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Considerações preliminares: Tema pesquisado, marco referencial e metodologia 

 

 

Considerar o lazer como um campo de estudos, vivências e intervenções que adquire 

características marcantes na atualidade ressalta a importância de refletir sobre as contradições 

que o influenciam nas sociedades capitalistas. Uma dessas contradições relaciona-se com o fato 

de que, enquanto alguns experimentam o consumo exagerado de supérfluos, outros trabalham e 

vivem do lixo amplamente produzido e descartado. Assim, se por um lado a ilimitada produção 

de lixo e de supérfluos gera preocupações pelos impactos causados no planeta, por outro lado, 

torna-se algo imprescindível para aqueles que trabalham e vivem daquilo que é descartado pela 

sociedade: os chamados “catadores de papel”. 

No Brasil e em diferentes países da América Latina estes trabalhadores constituem um 

grupo vulnerável a acentuadas exclusões, vivem na linha da pobreza e garantem a sua 

sobrevivência do lixo socialmente produzido. Esta realidade instigou o seguinte questionamento: 

Quais são as representações sociais de lazer de catadores de papel, e a partir de quais elementos 

elas são constituídas? 

Buscando respostas para esta pergunta, foi realizada uma investigação de Mestrado que 

teve como objetivo geral compreender como se constituem as representações sociais de lazer de 

catadores de papel. A metodologia contou com pesquisa bibliográfica e de campo, sistematizada 

por meio de observações e de entrevistas semi-estruturadas com catadores da Associação dos 

Catadores de Papel, Papelão e Material Reciclável – ASMARE. 

A ASMARE foi fundada no dia 1º de Maio de 1990
i
 e, a partir de muitas reivindicações e 

acordos políticos, representa hoje um dos projetos de reciclagem de lixo considerados mais bem 

sucedidos da América Latina, uma das razões que justificam a sua escolha como locus de 

observação para esta pesquisa, bem como para identificar voluntários que pudessem colaborar 

com o estudo por meio da concessão de entrevistas. A organização conta com trezentos e 

cinquenta associados e beneficia indiretamente mil e quinhentas pessoas. São arrecadadas cerca de 

quatrocentas e cinquenta toneladas de lixo por mês, incluindo material reciclável como papel, 

metal, plástico e vidro. A faixa etária dos catadores associados varia de 15 a 85 anos, envolvendo 

amplos segmentos de pessoas. Investigar o lazer deste grupo social foi, dessa maneira, algo muito 

desafiador. 

Abordar a questão do lazer para um determinado grupo social significa considerar a sua 

importância na vida humana e repensar como ele se configura através de relações de poder 



presentes na sociedade. Segundo Gomes e Faria (2005, p. 54), é preciso perceber o lazer 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”. Será que estes aspectos estão presentes nas representações sociais de lazer dos 

catadores de papel da ASMARE? 

Através da compreensão dos signos e códigos vinculados ao lazer, a pesquisa realizada 

procurou 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. 

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

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

dispõe de poucas informações sobre este trabalhador, geralmente o classifica 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 constituído pelos catadores de papel acerca do lazer. Pode 

ser formado um pré-conceito quando se pensa que tais sujeitos não têm 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.  

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, de autoria do 

psicólogo francês Moscovici (1961). Este autor esclarece o seguinte:  

 

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). 

 

Segundo Moscovici (1961), a representação social (RS) é constituída por três dimensões. A 

primeira é 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 categoria nucleante da RS 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. 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 da pesquisa realizada, ao lazer.  

A atitude, por sua vez, é a terceira categoria nucleante da RS, 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 amistosa ou negativa acerca do objeto representado e isso 

tudo vai depender de como a informação chegou ao indivíduo, como foi processada e assimilada 

de acordo com suas experiências e vivências anteriores. 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. 



           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.  

 

Ao desenvolver a Teoria das Representações Sociais, Moscovici buscou preservar as 

Representações Coletivas como uma parte importante da tradição intelectual ocidental. Porém, o 

autor considera 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. (GUARECH, 1995). 

O 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).  

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 o que pensam os catadores de 

papel, em relação ao lazer, no âmago de um tecido de contradição do urbano – o consumo que 

gera lixo cada vez mais em excesso. 

No que se refere à metodologia, esta pesquisa fundamentou-se na abordagem qualitativa e 

seguiu os pressupostos epistemológicos construtivistas. Deste modo, a teoria, a epistemologia e a 

metodologia formam um círculo contínuo e influenciam-se mutuamente, formando um processo 

de permanente de reflexão (SPINK, 1995). 

A investigação contou com uma pesquisa bibliográfica, desenvolvida durante todo o 

estudo, procurando aprofundar conhecimentos sobre dois eixos principais: 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.  

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

realizada uma revisão de literatura referente ao Lazer e seus implicadores na atualidade, tais 

como a mídia, a Indústria Cultural e o consumo. Gomes (2004, 2008, 2010), Pinto (1998), 

Bramante (1998), Marcellino (1996), Isayama (2001) e Camargo (1998), entre outros, foram 



autores cujas produções teóricas colaboraram com este processo. Outros estudos bibliográficos 

foram requeridos no decorrer da pesquisa, especialmente durante a fase de análise dos dados 

coletados por meio de entrevistas. 

         Os critérios para definição dos voluntários a serem entrevistados foram: 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. 

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. 

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

definido previamente. Seguindo este critério foram, ao todo, entrevistados 14 voluntários: três 

catadores e 11 catadoras de papel. Os depoimentos colhidos foram destacados em itálico e o 

anonimato desses voluntários foi preservado, sendo 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. Alguns aspectos das RS de 

lazer dos catadores e das catadoras entrevistadas serão apresentados a seguir. 

 

 

Investigando as RS de lazer a partir da informação, do campo de representação formado e 

da atitude 

 

  

O processo de coleta de dados 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.  

Conforme Moscovici (1961), 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. Assim, “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) 

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 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? Foram obtidas respostas 

negativas por parte de Acácia, Begônia e Gérbera, que foram categóricas ao dizer que não 

falavam 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 indagado se o lazer fazia parte das suas conversas, ele 

respondeu que com os amigos sim, mas, com a família, não. Ao perguntar sobre 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 e alheia ao sério, ao compromisso. Camargo (1998) 

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. 

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. 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. Mas é perigoso 

afirmar que nunca se fala de um fenômeno quando este é indiferente. Um fenômeno pode 

“tornar-se” indiferente por não ser frequente 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. Por isso, para alguns entrevistados, Acácia, o Lazer “não é 

nada. Eu não tenho nada, mas era tudo o que eu queria ter.”  

  De acordo com o exposto estamos diante de uma contradição por parte de alguns 

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 o tema tambem não está presente em suas conversas com amigos ou 

familiares, o lazer 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 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 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 dos catadores e catadoras entrevistados, 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 que 

declararam ser analfabetos (Gardênia, Cravo, Rosa). 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 no que diz respeito à influência 

dos meios de comunicação quanto as 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 que: 

 

                        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, 

restrita à 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. 

Nesta direção, a televisão influencia e difunde os estilos de vida a serem adotados, 

fazendo com que as informações sejam vinculadas como propaganda, ao invés de abrir espaço 

para o conhecimento e para as escolhas. Hoje, viver como as atrizes das novelas torna-se um 

“sonho” de muitas mulheres, ocorrendo uma supervalorização da mídia e dos seus ditames. Em 

decorrência, a vida cotidiana de muitas pessoas parece uma “coisinha pouca”, como apontada 

pela entrevistada Gardênia. Daí reside a importância de compreender a forma como 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? 

 

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)  

 

        

Vários entrevistados (Acácia, Girassol, Begônia, Camélia, Azaléa, Hortência, Íris, 

Beladona), apesar de possuírem uma atitude positiva ao se referirem ao lazer, citam como 

barreiras de acesso o tempo, a violência e o dinheiro. 

 

 

[Lazer] 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. (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 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: 

 

 

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 precariedade financeira, 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 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. 

 

 

 

Conclusões 

 

 

          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. Foi constatado 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 mais 

amistosa em relação ao lazer. Apesar do aspecto econômico estar presente enquanto fator 

limitante, muitos catadores entrevistados possuem uma projeção e anseios em relação ao lazer. 

Eles conseguem perceber e vislumbram a possibilidade de um dia “ter o lazer” definido pela 

indústria cultural. Ambos as perspectivas têm como barreira fundamental de acesso ao lazer a 

questão do tempo, do dinheiro e da violência. 

           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 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 afirmaram não conseguir extrair o prazer dos 

seus desejos, não se sentem “verdadeiramente felizes”. Afinal, eles entendem que não têm acesso 

ao “lazer de verdade”, que é o concebido pela lógica de mercado. 

           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. 

          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.  

           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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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”. 

Este artigo apresenta parte dos resultados de uma pesquisa fundamentada na Teoria das 

http://www.revistapolis.cl/polis%20final/26/art09.htm


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. Tem como objetivo 

compreender as Representações Sociais de lazer de catadores de papel vinculados à ASMARE. 

A metodologia contou com pesquisa bibliográfica, observação e entrevistas com 14 catadores de 

papel. Os resultados evidenciaram que a constituição das representações sociais de lazer dos 

entrevistados 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. 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. 

 

Résumé : Pensez le loisir comme un phénomène qui implique une certaine important 

aujourd’hui souligne l’importance de certaines questions pire, surtout à travers le processus de la 

production industrielle capitaliste, tels que les déchets excessifs et inutiles. Nécessaire de 

repenser, aussi, de ceux qui travaillent et vivent que les déchets produits, appelés "collecteurs de 

papier". Cet article présente quelques résultats d'une enquête basée sur la théorie des 

représentations sociales (RS) proposé par Serge Moscovici et a trois dimensions l'orientation 

principale: l'information, formé le domaine de la représentation et l'attitude envers l'objet 

d'études - dans le cas Cette recherche, par rapport aux loisirs. Vise à comprendre les 

représentations sociales de loisir des collectionneurs de papier. La méthodologie s’est appuyé sur 

la révision de la littérature, l’observation et des entrevues avec 14 collectionneurs papier. Les 

résultats ont montré que la formation des représentations sociales de loisirs des personnes 

interrogées sont influencés par l'industrie culturelle qui encourage la consommation 

d'expériences et / ou des produits de masse. Cette représentation est renforcée par les médias, qui 

diffusent un mode de vie nouvelle, où le loisir est une partie intégrante et objectivée comme 

quelque chose d'illusoire. Pour les collectionneurs de papier interrogées, l'acceptation et la 

résignation feront partie de la vie quotidienne et aux loisirs est considérée comme un luxe, mais 

un "luxe" qui se limite à la survie, ou qui est dans vos rêves et de loin leurs réalités.  

Mots-clés : Représentations Sociales, Loisir, Collecteurs de papier. 

 

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”. 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 Social 

Representations of leisure by “paper pickers” affiliated to ASMARE. The methodologies used 

were literature review and interviews with 14 “paper pickers”. 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 Cultural 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. 

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.  

Key-words: Social Representation, Leisure, Paper Pickers. 

 

Resumen: Abordar el ocio como un fenómeno que adquiere características importantes hoy 

destaca la importancia de algunas cuestiones agravada principalmente por el proceso de 

producción capitalista industrial, tales como la basura excesiva e innecesaria. Requiere repensar, 

además, de los que trabajan y sobreviven con los residuos producidos, llamados "cartoneros". 

Este artículo presenta algunos resultados de una investigación basada en la Teoría de las 

Representaciones Sociales (RS), propuesto por Serge Moscovici y tiene tres dimensiones 

principales de orientación: información, formación del campo de la representación y la actitud 

hacia el objeto de estudio. Tiene como objetivo comprender las representaciones sociales de 

ocio9 de colectores de papel. La metodología fue basada en una investigación bibliográfica, 

observaciones y entrevistas con 14 recolectores de papel. Los resultados mostraron que la 

formación de las representaciones sociales de ocio de los entrevistados están influenciados por la 

industria cultural que fomenta el consumo de experiencias y / o productos masificados. Esta 

representación se ve reforzada por los medios de comunicación, que transmiten un estilo de vida 

en que el ocio es una parte integral y objetivado como algo ilusorio. Para los cartoneros, la 

aceptación y renuncia a formar parte de la vida cotidiana y el ocio se considera un lujo, sino un 

"lujo" que se limita a la supervivencia, ni en sus sueños y lejos de sus realidades.  

Palabras claves: Representaciones Sociales, Ocio, Recolectores de papel. 
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i
 A ação da Pastoral de Rua junto aos catadores de papel culminou com a fundação da ASMARE. 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. 
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