação; 

• Comunicação direcional – as informações são obtidas através dos meios 

de comunicação, a imprensa, o rádio, a televisão. Incluímos as fontes 

virtuais de informação como a internet e todas as suas extensões.  

 

Dentro desta classificação de acordo com a função social, foi possível constatar que 

nenhum voluntario entrevistado vem obtendo as suas informações referentes ao 

lazer através da comunicação institucional. Fazendo uma relação do grau de 

instrução das pessoas estudadas com o nível de informação obtida em relação ao 

lazer, evidenciou-se que oito pessoas estudadas (ACÁCIA, GIRASSOL, BEGÔNIA, 

CAMÉLIA, AZALÉA, HORTÊNCIA, ÍRIS e BONINA) cursaram o primeiro grau 

incompleto e, neste grupo, quatro pessoas (ACÁCIA, CAMÉLIA, AZALÉA, 

HORTÊNCIA) afirmaram obter informações em relação ao lazer através da 

comunicação não institucional (“boca a boca”). Sete pessoas (GIRASSOL, 
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BEGÔNIA, CAMÉLIA, AZALÉA, HORTÊNCIA, ÍRIS, BONINA) obtêm informações 

em relação ao lazer através da comunicação direcional (Celular, internet, tv, rádio, 

jornal), sendo que três pessoas (CAMÉLIA, AZALÉA, HORTÊNCIA) obtêm 

informações referentes ao lazer das duas fontes de comunicação, a comunicação 

não institucional e a comunicação direcional. 

 

Dois voluntários cursaram o segundo grau incompleto: DÁLIA obtém informações 

em relação ao lazer através da comunicação não institucional e da comunicação 

direcional (“boca a boca”/ rádio, tv, informativos dentro do ônibus) e GÉRBERA 

recebe informações referentes ao lazer através da comunicação direcional ( tv, 

jornal). Três entrevistados (GARDÊNIA, CRAVO e ROSA) são analfabetos e todos 

obtêm as suas informações referentes ao lazer através da comunicação não 

institucional (“boca a boca” - GARDÊNIA e CRAVO e encontro religioso e “boca a 

boca” ROSA). Esses dados são importantes para se entender a proporção ou 

mesmo se o grau de instrução incide e polariza ou não as atitudes relativas ao lazer.  

 

Assim, 

              
                        A presença social de uma ciência é percebida por um sujeito em 

função de um grupo a que pertence, da informação que ele possui e 
de sua atitude a respeito desta ciência. Ele percebe a mesma 
presença em seu meio imediato, em função do campo de interesse 
desse meio e da densidade desse campo (informação, atitude do 
meio, possível recurso à psicanálise e conhecimento de pessoas que 
foram analisadas). Essa presença é ativa e ela também é falada. 
(MOSCOVICI, 1961, p. 96). 

 

Moscovici (1961) reitera que cada população tem o seu modo dominante de 

comunicação de acordo com a sua situação social e o seu grau de instrução e 

sublinha que um fenômeno, no nosso caso o lazer, ao estar presente na 

conversação dos indivíduos, demonstra em que o grau penetra nas relações sociais. 

Afinal, como lembra o autor: 

 
A conversação é o veículo mais importante de preservação da 
realidade. Pode-se conceber a vida cotidiana do indivíduo em função 
do movimento incessante de um aparelho conversacional que 
mantém, modifica e reconstrói a realidade subjetiva. (MOSCOVICI, 
1961, p.100) 

 



 

 

49

Para tentar entender se o lazer fazia parte da comunicação dos entrevistados, 

sendo, portanto representado por eles, durante as entrevistas foi perguntado quais 

eram os assuntos tratados nas conversas com amigos e familiares. Essa pergunta 

foi feita sem mencionar a palavra lazer de forma a não induzir a resposta. Percebeu-

se que a grande maioria (CAMÉLIA, AZALÉA, DÁLIA, GARDÊNIA, HORTÊNCIA, 

CRAVO, ÍRIS, BELADONA, BONINA, ROSA) citou o lazer através de outras 

palavras como diversão, festa, farra, descanso, curtição passeio, sonho, 

conhecimento. Não foi possível identificar o termo lazer ou vocábulos similares na 

fala dos demais pesquisados (ACÁCIA, GIRASSOL, BEGÔNIA, GÉRBERA), sendo 

mais frequentes as palavras trabalho, igreja, família e violência. Desta forma, para 

tentar confirmar essa ausência, seguiu-se com a pergunta: Com os seus familiares, 

amigos, vocês falam sobre lazer? E foram obtidas respostas negativas por parte de 

ACÁCIA, BEGÔNIA e GÉRBERA, que foram taxativas: ao dizer que não se falava 

nada sobre este assunto, como pode ser verificado no trecho do depoimento que se 

segue: 

 
Lazer não é nada nas nossas vidas, é um nada. Quando nós falamos, 
nós só reclamamos porque nós não temos nada. Aqui na Asmare eles 
não fazem mais nada pra gente, além de não ter tempo, do dinheiro 
não sobrar e da violência também. (ACÁCIA) 

 

No caso de GIRASSOL, quando perguntou-se se o lazer fazia parte das suas 

conversas, ele respondeu que com os amigos sim e com a família não. Ao indagá-lo 

o por quê desta distinção, ele respondeu: 

 
 
            Lazer é uma coisa e família é outra coisa. Lazer é diversão, é curtição 

e não tem nada a ver com família. (...) Família é mais em casa, é 
coisa certinha, é compromisso. Não tem nada a ver com lazer não. 
(GIRASSOL) 

           

           Este ponto de vista indica algumas facetas da representação social que o 

entrevistado tem de lazer: um fenômeno ligado à diversão pura e simples e alheia ao 

sério, ao compromisso. Camargo (2002) chama a atenção para esta questão quando 

pergunta se o lúdico e a diversão prejudicam o lado sério da vida, principalmente em 

um dos setores ditos “sérios” da sociedade, a família. Muitas pessoas “sérias” 

acreditam que o divertimento – o fácil – é o responsável pelo pouco empenho das 

pessoas no dever – o difícil. 
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Pensando neste fato no passado, a diversão concorria diretamente com a produção, 

porque quanto mais tempo se “roubava” do trabalho, menos se produzia. Mas hoje 

estamos em outro tempo onde as horas desfrutadas em momentos de diversão, de 

lazer, são valorizadas pelos grandes empresários e pelos meios de comunicação de 

massa, interferindo assim em como esse tempo deve ser utilizado e dando a ele 

uma característica mais suave, tranqüila, menos séria, menos descompromissada, 

tornando a diversão, o lazer, como algo vazio de significado, instantâneo, menor, 

uma válvula de escape e até mesmo indiferente ao sujeito.  

 

Moscovici (1961) considera que nunca (grifo nosso) se fala de um fenômeno quando 

o meio é tido como indiferente e que o campo de interesse deve ser considerado 

como positivo para que ele seja considerado um objeto preferido de comunicação.  

 

Nesta pesquisa, é possível concordar com o autor até certo ponto. Acredita-se que 

para um fenômeno circular em um determinado grupo se tornando assunto 

preferencial, este deve ser considerado um valor importante. Agora é perigoso 

afirmar que nunca se fala de um fenômeno quando este é indiferente. Um fenômeno 

pode “tornar-se” indiferente por não ser freqüente na vida dos indivíduos, e no caso, 

o lazer por não fazer parte da realidade de muitos indivíduos entrevistados, assume 

um valor negativo e forte. A negação muitas vezes é um recalque. “Não é nada. Eu 

não tenho nada, mas era tudo o que eu queria ter.” (ACÁCIA) 

  

De acordo com o exposto estamos diante de uma contradição por parte de alguns 

dos entrevistados no que se diz respeito à atitude tomada em relação ao lazer nas 

conversas dos indivíduos. Ao mesmo tempo em que ele não é “nada” pelo fato de 

“não existir” em suas vidas, e segundo os entrevistados ele não está presente em 

suas conversas com amigos ou familiares, o fenômeno é retomado em discussões 

até mesmo nestes grupos. Sobre este aspecto, pode ser citado um trecho da 

entrevista de ACÁCIA: 

 
 

Porque você acha que é fácil não ter um lazer, uma distração? Quê 
isso! É tudo o que eu queria, ter um tempinho pra mim, divertindo, 
sendo feliz, porque essa vida é dura boba! Eu falo direto com meus 
filhos que se eles quiserem uma vida boa que qualquer pessoa normal 
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tem, com diversão, saúde e lazer, divertimento tem que estudar. 
Porque a gente estava até comentando aqui outro dia como era bom o 
tempo que Asmare levava a gente pra passear (...). 

            

Apesar da negação e suposta indiferença em relação ao lazer em suas vidas, este 

fenômeno está presente nas suas conversas. Independentemente de o lazer estar 

vinculado a fatores limitantes como tempo, dinheiro e violência, ele está presente em 

no cotidiano dos catadores pesquisados, sendo representado por eles. Mas, de que 

forma os entrevistados agem em relação às informações recebidas? Qual a atitude 

tomada? 

 

Para responder estes questionamentos, será fundamental retomar a relação 

estabelecida entre o nível de escolaridade, por um lado, e as vias de informação e a 

influência (ou não) na atitude tomada em relação ao lazer, por outro lado. 

 

Ao analisar o conjunto de dados coletados foi possível perceber que a apreensão do 

tema lazer, na maioria das vezes, não está diretamente ligada ao nível de 

escolaridade dos catadores investigados. Este aspecto pode ser visualizado a partir 

dos depoimentos dos entrevistados sem escolaridade (GARDÊNIA, CRAVO, ROSA 

declararam ser analfabetos). Esses sujeitos afirmaram obter informações relativas 

ao lazer através da comunicação não institucional (boca a boca) e da comunicação 

não direcional (rádio, tv). Tais informações vão influenciar na sua atitude em relação 

ao lazer, como podemos perceber no trecho da entrevista quando perguntávamos se 

os veículos de informação influenciavam nas atitudes tomadas. 

 
Eu assisto muito tv quando eu posso sabe? Adoro uma novelinha, 
essas bobagens, essa vida que a gente sonha em ter, né?. E quando 
eu quero dar um “rolé” eu fico sabendo pelo rádio que não desgruda 
de mim. Mas é claro que lazer, lazer mesmo, esses da “alta”, chique, 
aí não, né? Tô falando de dar uma saidinha de vez em 
quando,coisinha pouca, coisa mais da nossa realidade mesmo. 
(GARDÊNIA) 

           
 

Este depoimento apresenta várias questões importantes a serem abordadas 

relativas à influência dos meios de comunicação às informações veiculadas. O 

primeiro se refere ao papel da mídia que recria um estilo de vida. Quem expõe muito 

bem essa idéia é a autora Pinto (2002) ao dizer o seguinte: 
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                        No contexto de globalização econômica e cultural, uma perspectiva a 
ser observada é que a acumulação do capital econômico passou a 
depender da rapidez da circulação de bens, da popularização de 
serviços e das conseqüentes mudanças no estilo de vida. (PINTO, 
2002, p.10) 

 
 
O novo estilo de vida requerido pela globalização e pela revolução tecnológica faz 

com que ocorram mudanças sociais, institucionais e nas relações interpessoais. 

Passamos a ser aquilo que é ditado pela mídia como mais “coerente” e passamos a 

assimilar conceitos, no caso o fenômeno lazer, como algo distante e inatingível, 

tendo acesso a ele somente pessoas favorecidas economicamente. 

 

Para Ortiz (citado por PINTO, 2002), os meios de comunicação são reconhecidos 

como co-produtos da padronização e da segmentação da cultura. Ocorre a 

mundialização da cultura, referindo-se a cultura mercadoria, produzida para ser 

comercializada. As culturas locais passam a ser adaptadas aos valores globais de 

troca e aos padrões de consumo que requerem que o público seja sensibilizado a 

comprar os mesmos produtos. 

 

Como um exemplo disso, a televisão faz com que as pessoas encarnem os estilos 

de vida difundidos por este meio, fazendo com que as informações sejam vinculadas 

como propaganda e ao invés de abrir espaço para o conhecimento e para as 

escolhas. Hoje viver a vida das atrizes das novelas, se torna um “sonho”, ocorrendo 

uma supervalorização da mídia e dos seus ditames, fazendo com que a vida se 

torne uma “coisinha pouca”, como apontada pela entrevistada GARDÊNIA. Daí 

reside a importância do entendimento da forma que as informações chegam às 

pessoas, porque elas vão influenciar no seu entendimento e nas suas ações. 

 

Corroborando com o dito acima, os entrevistados CRAVO e ROSA também têm 

suas ações influenciadas pelo veículo de informação. A questão do hedonismo está 

presente no tocante ao lazer, mas as barreiras encontradas dificultam o acesso a 

ele, como pode ser verificado em um dos diálogos estabelecidos no decorrer de uma 

das entrevistas: 

 
Entrevistadora: Você tendo acesso às essas informações referentes 
ao lazer, isso influencia a sua rotina? 
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Não, só se a gente puder mesmo. A gente sabe muito de lazer, de 
prazer né? Mas a gente só vai se tiver condição mesmo e quase 
nunca dá por conta de dinheiro, né? (ROSA) 

 

            Eu escuto falar, mas na verdade fica só na conversa, né? Eu escuto 
falar na administração da Asmare aqui que e em toda reunião que a 
gente tem: “a gente precisa viajar, alugar um sítio pra gente ficar”, mas 
na verdade fica só no sonho, na conversa mesmo, não temos nada e 
ai eu fico só em casa mesmo, fazer o quê? (CRAVO)  

        

Retomando a relação grau de instrução, veículo de informação e atitude tomada em 

relação ao lazer, os demais entrevistados que possuem o primeiro grau incompleto 

(ACÁCIA, GIRASSOL, BEGÔNIA, CAMÉLIA, AZALÉA, HORTÊNCIA, ÍRIS, 

BELADONA) e o segundo grau incompleto (DÁLIA e GÉRBERA) não diferem dos 

entrevistados que não possuem escolarização em relação à questão de hedonismo 

e sonho embutidos ao lazer pela mídia e pelos meios de comunicação. 

 

Os entrevistados (ACÁCIA, GIRASSOL, BEGÔNIA, CAMÉLIA, AZALÉA, 

HORTÊNCIA, ÍRIS, BELADONA) apesar de possuírem uma atitude positiva7 ao se 

referirem ao lazer, citam como barreiras de acesso o tempo, a violência e o dinheiro. 

 
Que isso filha é bom demais, mas como arrumo tempo pra isso? Você 
tem idéia e tanto que esse serviço cansa a gente? Olha eu carrego 
isso o dia inteiro, chega final de semana quero só dormir, descansar, 
isso aí não é pra gente como a gente não menina. (GIRASSOL)  

     

Lazer hoje é muito pouco, hoje em dia não tá podendo. Não tem como 
ter lazer. Não pode, você está ficando prisioneiro da sua casa. Todo 
canto que você vai você corre o risco de uma bala perdida. De ser 
assaltado, você não tem nada, mas o povo pensa que você tem. 
Então, acabou. Pra mim acabou esse negócio de lazer. Não tem 
mesmo. Acabou. (ACÁCIA)   

        

Os entrevistados DÁLIA e GÉRBERA têm o segundo grau incompleto e entendem 

que o lazer é algo distante das classes menos favorecidas. Segundo os 

entendimentos desses entrevistados, o lazer está diretamente ligado ao estilo de 

vida preconizado pela mídia, pelo mundo do glamour e da ficção: 

 

                                                 
7 Quando fala-se em atitude positiva ou negativa em relação ao fenômeno lazer, refere-se ao comportamento ou 
atitude tomada. Pode ser através de uma negação ao fenômeno ao dizer que “lazer não é nada pra mim” (Acácia) 
-  aqui considerada como uma atitude negativa em relação ao fenômeno, ou mesmo ao dizer “lazer é tudo o que 
me faz feliz!É felicidade!”( Dália), aqui considerada como uma atitude positiva em relação ao lazer. 
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Eu vivo falando que eu queria ser atriz pra viajar o mundo todo, ver 
gente bonita, lugar bonito, conhecer as coisas. Essas coisas todas que 
aparecem na televisão, festas, isso tudo, um lazer de verdade. 
(GÉRBERA) 

        
A visão de lazer da entrevistada acima, como “um lazer de verdade”, é reforçada 

pelo pré-conceito existente de que diversão e lazer são privilégios das classes mais 

abastadas. Para GÉRBERA, existe uma dificuldade que a impede de divertir-se, 

limitação decorrente, sobretudo, da falta de dinheiro e de tempo. A entrevistada 

também enaltece o que vem “da alta” e acaba desvalorizando as atividades de lazer 

realizadas no meio comum das comunidades de baixa renda. 

 

Sobre este aspecto, Camargo (1998) deixa claro que qualquer pessoa que dispõe de 

recursos abaixo do nível mínimo para a sua sobrevivência e da sua família tem 

dificuldade de acesso a determinadas formas sofisticadas de lazer, sobretudo as que 

implicam algum gasto, como os grandes parques de diversão, viagens, entre outras 

coisas. Mas o autor afirma que nessas situações de recursos insuficientes, o que 

menos há para se lamentar é a falta de recursos para se divertir, porque é possível 

divertir-se sem gasto algum. Concordamos com o ponto de vista do autor, mas 

percebemos que para o grupo estudado a mídia é um reforçador do preconceito que 

o lazer está diretamente ligado ao fator econômico, fazendo com que os catadores 

tenham resistência em aceitá-lo como parte de suas vidas devido ao seu 

entendimento de lazer como mercadoria.   

 

Diante do exposto observa-se que, muito mais do que o grau de instrução 

(diretamente relacionado às informações obtidas de forma não institucional), é a 

comunicação não institucional (boca a boca) e a comunicação direcional (rádio, tv, 

jornal, internet) que têm maior influência na atitude dos entrevistados. Vinculadas 

aos meios de comunicação de massa vão ditar o que “ser” e como viver na 

sociedade de hoje, estabelecendo e padronizando um estilo de vida, que massifica e 

que tem influência direta na assimilação do conceito de lazer e logo, da constituição 

de RS de lazer. 

 

Como podemos pensar o conceito de lazer hoje, diante das informações midiáticas e 

da imposição de novos estilos de vida? No próximo tópico tentaremos entender 

como tais informações são assimiladas pelos sujeitos e de que forma o campo de 
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representação, e os juízos de valor e os conceitos de lazer são formados pelos 

catadores de papel da Asmare observados e entrevistados. 

 

 

2.2 Lazer: Imagens, conceitos, cognição e importância para os catadores 

 

O tópico anterior permitiu compreender, entre outros aspectos, em que medida o 

veículo de informação influencia a recepção e a percepção do fenômeno lazer, seja 

por meio da comunicação não institucional ou da comunicação direcional. Ao ser 

portador da informação, o sujeito passa para o processo de assimilação e este se dá 

através de conexões feitas entre o saber que já está interiorizado e o saber que 

acaba chegar. Essa busca pelo entendimento de algo novo requer a formulação de 

um conceito sobre o lazer. 

 

Para Moscovici (1961), uma RS é um misto entre a percepção e o conceito. A 

percepção seria de propriedade sensorial e o conceito de propriedade intelectual. A 

RS então é um processo que torna o conceito e a percepção intercambiáveis, uma 

vez que se engendram reciprocamente. Do conceito, a RS retém o poder de 

organizar o que vai ser reintroduzido e reaprendido no domínio sensorial. Da 

percepção conserva a aptidão para percorrer e registrar o inorganizado, o não 

formado, o descontínuo. Desta forma, para ser conceituado, o lazer tem que ser 

também percebido. 

        

No primeiro capítulo foi realizada uma reflexão sobre o conceito de lazer a partir de 

autores da área de estudos. No processo de pesquisa junto aos catadores de papel, 

buscou-se conexões, similaridades ou mesmo afastamentos entre os conceitos 

formulados teoricamente e o conceitos (re)formulados pelos sujeitos. As 

considerações a seguir abordam alguns fatores de cognição do lazer como a 

imagem, o seu significado, as suas barreiras, a sua importância e enquanto 

prioridade na vida, bem como a temas interligados ao lazer, como política, cidadania 

e trabalho. 

   

Para se tentar compreender como os catadores pensavam em relação ao lazer, na 

etapa de elaboração da entrevista seguiu-se indicações metodológicas propostas 
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por Grize(1989) que traz como um de seus critérios não pedir definição de um termo 

para não cientificizar a questão. Assim, evitou-se a questão da definição de lazer por 

parte dos catadores e uma das alternativas utilizadas para isso, foram as conexões 

mentais, os desenhos e imagens formadas ao se falar em lazer. 

 

Seguindo esta proposta, cada entrevista foi iniciada com a seguinte pergunta: 

Quando você pensa em lazer, qual a imagem vem na sua cabeça? 

 

Das 14 pessoas entrevistadas, 13 tiveram imagens mentais positivas e os termos 

apresentados foram ligados à família, aos filhos; à diversão em geral como a festa, a 

folia, a farra; aos encontros como bater papo, viajar, passear, comer fora de casa, 

correr em uma praça, sentar em uma praça e descansar, ou mesmo às paisagens 

tranqüilas como uma casa de praia ou sentar debaixo de uma árvore tomando uma 

água de côco. Somente um entrevistado (ACÁCIA) possui uma imagem mental 

negativa referente ao lazer. Esta foi explicitada com as palavras: “tristeza, muita 

tristeza”. É a única coisa que vem na minha cabeça quando eu penso em lazer. Eu não 

tenho lazer, ué! Pode-se inferir daí como uma imagem mental negativa influencia na 

elaboração do conceito de lazer e tal fato poder ser observado quando partimos para 

a pergunta onde o sujeito deveria expor a sua opinião sobre o lazer.  

 

A pergunta seguinte teve como objetivo deixar o sujeito estudado emitir sua opinião 

sobre o lazer. Foi indicado o seguinte: uma palavra será mencionada, você poderá 

pensar um pouco e em seguida deverá falar tudo o que vier na sua cabeça. Esta 

palavra era “lazer”. 

 

Das 14 pessoas entrevistadas, quatro falaram enfaticamente “nada”. Ao indagá-las 

sobre o porquê desta resposta, elas explicaram:  

 

Lazer não é nada! Porque eu não tenho, ué! (ACÁCIA) 

 

Não é nada! Não é nada porque a gente não tem. E lazer para mim 

é diversão. É alegria para quem pode pagar. (GIRASSOL) 

 

Nada! Porque não tem. Lazer é para quem tem dinheiro. (BEGÔNIA) 
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Nada. É muito difícil porque a gente não tem. (GÉRBERA) 

            

Pode-se perceber a contradição encontrada entre a imagem a conceitualização por 

parte de alguns catadores. Os entrevistados  GIRASSOL, BEGÔNIA e GÉRBERA 

tiveram imagens positivas ao se referirem ao lazer, ao formar uma imagem mental 

sobre ele. Mas ao expor o que eles pensavam sobre o lazer, encontrou-se como 

resposta a negação, a palavra “nada”. Pode-se inferir que tal atitude se deve ao fato 

de que eles têm a imagem de lazer vinculada à mídia, a de um lazer prazeroso, 

agradável, divertido, mas que é pago e desta forma por não atender aos seus 

anseios e necessidades, não fazem parte do seu mundo, da sua rotina de vida. 

 

Assim a imagem que se têm do lazer e logo, o conceito que se formará sobre ele 

está associada ao meio que esta informação chega às pessoas. No caso, a 

associação do lazer ao dinheiro, ao fator econômico está diretamente ligada ao lazer 

muitas vezes preconizado pela mídia, ao lazer pago, ao lazer mercadoria. Ao nos 

reportarmos aos veículos de informação utilizados por ACÁCIA, GIRASSOL, 

BEGÔNIA e GÉRBERA, verifica-se que todos utilizam a comunicação direcional 

como veículo preferencial de comunicação, ou seja, a televisão, o rádio, o jornal e a 

internet. Ao refletir sobre os dados citados, algumas questões devem ser levantadas: 

a relação da mídia com a indústria cultural e a associação do lazer ao fator 

econômico.    

 

A questão da mídia e de seu poder já é um dos temas preferidos de pesquisa, 

principalmente na sociologia. Com o advento do rádio e da televisão no século XX 

este poder da mídia se popularizou como o quarto poder, ao lado dos poderes 

executivos, legislativo e judiciário. (CAMARGO 1998; PIRES, HACK 2004). Diante 

de seu poder de persuasão, a mídia pode ser compreendida como uma indústria 

midiática que produz, veicula e determina “mercadorias” ou bens culturais 

banalizados para o consumo, pois funciona como o principal braço da indústria 

cultural, posto que não adapta seus produtos às massas, mas os determina. Assim 

ocorre com o lazer, que passa a ser concebido como um mero instrumento para a 

indústria cultural. Os sujeitos que consomem o lazer passam a “pseudoparticipar” 

das vivências uma vez que se tornam despolitizados e massificados. 
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Pires, Hack (2004) enriquecem a discussão dizendo que a mídia utiliza gêneros que 

simplificam e deterioram as estruturas subjetivas de percepção, favorecendo o 

caráter de integração (in)voluntária à cultura tecnicamente mediada, ou seja, os 

imensos fluxos de informação veiculados e a enorme velocidade com que vão se 

sucedendo provocam uma apreensão fragmentada e superficial da realidade, porque 

não há tempo necessário para a reflexão. Assim por se constituir como um meio 

difuso de informações, não há possibilidade de apropriação efetiva da realidade e 

muito menos de agir sobre ela. Dentro deste contexto o lazer veiculado pela mídia 

através da indústria cultural impõe formas universalizantes de comportamento e 

consumo. Passa-se a ser aquilo que a mídia impõe e como a sua força mantenedora 

é o consumo, o lazer torna-se intrinsecamente ligado ao fator econômico. 

 

Nessa perspectiva, a forma mais comum de se apropriar do lazer parece estar 

associada a uma boa condição financeira. O trecho da entrevista abaixo retrata um 

pouco desta realidade: 

 
Lazer pra mim não á nada (...) lazer é pra poucos, é pra quem pode 
pagar. A gente de classe baixa nem sabe o que é isso. Sabe como a 
gente vê isso menina? A gente só vê pela televisão, mas ter alguma 
coisa mesmo, não. Isso é só pra “alta” (classe alta), pra quem tem “o 
bom” (dinheiro). Isso não faz parte da nossa realidade. Você acha que 
faz menina? A minha realidade é essa aqui que não tem na televisão, 
é dura, é dura. (ACÁCIA) 

 
 

Está claro o fato de que a mídia tenha um papel muito importante na veiculação e na 

forma de apropriação da informação, mas é necessário esclarecer que este 

processo possui contradições e ambiguidades. Como em qualquer processo de 

formação, há resistências principalmente no que se concerne que só se tem lazer se 

se tiver dinheiro ou condição econômica favorável para tal. Camargo (1998) traz 

uma discussão interessante quando realiza a associação entre o lazer e a pobreza. 

Ele inicia a sua discussão perguntando se a pobreza significa apenas falta de 

recursos para as necessidades básicas ou é uma situação de vida que cria uma 

cultura diferente daqueles que tem recursos? Poderia-se falar em uma cultura da 

pobreza?  
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Esta questão foi muito debatida na sociologia nas décadas de 1950 e 1960 e foi com 

o antropólogo Oscar Lewis em seu livro os filhos de Sanchez que criou-se essa 

noção de cultura de pobreza. Nas suas conclusões a pobreza cria uma cultura 

diferente, inferior, com uma forma de se inserir na sociedade também inferior. Para 

Camargo essa idéia de cultura de pobreza foi violentamente combatida por estudos 

e a obra de contestação mais conhecida produzida no Brasil é a da socióloga norte 

americana Janice Perlman que estudou as favelas do Rio de Janeiro. Neste estudo 

constatou-se que a população da favela era mais organizada em suas 

reivindicações, mostravam grau similar de conhecimento no que se concerne em 

política e cidadania comparadas à população de classe média e que a grande 

maioria da população com poucos recursos possuem os mesmos anseios e 

aspirações relativas ao lazer. Isso significa que apesar dos poucos recursos, os 

pobres da cidades têm as aspirações e expectativas similares às das populações de 

classe média, assim, ambos compartilham da mesma cultura. Daí vem a importância 

de se esclarecer que o lazer não é coisa somente de rico ou de quem tem condições 

econômicas favoráveis. Não se trata somente do fator econômico e sim, de 

aspirações, anseios e vontades. (Camargo, 1998)  

Esta afirmação foi percebida nas respostas dadas por dez entrevistados que, ao 

serem estimulados a expressar seus pensamentos sobre o lazer, apontam como 

uma das dificuldades o fator econômico. Apesar dessa limitação percebida, muitos 

entrevistados projetaram suas aspirações e anseios enquanto possibilidades de 

conhecimento: 

 
O lazer é uma coisa muito boa. É conhecer gente, pessoas, coisas e 
passá-las para frente. É praticar alguma coisa, pintar, levar os filhos 
para brincar num parque. É muito bom, é a vontade de todo mundo, 
né? É o que eu mais queria, ter condições pra ser feliz, alegre. 
(CAMÉLIA) 
             
 
É um momento de diversão, sair da rotina, conviver com pessoas que 
a gente não conhece, fazer novas amizades, conhecer novas coisas, 
aprender. É descansar a cabeça, curtir a vida. Descansar é tudo que a 
gente quer, né? É tudo o que eu queria. Ter um tempo de alegria e de 
sossego. Quem sabe um dia eu consigo? Tem que ter fé né minha 
filha? (DÁLIA) 
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Enquanto alguns entrevistados projetaram o lazer enquanto um momento de 

convívio em família, outros ressaltaram as possibilidades de descanso e de diversão 

que este fenômeno pode proporcionar. 

 
Lazer é família. É sair com os filhos, passear, levar num parque, voltar 
a ser criança de novo. É bom porque você relaxa, diminui o stress, 
alivia a cabeça e você esquece dos problemas, das chateações e não 
é porque você tem problema que você tem que privar os seus filhos 
disso, né? Lazer é muito importante pra tudo se não, qual é a graça da 
vida? Ela já é muito dura, tem que ter um momento de alegria e tem 
que ser com os meus filhos. E o que eu quero e que isso faça parte da 
vida deles. (ÍRIS) 

 
O meu [lazer] é família, em casa, com os filhos, tomando uma 
cervejinha, jogando um baralho, mas em casa. E com os meus filhos 
juntos, se não, não tem graça, porque família é tudo, muita gente por 
ai não liga, mas um dia quem sabe eu possa até ter um lazer, mas se 
não tiver a minha família, não tenho nada. Eu tenho é treze filhos 
menina! Todos grandes, cuidados e perto de mim. (BELADONA) 
 
Lazer pra mim é descansar a cabeça, relaxar. É ficar sossegado, sem 
trabalho nenhum pra fazer. Dormir acredita? Eu adoro dormir, ficar o 
dia todo com os pés pra cima. Eu gosto também de passear, comer 
fora, mas eu prefiro mesmo é ficar quietinha no meu canto. Porque o 
meu trabalho é tão pesado, eu fico muito cansada e doida pro final de 
semana chegar pra eu descansar. Se eu conseguisse trabalhar menos 
eu até pensaria em diversão, mas como não tem jeito, eu só descanso 
mesmo. (GARDÊNIA) 

 

Esses depoimentos evidenciam aproximações e distanciamentos do entendimento 

de lazer expressado por Dumazedier (1979), conforme apresentado no primeiro 

capítulo. Enquanto os dois primeiros depoimentos revelam que o lazer está muito 

associado às atividades familiares, podendo envolver inclusive algumas obrigações 

– o que é inadmissível para este autor, que entende o lazer como uma esfera oposta 

a obrigações de diversas naturezas –, outros entrevistados destacaram as 

possibilidades de descanso do lazer. Todavia, como observa Gomes (2008a), a 

necessidade premente de descanso de muitas pessoas está mais relacionada com o 

imperativo da recuperação psicossomática devido ao estresse gerado pelo produtivo 

cada vez mais intenso, do que com o desejo de vivenciar o ócio enquanto uma 

opção nos momentos de lazer. 

 

Enquanto o entrevistado GIRASSOL projetou o seu momento de lazer enquanto 

uma forma de diversão na qual é possível perceber a questão do caráter não sério 
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associado a este fenômeno, AZALÉA destacou as possibilidades de divertimento 

proporcionadas pelo lazer atrelado ao consumo. 

 
Lazer é ir num clube, é diversão, ir pra balada, ir para festas com 
colegas. Lazer é uma coisa e família é outra coisa. Lazer é diversão, é 
curtição e não tem nada a ver com família. (...) Família é mais em 
casa, é coisa certinha, é compromisso. Não tem nada a ver com lazer 
não. (GIRASSOL) 

 

Lazer é bom demais, é o sonho de consumo de qualquer um. É 
divertir, é viajar, ir ao shopping, cinema, teatro, comprar tudo aquilo 
que você quiser, ver gente bonita, lugar bonito, gente cheirosa, 
perfumada. Sabe, tudo bem bonito? Igual naqueles clubes, naquelas 
praias. Nossa, um sonho. Mas daí a gente acorda né colega?Ah, 
essas coisas ai que a gente fica pensando, bobagem. E eu pra ter 
isso, só se nascer de novo, mas eu queria, viu?O pessoal aqui acha 
que eu sou boba, fala pra eu ver a minha realidade e tal, mas quem 
vive sem sonho? Eu não estou nem aí, eu sonho mesmo e sou feliz 
assim, fazer o quê?[risos]. (AZALÉA) 

 
 
A partir destes dados percebeu-se que as imagens formadas pelos catadores de 

papel, em relação ao lazer, acontecem de maneira diferenciada. De um lado temos 

uma atitude negativa em relação ao lazer (ACÁCIA, GIRASSOL, BEGÔNIA, e 

GÉRBERA) que tem como causa a falta de acesso por conta do fator econômico 

que está diretamente ligado ao lazer mercadoria, pregado pela indústria cultural. De 

outro lado constata-se uma atitude positiva em relação ao lazer. Apesar do fator 

econômico estar presente enquanto fator limitante, muitos catadores entrevistados 

(CAMÉLIA, AZALÉA, DÁLIA, GARDÊNIA, HORTÊNCIA, CRAVO, ÍRIS, BELADONA, 

BONINA e ROSA) tem uma projeção e um anseio em relação ao lazer. Eles 

conseguem perceber e torcem pela possibilidade de um dia ter o lazer, que é o 

imposto pela indústria cultural. Ambos os lados tem como barreira fundamental de 

acesso ao lazer a questão do tempo, do dinheiro e da violência. 

  

Na tentativa de se colher informações importantes no que se refere à construção 

cognitiva do lazer por parte dos catadores de papel, segue-se com a noção de 

importância do lazer na vida dos sujeitos pesquisados. Perguntou-se então, o que o 

lazer representava na vida deles e quando a ausência do lazer foi enfatizada, 

indagou-se se eles gostariam de ter lazer. 
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Somente um entrevistado (ACÁCIA) considerou que o lazer não fazia diferença em 

sua vida. Todos os demais entrevistados apontaram-no como muito importante. A 

negativa de ACÁCIA aparece em todas as suas colocações, desde a imagem, a 

formação do conceito e também a importância do lazer segundo sua opinião. Mas 

dentro da lógica de seu discurso de negação, a ausência de lazer é fator 

responsável por tal atitude. Encontrou-se a negação em relação ao lazer e em 

seguida e vontade implícita de tê-lo. Pode- se perceber estes aspectos no 

depoimento de ACÁCIA: 

 

Ah, lazer pra mim não é nada, não faz diferença, não tem importância 
porque se tivesse eu nem sei onde eu iria parar, porque eu não tenho. 
 
Entrevistadora: Mas você gostaria de ter? 
 
Claro. È um momento de alegria, de descanso, de felicidade. E isso 
não pra gente.  
 

Em contrapartida, para GIRASSOL, CRAVO, ÍRIS, BELADONA e BONINA a 

importância do lazer reside no descanso da mente e na distração, uma vez que a 

falta de dinheiro e o excesso de trabalho representa uma enorme sobrecarga em 

suas vidas. 

 

A importância do lazer para mim é o descanso da mente. É arar e não 
pensar em nada, fazer as coisas sem pensar demais. Porque é pensar 
em como resolver isso ou aquilo é que cansa a gente. Além de tudo 
que a gente faz, né? Que é só trabalhar mesmo. (GIRASSOL) 
 
É importante para descansar a cabeça, se divertir,alegrar. É estar 
bem, descansando. Ter um tempo pra isso, descansar. Um tempo só 
pra gente. (CRAVO) 
 
Lazer é muito importante para distrair, sair, diminuir o stress, relaxar a 
cabeça e esquecer dos problemas. É ser feliz de verdade. (ÍRIS) 
 
Lazer é muito importante para relaxar porque como é ela música a 
gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, ballet? 
(risos). A gente também quer ser feliz, por isso é importante. 
(BELADONA) 
 

É importante pra descansar o corpo e a mente, porque se a gente só 
trabalha, chega um dia que a gente tem um “troço” e cai pra trás. 
(BONINA) 
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Estes depoimentos retratam a visão de lazer enquanto um momento de distração 

onde os problemas são esquecidos, uma vez que este é concebido pela lógica de 

mercado e ao lazer restaria promover o entretenimento e a distração alienantes, algo 

para se matar o tempo e para escapar do tédio. (WERNECK, 1998) 

 

Para os entrevistados CAMÉLIA e DÁLIA o lazer é um momento de aprendizagem, o 

que pode ser associado à função de desenvolvimento destacada por Dumazedier 

(1979) e por outros autores. 

 

É muito importante para conhecer coisas novas. Eu adoro pintar. Daí eu aprendo 
com os meus colegas que pintam e fico muito feliz. A gente vai conhecendo outras 
pessoas que pintam também e daí a gente vai aprendendo mais coisa a passando 
pra frente, né? (CAMÉLIA) 

 

O lazer é muito importante para conviver com pessoas que a gente não conhece, 
fazer novas amizades, conhecer novas coisas. Igual nessas ruas de lazer. Você 
aprende a fazer um brinquedo, aprende um pouco de pintura de rosto, conhece as 
pessoas, é muito bom. (DÁLIA) 

 

Para os entrevistados BEGÔNIA, AZALÉA, GARDÊNIA e ROSA o lazer é importante 

por ser um momento propício à felicidade: 

É muito importante. É ser feliz. Você sai, distrai, relaxa, ou seja, é 
feliz. (BEGÔNIA) 
 
É muito bom. Faz a gente sonhar em ser feliz. Se eu tivesse lazer eu 
seria mais feliz ainda. (AZALÉA) 
 
É tudo né? Só não tem lazer quem está entrevado em uma cama. 
Enquanto estiver vivo tem que ter lazer, se não onde está a 
felicidade? (ROSA) 

 
Os depoimentos anteriores associam o lazer á felicidade. Mas de que felicidade 

estariam falando os catadores pesquisados? Ao falar em sonho, pensa-se em uma 

ilusão querida, mas não concretizável. Tal felicidade distante dos catadores de papel 

é a anunciada pela Indústria cultural por meio da mídia. São construídos os 

diversificados sentidos de lazer e é verificada a incessante busca pela possibilidade 

de ampliação de fontes financeiras para a “elevação do padrão de vida” por meio da 

conquista de “sonhos de consumo”, trazidos nas ofertas de bens de serviços, dentre 

os quais o lazer, hoje amplamente divulgado pela mídia como forma de alcançar 

realização, o prazer, a diversão e a felicidade. (GOMES, 2008) 
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Seguindo na importância dada ao lazer, para os entrevistados GÉRBERA e 

HORTÊNCIA, ela se encontra em estar com a família. 

 

                        Eu sei da importância do lazer na nossa vida. È importante para se 
distrair, para brincar, levar a vida de uma forma mais leve. E eu sei 
que a gente não tem e eu fico muito triste de privar os meus filhos 
disso. Então lazer é isso, é sair com os meus filhos, mas eu não tenho 
tempo e nem dinheiro. E eu não vou sair com os meus filhos para eles 
ficarem vendo os outros comendo pipoca, por exemplo, e eu não 
posso comprar pra eles. Eu prefiro ficar em casa mesmo. (GÉRBERA) 

 

Os dados extraídos do conjunto de respostas dos entrevistados evidenciam muitas 

das contradições encontradas na sociedade hoje. Se há a má distribuição de renda, 

se existem tantas famílias sem condições básicas de infra-estrutura, moradia, 

atendimento hospitalar, educação, o que pode-se imaginar referente ao lazer que é 

reforçado ela industria cultural e pela mídia enquanto o lazer mercadoria? O “lazer 

de verdade”, o comprado, se torna algo distante e parte de um sonho que é o 

responsável pela “verdadeira felicidade”, ou seja, como um meio alienante de se 

compensar as frustrações cotidianas. 

 

Por isso se torna mais do que urgente repensar a mudança do papel social do lazer 

na contemporaneidade e segundo Werneck (1998), não podemos ficar indiferentes a 

essas contradições que são tão presentes em nossa sociedade. A autora assinala que, 

lamentavelmente, nosso contexto é caracterizado pelo desemprego, pelas desigualdades na 

distribuição de renda, pelo analfabetismo, trabalho infantil, violência, pobreza, fome e 

miséria da maioria. Assim, fica difícil nos limitarmos à denúncia da alienação gerada pelo 

trabalho capitalista, alienação também reforçada pelo lazer, se este for considerado como 

simples diversão e entretenimento a ser consumido, como fuga dos problemas e como meio 

compensador de frustrações cotidianas. 

 

Neste contexto de análise dos esquemas cognitivos formados pelos catadores de 

papel referentes ao lazer, pode-se inferir que ao falarem da imagem construída, do 

conceito formado e da importância agregados ao lazer, os fatores limitantes 

apareceram de forma frequente e determinante em relação às RS de lazer dos 

catadores de papel pesquisados. 
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2.3 Limites que cerceiam a vivencia de lazer dos catadores investigados 

 

Falar em tempo livre com os catadores de papel é abrir espaço para inúmeras 

queixas, ambigüidades e contradições. Ao mesmo tempo em que há reclamações ou 

mesmo justificativas da falta de tempo ser um dos fatores responsáveis pela 

impossibilidade de se ter lazer, o mesmo tempo quando disponível – aos sábados e 

aos domingos – para alguns é suficiente, porque ter tempo demais “à toa” prejudica, 

afinal, “mente vazia é a oficina do diabo” e o que “enobrece o homem é o trabalho”. 

 

A questão do tempo para os catadores de papel está ligada à produtividade e à 

ocupação. Por mais que se reclame a falta de tempo para realizar outras atividades, 

a questão da ocupação está muito presente. O não fazer nada, na verdade, é perder 

tempo. 

 

Toda esta lógica de produtividade, ocupação, perder ou ganhar tempo advém da 

lógica propagada, sobretudo, a partir da chamada revolução industrial processada 

na Europa no final do século XVIII, prosseguindo no século XIX. Esta nova lógica foi 

responsável pela disciplinarização do “tempo de cada um” em um “tempo comum 

produtivo de todos”. De acordo com Padilha (2003), com o desenvolvimento das 

indústrias e do capitalismo, o tempo do homem passa a ser medido pelo dinheiro e o 

tempo dominante passa a ser o tempo das máquinas. As ações se condicionam ao 

tempo e o tempo de não fazer nada (ócio) ou de lazer não era bem aceito – o tempo 

livre no sentido de ser liberado do trabalho – era considerado de devorador do 

tempo do dinheiro. 

 

Para tratar a questão do tempo com os catadores de papel, como o foco da 

pesquisa é o lazer, optamos pelo uso da expressão tempo livre. Apesar de existirem 

várias denominações para o tempo de lazer – tais como tempo livre8 

(DUMAZEDIER, 1973), tempo disponível (MARCELLINO, 1990), tempo livre, 

roubado ou conquistado (CAMARGO, 1986), tempo conquistado (BRAMANTE, 

                                                 
8 Marcellino (1987, p.29) esclarece: temo algum pode ser considerado livre de coações ou normas de conduta 
social. Talvez fosse mais correto falar em temo disponível ao invés de tempo livre. Mesmo concordando com o 
autor, empregou-se a expressão tempo livre por ser o termo corrente e de melhor entendimento dos sujeitos de 
pesquisa.   
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1998; GOMES, 2004) ao conversar com os catadores sobre estes termos 

associados ao tempo, a maioria apresentou estranhamento. 

 

 Tempo o quê? O que é isso? Eu não tenho tempo conquistado não. 
Sou escrava do tempo. (GÉRBERA) 

 

Assim, no decorrer das entrevistas foi utilizada a expressão tempo livre para 

designar o tempo do qual os catadores de papel dispunham para fazer o que lhes 

agradasse, com o que lhes fosse importante. Dessa maneira, foi questionado se eles 

tinham tempo livre. A resposta foi unânime: Sim. Sábado e Domingo. Os catadores 

relataram que durante a semana não possuíam tempo livre porque chegavam muito 

cansados em casa e o tempo que sobrava eles se ocupavam de obrigações 

domésticas. 

 

Para avaliar a importância do tempo livre para os catadores de papel perguntou-se 

em seguida se eles gostariam de ter mais tempo livre. Dos 14 entrevistados, quatro 

catadores (ACÁCIA, GIRASSOL, BEGÔNIA e DÁLIA) disseram que o tempo livre 

que possuíam era suficiente, aos finais de semana. Já os demais entrevistados 

(CAMÉLIA, AZALÉA, GARDÊNIA, HORTÊNCIA, CRAVO, ÍRIS, GÉRBERA, 

BELADONA, BONINA e ROSA) afirmaram que o tempo livre que possuíam era 

apenas nos Sábados e Domingos, e que este era insuficiente. 

 

O grupo que afirmou que o tempo livre que possuíam era suficiente entrou em 

contradição na pergunta seguinte que tratava da ocupação desse tempo livre. Os 

entrevistados ACÁCIA, GIRASSOL, BEGÔNIA e DÁLIA descreveram as atividades 

realizadas em seu tempo livre e apontaram a falta de tempo enquanto um 

dificultador para a realização de atividades extra-casa. Os trechos das entrevistas 

abaixo retratam tal afirmação: 

 

                       Ah, no final de semana eu fico em casa mesmo, não saio porque eu tenho 
que lavar roupa, cuidar da casa e quando você, a segunda já chegou. 
(ACÁCIA) 

 
                        Como a semana de trabalho é longa e o tempo que eu tenho pra descansar 

muito pequeno, final de semana é só em casa mesmo descansando. Não 
faço mais nada. (GIRASSOL) 
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Para tentar entender a contradição encontrada nas respostas, perguntou-se aos 

mesmos catadores de papel: Mesmo percebendo que o final de semana é 

insuficiente para fazer as atividades queridas por você, você não gostaria de ter 

mais tempo livre? 

 

Somente a entrevistada DÁLIA respondeu que sim, mas apontou uma chance de 

“desvio” na utilização desse tempo: 

 

É, pensando em ter um tempo para fazer as coisas até seria bom eu 
ter mais tempo sim. Mas também eu fico pensando, o que eu faria 
com esse tempo vago, sabe? Já viu, né? Cabeça vazia, oficina do 
diabo... É perigoso, perigoso e eu ia me sentir à toa, sei lá. (DÁLIA) 

 

A questão de utilidade trazida pela lógica do capital, da produtividade em busca do 

progresso econômico e individual, aparece na fala dos entrevistados ACÁCIA, 

GIRASSOL e BEGÔNIA ao afirmarem que mesmo constatando a escassez de seu 

tempo livre, não gostariam de ter mais tempo. 

Olha ficar à toa é bom, mas eu não consigo. Me dá agonia, eu fico 
com peso na consciência. Isso é desde nova quando eu trabalhava 
com a minha mãe e ela sempre falava para eu deixar de preguiça 
porque o trabalho é digno. Aí eu “peguei” isso comigo. (GIRASSOL) 
 

Eu não penso nisso não. Não é a minha realidade. Se eu fosse 
dondoca, bem de vida aí eu me dava a esses luxos. Hoje eu trabalho 
e eu gosto. O tempo que eu tenho eu trabalho. Não suporto ficar à toa. 
Eu até descanso, mas ficar à toa, não. Se eu tivesse mais tempo eu ia 
trabalhar mais para ganhar mais dinheiro. (BEGÔNIA) 

 

Werneck (2001), ao falar de tempo, cita Thompson que afirma que o pensamento 

puritano condenou fortemente a questão da anulação do tempo por parte da classe 

trabalhadora, e retratavam o seu tempo livre como “ocioso e indulgente por 

natureza”. Ter um tempo livre para não se fazer nada produtivo, era pior que os 

condenáveis jogos de azar. Assim, em uma sociedade que o tempo tinha que ser 

medido, comprado e consumido e colocado em uso, era ofensivo que a classe 

trabalhadora se permitisse “perder tempo”. Tal pensamento repercute até hoje, pois 

a improdutividade do tempo é sinônimo de perda de tempo e, logo, perda de dinheiro 

e tal pensamento é muito freqüente na vida e na fala dos catadores de papel. 
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Por outro lado, os catadores de papel GIRASSOL, AZALÉA, GARDÊNIA, 

HORTÊNCIA, CRAVO, ÍRIS, GÉRBERA, BELADONA, BONINA e ROSA apesar de 

terem a visão de que perder tempo é perder dinheiro, eles gostariam de ter mais 

tempo livre para vivenciarem atividades que lhe são tolhidas pela falta de tempo. 

Assim, eles descrevem a importância do aumento de seu tempo livre, destacando as 

atividades que são ou poderiam ser realizadas neste tempo “aproveitado”. 

 

No meu tempo livre eu aproveito o que eu posso. Eu jogo bola, pratico 
esportes, capoeira, vou ara festa, para a balada, para o forró, para o 
clube. Faço tudo o que eu tenho direito. Poxa, eu tenho que ter 
momentos de prazer não e? (CAMÉLIA) 
 

Eu gosto mesmo é de conversar, sabe? Encontrar com os amigos. Lá 
na porta de casa tem a árvore da noticia. A árvore da notícia é grande, 
gostosa, fresquinha e todo mundo senta lá e fica conversando, 
contando caso, por isso chama a árvore da noticia. Ela dá notícia de 
tudo [risos]. É bom demais. (GARDÊNIA) 
 

Entre as atividades realizadas no tempo livre, os sujeitos entrevistados CAMÉLIA, 

AZALÉA, GARDÊNIA, ÍRIS, GÉRBERA, BELADONA, BONINA e ROSA destacaram 

a ocupação deste tempo com obrigações domésticas. 

 

Ah, o meu tempo é para a casa porque eu não tenho tempo durante a 
semana, né? Então eu cuido da casa, lavo, passo, arrumo terreiro. 
Não dá tempo de fazer mais nada, só descansar mesmo. 
(BELADONA) 

  

Dentre as atividades realizadas no tempo livre, os entrevistados ACÁCIA, BEGÔNIA, 

CAMÉLIA, AZALÉA, DÁLIA, GARDÊNIA e ÍRIS priorizam atividades realizadas com 

a família, como pode ser verificado no depoimento que se segue: 

 
Quando eu tenho um tempo livre eu fico com a minha filha porque é 
único temo que eu tenho com ela direito. Aí eu levo ela a uma 
pracinha aqui perto de casa, no parque. E quando da também eu vou 
na casa dos meus parentes, dos meus irmãos. (CRAVO) 

 

Os entrevistados ACÁCIA, GIRASSOL, DÁLIA, HORTÊNCIA, ÍRIS, e GÉRBERA 

também optam por atividades fora de casa: 

 

Quando eu tenho tempo não tem muita diferença. Olha não tem lugar 
melhor do que a casa da gente, tem? Mas eu gosto mesmo é da rua. 
(risos). Eu saio, divirto, toma uma cervejinha, vou para a casa de 
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amigos, passo um tempo bom. Aproveito o máximo esse tempo que 
eu tenho pra divertir porque na segunda tem trabalho de novo. 
(DÁLIA) 

 

As entrevistadas BEGÔNIA, CAMÉLIA, AZALÉA, DÁLIA, GARDÊNIA, ÍRIS, 

GÉRBERA, BELADONA, BONINA e ROSA destacaram, entre as atividades 

realizadas em seu tempo livre, que acabam ficando em casa, o que contribui para 

restringir o lazer ao espaço doméstico, aspecto destacado por vários autores, dentre 

os quais Marcellino (1996). 

 

ROSA: Final de semana é em casa. Lá eu faço almoço para os meus 
filhos, a gente conversa e eu descanso. Saio muito de vez em quando 
e quando isso acontece, é na casa da minha filha casada. 

 

Analisando os dados referentes ao tempo livre dos catadores e fazendo uma 

conexão entre as informações colhidas sobre o lazer no cotidiano dos sujeitos 

pesquisados, percebeu-se que alguns catadores de papel afirmaram não terem 

acesso ao lazer e que esta possibilidade não faz parte de sua rotina de vida. Porém, 

ao verificar as atividades realizadas por eles durante o seu tempo livre, constatou-se 

que os 14 entrevistados realizam atividades de lazer. O que estaria então por trás 

desta contradição? 

 

Ao analisar o conjunto dos depoimentos foi possível constatar que, por trás desta 

contradição, estava a percepção de que o conceito de lazer formado pelos catadores 

de papel entrevistados associam este fenômeno com o consumo de mercadorias, 

conforme enfatizado pela Indústria Cultural. 

 

Isayama e Werneck (2001) realizam reflexões importantes sobre esse processo de 

consolidação do lazer enquanto mercadoria pela Indústria Cultural e torna-se 

pertinente dialogar com eles neste momento. Para os autores, a grande meta da 

Indústria Cultural é fornecer produtos adaptados ao consumo das massas, 

especialmente ao entretenimento. Assim, a diversão despiu-se de suas possíveis 

ingenuidades e aperfeiçoou-se o feitio das mercadorias através do consumo.  

 

O consumo definiu novos contornos e determinações para o lazer e isso vem sendo 

propiciado pela extraordinária mercantilização das relações da sociedade 
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globalizada. Desta forma ocorre a padronização das necessidades iguais. As 

pessoas passam a desejar objetos ou situações disseminadas como indispensáveis 

para se ter um estilo de vida dentro do esperado. Tal fato é marcante na fala dos 

catadores de papel ao associarem o lazer a questão financeira e à própria 

conceitualização internalizada de lazer enquanto status e diferenciação social.  

 

Um exemplo disso se encontra na fala da entrevistada ACÁCIA que afirma não ter 

lazer nenhum porque não tem dinheiro. Essa imagem indica que ela já tem uma 

idéia cristalizada: só tem lazer a pessoa que tem dinheiro para pagá-lo.  

 

Eu não tenho lazer. Isso é pra “alta” e não pra gente. A gente sai de 
vez em quando, se diverte em casa, mas esse lazer falado aí, a gente 
não tem não. (ACÁCIA) 

 

O lazer enquanto status e diferenciação social aparece em quase todo diálogo dos 

entrevistados e é cristalizado sob a forma de um pré-conceito individual e que se 

espalha por toda a sociedade. Para que a colocação anterior fique mais clara, o 

trecho abaixo mostra a visão onírica que o catador tem do lazer, que é traduzida em 

imagens de vidas “perfeitas” pregadas pelas novelas exibidas pela televisão, um dos 

maiores meios de persuasão da mídia de massa: 

 

Quando eu penso em lazer a imagem que vem na minha cabeça são 
aquelas atrizes lindas, com roupas maravilhosas, toda perfumada, 
numa praia, linda. Ah, essas coisas, sabe? De gente poderosa, feliz 
de verdade. Mas isso aí é pra quem pode, né? A gente fica só 
sonhando mesmo. Isso é só pra “alta” [classe], pra gente da “baixa” 
[classe], não. Pra nós é só isso aqui mesmo, o lixo. Como você acha 
que alguém olha pra gente aqui? Com medo, acha que a gente é 
favelado, mendigo, que vai roubar. Então a gente nem olha pra esse 
povo, pra não sofrer preconceito. Aí a gente fica só sonhando com 
esse lazer de verdade pra distrair um pouco, né? Porque aquilo que é 
felicidade. (GARDÊNIA) 

 
 
Neste depoimento é importante chamar a atenção para duas expressões: “essas 

coisas, sabe, de gente poderosa” e “porque aquilo sim [lazer da novela] que é 

felicidade”. De que felicidade os catadores de papel tratam? É possível perceber que 

este ideal está muito associado com o consumo de produtos da indústria cultural. 
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Neste âmbito, o processo de padronização cultural faz com que aceitemos meros 

produtos como verdadeiras obras de arte. Assim também acontece com os estilos 

de vida que são criados pelas novelas ou nos entretenimentos e que passam a ser 

sinônimo de felicidade. Então se cria a ilusão que somente é feliz aquela pessoa que 

tem o poder de compra e tem o dinheiro para se “mostrar”, se diferenciando dos que 

não têm e mantendo-se e sentindo-se “parte” desta sociedade. O consumo torna-se 

então indispensável para encontrar a felicidade. Em face dessa realidade, nem todas 

as pessoas podem ser consumidoras. Apenas desejar não basta, afinal para tornar o 

desejo realmente desejável e assim extrair o prazer do desejo, deve-se ter uma 

esperança racional de chegar perto do objeto desejado (WERNECK, ISAYAMA, 

2001). 

 

Dessa forma, como os catadores de papel não conseguem extrair o prazer dos seus 

desejos, eles não conseguem se sentir verdadeiramente felizes, afinal eles não têm 

acesso ao “lazer de verdade”, que é o concebido pela lógica de mercado e restaria a 

ele promover entretenimento e distração alienantes, algo para matar o tempo e 

escapar do tédio (WERNECK, 1998), tão pregado e enfatizado ela Indústria Cultural 

e fortalecido pelos meios de comunicação de massa. 

 

A mídia tem um papel crucial na criação de pré-conceitos e no fortalecimento de 

conceitos e é um veículo por onde a Indústria Cultural vende os seus produtos e 

suas ilusões de felicidade, assim a meta tão cobiçada por todos – no que se refere 

aos diversos produtos da Indústria Cultural encarregados de proporcionar diversão 

às pessoas, pode assumir muitas vezes, uma função de esquecimento, de 

exorcismo e de diversão alienados voltados para o alívio de tensões experimentadas 

no cotidiano. Por meio do divertimento a Indústria Cultural promove, assim, não 

apenas a formação, mas, sobretudo a conformação das pessoas. 

 

Percebe-se a questão do conformismo no trecho citado anteriormente “aí a gente 

fica só sonhando com esse lazer de verdade, pra se distrair um pouco, né?” 

(GARDÊNIA). Este fato é alarmante, uma vez que as pessoas passam a ter 

consciência da existência das desigualdades sociais na “pele”, mas mesmo assim se 

conformam e não fazem nada para mudar a situação que se encontram. Elas se 
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entregam à sua realidade e se sentem impotentes para mudar algo que é tão 

consolidado e tão forte.  

 

Como a sociedade é tida como imutável, é retratada pela Indústria Cultural como 

dura e cruel para que todos se identifiquem nela, mas, no entanto, são levados a 

crer que ela é impossível de ser modificada. Assim permanece o ciclo incansável de 

desigualdades sociais tendo como produto a dificuldade em formar indivíduos 

autônomos, independentes, reivindicadores e questionadores, tornando-os 

incapazes de tomar decisões transformadoras de sua realidade. 

 

Neste contexto de opiniões formadas sob a égide da indústria cultural-mídia-

consumo, tornou-se importante partir para questões que envolvessem a participação 

cidadã e política dos catadores/trabalhadores enquanto formas de vivenciar o lazer. 

O próximo tópico propõe, assim, analisar os principais aspectos identificados, nas 

entrevistas, como aqueles que interferem na constituição das representações sociais 

de lazer de catadores de papel da ASMARE: política, cidadania e trabalho. 

 

 

2.4 Lazer, política, cidadania e trabalho 

 

No decorrer das primeiras entrevistas percebeu-se que alguns catadores de papel 

tinham clara a questão das desigualdades sociais que abarcavam as suas vidas, 

porém não acreditavam em uma possível mudança e que tampouco acreditavam na 

força que tinham para lutar contra tal situação. Mostraram-se impotentes e se 

consideravam pequenos, insignificantes e, sobretudo, conformados. Tal fato é 

alarmante uma vez que a máquina capitalista é tão coercitiva que faz as pessoas 

acreditarem que o sistema é imutável e que cada um está em seu devido lugar. E 

assim também acontece com o poder de persuasão da Indústria Cultural que 

interfere nos estilos de vida e nas vivências de lazer. 

 

Ao retratarem as atividades que eles gostavam de realizar em seu tempo livre e ao 

apontarem a importância que estas representavam em suas vidas, a maioria dos 

catadores de papel faziam menção à palavra cidadania. Ao indagá-los sobre o 

significado da palavra cidadania, poucos entrevistados conseguiram definí-la. Os 
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catadores associavam-na a uma coisa boa, positiva. Daí decorrem novas e 

importantes reflexões: De que cidadania falam os catadores de papel? Eles 

realmente sabem o seu significado e a implicação deste conhecimento para as suas 

vidas? Porque esta palavra estaria em seu vocabulário, em suas conversas, sem ao 

menos eles saberem o sentido dela? 

 

Nas entrevistas, foi perguntado aos catadores se eles viam alguma relação entre 

lazer e política. Dos 14 entrevistados, 12 responderam que lazer e política não 

tinham nada a ver e os argumentos utilizados para explicar essa dissociação 

seguiram, basicamente, três linhas de pensamento. 

 

A primeira linha de pensamento foi referente ao lazer estar ligado a algo bom e a 

política, por sua vez, estar associada a aspectos maléficos como a corrupção, a 

impunidade e a permanência ou mesmo acentuação das desigualdades sociais, 

como pode ser verificado nas falas a seguir. 

 

Entrevistadora: Lazer e política, você acha que tem alguma coisa a 
ver? 
CRAVO: Para mim não. 
Entrevistadora: Por quê? 
CRAVO: Eu acho que não tem porque, ai meu Deus, eu não gosto de 
falar em política (risos). Eu acho que não tem nada a ver porque 
política é muita promessa e pouca atitude. E lazer é totalmente 
diferente. Lazer é uma diversão, é uma alegria e política você só vê 
tristeza. E cada coisa que fala e você acaba acreditando e não 
acontece nada de bom com a nossa vida, muito pelo contrário. 

 

ROSA: Eu acho que não porque lazer é uma coisa e política é outra. 
Quando você começa a lidar com a política, você começa a pensar no 
seu lazer e esquece dessa política tão suja. A política é uma coisa 
pesada e o lazer e pra descansar. 

 

A segunda linha de pensamento dos catadores de papel retrata a impotência de 

mudança perante a situação atual e deixa claro que toda a responsabilidade está 

nas mãos dos políticos. 

 

GIRASSOL: Não tem nada, nada, nada. Política você vai lá e vota nos 
rapazes e não sabe de nada. Na realidade a gente tem direitos, mas 
que direitos são esses? A gente só vota e quem sabe todo o resto são 
eles lá.  
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BEGÔNIA: Não tem nada a ver porque na política tem os homens lá 
que mandam. O lazer não tem nada a ver, é alegria, é divertimento. A 
política a gente só obedece. 
 
GARDÊNIA: não, lazer é uma coisa e política e outra. A gente não 
resolve nada, quem resolve são os “grandes” lá e a gente não tem 
participação nisso. 
Entrevistadora: Mas quem os coloca lá? 
GARDÊNIA: É, mas é só isso e ponto. Essa é a minha única 
participação. Obrigação. 
 
BONINA: Não tem a ver porque política vai tratar dos assuntos do país 
e não tem nada a ver com a gente. O lazer já tem. O lazer é nosso. A 
política não. 
 
 

A abstenção de resposta foi a terceira linha de pensamento. Isso acontecia porque, 

na maioria das vezes, as pessoas entrevistadas não conseguiam explicar 

verbalmente, mas faziam associações entre política como algo maléfico e o lazer 

como algo agradável. Dessa maneira, os entrevistados ACÁCIA, CAMÉLIA e DÁLIA, 

ÍRIS e BELADONA afirmaram que o lazer e política não tinham nada a ver, mas não 

sabiam expressar verbalmente o por quê. 

 

Por outro lado, os entrevistados AZALÉA e GÉRBERA responderam que lazer e 

política tinham relações: 

 

AZALÉA: É diferente, mas tem a ver. A política comanda o mundo real 
e o lazer comanda o mundo da imaginação. A política é a aparte ruim, 
mas tem que ter. A gente sofre muito com a injustiça, com os políticos 
ladrões e quem sofre é a gente. Quem é prejudicado é a gente 
mesmo. A gente sofre nas mãos deles, mas por outro lado tem a 
diversão, a alegria pra animar a gente um pouquinho, né? 
 
GÉRBERA: Eu acho assim, pelo menos no meu pensar que se não 
fosse tão corrupto, tanta roubalheira, que a gente não precisaria 
trabalhar tanto pra ganhar tão pouco. Porque eu tenho que sustentar o 
meu filho, a minha casa e sobraria mais tempo para eu cuidar dele, 
aproveitar. Dar mais oportunidade porque eu acho que eles não dão 
oportunidade pra gente.  
 
 

Diante das três linhas de pensamento referentes à relação entre política e lazer 

pelos catadores de papel, a primeira associando a política a aspectos nefastos e o 

lazer a elementos aprazíveis, a segunda linha retratando o conformismo referente à 

imobilidade política e a terceira linha á falta de opinião formada e verbalizada sobre 
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política, não diferenciam muito das respostas expressas pelos catadores AZALÉA e 

GÉRBERA que afirmaram que lazer e política têm uma ligação. 

 

Em geral, os catadores de papel demonstram uma falta de conhecimento e/ ou ação 

em relação aos seus direitos enquanto cidadãos e aos seus deveres, uma vez que 

conformismo parece ter tomado conta de suas realidades. Tal despolitização é 

preocupante uma vez que ela é um dos produtos requeridos pelo sistema vigente.     

Ao sistema não interessa ouvir as vozes das camadas empobrecidas da população 

e isso parece ser bem coerente com a situação dos catadores de papel. Os 

catadores trabalham informalmente, sem carteira assinada, sem condições básicas 

de higiene e são submetidos a todo tipo de preconceito, começando pelo deles de 

que para as pessoas da “baixa” classe não existe política e que eles não têm o 

poder de reivindicar, uma vez que não há ninguém que consiga ou queira ouvir as 

suas vozes. 

 
Reivindicar? Mas como? Que vai reivindicar alguma coisa? Quem vai escutar, 
eu que sou uma catadora pelo meu direito? Direito de quê mulher? É isso que 
eles vão falar comigo. Eu sei que eu sou uma cidadã, eu me considero, mas 
eles não. Não adianta eu querer, mas não poder. Então fica difícil, né? Eu não 
vou brigar com o mundo por causa disso. (ACÁCIA) 

 
Na atualidade brasileira vem crescendo a preocupação do lazer enquanto um fator 

básico para o exercício da cidadania plena e para a busca de uma vida com mais 

qualidade e sentido. (GOMES, 2008). O lazer está presente hoje não apenas na 

Declaração Universal dos Direitos humanos, mas também na Constituição Federal 

do Brasil, sendo previsto como um direito social. 

 

Assim, numa sociedade onde o lazer e um direito social, todos os cidadãos deveriam 

participar da produção coletiva de seus resultados. (PINTO, 2002), ou seja, há que 

se construir novos estilos de vida nos quais o desenvolvimento econômico caminhe 

passo a passo com o cultural e o social. 

 

Ao entender o lazer como um direito social e como um fator básico para o exercício 

da cidadania, procurou-se verificar se aos catadores de papel tinham conhecimento 

de que, no Brasil, o lazer era um direito previsto por lei. Este assunto foi introduzido 
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da seguinte maneira: “Vou te fazer uma afirmação e gostaria que você me 

respondesse se ela é verdadeira: todo cidadão tem direito ao lazer.” 

 

Em face dessa afirmativa, somente um catador de papel respondeu que todos 

tinham direito ao lazer: 

É verdadeiro. Todo mundo tem direito, mas tem alguns que não 
querem, né? Ficam vendo televisão, novela, né?  Se você puder ir é 
um direito que você tem. Porque se você está ali você está gastando 
um direito que você tem, né? Está correndo atrás de um direito. 
(GARDÊNIA) 

 

A entrevistada GARDÊNIA compreende o direito ao lazer como um direito de ir e vir, 

enquanto liberdade para se fazer o que quiser. Quando ele fala: Todo mundo tem um 

direito, tem uns que não querem e ficam vendo televisão, novela, né? Volta-se mais uma 

vez à questão da conceitualização internalizada de lazer, sendo uma atividade 

realizada fora do ambiente de casa e estando ligada ao fator econômico, ou seja, ao 

consumo. 

 

Os demais catadores ACÁCIA, GIRASSOL, BEGÔNIA, CAMÉLIA, AZALÉA, DÁLIA, 

HORTÊNCIA, CRAVO, ÍRIS, GÉRBERA, BELADONA, BONINA, e ROSA 

responderam a afirmativa que o lazer é um direito, porém só no papel porque eles 

estavam excluídos deste direito por fazerem parte da classe desfavorecida 

economicamente. 

 

Os catadores apontaram alguns fatores que limitam o seu acesso ao direito de se ter 

lazer. Para ACÁCIA, BEGÔNIA, CAMÉLIA, HORTÊNCIA, CRAVO, e ROSA o fator 

que limita o acesso ao direito ao lazer diz respeito à situação econômica: 

 

Está na lei, mas não é direito de todos. Não é porque nem todo mundo 
tem direito ao lazer e isso está errado. Só tem lazer quem tem 
dinheiro, condição. Essa lei foi criada só para a “alta” (classe) e se foi 
criada pra todo mundo, ela é uma farsa porque ela não é cumprida. 
(BEGÔNIA) 
 
É verdadeira, mas tem muita gente que mora na rua, debaixo de 
viaduto e como é que você acha que uma pessoa dessa vai ter lazer? 
Também não está na lei direito a moradia, saúde, educação? E essa 
gente, tem direito a que? E ao lazer então? É absurdo pensar em 
lazer pra essas pessoas.  A grande minoria tem lazer. A gente não 
tem não. (HORTÊNCIA) 
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É verdadeira. Mas tem muita gente que quer ter o lazer e não pode, 
né? Não tem condições financeiras. Igual a mim quando os meus 
filhos eram pequenos e eu tinha que puxar o carrinho e trabalhar dia e 
noite para dar sustento para eles, né? Eu não tinha lazer e eu nem 
sabia o que era lazer para você ter uma idéia. (ROSA) 
    

Já para GIRASSOL e ÍRIS o fator que limita o acesso ao direito ao lazer é a questão 

econômica agravada pela falta de espaços de lazer. 

 
É verdadeiro, mas quem fez essa ata aí tem muita consciência do que 
estava fazendo. Mas quase ninguém tem direito, principalmente as 
pessoas que moram longe, em favelas e têm que arrancar de casa 
para buscar o lazer em outros lugares. Como se quase não se tem 
dinheiro para pegar uma condução? Aí fica dentro de casa mesmo. 
(GIRASSOL) 
 
É verdadeiro, mas isso é bem divididinho, tipo por classes. Tipo, só 
tem a classe A, B ou C. O Resto não tem. E isso é simples, porque se 
tivesse uma pracinha, um espaço qualquer você teria lazer. A criança 
pegava a bicicletinha, o velotrol e ia brincar, se divertir. (ÍRIS) 

 

Os catadores de papel AZALÉA, DÁLIA e GÉRBERA o que limita o acesso ao direito 

ao lazer é a questão da falta de tempo, um aspecto enfatizado em outras respostas, 

como indicado anteriormente. Já para os catadores de papel BELADONA e BONINA, o 

que limita o acesso ao direito ao lazer é a junção do fator econômico à falta de tempo. 

 

É verdadeiro, mas são poucos os que têm, né? Porque eu mesmo 
queria muito ter o meu momento de lazer, mas só tem esse lazer os 
que trabalham pouco, oito horas por dia por exemplo. Eu não tenho 
tempo livre, trabalho muito, então eu não tenho lazer. (DÁLIA) 
 
E verdadeiro, mas nem todo mundo tem esse direito. Isso não 
acontece porque se acontecesse eu teria um tempo livre para o meu 
filho e não precisaria trabalhar tanto. Ai eu teria um lazer. (GÉRBERA) 
 
É um direito, mas só para alguns. Lazer só tem quem é rico. O pobre 
às vezes tem o tempo, mas não tem o dinheiro. (BELADONA) 
 
É verdadeiro, mas nem todos têm essa oportunidade. É que a grande 
maioria tem que ralar muito pra sobreviver e não tem tempo e quando 
tem tempo, não tem dinheiro. (BONINA) 

 

Pode-se perceber que é unânime a questão do conhecimento por parte dos 

catadores de papel o lazer ser um direito previsto por lei. E é unânime também a 

questão da exclusão desse direito de lazer no cotidiano dos catadores de papel, 

uma vez que o direito à moradia, à saúde e á educação é precária. Como se pode 
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repensar então a questão do lazer enquanto melhora na qualidade de vida e 

igualdade de direitos para todos os cidadãos? Como a cidadania pode caminhar de 

um lado com o progresso tecnológico e de outro com o vertiginoso crescimento e 

espoliação dos excluídos sociais? Há de se pensar na criação/ampliação da ideia de 

sociedades humanas e solidárias que sejam fundadas na construção de uma vida 

social baseada na cidadania social. 

 

A partir destas questões, tornou-se necessário captar o significado de cidadania 

para os catadores de papel e tentar entender se há alguma relação com o lazer, 

uma vez que o lazer integra os direitos básicos do cidadão na constituição brasileira 

e constitui então, um aspecto formador e garantidor da cidadania. 

 

A palavra cidadania foi uma das mais utilizadas pelos catadores de papel ao se 

referirem sobre os benefícios trazidos pelo trabalho. E o que causou estranheza, foi 

ao perguntá-los o significado desta palavra muitos não sabiam responder. Eles 

associavam “cidadania” a algo positivo, que lhes dava o sustento e fazia parte de 

seu cotidiano. 

 

Ao refletir-se sobre o senso de luta e a representação negativa que os catadores 

têm sobre a política, uma vez que esta é o resultado de experiências desfavoráveis 

como a corrupção e as promessas eleitorescas, percebe-se que os catadores de 

papel não estão envolvidos com os elementos da cidadania, tantas vezes citados 

por eles: o direito civil, o direito político e o direito social (MARSHAL, 1967). 

 

De acordo com os estudos de Amaral (2004), os direitos civis correspondem ao 

momento em que as mudanças na base econômica da sociedade exigiam a 

liberdade individual como pré-requisito para a existência não apenas do trabalho 

livre, mas também dos direitos e deveres referentes aos contratos privados e a 

concorrência no mercado. É constituído pelos direitos de liberdade religiosa e de 

opinião, formados pelo indivíduo frente ao estado. Assim os direitos civis são 

determinados pelas lutas sociais em defesa de novas liberdades contra velhos 

poderes. 
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Ao tratar a questão do lazer com os catadores de papel enquanto um direito, 

nenhum deles cogitou a idéia de reivindicar por ele, pois apesar de se sentirem 

injustiçados pela não efetivação do lazer enquanto um direito, se sentem impotentes 

para mudar a atual situação. 

 
Reivindicar? Mas como? Que vai reivindicar alguma coisa? Quem vai 
escutar, eu que sou uma catadora pelo meu direito? Direito de quê 
mulher? É isso que eles vão falar comigo. Eu sei que eu sou uma 
cidadã, eu me considero, mas eles não. Não adianta eu querer, mas 
não poder. Então fica difícil, né? Eu não vou brigar com o mundo por 
causa disso. (ACÁCIA) 

 

Neste depoimento, observa-se a depreciação de valor cristalizada pela 

entrevistada, ao pensar que enquanto catadora de papel ela não seria ouvida. 

Nessa fala consegue-se perceber como para ela a sua classe de trabalhadora, 

catadora de papel, é desprestigiada diante da sociedade e da justiça. 

 

Quando a catadora de papel fala: “Eu sei que eu sou uma cidadã, mas eles não”, 

demonstra que para ela, a sua classe de catadores de papel é negligenciada e 

esquecida pelo poder e isso gera um fator complicador, o conformismo. Isso é 

retratado ao final da fala: “não adianta eu querer e não poder. Eu não vou brigar 

com o mundo por causa disso”. Percebe-se a impotência da catadora de papel 

perante uma situação aparentemente imutável. Para ela não adianta lutar, porque 

a luta não leva a lugar algum, porque eles não têm poder para lutar contra o 

reforçador de suas mazelas, o sistema capitalista que é dirigido pelos seus 

representantes, os políticos e as empresas.  

            

Ao pensar nesta situação de conformismo e necessário partir para outro direito 

constituinte da cidadania, o direito político. Segundo Amaral (2004), direito político 

é entendido como a possibilidade do indivíduo participar do exercício do poder 

político, como um membro de um organismo investido de autoridade ou como 

eleitor de seus membros. Desta forma, uma ponderação torna-se pertinente: Em 

um país como o Brasil, onde o sufrágio universal é um direito e um dever de todo 

cidadão, os catadores de papel também são responsáveis pela escolha dos 

representantes políticos que governam o país, e este fato tem influência na 

situação que eles se encontram hoje. Obviamente, uma das vias mais importantes 
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para que cada cidadão tome consciência dessa situação e assuma o seu papel de 

sujeito político é o acesso a uma educação crítica, algo que lamentavelmente 

parece estar distante da vida cotidiana dos voluntários entrevistados. 

 

Ao pensar no poder político, direito de todo cidadão, fez-se aos catadores de papel 

a pergunta: Você enquanto cidadão pode reivindicar pelos seus direitos e entre 

eles, ao lazer. O que você acha que garante tais direitos? A resposta foi unânime 

ao afirmarem que a lei existe, mas não garante direito algum. Ao se falar na 

questão de voto e de que os responsáveis pela escolha e eleição dos políticos 

eram os cidadãos que exerciam o seu poder político, os catadores responderam: 

 

Olha, eu só voto e nada mais. Qualquer um que ficar lá vai ser a 
mesma coisa. Você vê, por exemplo, em todo lugar alguma obra 
sendo feita e tal, mas lá perto da minha casa o esgoto está correndo a 
céu aberto, entende? Na minha vida nada mudou e vai continuar 
assim porque a roubalheira nunca vai acabar. Se a gente roubar 
alguma coisa vai preso e com eles não acontece nada. Tem um amigo 
meu que está preso até hoje porque roubou uma lata de leite e um 
pacote de biscoito, e isso e duro né minha filha? (ACÁCIA) 
 
Ah, a gente vota porque tem que votar, né? É obrigação. E até hoje, 
quem já fez alguma coisa de diferente, pelo menos pra gente que 
precisa? Tem nada não, é tudo igual mesmo. E se a gente reivindicar, 
as coisas pioram para o nosso lado. (BEGÔNIA) 
 
O negócio deles é só promessa. Promete, promete e não faz nada. 
Esquecem tudo depois e a nossa situação fica na mesma. A gente 
não corre atrás não para ver se a gente consegue sobreviver. E o 
engraçado é que se a gente for parar para pensar, a gente que 
emprega eles, dá o voto para eles, e eles não dão o mínimo de 
dignidade pra gente, porque quem me deu esse emprego aqui foi a 
pastoral de rua e a Asmare. Eles não me deram nada, a não ser o lixo 
que eles jogam pela janela dos carros, né? Essa aí é a única 
contribuição que eles dão pra gente. É muita injustiça não é não? 
(CRAVO) 

 

O voto, direito legítimo do cidadão para escolher representantes que serão 

responsáveis pela construção de uma sociedade democrática na qual todos 

tenham acesso a uma vida digna é encarado somente como uma obrigação, uma 

vez que a maioria dos catadores de papel não acredita na garantia e segurança 

que um direito lhe deveria suprir. Na verdade eles acreditam que o direito que lhes 

resta é o do conformismo. 
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No que se refere ao direito social, segundo Amaral (2004), este diz respeito a tudo 

que se relaciona com um mínimo de bem estar econômico e de segurança; é o 

direito do indivíduo participar por completo da herança social, levando a vida de um 

ser civilizado, de acordo com os padrões prevalecentes na sociedade em que está 

inserido. 

 

Pensar neste direito social enquanto um meio que garante o mínimo de bem estar 

social, econômico e de segurança há de se pensar em como o sistema capitalista 

gerou elementos contrários ao previsto por lei, a situação econômica precária, a 

falta de segurança, de bem estar social, conformismo e o sentimento de 

impotência para alterar tal quadro degradante. 

 

O trecho abaixo retrata a rotina de um catador de papel e em seguida segue a 

anotação de um trecho do diário de campo feito logo após a entrevista: 

 

Olha a minha rotina aqui é a seguinte: eu cato papel a qualquer hora. 
Hoje por exemplo, eu estou virado e como o galpão aqui fecha a noite 
e às vezes eu estou de madrugada catando papel, eu coloco o meu 
carrinho escondido embaixo de um viaduto e durmo sentada 
esperando o dia clarear e descansando um pouco também, né?  A 
gente às vezes não tem tempo de tomar um banho e se confunde com 
o próprio lixo, às vezes nem sabe mais o que é o lixo e o que é a 
gente. Eu trabalho assim porque eu tenho uma filha e eu quero que 
ela estude. Não quero deixar o lixo como herança para ela. Eu não 
estou desprezando o lixo, pelo amor de Deus, até porque é ele que 
me dá o meu sustento e foi ele que me deu a minha dignidade. Já 
tentei trabalhar de tudo, faxineira, mas desde nova perdi os dentes, 
ando de sol a sol, já tive câncer de pele, quem vai contatar a gente 
assim? As veias das minhas pernas estão todas estouradas de tanto 
andar, mas fazer o que, né? A gente tem que se conformar com o que 
a vida deu pra gente, né? (GIRASSOL) 
 
 

Dando continuidade ao que estava explicando, a depoente GIRASSOL prossegue suas 
observações: 

 
 
Antes eu era fresca, eu tinha nojo do lixo, medo de pegar doença, 
esse mesmo nojo que as pessoas têm quando olham pra gente, eu 
tinha. Mas a vida faz a gente perder o orgulho. A miséria e a fome 
fazem a gente mudar de idéia. Eu aprendi e eu sou lixo e não tenho 
mais vergonha. Sou mesmo, já me acostumei e nem com o cheiro eu 
me incomodo mais. Isso tudo aqui pra mim é luxo. O que todos 
desprezam, o que não serve mais, me dá o de comer. A minha vida é 
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essa, sofrida, mas eu estou de pé e dando de comer e vestir pra 
minha filha e isso me basta. (GIRASSOL) 
 

Os aspectos destacados por GIRASSOL no fragmento anterior é bastante fiel vivida 

cotidianamente nos galpões de triagem. Sobre esta dura realidade, foram feitos alguns 

registros no caderno de registros a partir das observações efetuadas, como será transcrito a 

seguir. 

 
Anotação efetuada no dia 20/08/2009: Ao chegar ao galpão de 
triagem tive que me controlar para não tapar o nariz porque o cheiro 
de comida estragada estava insuportável. Cheguei perto do 
entrevistado e enquanto ele separava os materiais eu fui realizando a 
entrevista. Fiquei chocada com as condições de higiene e de trabalho. 
Eles não usam luvas nem máscaras. Poucas pessoas separam o lixo 
orgânico do lixo inorgânico e os catadores são obrigados a pegar com 
as mãos a comida estragada que se encontra misturada com os 
materiais recicláveis. A catadora separava papéis e plásticos e entre 
eles absorvente íntimo e papel higiênico e seringas hospitalares 
usados (sem nenhuma proteção). Fomos surpreendidos com uma 
ratazana gigantesca que saiu do meio dos materiais e eu tive que 
engolir o grito para não demonstrar preconceito quanto ao ambiente 
de trabalho habitual deles. Mas eu já estava tão chocada com a 
situação vivida pelos catadores de papel que aquela ratazana 
representava a mínima parte da vida de trabalho de mazelas que eles 
viviam e que valorizavam tanto, por ser a única coisa que realmente 
os supriam do sentimento de dignidade, tantas vezes falado por eles. 
Impressiona-me muito o valor atribuído ao trabalho que eles realizam 
aqui. 
 

A partir dessas ideias, será destacado mais um aspecto que se revelou 

fundamental para os catadores entrevistados: sua relação com o trabalho. Eles 

atribuem todas as suas conquistas, sejam elas financeiras ou sociais, ao trabalho. 

O trabalho, muito mais do que as leis e a política garantem aos catadores o 

mínimo de dignidade e a sua sobrevivência. 

 
O trabalho é uma categoria estudada por diversas áreas do conhecimento, sob 

várias vertentes. Ao falar em lazer no contexto urbano industrial fala-se também em 

trabalho, muitas vezes numa tentativa de compensar as frustações do trabalhador 

(DUMAZEDIER, 1979; LEFEBVRE,1999). 

 

Os estudos sobre o tema, o que é essencial para o avanço de uma área, fizeram 

com que o fenômeno lazer não fosse entendido somente como um momento de 

alívio de tensões e que fosse diametralmente oposto ao trabalho. Ao contrário, o 

lazer teria uma relação dialética com o trabalho, sendo ambos elementos 
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constituintes da mesma dinâmica social (GOMES, 2004). Considerando este ponto 

de vista, achou-se mais interessante abordar a questão do trabalho atentando para 

as peculiaridades de nosso contexto, vinculando essa realidade especialmente aos 

catadores de papel em questão. 

 

O trabalho e todas as suas formas laborais, juntamente com a expansão  do 

comércio entre as nações, reascende o debate sobre a promoção de padrões 

mínimos de trabalho. Tal questão confronta dois fóruns: as relações comerciais 

internacionais e a defesa dos direitos humanos.  

 

A expansão do comércio entre as nações insere o tema na definição de suas regras 

multilaterais na Organização Mundial do Comércio (OMC), sob a denominação de 

cláusula social. (CACCIAMALI, 2002). Quando determinadas normas laborais são 

aprovadas, obriga-se as partes a cumprí-las, sob pena de sanções legais. Assim, a 

inclusão de direitos trabalhistas nas relações comerciais internacionais transformou-

se em proposta política que divide os países em uma perspectiva norte-sul. Os 

governos dos países industrializados, com o apoio do setor empresarial e dos 

sindicatos, lideram a demanda de elevar internacionalmente os padrões mínimos 

trabalhistas, defrontando-se com a resistência dos governos e empresários dos 

países em desenvolvimento. Na prática, para estes últimos, os padrões mínimos 

representam aumento dos custos do trabalho e, principalmente, uma restrição 

adicional para suas exportações, visto que qualquer denúncia de infração implicaria 

em sanções comerciais, multas e/ou paralisação temporária das exportações, o que 

restringiria o desenvolvimento de seu sistema comercial. 

 

Os circuitos de informação, por outro lado, difundem a implementação de programas 

de defesa dos direitos humanos por iniciativa de instituições internacionais que 

compõem a Organização das Nações Unidas (ONU). Essa disseminação influencia 

mudanças de valores, ações políticas e políticas públicas em escala planetária, e 

também na definição e adoção de padrões mínimos trabalhistas. Estes últimos, sob 

a orientação da Organização Internacional do Trabalho (OIT), são apresentados e 

passam a ser compreendidos como direitos humanos.  
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Segundo Cacciamali (2002) a Declaração sobre os Princípios e Direitos 

Fundamentais no Trabalho foi adotada na Conferência Internacional do Trabalho da 

OIT em 18 de junho de 1998, 50 anos depois da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos da ONU, e desenvolve os direitos humanos compreendidos na área de 

competência da OIT, que adicionalmente também compõem a agenda da OMC. São 

quatro princípios que regem os direitos fundamentais, a saber: 1) livre associação e 

reconhecimento do direito de negociação coletiva; 2) eliminação de todas as formas 

de trabalho forçado; 3) efetiva abolição de trabalho infantil; e 4) eliminação da 

discriminação com relação ao emprego e à ocupação. Esses princípios constituem 

uma base mínima universal de direitos do trabalho para todos os países membros, 

independente de sua ratificação das convenções pertinentes.9 

  

Os países em desenvolvimento, embora apresentem resistência em acordar 

formalmente quaisquer dos itens integrantes da cláusula social, em virtude das 

possíveis sanções e potenciais prejuízos comerciais, estão avançando na aceitação 

e implementação dos quatro princípios e direitos fundamentais no trabalho. Porém, 

trabalhadores na agricultura, no serviço doméstico, imigrantes, os inseridos em 

pequenas empresas e no setor informal e aqui no caso em questão, os catadores de 

papel, não são contemplados, em muitos países, pela legislação laboral e da 

seguridade social e encontram-se excluídos tanto dos direitos trabalhistas derivados 

da operacionalização dos princípios, quanto da possibilidade de participarem e 

serem beneficiados pelas negociações coletivas. 

 

Além disso, o ambiente econômico contemporâneo configura um tipo de mercado de 

trabalho no qual um dos traços marcantes é o aumento da insegurança laboral, 

subjetiva e objetiva. Essa insegurança deriva tanto do menor ritmo de crescimento 

econômico e conseqüente menor criação de oportunidades de emprego, como das 

mudanças institucionais implementadas para atender às necessidades da 

flexibilidade laboral, e aquelas originárias das mudanças tecnológicas e da 

reestruturação produtiva, como, por exemplo, aumento do desemprego, mudança no 

conteúdo das ocupações e maior necessidade de manter a empregabilidade, entre 

                                                 
9 O acompanhamento das medidas tomadas e dos avanços sobre seu cumprimento é realizado por meio de 
relatórios anuais encaminhados pelos governos, empregadores, trabalhadores, ou em conjunto à OIT. Essa 
instituição, por sua vez, disponibiliza assistência técnica e outras formas de apoio para sua promoção e 
implementação.   
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outras. Assim, como o emprego formal não é acessível a todos no mercado atual, as 

outras formas de trabalho não protegido vêm sendo amplamente desenvolvidas em 

nosso meio. Têm-se assim não apenas a elevação dos índices de desemprego, mas 

também das várias formas de ocupação destituídas de direitos sociais e trabalhistas, 

com conseqüente agravamento da pobreza e da exclusão das maiorias sociais. 

Tem-se a precarização do trabalho. (WERNECK, 2001) 

 

Tal precarização do trabalho, segundo Cacciamali (2002) advém das formas de 

empregos que existem atualmente e que eliminam os direitos sociais trabalhistas: 

 

• Contratos coletivos: vêm sendo um dos principais instrumentos para 
flexibilizar relações de trabalho, e reduzir na prática os direitos 
trabalhistas. Há registros de que a jornada de trabalho padrão, por 
exemplo, é substituída, em quase todos os países, por arranjos que 
consideram diferentes sistemas de compensação anuais ou por contagem 
mensal ou semanal, limitando-se a jornada diária em geral para 10 horas, 
diminuindo a utilização das horas extras e seu sistema de remuneração 
adicional. Na Argentina, Brasil e Uruguai, as negociações coletivas 
introduzem a prática cada vez mais freqüente de compor a remuneração 
total do trabalhador pelo salário adicionado de uma parcela variável 
determinada por indicadores vinculados ao desempenho da empresa, 
como participação nos lucros, produtividade, diminuição de custos, índice 
de qualidade, etc. 
 

• Os contratos individuais de trabalho, por sua vez, também são modificados 
por meio de legislações que ratificam a flexibilização das relações de 
trabalho e a redução de seu custo. Estudo recente contemplando 18 
países latino-americanos indica que a maioria dos países da região adotou 
mudanças no contrato individual de trabalho, introduzindo contratos por 
tempo determinado, diferentes formas de subcontratação, extensão do 
período de experiência, ampliação dos motivos que permitem, e 
simplificam, os procedimentos para a dispensa injustificada e redução das 
indenizações. 
 

• Os contratos por tempo determinado reduzem os benefícios do 
trabalhador com relação à seguridade social, em virtude do tempo 
descontínuo de contribuição. Além disso, em alguns países, esses 
contratos foram formulados prevendo menores contribuições por parte dos 
empregadores e diminuindo a abrangência dos direitos sociais e 
benefícios. O resultado é o estabelecimento de dois tipos de 
trabalhadores: aqueles com abrangência plena dos direitos sociais, 
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subdivididos ainda por categorias de trabalhadores de acordo com 
regimes previdenciários especiais; e aqueles com abrangência limitada.10 

 
• As cooperativas de trabalhadores também representam uma expressão 
frequente de subcontratação de produtos e serviços no Peru e Brasil, por 
exemplo. Essa forma de terceirização não considera os sócios de uma 
cooperativa como empregados assalariados, portanto não há regra 
jurídica explícita que caracterize o vínculo de subordinação e continuidade 
entre empregador e empregado. Dessa maneira, os trabalhadores 
inseridos nessa relação de trabalho não se encontram incorporados nem 
ao sistema sindical, nem ao da seguridade social, e não possuem algum 
direito trabalhista, como salário mínimo da categoria profissional, proteção 
contra enfermidade ou doença profissional, férias, horas extras, entre 
outros. 

 
Uma das justificativas recorrente dos governos e representantes dos interesses 

empresariais para alterar as legislações trabalhistas nesta direção é a de diminuir o 

grau de informalidade do mercado de trabalho, incorporando maior número de 

trabalhadores ao sistema de seguridade social. Essa tendência, entretanto, não vem 

ocorrendo em vários países da região, como Brasil e Argentina, por exemplo. A não-

contribuição à seguridade social, além disso, foi agravada pela expansão do setor 

informal, pois uma das consequências das menores taxas de crescimento 

econômico, da reorganização do espaço e da estrutura produtiva e da concentração 

da renda na América Latina é a ampliação do espaço econômico para a ocupação 

no setor informal. (CACCIAMALI, 2000) 

 

Conforme indica a autora citada anteriormente, ao final da década de 1990 as 

estatísticas oficiais – em geral subestimadas pela complexidade e difícil mensuração 

do setor informal – evidenciavam que, entre as economias mais importantes da 

América Latina, quase metade dos ocupados exerce seu trabalho nesse setor, 

exceto Chile e México que apresentam níveis em torno de 40%. A deterioração 

institucional do mercado de trabalho na maioria dos países latino-americanos vem 

acarretando a diminuição da cobertura da seguridade social pública que alcança, 

nesse mesmo período, cerca de dois terços do total dos ocupados dos setores 

público e privado, exceto no Chile onde o percentual atinge 77%. Assim, o 

aprofundamento do processo de internacionalização das economias, e das próprias 

                                                 
10 Nesses termos, não restringir a utilização dessa modalidade de contrato para um percentual de novos empregos 
ou defini-los apenas para a fase inicial do ciclo de vida profissional, por exemplo, jovens ou primeiro emprego, 
constitui um fator adicional para a não-contribuição ao sistema de seguridade social e pode ter conseqüências 
sobre o nível de renda e a qualidade de vida das camadas populares, ampliando os índices de pobreza. 
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sociedades, latino-americanas decorrente da maior liberalização comercial, induz um 

conjunto de desafios, nos campos da política trabalhista e da política social, para 

promover o progresso social e a distribuição de renda paulatinamente ao aumento 

da riqueza. 

 

Diante deste quadro de crescente precarização do trabalho e aumento paulatino do 

mercado informal que carrega todas as suas consequências como a destituição dos 

direitos trabalhistas e logo, sociais, buscou-se entender importância dada ao 

trabalho pelos catadores de papel. Diante da situação de exclusão vivida por eles, o 

que este trabalho, informal, destituído de direitos, responsável em grande parte pelo 

aumento de sua pobreza, pelo aumento de suas incertezas devido à falta de 

garantias, pela ausência do significado de cidadania, representa para eles? 

 

Os catadores de papel que fizeram parte da pesquisa não possuem carteira 

assinada e nem um contrato formal. Eles fazem parte de uma cooperativa, são 

membros associados. Associam-se mediante a aceitação de algumas regras, como, 

por exemplo, não ter nenhum vício, não consumir bebidas ou drogas, seguir os 

horários de catação de material reciclável e triagem impostos pela instituição, e o 

principal, bater a meta de catação de papel. Ser um “membro associado”, mesmo 

não tendo direito trabalhista algum representa um status para alguns catadores: 

 
Eu sou sócio aqui. Sou um membro associado. E assim é melhor 
porque eu é que faço o meu horário, eu trabalho para mim mesmo, 
não trabalho para os outros. Mas eu também não posso deixar muito 
solto não, porque se eu não bater a meta tudo complica, eu fico sem 
dinheiro e até sem trabalho, porque eles colocam outro aqui no meu 
lugar. (GIRASSOL)  

 
Ter uma flexibilização de horários11 e a meta como única imposição, traz a ilusão de 

que se é “dono do negócio” e de si mesmo, ou seja, de suas doenças trabalhistas, 

de seu transporte e de tudo mais que deveria ser assegurado pela instituição 

empregadora.  

 
                                                 
11 O catador pode estar na posição de decidir quando ou não trabalhar, mas o fator crucial é a questão do 
controle sobre o preço dos recicláveis e isso definitivamente está nas mãos da indústria.  Eles se auto-empregam, 
mas na realidade eles vendem sua força de trabalho à indústria da reciclagem, sem contudo terem acesso à 
seguridade social do mundo do trabalho oficial. Na verdade, a catação barateia o custo de operação do 
intermediário e da indústria de reciclagem, já que a inserção informal do catador desobriga tanto a indústria, 
quanto o intermediário de suas responsabilidades sociais (DIAS, 2002). 
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Apesar de tal ilusão a grande maioria dos catadores de papel, afirma preferir um 

emprego formal e com carteira assinada: 

 
Olha eu não vou falar pra você que eu não agradeço por eu estar aqui 
não, porque antes eu ficava na rua porque eu não conseguia arrumar 
emprego em lugar nenhum, sabe? Mas na verdade eu sonhava era 
com um emprego de verdade, carteira assinada e tudo. Porque ai eu 
tinha meus direitos, porque aqui um dia que eu não tiver saúde, ficar 
doente, eu não venho trabalhar e perco um dia de serviço, eu perco 
dinheiro. E posso até perder esse aqui, sabe? É difícil você fica vendo 
as pessoas idosas trabalhando aqui, sabe? Até quando ela vai 
aguentar? E depois? Vai se virar como? Eu tenho medo é só do futuro 
mesmo, mas eu não reclamo não porque é isso que eu tenho. 
(DÁLIA)  

   

Seguiu-se com a pesquisa perguntando aos catadores de papel sobre a importância 

do trabalho em suas vidas e foi possível obter varias respostas complementares. 

Para os catadores AZALÉA, GARDÊNIA, HORTÊNCIA, ÍRIS, GÉRBERA, E a 

importância em trabalhar se encontra em ter condições materiais de sobrevivência 

ou de consumo: 

 

É muito importante. É tudo, porque sem ele eu não como, eu não vivo, 
eu não me visto. É tudo mesmo. Pra conseguir ter as minhas coisas, 
porque se eu não fizer por mim, quem vai fazer? Eu não tenho 
condições de não trabalhar, eu tenho que comer. (AZALÉA) 

 
A importância do trabalho é que a gente arruma dinheiro, eu adoro 
trabalhar porque eu trabalho desde os dez anos idade , eu cresci e fui 
criada na roça e eu fico feliz no meu serviço e ganhando o meu 
dinheiro. (GARDÊNIA)  

 
É muito importante, porque mesmo não sendo bom porque eu tiro 
pouco, mas dá para sustentar os meus filhos entendeu? E você 
trabalhando você tem o seu dinheiro, sua dignidade e se você não 
trabalhar, você não tem e vamos supor, se você quer um móvel ou 
uma roupa, você compra, porque se você não tem dinheiro, não tem 
como adquirir nada. (HORTÊNCIA) 

 
É muito importante porque eu gosto de ter o que é meu. Eu não gosto 
de depender de nada de ninguém. Eu posso estar sujo na rua, mas eu 
tenho dinheiro no bolso. Então, eu nunca fui de pedir na minha vida, 
mesmo quando eu morava na rua, eu nunca gostei de pedir, eu 
sempre gostei de trabalhar. Porque eu gosto é de comer bem. Eu  sou 
um nego metido (risos), digno. Se eu comi frango essa semana, 
semana que vem eu quero comer outra coisa. Eu não gosto de 
comprar pouca coisa, quando eu vou ao supermercado eu falo com a 
minha filha pode escolher e o que ela pedir para levar eu levo. “O que 
você quer? Eu quero isso. Então pega lá e põe no carrinho”. Então 
tem que ter dinheiro pra pagar e tem que trabalhar pra isso. (CRAVO) 
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Para os catadores ACÁCIA, GIRASSOL, BEGÔNIA, CAMÉLIA, DÁLIA, BELADONA, 

BONINA e ROSA a importância em trabalhar advém do fato de se sentir útil e bem 

consigo mesmo: 

 
Nossa mãe! A gente sem trabalho não é ninguém, né? Não tem como 
não trabalhar. O trabalho faz parte da nossa vida, né? Porque sem 
trabalho eu já tinha morrido, né? Porque eu achei o material reciclável 
para fazer a minha vida, né? Porque o que os outros falam que é lixo 
eu consegui tirar o meu sustento, né? Daquilo que as pessoas 
descartam, falam que é lixo, é trabalho. É digno como qualquer um. 
Eu aposto mais na vida, num mundo melhor. Eu me sinto vitoriosa, 
porque eu bebia dois litros de pinga por dia, eu trabalhava dia e noite 
para criar os meus filhos, né? Então para eu ser uma pessoa hoje, 
digna, reconhecida mundialmente, pra mim é uma grande vitória. E 
sinal de que tudo na vida é possível, mudança na vida da gente 
através do trabalho. (ROSA) 

 
Trabalho é muito importante, por causa do meu ego, sabe? 
Muito...você e doida? Enquanto Deus me der um “arzinho” pra eu 
respirar eu quero estar me movimentando, sentir que sou um ser. 
(ACÁCIA) 

 
É muito importante, porque ocupa a mente, pelo menos eu sempre 
falo, no meu caso, um homem à toa, você não inventa de mexer com  
drogas, com nada dessas coisas. (GIRASSOL) 

 
Porque é muito importante, né? Porque não trabalhar e ficar só com o 
serviço de casa a gente não se sente bem, né? Então eu gosto de 
trabalhar, eu me sinto útil, prestativa. (BEGÔNIA) 

 
É muito importante, porque é daqui que eu vivo, que eu tenho as 
minhas coisas, a minha independência. Sem ele eu não sou gente, 
não sou nada, não sou humana. (CAMÉLIA) 

 
É muito importante porque se você fica em casa , você deita no sofá, 
fica numa cadeira, fica toda dura, e aqui você movimenta e fica com 
saúde. Sem trabalho a gente entra em depressão. Fica sem utilidade 
na vida. (DÁLIA) 

 
É muito importante porque eu já estou acostumada em sair de manhã 
e chegar a noite em casa. O dia inteiro dentro de casa, você não 
consegue sair nem no terreiro, parece que fica paralisada, em 
depressão e eu não gosto. Tenho que me sentir útil, se não eu fico a 
tempo de enlouquecer. (BELADONA) 

 
 

Como evidenciam os depoimentos anteriores, para a maioria dos catadores 

trabalhar é sinônimo de utilidade, sobrevivência, poder de consumo e o poder 

subjetivo de ter dignidade e ser respeitado. Apesar da catação de papel ser um 
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trabalho cansativo e pesado, todos os catadores entrevistados afirmaram que 

independente das dificuldades, o importante é estar empregado, porque eles 

realmente se sentem felizes enquanto trabalham, pois eles gostam de trabalhar. Ao 

pensar nesta questão de que os catadores gostam de trabalhar, tentou-se 

estabelecer uma conexão entre o trabalho o lazer, uma vez que eles se imbricam, 

mas muitas vezes recebem conotações opostas. Assim, perguntou-se aos catadores 

se eles consideravam o seu trabalho como lazer e se essa relação era possível. 

 

Dos 14 entrevistados, oito (GIRASSOL, BEGÔNIA, CAMÉLIA, AZALÉA, 

HORTÊNCIA, ÍRIS GÉRBERA e BONINA) afirmaram que o trabalho não era 

considerado como lazer e que era impossível ter lazer no trabalho. Os trechos 

abaixo confirmam a afirmação: 

 

Pra mim não tem nada a ver. Não tem espaço pra isso não, porque o 
trabalho e profissional, é sério e não tem como misturar brincadeira 
aqui não. Você tem que estar concentrado pra mexer nessas 
maquinas aqui, não tem nada a ver não. Lazer e distração, diversão, 
não tem nada a ver. (GIRASSOL) 

 
Não considero não porque o trabalho que a gente faz aqui é muito 
bobo, muito sujo, sei lá. Lazer a gente sempre aprende algo. Não tem 
nada a ver e eu acho que não tem jeito de ter lazer aqui não, é muito 
sujo, tumultuado. (BEGÔNIA) 

 
Já os demais entrevistados (ACÁCIA, DÁLIA, GARDÊNIA, CRAVO, BELADONA e 

ROSA) consideravam o trabalho que realizavam como um momento de lazer: 

  

Eu considero aqui um momento de lazer sim porque eu me divirto 
muito aqui.  Eu me divirto. Eu falo assim: eu vou ficar uma semana em 
casa e daí eu não agüento fico querendo vir pra cá, porque aqui eu 
me divirto, eu brinco, eu xingo quem eu tenho que xingar, eu fico 
zoando o pessoal, os meus colegas aqui, é muito bom, é um lazer pra 
mim. (ACÁCIA) 

 
Ah, considero sim. Porque a gente trabalha muito, né? Se você está 
nervoso você acaba se distraindo aqui com as pessoas, com o 
serviço, sempre tem uma embalagem nova no mercado e ai a gente 
vai e pensa em alguma coisa nova pra criar e conhecer coisas novas. 
E ás vezes você está cansado do trabalho mesmo que é pesado e 
aqui mesmo você se distrai com os colegas, faz um batuque de vez 
em quando nos intervalos. Ah, eu acho que os dois (o lazer e o 
trabalho) são tudo a mesma coisa, a mesma realidade, um completa o 
outro. Um é profissional, o outro é emocional, é conhecimento pra 
vida. E eu gosto dos dois porque os dois me completam. Não sei viver 
nem sem um e nem sem o outro. [risos] (ROSA) 
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A dicotomia entre o trabalho e o lazer ainda persiste no discurso de muitas pessoas. 

Há uma supervalorização do trabalho enquanto um mantenedor da dignidade que 

supostamente expressa cidadania e o caráter subjetivo da utilidade. O lazer, em 

contraponto, também é valorizado em certa medida, especialmente na mídia e pela 

Indústria Cultural enquanto um estilo padronizado de vida, pautado por sua 

frivolidade necessária, prazer “inquestionável” e compensador. 

 

Estamos diante de uma situação complexa: como o lazer, enquanto um fenômeno 

educativo, pode transformar-se de objeto mercadoria a objeto de cidadania? Como 

as pesquisas acadêmicas podem interferir neste quadro de despolitização social e 

conformismo das maiorias sociais? Há um longo e árduo caminho a ser percorrido, 

estudado e divulgado, porque os olhares e as vozes dos excluídos sociais devem 

ser considerados e vistos por todos aqueles que se interessem por uma efetiva 

transformação social e cultural, comprometida com uma sociedade mais humana, 

mais solidária e menos desigual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
Esta pesquisa teve como objetivo geral compreender as representações sociais de 

lazer de catadores de papel da ASMARE. Para alcançá-lo foi necessário, em um 

primeiro momento, compreender como o lazer é assimilado e apreendido por 

catadores de papel, verificando a partir de quais vias de comunicação organizam 

seus entendimentos. 

 

Sobre este aspecto, verificou-se que as informações referentes ao fenômeno lazer 

são ditadas pela Indústria Cultural e são veiculadas aos catadores de papel através 

da mídia de massa – como a televisão, o rádio, o jornal e a Internet, aqui 

classificados como comunicação direcional – e pela comunicação não institucional, 

aqui retratada pela conversação. Tais informações referentes ao lazer são 

carregadas pelo discurso do consumo e de um novo estilo de vida pautado no 

imediato prazer instantâneo e na busca pela “verdadeira” felicidade. Diante disto, 

buscou-se compreender se o grau de instrução dos catadores de papel teria 

influência na busca por informações de lazer e/ou na apreensão destas. Percebeu-

se então que, independentemente do grau de instrução, não há um processo de 

filtragem das informações. Estas são reproduzidas e reforçadas através do discurso 

da mídia de massa, ou seja, o entendimento de lazer enquanto um produto a ser 

consumido. 

 

A pesquisa também procurou discutir o campo de representação social formado por 

estes sujeitos considerando as vias de comunicação, informações recebidas, 

interpretações elaboradas e atitudes tomadas em relação ao lazer. Neste âmbito, a 

investigação realizada evidenciou que assim que a informação sobre o lazer é 

recebida pelo sujeito da pesquisa, esta é apreendida através da formação de 

imagens e de conceitos. Dentro desta lógica, compreendeu-se que as imagens 

formadas pelos catadores de papel, em relação ao lazer, acontecem de maneira 

diferenciada. De um lado, observa-se uma relação negativa em relação ao lazer, que 

tem como causa a falta de acesso por conta do fator econômico que está 

diretamente ligado ao lazer mercadoria, pregado pela indústria cultural. De outro 

lado, constata-se uma relação positiva em relação ao lazer. Apesar do fator 
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econômico estar presente enquanto fator limitante, muitos catadores entrevistados 

possuem uma projeção e um anseio em relação ao lazer. Eles conseguem perceber 

e vislumbram a possibilidade de um dia ter o lazer, que é o definido pela indústria 

cultural. Ambos as perspectivas têm como barreira fundamental de acesso ao lazer 

a questão do tempo, do dinheiro e da violência. 

 

Na tentativa de se colher informações importantes no que se refere à construção 

cognitiva do objeto desta pesquisa por parte dos catadores de papel, seguiu-se com 

a noção de importância e do conceito do lazer na vida dos sujeitos investigados.  Os 

dados evidenciaram que a importância do lazer reside no descanso da mente e na 

distração; no prazer em estar com a família, como um momento de aprendizagem e 

por ser um momento propício à felicidade. Em relação ao conceito de lazer, foram 

constatadas atitudes favoráveis (o lazer considerado como muito importante na vida 

das pessoas) e desfavoráveis em relação ao fenômeno (o lazer não representava 

“nada” em suas vidas, negação decorrente do fato de que o fenômeno era visto 

como algo que não pertencia ao cotidiano daqueles sujeitos).  Em ambos os casos, 

os fatores cerceadores do lazer, como o tempo e a questão financeira influenciaram 

na constituição da RS de lazer, bem como na atitude tomada em relação a ele. 

 

A questão do tempo para os catadores de papel está ligada à produtividade. Por 

mais que se reclame a falta de tempo para realizar outras atividades, a questão da 

ocupação também está muito presente. O “não fazer nada”, na verdade, é perder 

tempo e, em contrapartida, ter tempo “sobrando” é abrir as possibilidades para o 

desvio deste tempo: como a “bebedeira”, a preguiça e até mesmo a depressão.  

 

Apesar desta constatação, os catadores de papel gostariam de ter mais tempo para 

realizar as atividades que mais apreciam. Assim, descrevem a importância do 

aumento de seu tempo livre destacando as atividades que são ou poderiam ser 

realizadas neste tempo “aproveitado”: ressaltaram a ocupação deste tempo com 

obrigações domésticas, atividades realizadas com a família e atividades realizadas 

fora de casa. 

 

 A questão do fator financeiro, para os catadores de papel, é determinante para a 

vivência de seu lazer. Constatou-se que alguns afirmam não ter acesso ao lazer e 
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que esta possibilidade não faz parte de sua rotina de vida. Porém, ao verificar as 

atividades realizadas por eles durante o seu tempo livre, constatou-se que os 14 

entrevistados vivenciam atividades de lazer. Ao analisar o conjunto dos depoimentos 

foi possível constatar que, por trás desta contradição, está a percepção de que o 

conceito de lazer formado pelos catadores de papel entrevistados é de que este 

fenômeno está diretamente ligado ao consumo de mercadorias, ao aspecto onírico, 

hedonístico e glamouroso empregado pelo estilo de vida de lazer, não fazendo 

assim, parte de seu cotidiano – que muitas vezes é pesado, repetitivo, sem 

perspectivas e sonhos e logo, infeliz. 

 

Dessa forma, como os catadores de papel não conseguem extrair o prazer dos seus 

desejos, eles não conseguem se sentir “verdadeiramente felizes”. Afinal, eles 

entendem que não têm acesso ao “lazer de verdade”, que é o concebido pela lógica 

de mercado. Restaria ao lazer promover entretenimento e distração, algo tão 

pregado e enfatizado pela Indústria Cultural e fortalecido pelos meios de 

comunicação de massa. 

 

Por meio do divertimento a Indústria Cultural promove, assim, não apenas a 

formação, mas, sobretudo a conformação das pessoas. Como a sociedade é tida 

como imutável, é retratada como dura e cruel para que todos se identifiquem nela, 

mas, no entanto, são levados a crer que ela é impossível de ser modificada. Assim 

permanece o ciclo incansável de desigualdades sociais tendo como produto a 

dificuldade em formar indivíduos autônomos, independentes, reivindicadores e 

questionadores, capazes de tomar decisões transformadoras de sua realidade. 

 

A pesquisa procurou, ainda, identificar e analisar os principais aspectos que 

interferem na constituição das representações sociais de lazer de catadores de 

papel da ASMARE. No conjunto das respostas dos depoentes três aspectos se 

destacaram: a relação do lazer com a política, com a cidadania e com o trabalho. 

Com relação ao primeiro destes aspectos – lazer e política – foi constatado que dos 

14 entrevistados, 12 responderam que lazer e política não tinham nada a ver e os 

argumentos utilizados para explicar essa dissociação seguiram, basicamente, três 

linhas de pensamento. 
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A primeira linha de pensamento foi referente ao lazer estar ligado a algo bom e a 

política estar ligada a fatos ruins como a corrupção, a impunidade e a permanência 

ou mesmo acentuação das desigualdades sociais. A segunda linha retratou a 

impotência de mudança perante a situação atual e deixa claro que toda a 

responsabilidade está nas mãos dos políticos. Por sua vez, a terceira linha de 

pensamento foi a abstenção de resposta, na maioria das vezes por não saber 

explicar verbalmente, mas fazer associações entre política como algo negativo e o 

lazer como algo positivo, indicando assim uma visão maniqueísta no trato desses 

temas. Em geral, os catadores de papel demonstram uma falta de conhecimento 

e/ou ação em relação aos seus direitos enquanto cidadãos e aos seus deveres, uma 

vez que conformismo parece ter tomado conta de suas realidades. Tal 

despolitização é preocupante uma vez que ela é um dos produtos requeridos pelo 

sistema vigente. 

 

Por entender o lazer como um direito social e como um fator básico para o exercício 

de cidadania, procurou-se verificar se aos catadores de papel tinham conhecimento 

de que, no Brasil, o lazer era um direito previsto por lei. Constatou-se que, para os 

entrevistados, o lazer é um direito, porém só no papel, uma vez que eles se 

consideram excluídos deste direito por fazerem parte da classe desfavorecida 

economicamente. Os catadores apontaram como fatores limitantes do seu acesso 

ao direito de se ter lazer, a desfavorável situação econômica, a falta de espaços de 

lazer e a questão da falta de tempo. 

 

Ao refletir-se sobre o senso de luta e a representação negativa que os catadores 

têm sobre a política, uma vez que esta é o resultado de experiências desfavoráveis 

como a corrupção e as promessas eleitorescas, percebeu-se que os catadores de 

papel não estão envolvidos com os elementos da cidadania, tantas vezes citados 

por eles: o direito civil, o direito político e o direito social. 

 

Ao tratar a questão do lazer com os catadores de papel enquanto um direito, 

nenhum deles cogitou a idéia de reivindicar por ele, pois apesar de se sentirem 

injustiçados pela sua não efetivação, se sentem impotentes para mudar a atual 

situação. Ao pensar nesta situação de conformismo partiu-se para outro direito 

constituinte da cidadania, o direito político. O voto, direito legítimo do cidadão para 
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escolher representantes que serão responsáveis pela construção de uma sociedade 

democrática na qual todos tenham acesso a uma vida digna é encarado somente 

como uma obrigação, uma vez que a maioria dos catadores de papel não acredita 

na garantia e segurança que um direito lhe deveria suprir. Na verdade eles 

acreditam que o direito que lhes resta é a passividade. Diante desta forma de pensar 

e agir, o ciclo vicioso das desigualdades se perpetua e as vozes dos excluídos 

sociais continuam fracas, quase desaparecidas. 

 

Pensar neste direito social enquanto um meio que garante o mínimo de bem estar 

social, econômico e de segurança há de se refletir sobre como o sistema capitalista 

gerou elementos contrários ao previsto por lei, a situação econômica precária, a falta 

de segurança, de bem estar social, conformismo e o sentimento de impotência para 

alterar tal quadro degradante.  

 

A partir dessas ideias, será destacado o último aspecto analisado que se revelou 

fundamental para os catadores entrevistados: sua relação com o trabalho. Diante do 

quadro de crescente precarização do trabalho e aumento paulatino do mercado 

informal que carrega todas as suas conseqüências, como a destituição dos direitos 

trabalhistas e logo, sociais, buscou-se entender importância dada ao trabalho pelos 

catadores de papel. Diante da situação de exclusão vivida por eles, o que este 

trabalho, informal, destituído de direitos, responsável em grande parte pelo aumento 

de sua pobreza, pelo aumento de suas incertezas devido à falta de garantias, pela 

ausência do significado de cidadania, representa para eles? 

 

Constatou-se que ser um “membro associado”, mesmo não tendo direito trabalhista 

algum, representa um status para alguns catadores. Além disso, ter uma 

flexibilização de horários e a meta como única imposição, traz a ilusão de que se é 

“dono do negócio” e de si mesmo, ou seja, responsável pelas suas doenças laborais, 

de seu transporte e de tudo mais que deveria ser assegurado pela instituição 

empregadora. Apesar de tal ilusão, a grande maioria dos catadores de papel 

entrevistados, afirma preferir um emprego formal e com carteira assinada. 

 

Tentando assimilar a importância que o trabalho representava na vida desses 

sujeitos, constatou-se que o valor desta atividade se encontra na possibilidade de 
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prover condições materiais de sobrevivência e possibilitar o consumo. Para a 

maioria dos catadores trabalhar é sinônimo de utilidade, decorrente do poder 

subjetivo de ter dignidade e ser respeitado. Apesar da catação de papel ser um 

trabalho cansativo e pesado, todos os catadores entrevistados afirmaram que 

independente das dificuldades, o importante é estar empregado, porque eles 

realmente se sentem felizes enquanto trabalham, pois eles gostam de trabalhar. Ao 

pensar neste gosto, tentou-se estabelecer uma conexão entre o trabalho o lazer, 

uma vez que eles se imbricam, mas muitas vezes recebem conotações opostas. 

Assim, ao perguntar aos catadores de papel se eles consideravam o seu trabalho 

como lazer e se essa relação era possível, constatou-se que dos 14 entrevistados, 

oito afirmaram que o trabalho não era considerado como lazer e que era impossível 

ter lazer no trabalho. Já os demais entrevistados consideraram o trabalho que 

realizavam como um momento de lazer, revelando que a dicotomia lazer/trabalho 

persiste nos discursos dos catadores de papel pesquisados. 

 

Em suma, em face das reflexões aqui empreendidas, foi possível constatar que as 

representações sociais de lazer dos catadores de papel estudados estão 

relacionadas com os produtos a serem consumidos no sentido de gerar vivências 

oníricas, prazerosas, reconfortantes, aliviadoras de tensões e fonte infindável de 

felicidade. Ter lazer é estar na “alta”, é fazer parte de uma sociedade que compra, 

que se diverte, que descansa, que tem tempo e dinheiro, que é respeitada, que não 

sofre preconceitos, que tem direitos e que é escutada, porque as leis são feitas por 

eles e para eles. Essas representações sociais incidem diretamente na formulação 

do conceito que estes trabalhadores têm de lazer. Se o lazer é tudo isso, é um 

fenômeno inexistente em sua cotidianidade, pois, de acordo com suas afirmações, 

eles não dispõem de tempo disponível e não têm condições financeiras favoráveis, 

logo não detêm o poder de compra e são incapazes de consumir o lazer mercadoria.  

 

Por isso, grande parte dos catadores de papel afirma não ter momentos de lazer, 

desconsiderando as atividades de seu dia a dia enquanto vivências significativas. 

Quando apreendem que tal fenômeno não faz parte de sua realidade, alguns 

afirmam que o lazer não tem significado nenhum em suas vidas, mas que gostariam 

muito de tê-lo. E para outros catadores o lazer se enquadra enquanto uma 

possibilidade de progressão e de aumento de qualidade de vida.  
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Estamos diante de uma situação complexa: como o lazer enquanto um fenômeno 

educativo pode transformar-se de objeto mercadoria a objeto de cidadania? Como 

as pesquisas acadêmicas podem interferir neste quadro de despolitização social e 

conformismo das maiorias sociais? 

 

Há um longo e árduo caminho a ser percorrido, estudado e divulgado. As pesquisas 

dedicadas a problematizar as dificuldades estruturais, institucionais, educacionais e 

culturais devem ser estimuladas, procurando atentar para as realidades de grupos 

excluídos socialmente. É imprescindível que as mazelas sociais sejam conhecidas e 

analisadas criticamente, tendo em vista contribuir com uma mudança social e real. 

Enquanto integrante da cidadania, o lazer pode ser um aliado da criticidade, pois, 

acessa as emoções, os sentidos e, por meio da alegria, pode contribuir com o 

questionamento da ordem social vigente. É necessário abrir o coração e tirar as 

vendas dos olhos para enxergar a realidade brasileira, e as pesquisas dedicadas a 

esta questão podem colaborar ao dar uma parcela de contribuição para a mudança 

deste quadro. 

  

No caso desta pesquisa, uma mudança desta realidade degradante passa pela 

consideração do lixo como um luxo. Para os catadores de papel o lixo que é 

desprezado por muitos é um luxo para eles, uma vez que lhes possibilita 

(sobre)viver. Esta constatação é alarmante, pois, a situação social e econômica do 

grupo de trabalhadores pesquisados não os permite vislumbrar outras possibilidades 

de existencia, fazendo com que se contentem e valorizem apenas a sobrevivência. 

Tal aceitação estimula a passividade e faz com que se perpetue, ainda mais, o 

quadro de exclusão social destes catadores de papel. 

 

Diante disso, este “luxo” acaba ocultando/perpetuando as sérias desigualdades 

sociais. Isso precisa ser problematizado porque interfere profundamente nas RS de 

lazer deste grupo. Para os catadores de papel pesquisados, a aceitação e o 

conformismo passam a fazer parte de seu cotidiano e o lazer é considerado um 

artigo de luxo, mas um “luxo” que se restringe a sobrevivência, ou seja, que está nos 

seus sonhos e muito distante de suas realidades.  
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