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RESUMO

O objetivo desse projeto é compreender as concepções de cuidado com o corpo de coletores

de lixo da cidade de Mongaguá-SP. Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem

qualitativa. Participaram do estudo 26 trabalhadores da coleta de lixo do município de

Mongaguá, com idade superior aos dezoito anos e que trabalham na coleta de lixo há mais de

um mês, sendo aqueles que recolhem os sacos de lixo e motorista do caminhão. Não

participaram do estudo aqueles que mantiverem outro vínculo empregatício formal ou que

estiverem afastados de suas atividades por tempo superior a 30 dias.  A análise de dados foi

elaborada a partir de categorias não-apriorísticas. As formas pelas quais os trabalhadores

cuidam do corpo durante e após a jornada de trabalho estão associadas ao descanso, atenção

ao executar as atividades do ofício à fim de não se machucar, a alimentação e,

especificamente para os motoristas dos caminhões, o “esticar-se” para evitar dor nas pernas e

costas ao dirigir. Tais trabalhadores reproduzem um discurso de saúde do corpo voltado

principalmente às questões biológicas, os quais necessitam garantir um corpo saudável para o

trabalho. Entretanto, as atividades desenvolvidas no tempo livre são igualmentes importantes

como promoção de saúde.  Os trabalhadores concebem cuidado de corpo como manter o

corpo em condições de trabalho, conservando-o através da saúde, a qual está atrelada,

principalmente, à alimentação, ao tempo livre e ao descanso.

Palavras-chave: Coleta de lixo. Saúde. Limpeza Urbana.



ABSTRACT

The objective of this project is to understand the concepts of care with the body of garbage

collectors in the city of Mongaguá-SP. This is a descriptive research with a qualitative

approach. Twenty-six garbage collection workers from the municipality of Mongaguá

participated in the study, aged over 18 years and working in garbage collection for more than

a month, being those who collect the garbage bags and the truck driver. Those who maintain

another formal employment relationship or who are away from their activities for more than

30 days did not participate in the study. Data analysis was based on non-aprioristic categories.

The ways in which workers take care of their bodies during and after the workday are

associated with rest, attention when performing the activities of the trade in order not to get

hurt, food and, specifically for truck drivers, the “stretching-out”. if” to avoid leg and back

pain when driving. Such workers reproduce a body health discourse focused mainly on

biological issues, which need to ensure a healthy body for work. However, activities

developed in free time are equally important as health promotion. Workers conceive body

care as keeping the body in working conditions, conserving it through health, which is mainly

linked to food, free time and rest.

Keywords: Garbage collection. Health. Urban Cleaning
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1. APRESENTAÇÃO

Ah! Mundo nascido da atividade docente de um sem-número de pessoas que, sem
diploma ou créditos em didática, ensinam, sem saber como, as coisas mais incríveis,
como a habilidade de se falar a língua e com ela, os mistérios da composição e
arquitetura do mundo.

(Rubens Alves, Conversando sobre o corpo, 1985).

Ouvir histórias de pessoas, saber sobre vidas, seus dia a dias, sentimentos, sonhos

e vontades, há tempo me fascinam.  A vida do outro, daquele que não conheço, que não sei

de onde veio e para onde está indo, causa curiosidade e faz com que os dias tornem-se

interessantes, cheios de vida; essa mesma vida que me faz querer saber o porquê vive, o

porquê sorri e o porquê chora.

Aos meus quinze anos, tive o prazer de conhecer um amigo (para nós da equipe de

corrida: treinador) e, para minha sorte, atleta, há alguns anos, de corrida de rua e ex-coletor

de lixo. A vida desse amigo/treinador fez-me voltar os olhos para uma categoria de trabalho

que tanto é desvalorizada: coletor de lixo.

A capacidade desses trabalhadores de correrem horas à fio, chamava-me a atenção

e, o encontro com alguém que já havia vivenciado o ofício, só me fez despertar mais ainda a

curiosidade sobre os processos de trabalho da coleta.

No início, o despertar e interesse voltaram-se meramente às capacidades físicas

que envolviam esses trabalhadores. É necessário ser rápido, ágil, ter uma capacidade física

que suporte 40 km por dia de percurso atrás do caminhão (SANTOS, 2018).

Porém, com o tempo, percebi a necessidade de não somente entender o contexto

biológico, tão evidente aqui, mas a necessidade de ouvir as histórias de vida sobre quem

era/é o trabalhador da coleta.

Em junho de 2018, meu Trabalho de Conclusão de Curso intitulado “Significados

da prática esportiva para um ex-trabalhador da coleta de lixo” (SANTOS, 2018) estava

pronto e apresentado. Esse estudo teve como objetivo compreender o significado da prática

esportiva para um ex-trabalhador da coleta (meu amigo/treinador).

Tratou-se de uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, com coleta

através da entrevista semiestruturada e a utilização da narrativa como instrumento, além das

entrevistas e construção da narrativa, arquivos pessoais, como fotos e trechos de jornais, os

quais  fizeram parte da construção dessa pesquisa.
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Acho interessante ressaltar que a hipótese inicial de relação direta entre trabalho e

pedestrianismo não se concretizou, visto que, para o sujeito da pesquisa, ambos são

considerados elementos distintos, em que o primeiro é, simplesmente, uma obrigação.

Os resultados foram construídos a partir da história de um homem, das suas

subjetividades e particularidades. Dessa pesquisa resultou, também, posterior publicação de

artigo, no ano de 2020, a saber: Santos, Koumantareas e Oliveira (2020).

Após esse momento, minha vontade era ouvir o que o trabalhador tinha a me

dizer. Era compreender uma trajetória, uma história, uma vida. Assim, parti para o

desenvolvimento de uma Iniciação Científica, intitulada “Significados de corpo para

trabalhadores da coleta de lixo da cidade de Mongaguá-SP” (SANTOS, 2019).

O objetivo desse trabalho foi o de compreender o significado de corpo, para

trabalhadores da coleta de lixo da cidade de Mongaguá-SP (onde cresci e ainda moro), com

uma pesquisa descritiva, abordagem qualitativa, utilizando-se da entrevista semiestruturada

para coleta de dado e análise de dados por categorias não-apriorísticas.

Destarte, em nossos resultados, evidenciamos que o conceito de significado de

corpo, para esses trabalhadores, gira em torno de relações do corpo como orgânico

funcional, corpo definido como o próprio indivíduo e a relação do corpo como instrumento

de trabalho. A forma física, aspectos psicológicos e até mesmo a não relação fizeram parte

da associação que os trabalhadores fizeram entre Corpo e Trabalho.

Ao final, concluímos que o significado de corpo, para esses trabalhadores,

perpassa questões como instrumento de trabalho, corpo como construção social e corpo

como fruto da cultura do trabalhador da coleta (SANTOS, 2019). Entretanto, senti que era

necessário dar ouvidos a mais vozes, mais vidas, mais trajetórias.

Frente a essa trajetória, senti-me motivada a aprofundar os estudos sobre os

coletores de lixo e as noções de cuidado com corpo para esses trabalhadores, trazendo essa

temática para o mestrado.
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2. INTRODUÇÃO

As práticas sanitárias surgem a partir dos impactos na saúde provocados pelas

condições ambientais, sendo o período de industrialização e urbanização dos séculos XVIII

e XIX, em que permite emergir problemas de saúde “novos” para a população (SIQUEIRA e

MORAES, 2009, p.1117).

Juntamente aos processos de industrialização crescem, nas cidades

contemporâneas, os problemas relacionados aos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU),

ocasionando o agravamento da qualidade de vida nos grandes centros urbanos (SIQUEIRA e

MORAES, 2009, p.1116).

Para o combate e controle de endemias, o coletor e a coleta de lixo faz-se,

portanto, necessária, sendo os coletores de lixo, os profissionais responsáveis por tal tarefa.

Anteriormente ao termo coletor de lixo, um dos termos que surge para designar os

profissionais da limpeza pública, é a palavra “gari”, originária do nome Aleixo Gary, francês

que tem a firma contratada em 1876 para a limpeza no Rio de Janeiro, isso após o fato

importante de implantação do sistema de esgoto em 1864, através de uma compania inglesa

em parte da cidade. A empresa de Gary fica até 1981, e problemas técnicos, administrativos,

financeiros e culturais que perduraram, são compartilhados com outras firmas; sendo que em

1895 a limpeza pública fica à cargo da Inspetoria de Limpeza Pública (EIGENHEER,2009,

p.102).

Segundo a Classificação Brasileira de Ocupações (2019), ambos coletores de lixo

(CBO - 5142/05) e garis (CBO - 5142/15)  são os responsáveis pelo recolhimento e descarte,

em locais corretos, de lixo domiciliar e resíduos sólidos hospitalares, preservando as vias

públicas, varrendo calçadas, sarjetas e calçadões, além de conservar áreas públicas, devendo

trabalhar com segurança e, por essa razão, devem utilizar Equipamentos de Proteção

Individual - E.P.I., os quais são destinados à proteção contra riscos capazes de ameaçar a

segurança e saúde do trabalhador.

De acordo com o levantamento bibliográfico de Santos (2015, p.8), o coletor de

lixo é “aquele trabalhador que corre atrás do caminhão de lixo e joga os sacos de lixo dentro

dele”. De acordo com o mesmo estudo, o “uso do corpo/aptidão física/ agravos” são os

temas mais pesquisados quando agrupados em categorias (Figura 1):
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Figura 1: Distribuição dos temas pesquisados agrupados em categorias

Fonte: Santos ( 2015)

Tal distribuição enfática em assuntos/pesquisas que estudam o uso do corpo/aptidão
física /agravos não surpreende, pois o processo de trabalho do coletor de lixo no
Brasil ainda é aquele sistema de coleta porta a porta, no qual o trabalhador sobe e
desce do estribo do caminhão para recolher as inúmeras toneladas de resíduos
diariamente (SANTOS, 2015, p.7).

O contato frequente com agentes nocivos à saúde caracteriza a coleta de lixo

como um dos trabalhos mais arriscados e insalubres. Esses trabalhadores desenvolvem

atividades de risco atreladas a prejuízos à saúde. Esse grupo necessita contar com constante

atenção de profissionais da área da saúde, a fim de mitigar possíveis riscos durante o

processo de trabalho (ROBAZZI et al, 1994, p.178).

Os coletores de lixo, responsáveis então pela manutenção da saúde pública, são

alvos de demandas de saúde, também. Dessa forma, esses trabalhadores necessitam de

aporte contra os riscos de trabalho e contaminações aos quais estão totalmente vulneráveis.

Os resíduos sólidos urbanos (RSU) ou lixo fazem parte de uma grande parcela da

preocupação ambiental mundial. A crescente produção de RSU é proporcional ao acentuado

crescimento populacional, demandando uma maior oferta de serviços de coleta de lixo;

sendo que a falta desse serviço provoca efeitos diretos e indiretos à saúde (REGÔ,

BARRETO e KILLINGER, 2002, p. 1586).

No Brasil, seguem-se as recomendações da Conferência da Organização das

Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento, em que indicam estratégias para

gerenciar adequadamente os RSU:
[...] a minimização da produção de resíduos; a maximização de práticas de
reutilização e reciclagem ambientalmente corretas; a promoção de sistemas de
tratamento e disposição de resíduos compatíveis com a preservação ambiental; a
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extensão de cobertura dos serviços de coleta e destino final (REGÔ, BARRETO e
KILLINGER, 2002, p.1584).

Para que o serviço de coleta de lixo, sob responsabilidade dos departamentos de

limpeza pública exista, ficam-se, ao cargo dos coletores de lixo ou em alguns municípios os,

também, chamados garis, a coleta e descarte adequados.

 Estudos demonstram que o contato frequente com agentes nocivos à saúde faz

da coleta um dos mais arriscados e insalubres trabalhos (ROBAZZI et al., 1994, p.177).
Nos locais onde esses resíduos predominam inadequadamente depositados em ruas,
calçadas, córregos, praças públicas ou em portas das casas, atraindo roedores,
moscas ou outros insetos, há maior possibilidade de existir uma comunidade com
doenças, tais como febre tifoide, cólera, diarreia, disenterias, ántrax, conjuntivites,
leptospirose, peste, triquinose, envenenamentos alimentares, meningites e outras.
[...] Alguns autores estudaram os perigos de se manipular o lixo e os agravos à saúde
que podem ocorrer aos coletores, destacando, desde comprometimentos
respiratórios, afecções musculares, patologias de coluna, afecções cardiovasculares,
perdas auditivas, tabagismo e alcoolismo, até acidentes de trabalho durante a
realização da coleta (ROBAZZI et al., 1994, p.177-178).

Lidar com o lixo representa todo um conjunto de problemas à saúde do

trabalhador, sendo o trabalho dos coletores de suma importância para toda a população, pois

são esses os profissionais responsáveis por evitar diversos problemas de saúde públicos e

ambientais advindos da exposição inadequada do lixo (SANTOS e SILVA, 2009, p.691),

legitimando que, esses trabalhadores, responsáveis pela coleta e consequentemente saúde da

população, são também usuários do Sistema de Saúde e necessitam de aporte e cuidado.

O cuidado com a saúde do trabalhador passou a fazer parte das ações desenvolvidas

pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a partir da Constituição Federal de 1988. As ações ao

trabalhador visam à promoção, a proteção, a recuperação e a reabilitação da saúde destes,

detectando, conhecendo, pesquisando e analisando os fatores relacionados aos agravos à

saúde e os ambientes de trabalho (COSTA et al., 2013, p.12). Esse cuidado é vinculado às

condições físicas de saúde, devido aos fatores de risco que essa população encontra no seu dia

a dia de trabalho. Partimos, porém, do pressuposto que “o cuidado engloba atos,

comportamentos e atitudes”, ou seja, a maneira de cuidar depende das situações vividas e

como nos envolvemos com elas (WALDOW E BORGES, 2011, p.415). Por conseguinte, as

concepções de cuidado baseiam-se não somente nos parâmetros instituídos pela Secretaria de

Saúde, por exemplo, mas são, também, compostas pelas ações e motivações dos sujeitos.

O cuidado em saúde cresce como área de pesquisa, buscando-se variados e diversos

significados em torno do cuidado, sendo que estudos recentes mostram produções de

conhecimento complexas e diversas sobre o tema. Para Almeida et al. (2018, p.244),
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[...] a coordenação do cuidado significa estabelecer conexões de modo a alcançar o
objetivo maior de prover/atender às necessidades e preferências dos usuários na
oferta de cuidados em saúde, com elevado valor, qualidade e continuidade.

Segundo Souza et al (2014, p.140), há algum tempo vem sendo proposta a

reorganização dos serviços de saúde, tendo como intenção a produção do cuidado, através de

um trabalho com o usuário, visando relações acolhedoras, capazes de produzir vínculos, ou

seja, não somente um cuidado pautado nas necessidades médicas, doenças, sofrimentos e

riscos, já que as necessidades de saúde abrangem dimensões biológicas, culturais,

econômicas, ecológicas e políticas e, por mais que haja semelhanças entre essa classe de

trabalhadores, sempre haverá também “uma maneira específica e peculiar de vivenciar um

problema de saúde” sendo que, “do ponto de vista das diferenciações internas, é preciso

ressaltar que as condições de vida e trabalho qualificam de forma diferenciada a maneira pela

qual as classes e seus segmentos pensam, sentem e agem a respeito da produção da saúde e

das enfermidades ” (CAMPOS et al., 2017, p.197 e 198).

Essas necessidades em saúde, portanto, abrangem e desdobram-se para o mundo do

trabalho, vista como área de demanda dos serviços de saúde, pois, assim como a estruturação

dos ofícios dentro das diversas sociedades se constroem e se estruturam, a concepção de

cuidado com o corpo também é socialmente concebida.

A noção e cuidado com o corpo variam conforme a sociedade, a classe social e

empregatícia, mesmo porque, o corpo é resultado de diferentes investimentos e saberes, que o

constroem (LACHI e NAVARRO, 2012, p.28). Segundo Rodrigues (1979, p.62): “[...] o

corpo humano, é socialmente concebido, e a análise da representação social corpo oferece

uma das numerosas vias de acesso à estrutura de uma sociedade particular.”

No decorrer da história, o corpo do responsável pela coleta de lixo teve diferentes

espaços, formas e significados. A indicação de pessoas para tal trabalho dava-se a partir da

exclusão, onde prisioneiros, escravos, ajudantes de carrascos, prostitutas, mendigos, eram os

responsáveis por tal ofício (EIGENHEER, 2009, p.65).

Segundo Eigenheer (2009, p.65), a limpeza esteve, frequentemente, subordinada

ao carrasco da cidade e aos seus auxiliares’’, sendo que permanece até hoje a prática de

marginalizar os responsáveis por tais serviços.

A partir dessa estruturação social e subjetiva que os trabalhadores da coleta de

lixo estão inseridos, cabe-nos indagar se esses responsáveis pela saúde pública são também

alvos de cuidados, ou seja, o corpo que cuida é também um corpo cuidado?
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Frente ao exposto, o estudo possui a seguinte problemática: Quais as concepções

de cuidado com o corpo de coletores de lixo da cidade de Mongaguá-SP?
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3. OBJETIVO

 Compreender as concepções de cuidado com o corpo de coletores de lixo da cidade de
Mongaguá- SP.
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4. REFERENCIAL TEÓRICO

4.1 Saúde do trabalhador e a Coleta de lixo

A partir da Segunda Guerra Mundial, as mudanças no processo de trabalho

começam a se intensificar. As características do trabalho/trabalhador estão sob quase

nenhuma regulamentação entre empregadores e trabalhadores, aumentando, com isso,  as

lutas por garantias de direitos e melhorias, assim como a competitividade no mercado, o

aparecimento do trabalho temporário, cada vez mais precário e ampliação do desemprego

(PINHEIRO et al., 2012, pág.937).

Um perfil de trabalho urbano começa a moldar-se e, com isso:

Pode-se dizer que o trabalho, no atual momento histórico, caracteriza-se pela
intensificação, com alta demanda/exigência e pouca autonomia/controle pelo
trabalhador; a diversidade e complementaridade dentro das cadeias produtivas; a
precarização dos vínculos e da proteção social, aumentando a vulnerabilidade dos
trabalhadores e a degradação ambiental e da qualidade de vida (PINHEIRO, et al.,
2012, pág.938)1.

Segundo Baptista (2013, p. 48), o trabalho é uma ação humana que transforma a

natureza de onde o homem retira seu sustento para garantir sua própria vida, sendo que,

através do trabalho, ele consegue transformar a matéria natural em algo essencial à sua vida;

“ele obtém a mudança da própria natureza, entendida como algo externo a ele e, ao modificá-

la, desenvolve as suas capacidades (potências) adormecidas, adquirindo novas habilidades”

(BAPTISTA, 2013, p.49).

Para Marx (2011, p.189), o processo de trabalho se constitui na atividade

orientada a um fim ou o trabalho propriamente dito; seu objeto e os seus meios.

A trajetória no campo da saúde do trabalhador (ST) no Brasil possui suas raízes

no campo da saúde coletiva, vinculadas e influenciadas pelo movimento da Medicina Social

Latino-americana e pela experiência operária italiana respectivamente. Durante as décadas de

1960 e 1970, amplia-se a interpretação do trio saúde-doença-trabalho, os quais inserem, na

saúde pública, práticas de atenção à saúde do trabalhador (GOMEZ, VASCONCELLOS e

MACHADO, 2018, pág. 1964).

1 Embora seja uma afirmação feita há quase 10 anos, ainda é muito atual.
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No Brasil, a saúde do trabalhador tem sido desvelada e construída a partir dos

movimentos de reorganização social e política nos anos de 1970 e 1980 e é, nos anos 1970,

que se incorporam alguns referenciais das Ciências sociais, aprimorando a visão da Medicina

do Trabalho e da Saúde Ocupacional, é, nesse momento, que “A referência central para o

estudo dos condicionantes saúde-doença é o processo de trabalho” (GOMEZ,

VASCONCELLOS e MACHADO, 2018, pág. 1964).

Assim, para entender e interpretar as limitações sociais, econômicas, tecnológicas

e organizacionais que envolvem a saúde do trabalhador, faz-se necessária a construção da

conceituação de processos de trabalho, trabalhador, saúde e doença (PINHEIRO, et al., 2012,

pág.936).

A Saúde do trabalhador é o campo da Saúde Coletiva que tem como objeto de
estudo e intervenção as relações produção-consumo e o processo saúde-doença das
pessoas e dos trabalhadores de modo particular. Considera o trabalho como eixo
organizador da vida social, e desse modo, determinante das condições de vida e
saúde e busca transformar os processos produtivos no sentido de torná-los
promotores de saúde e não de adoecimento e morte, em estreita parceria com os
trabalhadores (PINHEIRO, et al., 2012, pág.936).

A partir da VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, a Saúde do trabalhador

toma destaque e, nesse mesmo ano, durante a I Conferência Nacional de Saúde do

Trabalhador, são divulgadas “as experiências de implantação da Rede de Serviços de Saúde

do Trabalhador” (GOMEZ, VASCONCELLOS e MACHADO, 2018, pág. 1964).

Nessa conferência, três foram os temas que a embasaram: Diagnóstico da situação

de saúde e segurança dos trabalhadores; Novas alternativas de atenção à saúde dos

trabalhadores e Política nacional de saúde e segurança dos trabalhadores (I CONFERÊNCIA

NACIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR, 1986, p.2).

Atualmente, no Brasil, o Ministério da Saúde possui ação conjunta com os

Ministérios do Trabalho e Emprego e da Previdência Social e com Política Nacional sobre

Saúde e Segurança do Trabalho (PNSST), os quais possuem como diretrizes:  Ampliação das

ações, visando a inclusão de todos os trabalhadores brasileiros no sistema de promoção e

proteção da saúde; Harmonização das normas e articulação das ações de promoção, proteção e

reparação da saúde do trabalhador; Precedência das ações de prevenção sobre as de

reparação; Estruturação de rede integrada de informações em Saúde do Trabalhador;

Reestruturação da formação em Saúde do Trabalhador em segurança no trabalho e incentivo à

capacitação e à educação continuada dos trabalhadores responsáveis pela operacionalização
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da política e Promoção de agenda integrada de estudos e pesquisas em segurança e Saúde do

Trabalhador (BRASIL, 2011, p.9).

No ano de 2019, ocorreram mudanças relacionadas à gestão da Política Nacional

de Segurança e Saúde no Trabalho (PNSST); e, a partir de julho daquele ano, a Comissão

Tripartite de Saúde e Segurança no Trabalho (CTSST) teve revogada a participação de sua

comissão e substituída pela Comissão Tripartite Paritária Permanente (CTPP). Assim,

competências antes relacionadas à CTSST como acompanhar a implementação e propor

revisão periódica da PNSST; elaborar, acompanhar e rever periodicamente o PNSSST;

articular a rede de informações sobre Segurança e Saúde do Trabalhador; foram revogadas

(BRASIL, 2011; BRASIL, 2019).

É necessário esclarecer que o campo da saúde do trabalhador envolve-se e tem por

objetivo garantir melhores condições de trabalho e integralidade do cuidado da saúde deles,

visto que, de forma breve, o cuidado é SOBRE o trabalhador e não sobre a garantia de

produção de uma empresa (PINHEIRO, et al., 2012, pág.937).

A saúde do trabalhador está envolta por riscos e perigos de diversos graus, formas

e relacionados a diferentes atividades laborais. O trabalhador está, constantemente, defronte à

necessidade de adaptação, controle rápido e imediato, sobre as ações que desenvolve em seu

dia a dia a fim de se proteger e garantir não só a produção/ resultado, mas também sua saúde

física, mental e social (BERNARDO et al., 2011, pág.9).

Os processos de trabalho com elevadas cargas, locais insalubres e perigosos,

equipamentos precários, organizações e divisões de trabalho defasados, perda de direitos,

proteções e garantias, são alguns dos fatores que propiciam o aumento de adoecimentos, e

exclusão no mercado de trabalho (DALDON e LANCMAN, 2013, p. 92).

A busca por controle sobre os riscos no trabalho envolve trabalhadores e

organizações que buscam meios de evitar acidentes durante o processo de trabalho. Nesse

interim, a vigilância em saúde do trabalhador tem suas ações influenciadas pelas

contribuições da medicina latino-americana e da experiência italiana na reforma sanitária. Os

princípios da reforma sanitária italiana de não delegar, não monetarizar os riscos e buscar a

validação consensual em grupos homogêneos foram implantados no movimento sanitário

brasileiro (MACHADO, 1997, p.35).

Esses princípios foram interpretados à luz do neopreventivismo do movimento
sanitário brasileiro e incorporados nas experiências de desenvolvimento de ações de
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vigilância em saúde do trabalhador no interior do sistema de saúde na década de
1980, inicialmente com forte cunho sindical e acadêmico, em São Paulo em 1984 ,
seguido por Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia no final dos anos 80 e,
posteriormente, em 1990, generalizado pela lei Orgânica de Saúde, base da reforma
sanitária brasileira e do Sistema Único de Saúde - SUS  (MACHADO, 1997, p.35).

O intuito da vigilância em saúde do trabalhador é:

[...] detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e
condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos e ambientes de
trabalho, em seus aspectos tecnológico, social, organizacional e epidemiológico,
com a finalidade de planejar, executar e avaliar intervenções sobre esses aspectos, de
forma a eliminá-los ou controlá-los (BRASIL, 1998, p.).

 Segundo Pinheiro et al. (2012, p.941), na esfera das ações referentes à saúde do

trabalhador, dentre os responsáveis, temos os Conselhos de Saúde, Cerest (Centro de

referência em saúde do trabalhador), Conferências de saúde e Conferências de saúde do

trabalhador, esses relacionados ao controle social.

Porém, por mais que se entenda a necessidade da representação dos interesses dos

trabalhadores, a intervenção deles, nessas instâncias, não se mostra frequente (PINHEIRO, et

al., 2012, pág.957).

O contexto do trabalhador da coleta de lixo, sobre o qual nossa pesquisa se

debruça, é caracterizado por riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e sociais, que

fazem parte do dia a dia de trabalho (SOUZA, ARAUJO E SOUZA, 2019, pág. 556) e, além

da exposição a agentes físicos nocivos, o trabalhador necessita de aporte físico para realizar

suas atividades de forma acelerada, sem descansos fixos durante todo o percurso da coleta

(VELOSSO, SANTOS e ANJOS, 1997, pág. 699).

Durante a história humana, a coleta de lixo esteve sempre associada e

representada como “tudo que não possui serventia”, o que é necessário ser posto para fora da

residência, o que é necessária distância. Consequentemente, é necessário que alguém seja

responsável por tal trabalho, o qual sempre esteve sob desvalorização (SANTOS e SILVA,

2009, pág. 691). Embora o trabalho seja considerado imprescindível, a coleta de lixo mostra-

se um tanto desvalorizada como apontam Souza, Araújo e Zambroni (2019, p. 566).

Os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos com os quais

esses trabalhadores deparam-se no dia a dia de trabalho são debruçados em diversas pesquisas

(SOUZA, ARAÚJO E ZAMBRONI, 2019, p.557). Quanto aos riscos físicos, esses são

decorrentes de diversos fatores como ruídos, vibrações, dores de cabeça, hipertensão, artrite,
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quedas, choque, fadiga, problemas visuais, queimaduras, doenças respiratórias (CARVALHO

et al., 2016, p. 1186).

O consumo exacerbado das sociedades ocidentais modernas mostra-se cada vez

mais insustentável, além da finitude de recursos naturais, que são explorados como matéria

prima. O descarte e acúmulo de resíduos, após a utilização dos produtos, são claros indícios

da necessidade de aprimoramento nos sistemas de descarte, coleta, reciclagem e demais

processos (CORTEZ e ORTIZOGA, 2009, p.42).

Consumimos sem preocupações em relação à finitude de recursos naturais,

destinação final do lixo e muito menos preocupados com a saúde e bem-estar dos

trabalhadores da coleta (SANTOS e SILVA, 2009, p. 410).

Além disso, ser catador de materiais recicláveis ou gari, apesar da importância que
estas classes têm, é - como eles mesmos percebem - uma atividade que implica em
uma intensa desqualificação social. (SANTOS e SILVA, 2009, p.410).

As preocupações com a saúde da população são universais, sendo que há

conceitos e ações que abrangem o ser humano em sua totalidade, mas há também questões

que caracterizam grupos individualmente. Assim como Langdon e Wiik (2010, p.179)

mencionam, é através de meios materiais, pensamentos, elementos naturais que cada grupo se

organiza, compreende e desenvolve técnicas em resposta aos problemas que lhe aparecem

“[…] cada e todas as sociedades desenvolvem conhecimentos, práticas e instituições

particulares, que se pode denominar sistema de atenção à saúde”. O desenvolver desse

sistema de atenção à saúde abrange sobre o que aqui queremos discorrer, o cuidado, seja ele

individual ou coletivo (LANGDON E WIIK, 2010, p. 178).

Assim como a noção de cuidado, o corpo humano, suas ações e significados, é

afetado por vários elementos, como a religião, a ocupação, o grupo familiar, pela classe social

entre outros (RODRIGUES, 1979, p. 44-45).

Para Rodrigues (1979), “o corpo humano é socialmente concebido e a análise da

representação social do corpo oferece uma das numerosas vias de acesso à estrutura de uma

sociedade particular” (p.45) e, é aqui, o local em que queremos adentrar e debruçar-nos: ter

acesso e compreender os significados atribuídos ao cuidado do corpo para um ofício

específico: A Coleta de Lixo.

4.2  Cuidado e Cuidado com o Corpo
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Ao longo da história, a noção de cuidado tomou diferentes formas, significados e

abordagens. Segundo o dicionário Michaelis (2016) da língua portuguesa, a palavra "cuidado"

refere-se a “preocupação com algo ou alguém”, “forma de agir com preocupação”, “realizar

atividade com zelo”, dentre outras definições.

Já para o Dicionário de Filosofia (ABBAGNANO, 2007, p.224), “cuidado é a

preocupação que, segundo Heidegger, é o próprio ser do ser-aí, isto é, da existência”;

“cuidado é a totalidade das estruturas ontológicas do ser-aí enquanto ser-no-mundo: em outros

termos, compreende todas as possibilidades da existência que estejam vinculadas às coisas e

aos outros homens e dominadas pela situação”.

 Dentre as diversas definições e possibilidades de compreensão sobre o cuidado, a

produção acadêmica da área da saúde possui uma grande variedade de estudos,

principalmente norteando os processos de saúde-doença.

Para Bustamante e Mccalum (2004, p.674), o termo cuidado pode ser descrito

como uma atenção à saúde que se interessa pelo sentido existencial da experiência do

adoecimento, suas práticas de promoção, proteção ou recuperação da saúde seja ela física ou

mental.

O cuidado em saúde abrange e têm, como centro, as necessidades específicas e

singulares em diferentes fases e momentos da vida de uma pessoa, sendo o bem-estar,

autonomia e segurança alguns dos objetivos almejados (CECÍLIO, 2011, p. 590).

Para Cecílio (2011, p.591), a gestão do cuidado pode ser caracterizada por cinco

dimensões: “individual, familiar, profissional, organizacional, sistêmica e societária”; cada

uma delas sendo passível de reflexão, pesquisa e intervenção.

Cuidado em saúde não se limita às noções de atuação biológica, mas se estende a

outras relações como de etnia, gênero, idade, dentre diversos outros fatores. O cuidado inclui

acolhimento, vínculos, subjetividades e escuta (LACERDA e VALLA, 2008, p. 98), podendo

ser entendido como uma dimensão da integralidade, permeando as práticas de saúde sem se

limitar às competências e tarefas técnicas (AYRES, 2004, p.89).

A partir da década de 1970, o Brasil começa a reestruturar a consciência cultural

ao fazer e saber saúde, junto ao movimento de reforma sanitária, a integralidade surge como

pauta de discussão e necessidade referente ao acesso à saúde (PINHO et al., 2007, p. 836).
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Na saúde coletiva, a união e pluralidade de ações designam o que é integralidade:

o planejamento terapêutico, regularização de políticas públicas, reorientação das relações com

a sociedade, o olhar para o usuário em sua magnitude, são pontos necessários para que o

cuidado em saúde seja estabelecido (PINHO et al., 2007, p. 836).

Ao pensar em cuidado em saúde, sejam profissionais em atuação ou usuários,

tem-se, ainda, a elaboração de um processo de busca de relação entre saúde e doença;

formula-se a ideia em geral de que, segundo Ayres (2004, p.84), “a ciência produz o

conhecimento sobre as doenças, a tecnologia transforma esse conhecimento em saberes e

instrumentos para a intervenção, os profissionais de saúde aplicam esses saberes e

instrumentos e produz-se a saúde”. Entretanto, para o mesmo autor, é necessário considerar

que a forma como temos construído e aplicado esses instrumentos e tecnologias ditam e falam

por si só sobre o que a sociedade tem entendido e enxergado como produção de saúde

(AYRES, 2004, p. 84).

Não se pode considerar tudo que é importante para o bem-estar de um indivíduo

como regra de aplicação geral, é crucial que profissionais entendam que sua atuação não se

resume à mera aplicação de conhecimentos (AYRES, 2004, p. 84).

A ação em saúde não pode se resumir à aplicação de tecnologias, qualquer

indivíduo é portador de conhecimento e intervenção. É necessário compreender que o

conhecimento parte das subjetividades do ser, dos seus problemas e dilemas, sendo muitas

vezes classificado como senso comum. Conhecimento esse sem explicação científica, não

fundamentada em pesquisas, estudos e comprovações; porém é também necessário reconhecer

que a partir desse conhecimento que se é questionado, entendido e explicado vários dos

saberes e dúvidas que antes não havia respostas e soluções (RIOS et al., 2007, p. 502;

BERGAMO e BERNARDES, 2006, p. 189).

Contudo, nada, nem ninguém, podem subtrair a esse mesmo indivíduo, como
aspirante ao bem-estar, a palavra última sobre suas necessidades. Encontrando suas
ressonâncias profundas nas suas dimensões ontológico-existenciais, é preciso que o
cuidado em saúde considere e participe da construção de projetos humanos. [...] Que
papel desempenhamos nós, os que queremos ser cuidadores, nas possibilidades de
conceber essa felicidade, em termos de saúde? Que lugar podemos ocupar na
construção desses projetos de felicidade de cuja concepção participamos? A verdade
é que raramente chegamos sequer a nos indagar sobre os projetos de felicidade
daqueles indivíduos ou populações aos quais prestamos assistência, quanto mais
participar ativamente de sua construção  (AYRES, 2004, p. 85).
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As noções de cuidado variam de sociedade para sociedade, de cultura para

cultura, de indivíduo para indivíduo, sendo indispensável a união de práticas de saúde, sem

deixar de lado aspectos culturais do indivíduo (SANTOS, 2012, p.13).

O modelo biomédico de atuação se refere ao molde no qual, a grande maioria de

nossos profissionais de saúde está inserida, porém “benzedeiras, curandeiros, xamãs, pajés,

pastores, padres, pais de santo, dentre outros” são exemplos de agentes que também fazem

parte da rede de cuidado (MAUÉS, 2009, p.125). São também promotores de saúde que se

baseiam em práticas milenares de diferentes tradições filosóficas, teóricas, mágicas e místicas

(MAUÉS, 2009, p.125).

É importante mencionar que o cuidado, seja ele em qualquer dimensão cultural,

está associado às técnicas de ação, técnicas essas que as sociedades delimitam e ditam.

Marcel Mauss (2003, p.409) enumera uma lista de técnicas que ensinam ao

indivíduo durante sua vida, como por exemplo as Técnicas de Cuidado do Corpo: o esfregar,

lavar e ensaboar; as técnicas de cuidado com a boca, técnicas de higiene das necessidades

naturais; técnicas do ato de comer, de beber; técnicas de reprodução, de medicação dentre

várias outras. A forma como nos servimos de nosso corpo são traduzidas nessas técnicas, as

quais se perpetuam através da tradição: gerações passam às gerações, seus costumes e hábitos.

(MAUSS, 2003, p.401)

Mauss (2003, p. 401) entende por técnicas do corpo, as maneiras pelas quais as

sociedades de forma coletiva e individual sabem se servir de seus corpos. As especificidades

que conferem diferença de sociedade para sociedade, de indivíduo para indivíduo é atributo

de todas as técnicas; isso vale para toda atitude do corpo.

[…]vi de forma muito precisa e freqüente, não só quanto à marcha, mas também
quanto à corrida e seus desdobramentos, a diferença de técnicas tanto elementares
quanto esportivas entre ingleses e franceses. O padre Curt Sachs, que vive neste
momento entre nós, fez a mesma observação. Falou disso em várias de suas
conferências. Ele reconhece de longe a marcha de um inglês e de um francês.
(MAUSS, 2003, p.403).

Rodrigues (1979, p.87) discorre sobre as normas ensinadas às crianças sobre

horários de comer, dormir, tomar banho, escovar os dentes, dentre outras práticas que se

pensa em cada sociedade ser eficaz, útil e necessária para a saúde e cuidado corporal. Essas

práticas, que se diferem, alcançam muitas vezes níveis de saúde iguais, (RODRIGUES, 1979,



23

p.88) e nos fazem refletir sobre a veracidade daquilo que temos dito como técnicas de corpo e

promoção de saúde boa, eficaz e saudável.

As sociedades definem, por si sós, seus “habitus” e práticas sobre a morte,

sistemas médicos, curas, doentes e doenças, dentre vários outros itens, impossíveis de

enumerar. (RODRIGUES,1979, p.88).

Esses “habitus” não são simplesmente compreendidos como memória de ações

passadas ou adquiridas, mas sim como maneiras que os indivíduos percebem e interagem com

o mundo ao seu redor; sendo compartilhadas de um mesmo modo em diferentes contextos

como religião, nacionalidade, idades, gênero, profissão entre outros. Os “habitus”

representam como a cultura e história permeiam o corpo e suas ações (MAUSS,2003, p.404).
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5. MÉTODO

A presente pesquisa possui caráter descritivo, a qual tem como “[...] foco

essencial, o desejo de conhecer a comunidade, seus traços característicos, suas gentes, seus

problemas [...]” (TRIVIÑOS, 1987, p.128).

A abordagem do estudo é a qualitativa, a qual “[...] se preocupa nas ciências

sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes” (MINAYO et al.,

2002, p.21).

A pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da

Unifesp, com número 01702318.8.0000.5505. Todos os voluntários assinaram um Termo de

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

5.1 Voluntários da pesquisa
A empresa em questão, localizada no município de Mongaguá - SP, possui 40

trabalhadores da coleta de lixo, dos quais 26 participaram do nosso estudo, de ambos os

sexos, a partir dos 18 anos de idade. Para o total de participantes, utilizou-se a amostragem

por saturação, uma ferramenta conceitual, utilizada para estabelecer ou fechar o final da

amostra em estudo, interrompendo a captação de novos participantes (FONTANELLA,

RICAS e TURATO, 2008, p.17).

Os critérios de inclusão consistem em:

Ser o coletor que recolhe os sacos de lixo com as mãos;

Ser o motorista do caminhão de lixo: pela possível oferta de outro olhar sobre o

fenômeno da coleta de lixo, o que pode enriquecer a pesquisa;

Trabalhar na coleta de lixo há mais de um mês: acredita-se ser tempo suficiente

para que o ofício impacte possíveis práticas de cuidado com o corpo.

O critério de não inclusão consiste em:

Estiver em afastamento de suas funções por um tempo superior a 30 dias;

Possuir outro vínculo empregatício formal;

Não possuir disponibilidade para entrevista.

O recrutamento dos voluntários ocorreu pessoalmente, na sede da empresa

Terracom, responsável pela coleta de lixo da cidade de Mongaguá.

5.2  Produção de Dados
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A coleta de dados foi realizada, apropriando-se do uso de uma entrevista

semiestruturada, a qual, segundo Triviños (2009, p.128) parte de certos questionamentos

básicos que interessam à pesquisa.

A escolha pelas entrevistas semiestruturadas deve-se ao fato de as perguntas

serem planejadas de antemão, sendo mais abertas, a ponto do entrevistado possuir maior

liberdade em suas respostas (OLSEN, 2015, p.37).

O uso das perguntas ocorreu para dar partida sobre o assunto de interesse,

passando, posteriormente, para a próxima questão, conforme o decorrer da conversa (OLSEN,

2015, p.36).

A entrevista prosseguiu de um tópico a outro, com perguntas que estimulam o

entrevistado a uma maior profundidade e expansão no assunto tratado, sendo que esses

estímulos ''tranquilizam o entrevistado de que você está ouvindo, mas eles não desviam a

conversa. '' (OLSEN, 2015, p.36).

O roteiro de entrevista se constitui em questões relacionadas ao perfil dos (as)

trabalhadores (as), bem como ao objeto específico deste estudo. As questões se dividem em

perguntas gerais:

Idade;

Estado Civil;

Qual outro trabalho já teve?

Há quanto tempo trabalha na coleta?

Possui outro emprego formal? Se sim, em que trabalha?

E perguntas específicas:

Como é o seu processo de trabalho no dia a dia? Como você se prepara para o

dia de trabalho?

Quais as habilidades que você considera necessárias para exercer a função de

coletor?

Quais suas preocupações no trabalho?

Como você cuida da sua saúde? E o que faz para ter energia para o dia de

trabalho?

E no seu tempo livre, o que gosta de fazer para relaxar?

O que é cuidar do corpo para você?

Quando precisa de cuidados a quem ou onde você recorre?
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Quais cuidados você possui com o corpo durante e após a jornada de

trabalho?

Você acha que o corpo do Coletor de Lixo, é um corpo que necessita de

maiores/mais específicos/ cuidados?

Você considera seu trabalho importante para a saúde da população? Se sim,

quais contribuições você considera positivas?

Todas as entrevistas foram gravadas com o consentimento dos voluntários e,

posteriormente, transcritas para um arquivo de texto para análise. “[...] sem fazer uma

gravação em áudio, a análise de entrevistas semiestruturadas é significativamente limitada”

(OLSEN, 2015, p.38). Com vistas a preservar os trabalhadores entrevistados foram utilizados

pseudônimos. Todas as entrevistas foram feitas de forma individual, com horários e dias

marcados previamente (fora do horário de trabalho), com duração, entre 15 e 30 minutos cada

uma.

Devido ao cenário pandêmico de COVID-19, as entrevistas foram realizadas

somente após a confirmação da terceira dose de vacinação dos entrevistados e pesquisadora.

5.3  Análise de dados
                 A análise de dados foi realizada através do uso do método de análise de conteúdo,

cujo objetivo é a busca do sentido ou dos sentidos de um documento (CAMPOS, 2004,

p.611).

Nossa análise foi elaborada a partir de categorias não apriorísticas, as quais

surgiram no decorrer das respostas dos participantes, com o objetivo de atender o objetivo da

pesquisa (CAMPOS, 2004, p.614).

A análise se constituiu em três fases: 1) Pré-exploração das entrevistas, onde as

leituras de todo material tiveram como objetivo assimilar e organizar de forma não

estruturada pontos necessários para as próximas fases; 2) Seleção das unidades de análise, na

qual recortes foram feitos a partir de uma escolha própria da pesquisadora, delineando os

motivos das escolhas; 3) Processo de categorização, onde os temas com graus de intimidade

ou proximidade foram reunidos com o intuito de “exprimirem significados e elaborações

importantes que atendem aos objetivos do estudo” (CAMPOS, 2004, p.614) criando novos

conhecimentos e visões acerca dos temas propostos (CAMPOS, 2004, p. 613 e 614).
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6. PERFIL E DIA A DIA DE TRABALHO

Desvendar e compreender os significados profundos do observado, além do que

nos é aparente, faz parte do que uma pesquisa qualitativa deseja realizar (RHODEN e

ZANCAN, 2020, p.4). Dar voz aos nossos entrevistados não se faz necessário somente com

intuito de ouvir, descrever e definir o certo, errado, o coerente ou não. O desejo e foco é

entender a partir da voz do trabalhador, a partir do corpo que vive o que fala, quais são suas

próprias concepções acerca de si.

A história, as experiências e as vivências dos colaboradores de uma pesquisa estão
marcadas pelo percurso construído por eles ao longo de uma trajetória, esta que deve
ser cuidadosamente “olhada” de maneira responsiva, a fim de produzir sentido e
significado para aquele que pesquisa e para o sujeito colaborador da pesquisa.
(RHODEN e ZANCAN, 2020, p. 9).

A subjetividade do sujeito é expressa por meio da palavra e “tem potencialidades

no cuidado com o corpo” (TEIXEIRA, 2000, p. 233).

É o discurso através das entrevistas que nos mostram os atributos vinculados ao

cuidado do corpo, compreendemos, então, as representações, significados, técnicas e

costumes que estão atrelados ao conceito de cuidado e corpo “ (TEIXEIRA, 2000, p. 233).

Dessa forma, como para Teixeira (2000), compreendemos que a “subjetividade é

entendida como produção de sentido, com potencialidade de criação e não meramente como

algo vago relacionado à introspecção individual”. Nesse ínterim, discorremos nas próximas

páginas sobre os aspectos que nos levam às concepções de corpo para os trabalhadores da

coleta de lixo de Mongaguá, a partir de suas falas e subjetividades.

Em primeiro lugar, queremos traçar o perfil dos trabalhadores entrevistados. A

faixa etária transita dos 20 aos 62 anos de idade (motoristas e coletores), sendo a grande

maioria com ensino médio completo (2 dos trabalhadores estão cursando ensino superior),

como mostra o quadro 1.
QUADRO 1: PERFIL DOS ENTREVISTADOS

Pseudônimo Cargo Idade
Estado
Civil Escolaridade

Quais outros
trabalhos já teve?

Há
quanto
tempo

trabalha
na coleta?

FERNANDO Motorista 62 Casado 1º ano ensino
médio

Motorista de carreta. 3 anos

JUVANIL Motorista 38 Solteiro 6º ano
fundamental

Coletor de lixo. 3 anos
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BRENO Motorista 44 Casado Ensino médio
completo

Motorista de carreta,
Comerciante.

5 anos

CÁSSIO Motorista 38 Amasiad
o

Ensino médio
completo

Motorista, Balconista
de loja, Ajudante de

serviços gerais.

5 anos

JACSON Motorista 50 Casado Ensino médio
completo

Carpinteiro, Ajudante
de serviços gerais,
Trabalhador rural.

11 anos

KLEBER Motorista 49 Casado Ensino
Fundamental

completo

Depósito (vendedor e
entrega), Mercado,

Ajudante de serviços
gerais em colônia de

férias.

8 anos

LUAN Motorista 38 Casado 1º ano ensino
médio

Motorista, Construção
civil.

4 anos

NATHAN Motorista 43 Casado Ensino
Fundamental

completo

Padaria. 13 anos

DOUGLAS Coletor 40 Casado 1º ano ensino
médio

Roçador de mato
(urbano), Eletricista.

8 anos

ALBERTO Coletor 40 Solteiro 1º ano ensino
médio

Ajudante de obras
(saneamento),

Construção civil.

3 anos

CALEBE Coletor 27 Casado Ensino médio
completo

Ajudante de serviços
gerais.

2 anos

ERICK Coletor 31 Solteiro Ensino médio
completo

Ajudante de obras
(saneamento).

1 ano e 9
meses

FABIANO Coletor 27 Solteiro 1º ano ensino
médio

Trabalhador rural
(bananal).

3 anos

GUSTAVO Coletor 28 Solteiro 1º ano ensino
médio

Ajudante de obras
(saneamento),

Depósito (vendedor e
entrega),

Supermercado,
Construção civil.

11 anos

HENRIQUE Coletor 21 Solteiro Ensino médio
completo

Ajudante de serviços
gerais, Quiosque.

3 anos

IVAN Coletor 24 Casado Ensino
Fundamental

completo

Construção Civil,
Quiosque.

5 anos

MARCOS Coletor 42 Casado Ensino médio
completo

Fábrica de blocos,
Auto elétrica.

13 anos

OSWALDO Coletor 35 Casado Ensino médio
completo

Trabalhador Rural,
Motoboy.

15 anos

PAULO Coletor 28 Casado Superior
incompleto

Imobiliária, Ajudante
de pedreiro.

3 anos

RIAN Coletor 22 Solteiro Ensino médio
completo

Motoboy, Ajudante de
serviços gerais,

Peixeiro.

3 anos

ROBSON Coletor 44 Solteiro 4º ano ensino
fundamental

Ajudante caminhão,
Fábrica de doce.

13 anos

THIAGO Coletor 20 Solteiro Ensino médio
completo

Entrega, pintura
(casas, etc.) quiosque.

1 ano e 4
meses

TÉO Coletor 25 Solteiro Ensino médio
completo

Guarda vidas,
motoboy.

4 anos

VALDIR Coletor 28 Casado Segundo ano
faculdade

Serralheiro, técnico
eletricista.

3 anos

LUCAS Coletor 20 Solteiro Ensino médio
completo

Jovem aprendiz. 5 meses
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PEDRO Coletor 23 Solteiro Ensino médio
completo

Ajudante de serviços
gerais, Serralheria.

1 ano e 7
meses

Fonte: dados fornecidos pela pesquisa

Em relação aos trabalhos anteriores à coleta de lixo, todos os trabalhadores –

motoristas e coletores - descreveram atividades essencialmente “braçais”, ou seja, atividades

de cujo conjunto de funções, tarefas e obrigações são executadas manualmente, com

exigência de esforço físico e pouco conhecimento técnico e científico (TOLOSA e MENDES,

1991, p. 140).
Só aqui mesmo. Esse serviço não deixa você ter outro trabalho é muito cansativo”
(CALEBE – Coletor).

Só a coleta, mas quando aparece alguns bicos eu faço” (ALBERTO – Coletor).

Nenhum deles possui outro emprego paralelo à coleta, mas, durante o período de

folga ou férias, dedicam-se a trabalhos em suas casas, com serviços de pintura, cuidado de

plantas, animais, reformas, serralheria, elétrica e manutenções gerais do lar.

Dentro do quadro de entrevistados, ainda em relação às profissões anteriores,

somente um motorista já havia sido coletor de lixo, outro passou por teste como coletor antes

de ser motorista, mas não conseguiu ir adiante. O restante dos trabalhadores, nunca exerceu a

função do outro, ou seja, motoristas nunca foram coletores e coletores nunca foram motoristas

do caminhão de lixo.
Um dia aqui é como se fosse quatro dias de ajudante geral  (CALEBE – Coletor).

Trabalhei uma semana só. Fiz um teste, fiquei todo dolorido. Corri uma semana só
(JACSON – Motorista).

Em 2009, foi quando comecei a trabalhar de coletor. Fui efetivado (como motorista)
há 3 anos (ALCEU – Motorista).

A preparação para o dia a dia de trabalho, desde a casa de cada trabalhador,

consiste em tomar banho, alimentar-se e sair de casa. Quando trabalham no período da manhã,

as tarefas, geralmente, coincidem em servir/tomar o café da manhã com os filhos, levar algum

familiar para o trabalho, orar/rezar, etc.

Quando trabalham no período da noite, o que antecede a ida até a garagem

geralmente é o jantar. Entretanto, é claro que cada trabalhador possui aspectos particulares e

subjetivos em sua preparação para o trabalho.
De manhã, primeiramente eu acordo agradecendo a Deus por estar vivo, respirando.
Dou um bom dia pra família, que está em casa, tomo meu café da manhã e venho
para o trabalho (CÁSSIO – Motorista).
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Quando eu acordo, primeiro é rezar, agradecer a Deus por tudo e depois de tudo
isso, tomar banho, passar café, tomar café e me arrumar pra vir para o trabalho.
Essas coisas (FERNANDO – Motorista).

O meu processo é geralmente um pouco diferente dos demais daqui. Geralmente o
pessoal acorda, no mínimo uma hora mais cedo, para tomar café da manhã e vir para
o serviço, eu como comida normal, porque 9 horas da manhã já me dá fome. E se eu
não como nada, eu fico esgotado (TÉO – Coletor).

Levanto, vou pro banheiro, me arrumo, tomo um banho, preparo um café, às vezes,
coloco uma música pra descontrair, pra começar o dia bem, pego minha bicicleta e
venho (VALDIR – Coletor).

Ao chegar à garagem, os trabalhadores encontram-se no pátio principal, verificam

o caminhão com o qual trabalharão, enchem os galões de água, certificam-se de que os

equipamentos de segurança, como luva e outros objetos, estão presentes e aguardam a

chamada do encarregado para o DDS (diálogo diário de segurança). Essa rotina é cotidiana e

de extrema importância, assim como descrevem:
Funciona assim: a gente chega 15 minutos antes do horário. Nossa função é verificar
o material que vamos usar: a luva e o sapato para ver se está em boas condições.
Cada caminhão tem um galão de 5 litros, pelo menos. Um de cada vez enche o galão
no bebedouro. Um pouco antes de dar sete horas, que é o horário de começar o
serviço, temos o DDS2. A gente bate papo para reformular as coisas. Na verdade,
todo dia, ele (o encarregado) faz como se fosse uma peneira. Todos os dias, ele cita
as mesmas coisas que são para nós acabarmos não errando: em termos de segurança
e alguma dúvida, estamos ligando para ele. Todo dia, na verdade, é a mesma coisa
(TÉO - Coletor).

Eu chego aqui por volta das seis e quarenta, porque a gente tem que estar aqui seis e
quarenta e cinco, aí bato o ponto e aguardo a chamada para distribuir os coletores
(CALEBE - Coletor).

Quando chego, eu bato o ponto. O encarregado faz o DDS com o pessoal e nós
vamos para o setor. O DDS é…explicando pra não se machucar, e essas coisas, fala
também sobre fazer o trabalho correto (ERICK - Coletor).

Ah, eu chego aqui, bato o ponto, dou bom dia pra galera, espero fazer o DDS, e aí
sim a gente vai pro trecho (VALDIR - Coletor).

Dou bom dia pra todo mundo, cumprimento um por um e checo o caminhão, que é
de praxe (CÁSSIO – Motorista)

Geralmente a gente chega, fazemos um check-up no caminhão, vemos se esta tudo
ok. Se estiver tudo ok, a gente espera o horário da chamada pra gente ir pro trabalho.
A hora que a chefia pinta lá no pátio, todo mundo sai correndo. A pegada é essa
(FERNANDO – Motorista).

Checo o caminhão e o equipamento quando chego aqui (JACSON – Motorista).

Quando conversado sobre as habilidades necessárias para exercer a função de

coletor de lixo; sobre as principais preocupações no trabalho e itens sobre cuidado do

2 Diálogo diário de segurança, o qual tem como objetivo conscientizar os funcionários e prevenir acidentes de
trabalho, consolidando as melhores práticas para trabalhar com segurança.
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corpo/cuidado e saúde, há menções das palavras “Atenção e Resistência” as quais aparecem

na grande maioria das falas.

É interessante levar em consideração que são bem definidas e determinadas pelos

próprios trabalhadores, as capacidades necessárias para exercer suas funções, já que, de

acordo com o CBO (classificação brasileira de ocupações) da categoria, não há uma descrição

detalhada sobre as ações de tal ofício.

Segundo o CBO 5142205, têm-se: a descrição sumária do ofício, descrevendo as

atividades gerais dos coletores de lixo; a formação e experiência, descrevendo como se dá o

acesso à ocupação; e as condições gerais de exercício, discorrendo sobre locais de atuação e

regimes. 
Eu acho que tem que ter bastante resistência, porque mesmo você tendo, tem uma
hora que você já dá uma baqueada né, porque é bem puxado (GUSTAVO - Coletor).
(grifo meu).

Primeiramente, é ter uma resistência, procurar alimentar-se bem, também. Essas são
as coisas (PEDRO - Coletor). (grifo meu).

Ah não, nesse serviço tem que ter muita atenção (ALBERTO – Coletor) (grifo
meu)

Você tem de trabalhar atento, porque quando é pra se machucar… (OSWALDO -
Coletor). (grifo meu).

Na verdade, tem que estar bem atento, porque é muito fácil você se machucar. Às
vezes, cachorro te morde, porque o pessoal deixa o portão aberto, descarta vidro de
maneira incorreta, seringa, espeto de churrasco… Na verdade, você tem que estar
alerta a tudo. Quando for passar por trás do caminhão, olhar para os dois lados,
porque, às vezes, a gente sai correndo e pode vir um carro. Na verdade, se você tiver
uma boa atenção é difícil, você se machucar (TÉO – Coletor). (grifo meu).

A resistência e a atenção aqui mencionadas pelos coletores, fazem-nos refletir

sobre qual tipo de trabalho estamos conversando. Um trabalho em sua essência braçal, onde

se exige força física para aguentar o dia a dia de trabalho, mas, também, com extrema

necessidade de concentração para que haja resposta frente a todos os estímulos sobre os quais

o trabalhador está exposto na rua. 

A força de trabalho, aqui exigida, dá-se através da capacidade física e cognitiva

que cada trabalhador pode oferecer. Não é de se espantar que a faixa etária dos coletores não

avance muito e, por isso, trabalhadores com seus 40 anos são tidos como exceções e raridades

nesse ofício. Para a manutenção dessa força de trabalho, é necessário certa quantidade de

meios de subsistência e, por meio do seu acionamento, o corpo é gasto, é usado (MARX,

2011, p.182).
Além do esforço dos órgãos que trabalham, a atividade laboral exige a vontade
orientada a um fim, que se manifesta como atenção do trabalhador durante a
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realização de sua tarefa, e isso tanto mais quanto menos esse trabalho, pelo seu
próprio conteúdo e pelo modo de sua execução, atrai o trabalhador, portanto, quanto
menos este último usufrui dele como jogo de suas próprias forças físicas e mentais
(MARX, 2011, p. 188).

Para Marx (2011, p.189), o processo de trabalho constitui-se na atividade

orientada a um fim, ou o trabalho propriamente dito; seu objeto e os seus meios. O trabalho

aqui se constitui como processo entre o homem e natureza, entre o homem e a coleta, sendo

que esse processo é mediado, regulado e controlado por ele (MARX, 2011, p. 188).

Aqui, o trabalho se dá a partir da apropriação do trabalhador pelo objeto,

colocando em movimento suas próprias forças para moldá-lo, ou seja seu corpo é o principal

meio pelo qual o descarte de lixo ocorre: “O meio de trabalho é uma coisa ou um complexo

de coisas que o trabalhador interpõe entre si e o objeto do trabalho e que lhe serve de guia de

sua atividade sobre esse objeto”  (MARX, 2011,p. 188) .

Podemos considerar o caminhão de lixo como meio pelo qual o objeto de trabalho

é também movimentado, modificado e trabalhado? Mas se o corpo do trabalhador não se

dispõe a correr, pular, estar atento e resistente, quem ou o que conclui o trabalho?

Para Marx (2011, p.189), a transformação do objeto de trabalho e sua finalidade

dão-se a partir da atividade do homem com ajuda dos meios de trabalho, logo podemos

considerar o corpo do trabalhador como meio pelo qual se atinge a finalidade de coletar o lixo

de uma cidade.
Mal o processo de trabalho começa a se desenvolver e ele já necessita de meios de
trabalho previamente elaborados. Nas mais antigas cavernas, encontramos
ferramentas e armas de pedra. Além de pedra, madeira, ossos e conchas trabalhados,
também os animais domesticados desempenharam um papel fundamental como
meios de trabalho nos primeiros estágios da história humana. O uso e a criação de
meios de trabalho, embora já existam em germe em certas espécies de animais, é
uma característica específica do processo de trabalho humano, razão pela qual
Franklin define o homem como “a toolmaking animal”, um animal que faz
ferramentas (MARX, p. 189).

As preocupações, durante o processo de trabalho, trazem à tona o valor que o

instrumento de trabalho tem. O corpo precisa estar sadio, sem machucados ou nada que o

limite durante o dia a dia. A preocupação com o próprio corpo parece partir, não da vontade

em preservar a própria saúde em si, mas de manter ativo e produtivo aquele que gera renda,

que o mantém empregado. O medo do corpo doente/machucado é transformado em

produtividade, em cuidado e atenção redobradas (CASTELHANO, 2005, p. 16).
Tenho medo de me machucar também, medo de acidente, de cortar a mão, às vezes,
porque, às vezes, tem gente que coloca vidro no saco, e fico com medo de cortar a
mão. […] me preocupo com o lixo mesmo, porque às vezes têm umas lixeiras que
são muito fundas e não dá para ver (GUSTAVO – Coletor).

Minha preocupação é deixar lixo para trás (THIAGO – Coletor).
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Então, a minha preocupação é fazer o trabalho certo, perfeito, limpar a cidade,
deixar a cidade limpa, fazer o melhor possível. É o que a gente tenta (RIAN –
Coletor).

Não se machucar, não faltar para verem que realmente é um funcionário exemplar,
pra sempre que precisar, estar aqui (ERICK – Coletor).

A preocupação com o trânsito e atropelamentos, também,  é de suma importância,

como descrevem os trabalhadores, reforçando a necessidade de atenção como uma das

habilidades para o ofício. Assim como Velloso, Santos e Anjos (1997) descrevem em seu

trabalho, os trabalhadores da coleta de lixo realizam suas atividades ao ar livre, sendo

totalmente expostos ao calor, ao frio, à chuva e mudanças de temperatura; além da exposição

aos ruídos do próprio caminhão e trânsito, muitas vezes, possibilitando acidentes como os

atropelamentos e colisões.
A preocupação, é de a gente sofrer um acidente, de carro nos atropelar. Essa é nossa
preocupação (ROBSON – Coletor).

É mais o trânsito, porque como a gente está atrás do caminhão, às vezes, vem moto,
vem carro no sentido contrário e, se não estiver atento, tem o lixo do outro lado da
rua, então acabamos pulando e pode vir um carro de frente. E aí, essa é a parte mais
perigosa  (VALDIR – Coletor).

Nos dias de chuva, você acha mais complicado trabalhar do que muito calor, por
exemplo. No calor, é desgastante, com chuva é gostoso, mas tem que prestar muita
atenção, porque escorrega muito (ALBERTO – Coletor).

Apesar dos possíveis riscos sob os quais estão expostos, poucos são os casos

relatados sobre acidentes, sendo sua grande maioria relacionados a cortes e perfurações ao

recolher os sacos de lixo e escorregões.
Há algumas semanas, eu me machuquei, porque fui pegar o lixo do portão e o portão
estava solto, estava sem a grapa, só estava fixado no local, e aí. quando eu puxei,
veio pra cima de mim, acabou batendo na minha testa, mas cortou só um pouquinho
(VALDIR – Coletor).

 Eu fui descer do caminhão, pisei no acrílico, escorreguei, e minha perna foi parar lá
embaixo. Fiquei um dia sem trabalhar, dói demais (ALBERTO – Coletor).

Já me machuquei no meu comecinho. Quando eu comecei, eu zoei o joelho, não
tinha o costume né, e aí, assim que eu melhorei do joelho, eu zoei as costas. Mas
hoje, graças a Deus, está tudo de boas (THIAGO – Coletor).

Nesse sentido, o processo de trabalho constitui-se em uma prática destinada a um

objeto específico, onde há transformação de um produto, com a utilização de instrumentos, a

fim de alcançar uma finalidade ou objetivo próprio (SOUZA et al, 2015, p.448).
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Os elementos básicos são os agentes (coletores e motoristas), os objetos (o lixo),

os instrumentos (caminhão de lixo, corpo dos trabalhadores), a atividade (recolhimento do

lixo) e a finalidade (a limpeza pública) (SOUZA et al, 2015, p.448).

A preparação que cada trabalhador executa,  funda-se, em primeiro lugar, na

necessidade de cumprir o dia a dia de trabalho e seu processo, porém é necessário levar em

conta, também, que as questões subjetivas permeiam-nos, sejam questões relacionadas ao

perfil como idade, gênero, assim  como as crenças, costumes e culturas próprias de cada

casa, família e trabalhador.

Nesse contexto, discorremos, posteriormente, questões que transpassam,

constituem e são de extrema importância no dia a dia dos coletores.
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7. TEMPO LIVRE

Segundo Maya (2008), a redução da jornada de trabalho tem sua história advinda

dos movimentos trabalhistas em todo mundo, sendo que, desde a primeira metade do século

XX até hoje, ela é pauta em sindicatos. A luta pela redução da jornada de trabalho está

atrelada à luta por mais tempo livre, de modo que se comparado ao século passado, o

trabalhador atual possui mais tempo livre (MAYA, 2008, p. 31).

Na medida em que, para a maioria dos membros da sociedade, trabalho é sinônimo
de sofrimento, é preciso dourar a pílula, imprimindo nas mentes dos trabalhadores a
ideia de que o homem digno é aquele que trabalha e aqueles que assim não
procedem estão destinados ao fracasso (MAYA, 2008, p. 32).

O trabalho em nossa sociedade é enaltecido e a produção faz parte do coletivo,

das práticas e relações sociais; a falta de trabalho faz com que se limite às conexões e

vínculos de cada ser humano. Da mesma forma que o trabalho, o tempo livre possui regras e

baseia-se na lógica de produção, portanto a alienação existente na prática dos ofícios se

estende ao tempo livre, no qual se é imputado, de forma abrangente, necessidades, vontades,

sonhos e desejos muitas vezes falsos (MAYA, 2008, p.33).

Se o trabalhador se aliena em sua atividade de trabalho, percebendo um mundo onde
as relações humanas são reificadas, é lógico pensar que a alienação se estende
também ao tempo livre, que também aí não é dono de si mesmo e que as atividades
exercidas durante o tempo livre sob a influência da lógica da produção de
mercadorias reproduzem, reforçam e legitimam as relações de trabalho capitalistas
(MAYA, 2008, p. 33).

Quando perguntado sobre o tempo livre para nossos entrevistados, as respostas

transitaram entre descansar, dormir, assistir à tv, jogar bola, cuidar da casa e passar tempo

com a família.

Segundo a definição de Maya (2008), não consideraríamos o dormir  e cuidar da

casa, já que podemos acreditar que são atividades impostas, de certa forma, sem a

possibilidade de escolha. Porém dormir e cuidar da casa, também, faz parte do tempo livre

desses trabalhadores, essas são necessidades autocriadas a partir da liberdade dentro de um

período de tempo: o tempo livre.

O termo descansar aparece na grande maioria das falas, sendo que o intuito desse

é usufruir do tempo livre, mas também estar bem e disposto para aguentar o outro dia de

trabalho.
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Descansar no tempo livre, aqui, não é simplesmente aproveitar o dia como quiser,

da maneira que escolher, mas é também conseguir se preparar para o trabalho/ofício.

As falas abaixo são classificadas em tempo livre e descanso. O tempo livre é

composto por atividades que os entrevistados gostam, que os relaxam, e os quais,  muitas

vezes, são nomeadas como descanso. O descanso, propriamente dito, é aquele que tem

puramente o intuito de repor energia para o trabalho.

No meu tempo livre, bom, eu procuro ficar no sofá, colocar alguma coisa pra eu
assistir, tento ficar relaxado. De vez em quando, eu jogo futebol, não direto, quando
tenho tempo, também, por causa das crianças  (GUSTAVO – Coletor).

Eu gosto de assistir a filmes com a minha filha que já está maiorzinha. Então coloco
um filme de animação e aí eu fico assistindo, porque ela gosta dessas coisas
(CALEBE – Coletor) .

Eu gosto de ir à praia que é aqui perto. Gosto de jogar bola, também, curtir os
amigos, a família, e essas coisas. Tem umas brincadeirinhas entre nós, às vezes, com
as pessoas. Pra distrair a mente  (LUCAS – Coletor).

Eu gosto bastante de água. Uma cachoeira cai muito bem. Praia nem tanto, mas uma
cachoeira é o que eu gosto de fazer para relaxar. E sair, ir ao cinema (TÉO –
Coletor).

Quando eu não estou trabalhando, eu passeio, pego minha filha e a gente passeia
bastante, anda de bicicleta, vai pro parquinho (VALDIR – Coletor).

Passeio com meus cachorros (ALBERTO – Coletor).

Pra relaxar, tomo uma gelada. Uma cerveja gelada e escuto uma música. (JACSON
– Motorista).

Cozinho e cuido das minhas plantas (NATHAN – Motorista).

Eu gosto de ficar parado mesmo, ou estou treinando (IVAN – Coletor).

Ultimamente, é em casa mesmo. Uma voltinha no final de semana, pela praia. Mas é
mais em casa mesmo (FERNANDO – Motorista).

Eu gosto de estar com a família. Visitar a família: pai, mãe. Gosto bastante (PAULO
– Coletor).

Além de pedalar, eu gosto de ficar com as minhas filhas e com a minha esposa. Sabe
aquele dia de folga que você fala “o que for para fazer junto com elas, está ótimo
(BRENO – Motorista).

Eu gosto muito de assistir à televisão: jornal. É importante saber as coisas que
acontecem no dia né, saber para cuidar da gente. O pessoal está roubando celular,
para roubar conta das pessoas pelo whatsapp (KLEBER – Motorista).

Gosto de mexer nas minhas coisas em casa. Eu tenho uns caminhões em casa e fico
mexendo lá. Parte de mecânica, esses negócios  (LUAN – Motorista).

Surfar e andar de skate (DOUGLAS – Coletor).

Só saio (HENRIQUE – Coletor).
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[…] eu gosto de arrumar minha hortinha, tenho um violãozinho também e fico
tentando tocar (MARCOS – Coletor).

Sair com minha esposa, para distrair, passear (PEDRO – Coletor).

Quando eu não estou trabalhando, eu vou descansar né? Repor energia para o outro
dia, porque o outro dia é pesado. Tem que ajudar a mulher no dever de casa também,
né? (OSWALDO – Coletor).

 Eu fico assistindo a filmes e séries. E aqui, na coleta, tem que dormir também, né?
Descansar  (THIAGO – Coletor)

Para a maioria dos trabalhadores, o tempo livre se constitui em assistir à TV, ir à

praia, jogar bola, cuidar dos animais de estimação e plantas e passar tempo com a família e

amigos.

O descanso, aqui descrito, é composto puramente por atividades ou repouso, a fim

de relaxar, o qual é descrito como Descanso Funcional, para Munné. Esse descanso aparece

não com o intuito de opor-se à fadiga, mas com o intuito de ser conscientemente prazeroso.

Descansar, nesse sentido, é sentar na porta de casa ou na varanda e "tomar o ar
fresco" ou contemplar "como as pessoas passam"; encantar-se com os mil desenhos
diferente da fumaça do nosso cachimbo à medida que se afastam da poltrona; ver,
sem assistir a um programa de televisão ou ouvir, sem ouvir, música no rádio;
caminhar, pela serra ou pelo mar, quase ausente do que nos rodeia e do nós mesmos
(MUNNÉ, 2010, p. 111).

Outro tipo de descanso, apresentado por Munné (2010), é o descanso que tem por

finalidade nos libertar da fadiga, sendo a fadiga um fenômeno vital normal, que aparece após

alguma atividade orgânica, requerendo, posteriormente, um descanso.

Esse descanso, descrito pelas falas de Oswaldo e Thiago, possui o intuito de repor

energias para trabalhar.  Se descansa, aguenta-se o restante da semana de trabalho, se não

descansa, não se aguenta, e pode-se sofrer as consequências de não atuar bem no ofício, como

por exemplo o desemprego e, consequentemente, a falta de sustento para a família inteira, a

dignidade, como indivíduo, abalada e as relações sociais modificadas.

O ser humano, há décadas, organiza-se em função do tempo e, atualmente, temos

o que chamamos de “tempos sociais”, ou seja, tempos destinados a atividades específicas,

como por exemplo, o tempo de trabalho, tempo livre, tempo para estudo, tempo para religião

etc. (PADILHA, 2003, p.192). Tais definições de tempo são construídas e realizadas a partir

das subjetividades de cada cultura, costumes e pessoas.

Segundo Theodor Adorno (2009, p. 62) “o tempo livre é acorrentado ao seu

oposto”, ou seja, o tempo livre “é apêndice do trabalho”, pois visa à restauração da própria
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força de trabalho”. Isso fica claro com o descanso como atividade primordial no tempo livre

para esses trabalhadores.

Para Muné, o tempo livre são as ações que o homem realiza sem uma necessidade

externa que o conduz, é o tempo no qual o homem deveria conduzir com maior autonomia a

sua vida pessoal e social (MUNNÉ, 2010, p.75). Esse tempo é um tempo autocondicionado e

diferente do restante do tempo social, suas ações buscam satisfazer necessidades autocriadas.

Para Munné (2010, p. 75) “é livre, não porque nele a liberdade se opõe à

necessidade, mas no sentido de que a liberdade é o que define a necessidade”.

O tempo livre, apresentado durante as falas em nossas entrevistas com os

coletores, está associado às definições que Adorno (2009) e Munné (2010) trazem, portanto, o

tempo livre relaciona-se ao tempo oposto ao trabalho e todas as suas obrigações, assim como

a maior autonomia para realização de atividades em sua vida pessoal e social.

O tempo livre, para os trabalhadores da coleta, é formado além do descanso por

atividades de lazer, pelo envolvimento de práticas corporais3. O jogar bola é a única prática

corporal mencionada, sendo realizada, geralmente, com um grupo de amigos e de forma

inconstante.

O jogar bola, aqui, é tratado como meio de se divertir, passar tempo com os

amigos, relaxar, ou seja, como uma atividade no seu tempo livre. Tal prática mencionada

pelos trabalhadores não se mostrou estar relacionada a melhora da saúde e manutenção da

capacidade física na maioria das falas. O jogar bola é visto aqui da mesma forma que assistir à

TV, dormir e passar tempo com a família: como momento de tempo livre ante um dia ou

semana de trabalho.

Erick (Coletor): Eu pratico esporte, eu gosto de jogar bola. 
Pesquisadora: Todo final de semana, você joga?
Erick (Coletor): Sempre que a gente está de folga, né? A gente trabalha no sábado e
aí o encarregado fala “a equipe tal está de folga”.
Pesquisadora: E você não fica mais cansado no dia seguinte?
Erick (Coletor): Não, não, é pra relaxar.

Tem peão que chega aqui e fala: “ah! eu consigo correr, porque eu jogo bola direto”.
Mas do que adianta jogar bola? É algo totalmente diferente. Pra 7 horas da manhã
correr o dia inteiro até você fechar o setor  (ROBSON – Coletor).

3 Os termos exercício físico e atividade física remetem-se, essencialmente, à dimensão biológica do ser humano.
Adotamos, aqui, o termo prática corporal, o qual melhor se adequada aos hábitos de nossos entrevistados.
Segundo Silva (2014), os significados do termo práticas corporais estão relacionados à preocupação com
conteúdos subjetivos, individuais, e coletivos “além dos efeitos orgânicos imediatos”.



39

No tempo livre, eu, às vezes, vou jogar bola com os amigos. Quando está com
chuvinha, eu faço jogos online. Eu faço live de free fire, jogos de corrida. (ALCEU
– Motorista).

Eu jogo bola, dou umas caminhadas na praia e saio às vezes (FABIANO – Coletor).

As falas de Robson, Erick, Alceu e Fabiano deixam evidente a não relação entre a

melhora da capacidade física destinada ao trabalho na coleta e o jogar bola.

Segundo o trabalhador, mesmo que a pessoa pratique atividade física –

especificamente jogar bola, futebol – ela não está, consequentemente, apta a exercer a função

de coletor.

Em contrapartida, somente um dos entrevistados fez associação entre a atividade

física, jogar bola (futebol), e manutenção da capacidade física.
Então, igual eu te falei, às vezes, quando eu tenho tempo livre, eu tiro um dia de
manhã bem cedo pra jogar uma bola, trabalho de Uber, também tiro uma hora para
descanso, porque precisa. Porque ontem foi uma segunda-feira puxada, nós
acabamos 4 horas da tarde, então eu cheguei, tomei banho e fui dormir. O corpo
estava muito cansado, então se você for dormir um pouco tarde, seu corpo não vai
relaxar totalmente  (RIAN – Coletor).

[…] se a gente pega uma pessoa no vácuo e bota para trabalhar, correndo do lado, é
claro que você vai deixar ele para trás, porque você tem mais experiência do que ele
e ele vai ficar para trás. Então, ele sempre tem que alongar, correr, fazer um futebol,
nunca ficar parado, ir se preparando mesmo para manter (RIAN – Coletor).

Para Rian, jogar bola não é somente tempo livre e descanso – como os outros

profissionais descrevem – mas sim uma ação que pode ajudar o condicionamento do

trabalhador na coleta de lixo.

A questão do tempo livre atinge todos os trabalhadores entrevistados, seja com

intuito de simplesmente relaxar, passar tempo com a família ou descansar para atingir os

objetivos do ofício.

Segundo a pesquisa de Bahia e Brito (2017, p.99), conhecer as atividades de final

de semana da população é um indicador importante para entender as escolhas feitas no tempo

livre que possuem, considerando os contextos e marcadores sociais.

Na pesquisa realizada por Bahia e Brito (2017, p.103), as atividades com cunho

social representam mais de 64% dos interesses culturais de lazer por meio de mapeamento,

levando em consideração atividades realizadas durante o fim de semana.

 Em seguida, com 58,5%, outros interesses como afazeres domésticos, ajudar nos

deveres, cuidar dos parentes, fazer compras, lavar o carro, navegar na internet, resolver

problemas pessoais e realizar trabalhos sociais; e, posteriormente, 42,1% interesses físico

esportivos.
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[…] Além de dormir, tem de ajudar a mulher no dever de casa (OSWALDO –

Coletor).

[…] quando eu tenho tempo livre […] trabalho de Uber … (RIAN – Coletor).

[…] quando eu vou para o sítio, gosto de dar uma roçada no mato… (ROBSON –

Coletor).

[…] de vez em quando, eu jogo futebol, não é direto, quando tenho tempo também,
por causa das crianças (GUSTAVO – Coletor).

Jogo bola e crio cavalo, querendo ou não, me dá muito trabalho, de dois em dois
dias tem que entrar nessas valas e cortar capim para os bichos (CÁSSIO –
Motorista).

As falas dos coletores, entrevistados em nossa pesquisa, transpassam atividades de

cunho social, atividades voltadas às obrigações domésticas (cuidar dos filhos, cuidar da casa,

cuidar das plantas, cuidar dos animais, levar esposa ou filhos para trabalho ou escola),

atividades físicas, esportivas (essencialmente jogar bola e correr na praia), assistir à tv,

dormir, entre outros. Tais atividades se assemelham às apresentadas na pesquisa de Bahia e

Brito, porém é necessário levar em consideração o público de nossa pesquisa, que são os

trabalhadores da coleta de lixo.

Quando conversado sobre tempo livre, as falas desses trabalhadores estão

envoltas, principalmente, no descanso, assim como já apresentado. Muito mais do que as

atividades sociais, o tempo livre desses é composto por atividades que não exijam tanto do

corpo, num geral, e, de forma clara, isso ocorre em consequência à necessidade de

recuperação paro o ofício.

Assim, como na pesquisa de Bahia e Brito (2017, p.103), as obrigações, sejam

domésticas ou exteriores, são apresentadas como parte dos interesses de lazer e no tempo

livre. Essas falas nos mostram a dificuldade existente em saber e definir o lazer.

Outro ponto, que também é necessário levar em consideração, é o gênero, já que

nenhum de nossos entrevistados é mulher.
Esse, talvez, seja um indicativo para se perceber que as pessoas não distinguem
muito bem o lazer como um tempo de vivência descompromissada de obrigações e
listam algumas obrigações (domésticas, familiares, sociais) como momentos de
lazer. Ou, ainda, que seu tempo de lazer se torna cada vez mais diminuído e
“estrangulado” diante das demandas de obrigações a serem realizadas na sociedade
moderna, fazendo com que não haja muita alternativa senão atender a tais demandas
no tempo dito “livre” (BAHIA e BRITO,2017, p. 101).

Embora cada vez mais as mulheres estejam inseridas no mercado de trabalho, há

maior envolvimento nas atividades vinculadas às famílias/filhos e, consequentemente, uma
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diminuição de tempo livre, voltado ao lazer, ao ócio, ao descanso e às atividades escolhidas e

realizadas com fim em si mesmo (ROSA e SILVA, 2017, p. 79).

A vista disso, é provável que as escolhas e definições de atividades no tempo livre

fossem diferentes, caso, entre os trabalhadores da coleta, tivéssemos, também, mulheres.
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8 - ALIMENTAÇÃO E TRABALHO

As falas, relacionadas à alimentação, estendem-se desde a pergunta sobre

preparação do dia-a-dia de trabalho; com menção ao café da manhã antes de sair de casa;

passando pelas habilidades e preocupações do ofício, onde discorrem sobre a necessidade de

se alimentar para aguentar o processo de trabalho até as questões voltadas ao cuidado do

corpo, trazendo definições de cuidado do corpo e sobre a forma como se cuidam pautados em

uma “boa alimentação” ou “alimentação adequada.

Todos os entrevistados – sem exceções – referiram-se ao alimento e sua

importância. É necessário então compreender a alimentação como aspecto importante da

saúde dos trabalhadores e, por conseguinte, “construir subsídios que permitam uma maior

reflexão acerca do tema” (ARAÚJO; SOUZA e TRAD, 2010, p. 976).  

O termo: alimentar-se é discorrido com os trabalhadores durante vários pontos da

entrevista, como dito anteriormente, iniciando- se com a descrição do preparo, ainda em casa,

para o dia de trabalho, o qual é composto principalmente pelo café da manhã.
Eu acordo de manhã, tomo café e como alguma coisinha, porque, senão, não se
aguenta não. Às vezes, como bolacha. Têm vezes que eu acordo tarde e nem como
nada e aí, sim, eu como na rua  (THIAGO - Coletor).

De manhã, eu tomo só um cafezinho  (ALBERTO- Coletor).

Dou um bom dia pra família, que está em casa, tomo meu café da manhã e venho
pro trabalho  (CÁSSIO - Motorista).

Em casa, eu levanto, escovo os dentes, vou coar um café, tomo banho, visto as
roupas pra trabalhar e venho de bicicleta (JACSON - Motorista).

Levanto, vou pro banheiro, me arrumo, tomo um banho, preparo um café, às vezes,
coloco uma música para descontrair, para começar o dia bem, pego minha bicicleta e
venho (VALDIR - Coletor).

Quando eu acordo, o que faço é: primeiro rezar, agradecer a Deus por tudo, né? E,
depois disso, tomo banho, passo café, tomo café e se arrumo pra vir pro trabalho.
Essas coisas  (FERNANDO - Motorista).

Eu acordo de manhã, faço café, me alimento bem pra não ficar no setor e não passar
mal, né? (ERICK - Coletor).

Quando perguntados sobre: O que é cuidado do corpo para você? A alimentação é

fator essencial nas falas dos entrevistados:
Não sei. A gente corre bastante, então correr bastante e se alimentar bem (THIAGO
- Coletor).

Se alimentar bem (GUSTAVO - Coletor)

[…] cuidar do corpo, acho que seria estar sempre em contato com o exercício físico
e cuidar bem da minha alimentação (TÉO - Coletor)
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Ah! Basicamente, como eu faço pra me cuidar? É tipo assim: não tenho vício
nenhum, na alimentação, procuro me policiar bem e manter meu corpo saudável, me
exercitando […] (VALDIR - Coletor).

Acho que muitas coisas, né? O que você come, ingerir bebida alcoólica. Sei lá, essas
coisas, enfim, principalmente alimentação. A gente não come de forma correta, mas
procurar não exagerar muito. É por aí. (FERNANDO - Motorista).

As respostas que os trabalhadores deram, levam-nos a querer entender por que e

como essas relações entre alimentação e trabalho deram-se. É significativo, portanto, pensar

no processo histórico sob o qual os trabalhadores e população estão inseridos.

 Ao estudar o sistema de saúde, durante a escravidão no Brasil do século XIX,

Pôrto (2006) relata sobre a condição de cuidado sobre uma “coisa” e não sobre um “sujeito”,

já que o escravo aqui é visto como mercadoria. Esse cuidado se baseia na intenção de

valorizar o preço desses indivíduos, “os proprietários procuram então dar melhor tratamento

aos escravos, sem lhes reduzir a jornada de trabalho, numa tentativa de prolongar-lhes a vida

útil”, dessa forma, soluções baratas são adotadas em relação ao fornecimento de moradias,

alimentos, roupas e remédios, e tais condições, não necessariamente, trazem condições

melhores de saúde (PÔRTO, 2006, p. 1022). 
O trabalho excessivo, a alimentação insuficiente, os castigos corporais em excesso
transformam estes entes miseráveis em verdadeiras máquinas de fazer dinheiro; sem
direito de casamento, sem laço algum de amizade que os ligue sobre a terra, eles
perdem o ânimo, sendo vítimas de opilações, úlceras crônicas, caquexias e todas as
moléstias que são ocasionadas por uma alimentação insuficiente (Gama Lobo, 1865,
p.432, citado em Vasconcelos, Santos, 2007, p.1346).

Além dos interesses econômicos advindos das ações do senhor de engenho, ao

fornecer alimentação com maior teor energético, não havia preocupação com o fornecimento

de uma alimentação adequada, balanceada e que realmente garantisse as necessidades do

indivíduo. Sem alimentação e diversos outros fatores que envolvem o cuidado em saúde,

várias eram as afecções que assolavam as senzalas, sejam elas nutritivas, avitaminoses,

tuberculose entre outros (VASCONCELOS e SANTOS, 2007, p. 1349).

De acordo com a localidade, os escravos possuíam a alimentação associada com

sua atividade essencial, com isso escravos de fazendas, de mineração, de cafezais não

possuíam a mesma dieta, sendo que eram totalmente dependentes de seus senhores para se

alimentar (ARAÚJO; SOUZA, e TRAD, 2010, p. 979). É necessário ressaltar que, segundo

registros históricos, houve lutas e resistência acerca da manutenção dos seus hábitos

alimentares vindos por parte dos escravos.
Enganam-se os que pensam que o sistema gastrointestinal é aquele por meio do qual
o corpo se relaciona fundamentalmente com objetos. Na realidade, são as
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convenções sociais, como se sabe, que decidem o que é alimento e o que não é
alimento, bem como quem pode comer o quê e quando (RODRIGUES, 1979, p. 65).

É a partir do século XX, com a economia capitalista cafeeira, principalmente, que

movimentos reivindicatórios, referentes à classe trabalhadora,  intensificam-se  e, com isso, a

classe empresarial, a fim de evitar os conflitos e com a intenção de atrair o trabalhador

estrangeiro, atenta-se à instalação de benefícios ao trabalhador como, por exemplo, o

fornecimento de alimentação a preço de custo. 

Data de junho de 1917 a criação do Comitê de Defesa Proletária, integrado por
líderes sindicais e de associações populares, para encaminhamento de reivindicações
conjuntas, entre as quais se destacavam propostas voltadas para melhorias das
condições de trabalho, aumento salarial e aspectos referentes à alimentação.
(ARAÚJO; SOUZA, e TRAD, 2010, p. 979).

É nítido que, durante o período escravista, a alimentação dos escravos era

totalmente responsabilidade de seus senhores e, de forma clara, essa alimentação tinha como

intuito apenas fornecer o necessário para que esses pudessem continuar trabalhando e

abastecendo, economicamente, seus senhores.

Segundo Viotti (2019, p. 8), não são raros os documentos de senhores pedindo

declarações ao rei para que lhes fossem tiradas as obrigações de alimentação de seus escravos,

sendo que a obrigação de alimentação acompanhava o senhor durante toda a posse, desde

terra firme até a posse definitiva (VIOTTI, 2019, p.8).

A partir do contexto escravagista, quero levantar uma questão: será que o

trabalhador do século XXI é alimentado, ainda, somente para suprir as necessidades de seu

ofício e para desempenhar seu papel?

Para refletir sobre a pergunta, discorremos sobre os anos seguintes até a

atualidade, entendendo sobre como tem se dado a relação entre alimentação e o trabalhador.

Nas décadas seguintes ao período escravista (1930 a 1950), é implementada a

base do sistema industrial brasileiro, onde um cenário de luta política aparece envolto às

relações trabalhistas, sendo que, em 1930, a educação, saúde, previdência, assistência social e

programas de alimentação e nutrição, habitação popular, saneamento e transporte estavam

sendo alvos de ações públicas.

Muitas das falas de nossos entrevistados estão vinculadas à alimentação, pautada

na necessidade de “repor energias para o trabalho”. São falas que demonstram a total relação

que os trabalhadores têm feito entre alimentar-se e trabalho. Basicamente, é necessário, não
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somente comer por comer, comer para suprir as necessidades biológicas, e sim comer para

conseguir ser produtivo, para estar dentro de um ofício. As falas abaixo são algumas respostas

à pergunta: “O que você faz para ter energia no trabalho?”:
Ah! o alimento né? se alimentando bem  (THIAGO – Coletor).

Acho que é mais a alimentação  (ALCEU - Motorista).

Só alimentação mesmo (GUSTAVO - Coletor).

Então, a gente tem que se alimentar bastante, porque você chega aqui e, igual hoje
que foi um dia nublado e chuvoso, é mais tranquilo, mas se é dia de sol, se você não
se alimentar bastante, você acaba passando mal. Aí eu procuro me alimentar bem
antes de vir trabalhar (CALEBE - Coletor).

Ah, tem que se alimentar bem e descansar no horário certo (IVAN - Coletor).

Bom…eu chego em casa, procuro ao longo do dia me alimentar bem e descansar
(PAULO - Coletor).

Alimentação boa é essencial (LUAN - Motorista).

Além disso, o termo alimentação também faz parte das respostas sobre as

preocupações no trabalho e habilidades necessárias para exercer o ofício de coletor:

Quais suas preocupações no trabalho? (PESQUISADORA).
Em geral, com a saúde do meu corpo, como eu falei, também me alimento né?
porque é um desgaste físico  (LUCAS - Coletor).

Quais as habilidades que você considera necessárias para exercer a função de
coletor? (PESQUISADORA).
Primeiramente, é… ter uma resistência, procurar se alimentar bem também. Essas
são as coisas (LUCAS- Coletor).

Quero aqui adentrar e enfatizar alguns pontos de ações públicas atuais e como se

deu sua formação durante o processo histórico de acesso ao direito à alimentação ao

trabalhador.

O foco dessa pesquisa não é classificar a qualidade dessas ações, nem mesmo se

aprofundar no contexto das políticas públicas, mas faz-se necessário compreender e refletir

sobre os comportamentos que foram e estão sendo construídos para os trabalhadores do nosso

país. 

Na década de 1970, instituiu-se o P.A.T (Programa de Alimentação ao

Trabalhador), a partir da criação do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (Inan) e o

Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (Pronan), tendo como principais objetivos, na

época de sua instituição, consoante a ARAÚJO; SOUZA, e TRAD, (2010, p. 979) :

“Proporcionar disponibilidade maior e mais eficiente de energia para o trabalho do homem e,
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consequentemente, concorrer para melhoria do estado nutricional do trabalhador; dividir,

transitoriamente, entre o governo, a empresa e o trabalhador, o custo da energia humana

necessária para o trabalho”.

É nítido, aqui, que o foco da ação não era a garantia da alimentação como direito,

mas sim como manutenção do sujeito-máquina o qual produz e gera rendimentos “aos seus

senhores”. 

Como descrito pelos próprios trabalhadores da coleta, a alimentação ocorre antes

de iniciar a jornada de trabalho, durante a jornada de trabalho e ao fim, quando chegam em

casa, o que ocorre com a grande maioria dos trabalhadores de nosso país.

Os trabalhadores são divididos em seus respectivos grupos de trabalho – três ou

dois coletores atrás do caminhão mais o motorista – e são encaminhados para o que

denominam de “setores”, ou seja, delimitações entre os bairros da cidade onde deve ser feita

toda a coleta em seu turno de trabalho, seja de manhã, de tarde ou de noite.

No meio de cada turno, os trabalhadores não voltam para a garagem para almoçar,

nem levam comidas pesadas, pois, segundo eles, ficaria muito mais difícil voltar a trabalhar

após uma refeição completa. A alimentação que fazem, baseia-se em pequenos lanches, com

pão, café, água e suco na rua, no local que preferirem parar. Tal momento não tem hora

delimitada, nem local, sendo que, quanto mais rápido concluírem a limpeza do setor, mais

rápido conseguem voltar para casa. 

Eu costumo almoçar tarde, às 15:00, 16:00 horas, acostumei com o horário
(ALBERTO - Coletor).

Aqui, a pessoa tem que se alimentar bem, comer muitos alimentos e se alimentar
bem de manhã, porque, aqui, a gente vai direto. Às vezes, a gente para comer um
lanche […] então, olha a distância. Se a pessoa não se alimentar bem ela não
aguenta (ALBERTO - Coletor).

Não tem período de almoço específico, mas sempre algumas pessoas param para
lanchar, para comer um lanche, porque a gente já tá no ritmo e se a gente parar e
voltar, fica muito pesado, fica corrido  (RIAN - Coletor).

 Temos uma hora de almoço, mas a gente não para, porque acabou vai embora
(THIAGO - Coletor).

Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira (2018), há três orientações

básicas relacionadas ao ato de comer: comer com regularidade e com atenção; comer em

ambientes apropriados e comer em companhia. Essas três orientações têm como intuito

proporcionar benefícios tais como: “melhor digestão dos alimentos, controle mais eficiente do

quanto comemos, maiores oportunidades de convivência com nossos familiares e amigos,
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maior interação social e, de modo geral, mais prazer com a alimentação” (BRASIL, 2014,

p.91).

Porém, de acordo com a descrição dos trabalhadores da coleta, comer em horário

e ambiente adequado, não faz parte do dia a dia de trabalho e, provavelmente, os benefícios

ofertados não são exatamente os mesmos descritos pelo guia alimentar.

O termo alimentar-se bem para os trabalhadores não é bem definido e não é

possível determinar se esse termo relaciona-se somente à quantidade ou qualidade.
Então, no caso deles (coletores), uma alimentação até mais calórica. O nosso não, o
motorista precisa de uma alimentação bem balanceada e eu acho que é tranquilo
(BRENO - Motorista).

Na alimentação, procuro me policiar bem nas coisas que eu como (VALDIR -

Coletor).

De acordo com as falas, é possível o entendimento da consciência da necessidade

de uma alimentação composta por todos os nutrientes e itens que compõem uma refeição,

mas, também, com quantidades maiores, assim como mencionado anteriormente pela fala de

Alberto:
Aqui, a pessoa tem que se alimentar bem, comer muitos alimentos e se alimentar
bem de manhã  (ALBERTO - Coletor).

Para Santana (2012), “a farinha e o feijão são símbolos da sustança e potência de

trabalho” para trabalhadores da construção civil na cidade de Salvador-Bahia. Para esses

trabalhadores o que interessa é a sustança, ou seja, aquilo que sustenta o corpo para o labor, a

labuta (SANTANA, 2012, p. 63).

Para os trabalhadores dessa pesquisa em questão, “o arroz e macarrão são

alimentos fracos”. O feijão é forte. Tem potência. Dá força para trabalhar”. (SANTANA,

2012, p.63).

Santana (2012) discorre que a combinação feijão, arroz e farinha de mandioca são

comuns na alimentação baiana, sendo um prato definido como básico e com bom valor

nutritivo. A força, sustança ou potência vêm do alimento que comem, já que a alimentação

reforçada é o que permite a execução do ofício, frente aos desgastes do dia a dia (SANTANA,

2012, p.63).

As concepções de saúde e doença envolvem significados culturais e relações

sociais e, dessa forma, o termo “fraqueza” ou “estar fraco” refere-se à percepção corporal

física e também mental de cada indivíduo, sendo associada à fome ou outros fatores que

podem fragilizar o organismo destes (CANESQUI, 2007, p.209).
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 Para Canesqui (2007, p.209), as representações de saúde, nas camadas populares,

giram em torno da ideia de força física e moral, da “disposição” para utilização do corpo nas

atividades do dia a dia e para o trabalho “para os que dependem do uso da força corporal para

sobreviver”.

A alimentação é ponto de destaque nos discursos, principalmente, das camadas

populares quando relacionada à promoção e saúde e prevenção de doenças, além disso é a

alimentação que garante aptidão para o trabalho e uso intenso do corpo (CANESQUI, 2007,

p. 209).
A alimentação, para as camadas populares, é uma atividade reparadora, tão
importante quanto o sono. Portanto, "estar alimentado" implica saciedade física e
"ser ou estar sadio", que coincide com a ideia de "ser forte" (resistente), sendo a
alimentação uma fonte primordial de "sustança" para o corpo, de sobrevivência e de
preservação da identidade social (CANESQUI, 2007, p.210).

Canesqui (2007, p.210) aponta que diferentes estudos trazem a carne de gado e o

feijão como alimentos “fortes” em nosso país, sendo que o termo “forte” se refere àquelas

comidas que saciam por um longo tempo e "matam a fome". As comidas designadas “fortes’’

e que “sustentam” são aquelas relacionadas à garantia de resistência e aptidão para o trabalho.

(CANESQUI, 2007, p.210)

De acordo com a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (2013), a

alimentação e nutrição são requisitos básicos para a promoção e a proteção da saúde e o

entendimento de cuidado com a saúde. Também, faz parte das respostas dos entrevistados

quando perguntados sobre: “O que fazem para cuidar da própria saúde?”
Eu procuro me alimentar bem, né? Como bastante verdura, legume, fruta. Vitamina,
também faço bastante (GUSTAVO - Coletor).

Ah eu me alimento bem. Tomo remédio, vitaminas, tudo em dia, nunca passei mal
(ERICK - Coletor)

Primeiramente, eu procuro me alimentar bem, procuro tomar um cafe bem
reforçado, e assim, quando eu chego eu procuro descansar, porque exige muito do
corpo, isso para poder aguentar o outro dia (LUCAS - Coletor).

Eu procuro acordar cedo, fazer uma boa alimentação, um pouco antes de sair faço
um pouco de exercício e nada mais (NATHAN - Motorista).

Cuidar da minha saúde… eu me alimento bem, não saio sem comer nada (ROBSON
- Coletor).

Ah basicamente aqui é um exercício o dia inteiro, em casa eu procuro descansar
bastante, eu me exercito pegando peso em casa, as vezes eu vou pra academia e
cuido bastante da minha alimentação também (VALDIR - Coletor)
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As falas dos trabalhadores trazem o termo “boa alimentação”, a qual vincula-se

com a melhoria da aptidão e resistência do trabalho, assim como mencionado por Canesqui

(2007).

Não há, entre as falas dos trabalhadores da coleta de lixo, a descrição precisa

sobre o que eles consideram ser “uma boa alimentação”, mas como as falas estão atreladas ao

desempenho na profissão, é possível pensar nas possibilidades de alimentação que constituem

seus dias, baseado em autores como Santana (2012) e Canesqui (2007), já mencionados, que

discorrem sobre alimentos considerados “fortes” e “que dão sustança” ao brasileiro.

Dentro da temática alimentação do trabalhador, pesquisas abordam outros pontos

de extrema importância e relevância para o assunto, assim como o turno de trabalho.

Para Freitas et al (2015), em seu estudo sobre alterações alimentares em

trabalhadores de um frigorífico, em relação à quantidade de refeições realizadas durante o dia,

observa-se que trabalhadores noturnos realizam geralmente três ou mais refeições por dia,

quando comparados aos diurnos e, quando avaliado os tipos de refeição, notou-se uma maior

prevalência de consumo de lanche da tarde e almoço entre os trabalhadores noturnos e café da

manhã e lanche da noite para os trabalhadores diurnos.

Para os trabalhadores da coleta de lixo, não possuímos informações mais

detalhadas sobre o perfil de alimentação em nossa pesquisa, porém, segundo as falas dos

coletores entrevistados, o café da manhã é tido como uma refeição mais importante e fora

mais mencionado pelos trabalhadores diurnos do que os noturnos.

Em relação aos turnos de trabalhos, os trabalhadores da coleta de lixo, que

trabalham no período diurno, geralmente conseguem tomar café da manhã em suas casas, e

almoçar assim que voltam do trabalho, entre às 14 ou 15 horas dependendo da demanda.

Já os trabalhadores noturnos, geralmente, fazem as refeições de café da manhã e

almoço normalmente, porém o jantar, em geral, é substituído por algum lanche antes do início

do trabalho noturno.

Todo o contexto histórico voltado à alimentação do trabalhador, faz-nos refletir e

indagar se tal necessidade básica do ser humano está sendo garantida, pois desde o período de

escravidão, a chegada de trabalhadores imigrantes até as ações atuais de acesso à saúde

/alimentação, o objetivo das ações era a garantia da subsistência da força de trabalho para a

sociedade. O trabalhador é a mão de obra necessária para que a economia rode e, para mantê-

lo, é necessário comida, é necessário que ele se mantenha saudável e ativo durante vários

anos.
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Segundo Goés (2008), a sociedade brasileira possui diferentes concepções sobre o

alimentar o corpo, as quais se modificam na trajetória histórica que estamos inseridos.
Desde a casa grande e a senzala em regiões de cana, principalmente no Nordeste, às

emigrações do século passado no Sul e Sudeste, até os dias atuais, são muitos os

aspectos cognitivos que direcionam o ato alimentar seguindo tradições ou

incorporando valores de outras sociedades (GOÈS, 2008 p. 384).

A análise das práticas de alimentação precisa não somente conter uma abordagem

biológica e metabólica, mas também uma compreensão antropológica e social, “pois, o

homem biológico, o social, o ser psíquico, afetivo e cultural é indissociável.” (ROTENBERG

e VARGAS, 2004, p.86).

O alimentar relaciona-se com a saúde, o corpo e o cuidado, temas que serão

tratados em sequência.
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9 – CUIDADO, CORPO E SAÚDE

Fazer uma descrição sobre o cuidado que temos com nosso corpo ou o cuidado

que acreditamos ser necessário para o nosso corpo não foi uma tarefa tão simples para nossos

entrevistados discorrerem.

Primeiramente, ao me apresentar como pesquisadora, além do nome e demais

explicações necessárias para que a entrevista ocorresse, foi preciso citar meu curso de

formação: a educação física, e é pertinente citar que a maioria das respostas iniciaram-se com

o “exercitar-se” e o “comer bem”. É claro que várias questões podem estar atribuídas à forma

como as respostas se deram, mas considero importante levantar uma possível influência de

“estar sendo entrevistada por uma professora de educação física”.
Ah, basicamente como eu faço pra me cuidar é tipo assim: não tenho vício nenhum,
na alimentação procuro me policiar bem, e manter meu corpo saudável, me
exercitando e também como aqui na coleta é bastante puxado, quando eu sinto
alguma coisinha que está errado, nós temos convênio, mas vou bastante aqui no PS
também, e já procuro ver o que está acontecendo, pra não agravar. (VALDIR -
Coletor).

Não sei, tipo a gente corre bastante. Então correr bastante e se alimentar bem
(THIAGO - Coletor).
.
É que, às vezes, você sente cansaço também, como se diz. De vez em quando,
procurar um médico, pra ver como que está. Pra ter uma noção do que está
acontecendo. Muitas vezes você está assim, mas você não sabe por dentro
(ROBSON - Coletor).

Ah, cuidar do corpo é a saúde né? Sentir qualquer sintoma, procurar um médico,
senão a carcaça não aguenta, o corpo não aguenta e  a saúde é tudo, sem saúde você
não consegue trabalhar (JACSON - Motorista).

Acho que muitas coisas né? O que você come, ingerir bebida alcoólica e essas
coisas. Sei lá, essas coisas, enfim, principalmente, alimentação. A gente não come
de forma correta, mas procura não exagerar muito. É por aí (FERNANDO -
Motorista).

Exercício, né? Exercício, uma caminhada, e academia também, que às vezes por
causa do horário não dá  (LUAN - Motorista)

Ao ser perguntado: “O que é cuidado do corpo para você?”, as respostas dos

trabalhadores vão além da descrição de suas próprias concepções sobre o cuidado. Essas

respostas, também, são explicações sobre a forma como se cuidam. Falar sobre como se

cuidam, faz parte, portanto, do que esses trabalhadores consideram ser o cuidado do corpo.

Essas concepções de cuidado, que foram levantadas durante as entrevistas, levam-nos às

conceituações de modelo biomédico, onde o corpo humano é sede de doenças e problemas

que precisam ser tratados fisicamente (KOIFMAN, 2001, p.51).
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Segundo Koifman, é a partir das perspectivas renascentistas, do século XX, que

há uma ruptura das maneiras de compreender o corpo humano, sendo através da anatomia que

se instaura uma nova racionalidade médica com o mecanismo fisiologista como ponto central.

A vida e o corpo, aqui, passam de ser objeto apenas clínico, para serem vistos, agora, como

máquinas. Os hospitais passam a ser “espaço clínico de uma ciência das entidades

patológicas.” (KOIFMAN, 2001, p.51).

O modelo biomédico vê o corpo humano como uma máquina muito complexa, com
partes que se inter-relacionam, obedecendo a leis natural e psicologicamente
perfeitas. O modelo biomédico pressupõe que a máquina complexa (o corpo) precise
constantemente de inspeção por parte de um especialista. Assume-se, assim, de
modo implícito, que alguma coisa, inevitavelmente, não estará bem dentro dessa
complexa máquina. Não fosse por isto, por que as inspeções constantes? O modelo
biomédico não vê o corpo como uma máquina perfeita, mas como uma máquina que
tem, ou terá, problemas, que só especialistas podem constatar” (KOIFMAN, 2001,
p.54).

Outra associação interessante feita, foi a do cuidado do corpo como a necessidade

de mantê-lo útil, ativo, ou arrumar um novo emprego devido ao grande desgaste que o ofício

exige.
Cuidar…tem que cuidar, porque, senão, no outro dia, não levanta, não aguenta. É a
nossa ferramenta de trabalho. Se não cuidar do corpo, como é que faz no outro dia
pra trabalhar? Não tem como, tem que cuidar (ALBERTO- Coletor).

Cuidar do meu corpo…então vou falar para você: eu tenho que arrumar outro
serviço, porque você se desgasta muito aqui. Se você tiver uma proporção de vida,
futuramente, você tem que arrumar outro emprego, porque aqui chega lá nos 40 anos
de idade você já está todo quebrado, já está com água no joelho, problema na
coluna. Por isso que eu falei para você que eu quero sair de coletor se tiver uma
oportunidade de motorista (CALEBE - Coletor).

Então, vou te falar uma coisa: aqui é um trampo puxado, mas bom. Nós estamos
numa empresa boa, mas pra quem tem estudo completo… Eu prefiro algo melhor
para minha vida. No momento, eu estou pensando até em fazer um curso, porque
aqui é uma vida boa. Aqui é um trampo digno um trampo bom (RIAN – Coletor).

Cuidar do corpo são várias coisas, só que eu pretendo mais pra frente fazer um curso
de engenheiro, porteiro, fazer qualquer curso, porque se você depender só daqui
você não aguenta, quando chega os 40, 50 anos você não vai aguentar (ERICK -
Coletor)

Cuidado do corpo, aqui, parece estar associado a ser produtivo e, para isso, ou

mantêm-se o corpo são, saudável, ativo ou procura-se um novo lugar/ofício em que possa se

adequar, visto que o corpo já estará desgastado pelo ofício anterior.

Essa produtividade vem atrelada ao desempenho individual e, na lógica

capitalista, é esse desempenho que classifica e limita a atividade de cada trabalhador
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(LACERDA e VALLA, 2005, p.12) e também associado a alimentar-se bem, como já

mencionado.

As definições de cuidado do corpo descritas e as respostas sobre como cuidam da

própria saúde e como têm energia para o trabalho estão interligadas e, durante a entrevista,

associam-se intimamente. A forma como cuidam da saúde, geralmente, é marcando exames

de rotina, alimentando-se bem, descansando e, em três casos, jogando bola.
De vez em quando, a gente marca um médico pra fazer um check up. Agora, eu vou
pegar férias e faço exame de tudo que tem que fazer. Já está tudo marcado. E, para
ter energia, eu só dirijo. Ultimamente, estou precisando dar uma descansada.
(KLEBER - Motorista).

Eu procuro acordar cedo, fazer uma boa alimentação, um pouco antes de sair, faço
um pouco de exercício e nada mais. E para ter energia, eu não faço nada. Acho que a
necessidade do dia que faz a gente ter energia, as dívidas fazem com que você tenha
energia, o trabalho… (NATHAN - Motorista).

Eu não cuido muito bem não. Sobre ir no médico…agora que eu estou começando a
cuidar do meu corpo e ir no médico, porque minha mulher fica me enchendo o saco
(IVAN - Coletor).

Ah, todo ano nós fazemos exame periódico e, às vezes, faço aquela caminhadinha,
que é de lei (ALCEU - Motorista).

Marco os exames direto. O geral né? E, de vez em quando, dar uma reduzida em
umas coisas, porque a gente come muita besteira, principalmente aqui, na área da
coleta, precisa saber controlar. E para ter energia, alimentação boa, é essencial
(LUAN - Motorista).

A alimentação, a realização de exames e idas ao médico, fazem parte da forma

como esses trabalhadores desenvolvem o cuidado do próprio corpo e a saúde, sendo que tais

ações estão vinculadas às conceituações de modelo biomédico, como discorrido

anteriormente. Nesse mesmo contexto, ao precisarem de cuidados, somente uma questão

aparece entre os entrevistados: procuram o médico (incluindo posto de saúde, pronto socorro

– quando mais urgente - e o convênio médico):
Nesse caso, eu vou no médico (PAULO - Coletor).

A gente tem o posto de saúde, tem o plano de saúde da empresa (JACSON -
Motorista).

Ah, tem que passar pelo médico ne? Marcar pra fazer exame médico, e  aqui temos o
convenio (OSWALDO - Coletor).

É minha esposa, que se precisar me socorrer e se tiver que passar no médico alguma
coisa, já marca. E se não der pra mim trabalhar, eu já aviso o encarregado, pra poder
ir no médico, com atestado e tal. E resolvo os problemas (LUAN - Motorista).
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Além do cuidado atrelado ao conceito biomédico, as questões de socialização e

tempo livre são fatores de extrema importância na formação da conceituação de cuidado com

o corpo para esses trabalhadores.

Como discorrido anteriormente, o descansar, o dormir, ver TV, passear com a

família, jogar bola, cuidar das plantas e animais, são ações que compõem o cuidado, que são

trazidos durante as entrevistas como primordiais.

Durante a história, transformações vêm ocorrendo no assunto - cuidado em saúde

- sendo que a atenção maior na dimensão biológica do ser humano perdurou de forma ímpar

durante vários anos e ainda perdura.

As práticas em saúde, antes da reforma sanitária em 1970, pautavam-se na lógica

médico-hospitalar, sendo direito apenas daqueles que estavam inseridos no mercado de

trabalho, deixando o restante da população à mercê da filantropia (RAIMUNDO e SILVA,

2020, p.109).

As mudanças que se iniciam com a reforma sanitária trazem à tona a necessidade

da compreensão sobre a multidimensionalidade do ser humano, com a intenção de

implantação de abordagens “mais acolhedoras e mais humanizadas, um olhar mais ampliado,

para assim propiciar a promoção da saúde.” (RAIMUNDO e SILVA, 2020, p. 110).

É de se indagar, então, sobre os motivos que levam os trabalhadores da coleta de

lixo às definições e descrições de cuidado do corpo pautado em modelos biomédicos,

relacionados somente no que se diz respeito ao termo saúde-doença.

Um dos motivos que nos levam à resposta por que o modelo biomédico ainda é

legitimado e aparece nas falas de nossos entrevistados é, em primeiro lugar, o fato dos

reflexos da história permitir a criação de sofismas entre a população, onde o médico e hospital

são pessoa e lugar detentores da saúde e devido a isso busca-se, procura-se.

Além disso, a medicina, assim como cita Riberito e Ferla (2016), ocupa lugar

privilegiado quando se trata de técnica política de intervenção, construindo “efeitos de poder

próprios; ao mesmo tempo, construção de saber e exercício de poder.”

Essa disciplina (a medicina) tem a capacidade de produzir, ao mesmo tempo, efeitos
disciplinares e regulamentadores, pois se dirige tanto aos corpos individuais, aos
organismos, quanto aos processos biológicos que incidem sobre a população de uma
maneira global. Podemos perceber então que a Medicina ocupa lugar privilegiado
em tempos de biopolítica, e essa consideração ultrapassa a obra de Foucault”
(RIBEIRO e FERLA, 2016, p.9).
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Ribeiro e Ferla (2016), embasados em Foucault, definem o biopoder como uma

nova tecnologia que está voltada para a manutenção da vida das populações, organizadas

como corpo político. Essa tecnologia se exerce sobre os grandes grupos de indivíduos, já

disciplinados, que formam as populações; sendo que a garantia da segurança é feita pelo

controle populacional (RIBEIRO e FERLA, 2016, p.10).

No biopoder, o corpo do trabalhador não é apenas disciplinado de forma

individual, o coletor, já, disciplinado, com seu horário de trabalho e com todos  os deveres

que deve cumprir, agora é tratado como grupo, como população: “É um novo corpo: corpo

múltiplo, corpo com inúmeras cabeças, se não infinito, pelo menos necessariamente

numerível. É a noção de população” (FOUCALT, 2005, p. 292).

Portanto as visões e estratégias, que de forma predominante disciplinarizam e

controlam os sujeitos na sociedade, são nomeadas como biopolítica (FOUCALT, 2005, p.

290).

Ao contrário da disciplina, que se caracteriza como individualizante, a biopolítica

surge como uma tomada de poder massificante sobre o homem-espécie, tendo como primeiros

alvos as taxas de natalidade, mortalidade, taxa de reprodução, etc. Os dados passam a ser

considerados e a partir disso intervenções são propostas (FOUCAULT, 2005; RIBEIRO e

FERLA, 2016).

São esses fenômenos que se começam a levar em conta no final do século XVIII e
que trazem a introdução de uma medicina que vai ter, agora, a função maior da
higiene pública, com organismos de coordenação dos tratamentos médicos, de
centralização da informação, de normalização do saber, e que adquire também o
aspecto de campanha de aprendizado da higiene e de medicalização da população.
Portanto, problemas da reprodução, da natalidade, problema da morbidade também.
(Foucault, 1999, p. 291).

O contexto de biopoder está, então, inserido nas falas dos trabalhadores da coleta.

As menções que fazem ao modelo biomédico, levam-nos a refletir sobre como

essa classe trabalhadora está sujeita à influência de disciplinas sobre a formação de suas

definições de cuidado do corpo, a forma como cuidam da própria saúde e o local e pessoas ao

qual recorrem quando precisam de cuidados.

Para Ribeiro e Ferla (2005), esse não é o único vetor de forças projetado sobre a

produção individual e coletiva de saúde, outros discursos também exercem influência: “Na

coadjuvância, com as diferentes forças suportadas em diferentes discursos, sobra a saúde e a

doença, rearranjam-se as forças de resistência e também o discurso biomédico.” (RIBEIRO e

FERLA, 2005, p.211).



56

Na penúltima pergunta relacionada ao cuidado do corpo - Quais cuidados você

possui com o corpo durante e após a jornada de trabalho? - as questões, levantadas pelos

motoristas do caminhão de lixo, estão relacionadas ao ficar sentado o dia todo, porém não há

muitas ações que estes desenvolvam durante e após o dia de trabalho a fim de mitigar os

efeitos sobre o corpo.

O “dar uma alongada” é a ação que se destaca. O alongar-se está atrelado a

benefícios físicos como o aumento da flexibilidade muscular (COELHO, 2007) e a prevenção

de lesões (BASSACO, 2011).

Segundo Rubini (2013), na última década, vários estudos foram publicados

relacionados ao alongamento e a flexibilidade, esclarecendo vários mitos. A prevenção

definitiva de lesões é um dos mitos que pode estar associada às falas, já que vários fatores

associados são capazes de interferir nos benefícios do alongamento.

Os entrevistados não discorrem acerca de por que se alongar. Pode-se entender, a

partir do que há na literatura, que, basicamente, o motivo está envolto na busca dos benefícios

adquiridos com tal prática, como possível aumento da flexibilidade muscular, ou prevenção

de lesões (RUBINI, 2013, p.5).

O alongamento, também, é descrito como item necessário para uma possível

melhora na aptidão do ofício, porém não é mencionado por muitos dos entrevistados e,

quando apresentado, é de forma breve incluído no início do dia de trabalho.
 Às vezes, eu faço um alongamento, procuro não me machucar, porque, às vezes, até
descer do caminhão se machuca (JACSON– Motorista).

O que eu mais bato na tecla é alimentação e ir ao médico, porque é importante estar
indo. Tenho que melhorar essa questão e acho que fazer um treino de alongamento é
importante também  (PAULO – Coletor).

Primeiramente, eu tomo um café bem reforçado pra vir pra cá, me alongo, que é
sempre bom para não dar nenhum problema muscular e é isso (LUCAS - Coletor).

[…] tem que alongar, correr, fazer um futebol nunca ficar parado, ir se preparando
mesmo para se manter  (RIAN – Coletor).

Às vezes, tem as costas, mas é devido o assento do banco, que você fica muito
tempo, mas não é nada grave. Coisa que você desce do caminhão, dá uma alongada
e fica tudo ok. Nada de anormal até agora (FERNANDO – Motorista).

Às vezes, a gente sente o joelho. Às vezes, a gente tem que levantar, sair um
pouquinho para dar aquela esticada no corpo. Às vezes, tem incômodo sim
(ALCEU – Motorista).

Acho que principalmente a alimentação  (BRENO – Motorista).

Não tomo nenhum cuidado específico, só o básico mesmo (CÁSSIO – Motorista).
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Tem que tomar cuidado para não ter acidente. Olhar bem nas travessas, nas ruas, nas
avenidas. Dar o tempo certinho para você entrar, o tempo certo de você ultrapassar
na pista. Ter cuidado para você não bater e não se machucar (KLEBER –
Motorista).

Tem dia que é pesado. Dor no corpo dá mesmo, no banco sentado dói a coluna
mesmo, isso é normal. Depende do dia (LUAN – Motorista).

As questões levantadas pelos coletores relacionam-se, ao contrário dos motoristas,

com estar correndo durante a jornada de trabalho. As respostas estão voltadas à necessidade

de descanso – físico principalmente – de não se machucar e atentar-se aos colegas de

profissão, que precisam de ajuda.
Com meu corpo, durante o serviço, eu procuro não me esforçar além do limite.
Tento manter o limite, porque às vezes, um corre mais do que o outro, um aguenta
mais peso que o outro, então, às vezes, a gente pega saco muito pesado, e se a
pessoa quer pegar sozinho, eu já procuro ajudar, ou se está pesado eu chamo pra me
ajudar. E como a gente corre muito, se eu estou no meu limite, eu tento dar uma
maneirada pra não prejudicar. E em casa, após o serviço, como, tomo banho,
descanso pra repor a energia que eu perdi (VALDIR - Coletor).

Ah, o cuidado é sempre ter o companheiro em pé. O cuidado é sair por aí e não me
machucar à toa. Por causa do trabalho, ne? (ROBSON - Coletor).

Sacola, né? Às vezes, alguém coloca vidro na sacola e, às vezes, você pega um
monte de sacola e encosta no corpo. Tem que tomar cuidado para não se cortar e
cuidar do que é entulho (THIAGO - Coletor).

Olha, eu acho que um bom descanso, sei lá. Umas 10 horas de descanso não é o
suficiente, porque tem dia que é muito puxado e tem dia que é fraco. Mas tem dia
que é muito, muito puxado mesmo. Eu acho que, a pessoa descansando muito bem,
já melhora aí o cansaço um dia antes. Eu digo isso, porque como eu já trabalhei em
um outro emprego, mesmo trabalhando na coleta, eu sei que é muito ruim no dia
seguinte, muito puxado. É mais pela sua condição financeira, porque se não fosse
por dinheiro… (TÉO - Coletor).

O cuidado com o corpo, após a jornada de trabalho, é tido em casa, a partir do

descanso, com intuito de conseguir uma recuperação para o próximo dia de trabalho, assim

como mostra a fala de Valdir.

Além disso, há ênfase em deixar claro sobre como o processo de trabalho é

pesado e cansativo, o que aparece, mais de uma vez,  na maioria das falas durante esse

penúltimo questionamento.

Téo deixa nítido, em sua fala, sobre a motivação em permanecer aguentando tanta

carga de trabalho: dinheiro.

Outro quesito que entra em pauta, durante a conversa sobre cuidado do corpo, está

relacionado aos vícios mencionados por alguns trabalhadores.
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[…]  eu não bebo, eu cuido do meu corpo. Por que quem bebe? Todo mundo bebe!
Mas eu prefiro mais um refrigerante 4do que uma cerveja, então eu cuido bem do
meu corpo. Às vezes, eu corro na praia, então eu sempre mantenho meu corpo ali na
base. (RIAN - Coletor).

[…]  não tenho vício nenhum. Na alimentação, procuro me policiar bem e manter
meu corpo saudável, me exercitando […] (VALDIR - Coletor).

Minha saúde! Tem que cuidar 100% né? Porque eu não bebo, não fumo
(OSWALDO - Coletor).

Tal questão sobre vícios não era pauta e as falas aqui listadas foram levantadas

pelos trabalhadores em diferentes pontos. O ponto em comum dessas falas é que o vício –

beber e fumar5, mas sem a descrição precisa do que ou como – é algo prejudicial ao corpo e,

consequentemente, à manutenção do ofício. Diferentemente ao encontrado na literatura

(ROBERTO et al, 2002; ROBAZZI et al, 1994; DIAS et al, 2015; MABUCHI et al, 2007)

vícios decorrentes de álcool e outras drogas não parecem influenciar o cotidiano desses

trabalhadores.

É claro que alguns pontos precisam ser deixados claros: não foi desenvolvida

conversa acerca de possíveis vícios e as falas que apareceram foram poucas e eventuais. Além

disso, como descrito anteriormente, todo trabalhador precisa realizar o DDS que reforça,

todos os dias, a necessidade das ações de segurança para um bom trabalho. Além disso, os

trabalhadores mencionam que o local onde estão é “digno, um lugar bom”, o que nos faz

pensar sobre o quão importante e positivo é manter-se longe de possíveis problemas que os

afastariam do ofício, como por exemplo os vícios.

Tais ações estão na contramão de outras empresas de coleta de lixo, mencionadas

por outros pesquisadores encontrados na literatura.

Há casos, em outras pesquisas e trabalhos, em que trabalhadores da coleta de lixo

realizam seus ofícios em estado de embriaguez, com o aumento consequente da possibilidade

de acidentes (ROBAZZI et al, 1994, p. 186). A jornada árdua, a exposição de riscos à saúde e

a discriminação social levam, muitas vezes, esses trabalhadores a fazer uso abusivo de álcool

e outras drogas (DIAS et al, 2015, p.4).
Pois os mesmos, além de estarem sujeitos a uma jornada árdua, também estão
sujeitos a fatores que põem sua saúde em risco e à crueldade da descriminação

4 O consumo de bebidas açucaradas está associado com a potencial desregulação hormonal, resistência à
insulina, dislipidemia e obesidade. (SILVA et al, 2019). É questionavel a comparação entre o consumo de
bebidas alcoolicas e refrigerantes relacionados à saúde. Beber refrigerante é mais saudável ou melhor que a
ingestão de bebidas alcoolica?
5 Sobre o ato de fumar e ingerir bebida alcoolica pesa a mácula social, sendo que no Brasil as primeiras medidas
oficiais de combate ao fumo datam em 1986 (SPINK, 2010), com campanhas anti fumo, e em anos posteriores
políticaspúblicas relacionadas às bebidas alcoolicas, desincentivando o consumo e uso (DUALIBI S.;
LARANJEIRA, R. 2007)
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social, o que leva muitos destes buscarem refúgio na bebida e nas drogas, na
tentativa desesperada de controlar-se psicologicamente para encarar o que, muitas
vezes, resulta na única renda familiar, ou por ser a única alternativa, levando em
conta o baixo nível de escolaridade, idade e experiência profissional (DIAS et al,
2015, p. 4).

Em relação à questão: “Você acha que o corpo do Coletor de Lixo, é um corpo

que necessita de maiores/mais específicos cuidados?”, obtivemos as seguintes respostas.
Sim, nós precisamos de preparo físico, porque quando a gente pega férias, a gente
pega 30 dias de férias. O seu corpo está acostumado e depois de 5, 6 dias seu corpo
já não está mais acostumado. Portanto você sempre precisa manter seu corpo, ir na
praia, andar. Se manter ativo  (RIAN - Coletor) .

Eu acho assim: Um bom descanso, sei lá umas 10 horas de sono, descansando, não é
o suficiente, porque tem dias que é muito puxado. Tem dia que é fraco, mas tem dia
que é muito puxado mesmo. Acho que a pessoa dormindo bem, o melhor é isso
mesmo (TÉO - Coletor).

Acho que tudo tem que tomar cuidado, mas eu acho que é mais com peso mesmo. Se
tem muito lixo, não precisa carregar tudo de uma vez (THIAGO - Coletor).

Acho que sim, porque é bem desgastante. Seu músculo fica trabalhando ali
constantemente, correndo, forçando, aí você pula, torce o tornozelo. Então eu acho
que tem que ter mais cuidado do que as outras profissões (CALEBE - Coletor).

Sim, porque a gente mexe com lixo, a gente desgasta muito. A gente tem que tomar
cuidado, o máximo possível, pra não dar nenhuma reação no nosso corpo. Pra não
prejudicar a nossa saúde (LUCAS - Coletor).

Sim, tem que ter muito cuidado né?  Corpo, hoje em dia, você tem que cuidar muito
(ERICK - Coletor).

Eu acho que sim, porque, no decorrer do tempo, vai desgastando mais ainda, você
vai ficando com mais idade  e aí fica mais pesado (GUSTAVO - Coletor).

Acho que é igual (às outras profissões). A gente tem que cuidar do corpo e quem
trabalha no escritório é a mente. Se for ver é igualado. É cansativo do mesmo jeito.
É trabalho  (ALBERTO - Coletor).

Precisa de mais cuidado, porque a coleta é corrido (OSWALDO - Coletor).

Eu acho que sim, porque assim… eu não sei como é em um escritório, minha irmã já
trabalhou lá, mas eu imagino que no escritório a pessoa trabalha mais com a mente e
fica um pouco sentado ali, mas ela pode levantar, se exercitar um pouco, agora a
gente trabalha mais com a mente e com o corpo também. Tem que estar toda hora
ligado, por causa de carro vindo, cachorro dos vizinhos pra morder a gente e nosso
corpo é muito exigido. Nossas articulações têm dia que… lombar, joelho, tornozelo.
O ombro é o que mais sofre (VALDIR - Coletor).

Eu acho que tudo é serviço, mas é que a gente pega mais peso, então exige mais
cuidado, né? (MARCOS - Coletor).

Principalmente, o descanso, porque exige mais, precisa descansar mais  (PEDRO -
Coletor).

Com certeza, porque ele (o corpo) está muito tempo exposto, é um trabalho muito
tenso. Tem que estar sempre cuidando (PAULO - Coletor).
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Sim, o certo era todos verem um médico específico, porque é muito cansativo, você
leva o corpo ao extremo. O certo eram todos passarem com o médico, ter uma
massagem sei lá, ter um acompanhamento (IVAN - Coletor).

Eu acredito que sim, porque é muito esforço físico, é uma academia na verdade todo
dia (DOUGLAS - Coletor).

Sim. Aqui tem que ter um preparo (FABIANO - Coletor).

Bom, eu acho que as pessoas que trabalham em um escritório, por exemplo, não
fazem tanto exercício, já o coletor…(HENRIQUE - Coletor)

Eu acho que sim, principalmente eles (coletores), porque eles forçam muito atrás,
então eu creio que precisa sim. E a gente também, né? tem aquela movimentação do
dia a dia  (LUAN - Motorista).

Eu não vejo diferença  (ALCEU - Motorista).

Pelo serviço que a gente faz, acho que tem um maior cuidado. Ainda mais os
meninos que correm todo dia, acho que é isso aí, tem que se cuidar pra não ter lesões
(KLEBER - Motorista).

Acho que sim. Do motorista o cuidado que ele tem que ter é praticar muito
exercício, porque ele trabalha muito sentado. O coletor é mais uma noite de sono
bem dormida, uma alimentação saudável, porque tem muito esforço, porque exige
muito durante o dia. E é isso. O motorista é praticar esporte, pra não ficar sedentário
(CÁSSIO - Motorista).

Olha, na minha parte, parece tudo igual (quando comparado a outras profissões),
porque fico muito tempo sentado, né? E os meninos da coleta não, porque estão na
correria sempre e eles já estão sempre preparados, né? (FERNANDO - Motorista).

Precisa. Motorista, coletor, precisa. Desgasta demais, fisicamente, mentalmente,
precisa de mais energia (JACSON - Motorista).

Olha, eu acho que uma alimentação balanceada, uma atividade física e uma noite
boa de descanso, são três fatores que são bons pra qualquer profissão. Mas eu digo
em especial para os meninos a alimentação. O descanso também, mas a alimentação,
porque eu vejo que eles queimam calorias demais. Hoje o setor que eu trabalho tem
61 km, e é sobe do estribo e desce, sobe no estribo desce, então tem que ter uma
energia muito boa mesmo. Então no caso deles, uma alimentação até mais calórica.
O nosso não, o motorista precisa de uma alimentação bem balanceada e eu acho que
é tranquilo (BRENO - Motorista).

Acho sim, que precisa de um cuidado diferente, porque se você tem cuidado, você
vai aguentar mais tempo, né? Porque têm muitos peões novos que entra no serviço,
mas que não aguenta que nem eu, que tenho 44 anos e, se for preciso, bato num cara
novo. Meu encarregado está de prova. tem peão que chega aí e fala: “ah não! Eu
consigo correr, porque eu jogo bola direto”, mas de que adianta jogar bola, pra 7
horas da manhã eu correr o dia inteiro até você fechar o setor? (ROBSON - Coletor).

As respostas à pergunta foram, assim como na questão anterior, divididas entre

motoristas e coletores. Os motoristas do caminhão de lixo, acreditam que seu ofício difere dos

coletores e, por isso, os cuidados do corpo para os coletores precisam ser diferenciados em

relação a outras profissões. Por passarem o dia todo sentados no caminhão, os motoristas não

veem necessidade de questões mais específicas, ao contrário dos coletores, que por estarem
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correndo durante toda a jornada de trabalho, precisam de mais força, energia e resistência

para aguentarem o ofício.

Os próprios coletores, em sua maioria, também ressaltam a importância de

cuidados mais específicos em sua profissão, devido ao alto desgaste do corpo, exigido pelo

trabalho. Para ambos, esses cuidados específicos estão relacionados à alimentação descanso e,

mais uma vez, com o intuito de aguentar a carga de trabalho do dia posterior.

Em suma, cuidado, corpo e saúde permeiam questões ligadas ao processo de

trabalho dos coletores de lixo – motoristas e coletores e, de forma muita nítida, esses

trabalhadores fazem relação das necessidades básicas, como alimentação, descanso, cuidado

com vícios, uso dos hospitais, pronto socorro, convênio médico, dormir adequadamente entre

outros tópicos, com o trabalhar.

Os processos de desgaste físico, mencionados pelos trabalhadores, representam

consequências negativas não somente para o corpo de cada trabalhador, mas também para o

desempenho no ofício (ARAÚJO et al, 2003, p.208).

Quando as lesões, preparo físico e desempenho são mencionados, fica nítido o

porquê da necessidade de cuidados mais específicos sobre o corpo, segundo as próprias falas

deles.
A minha maior preocupação é não se lesionar. Já me machuquei, fiquei afastado um
ano e pouco. Não foi através do serviço, foi um acidente de moto, mas, mesmo
assim, é muito ruim. Então, minha maior preocupação é não sofrer nenhum acidente
ficar bem atento (TÉO – Coletor).

Assim como Téo menciona, não são somente os riscos dentro do dia a dia de

trabalho que os preocupam, mas, também, as atividades exteriores, as quais refletem

diretamente o desempenho para o ofício.

Para os coletores, não é necessário somente cuidado, atenção e preparo físico

durante a jornada de trabalho, mas é necessário, também, vigilância sobre o corpo fora do

ofício.

O processo de trabalho consegue, assim como afirma Baptista (2013), atingir

patamares de transformação do homem em si. O trabalho é objetividade humana e não

somente movimento. “ O homem se percebe como sujeito da sua história e da história da

natureza” (a qual ele se relaciona e modifica) e não se separam, sendo objetificado no

produto, ou seja, assim que o homem relaciona-se com a natureza, suas mãos transformam a

matéria prima do trabalho em produto – o natural é transformado – e, da mesma forma, suas

mãos são modificadas pelo trabalho.
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Pode-se refletir, então, que o coletor é produto do próprio trabalho, sendo suas

ações de cuidado com o corpo modificadas enquanto ele trabalha, enquanto ele se relaciona

com o produto de seu trabalho.
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10. CONCLUSÃO

O presente trabalho permitiu-nos compreender as concepções de cuidado do corpo

para os coletores de lixo da cidade de Mongaguá, compostos por coletores e motoristas do

caminhão de lixo.

Devido ao cenário pandêmico de COVID-19 houve adiamento das entrevistas, até

a terceira dose de vacinação, afim de que não houvesse prejuízos na coleta de dados. Mesmo

não havendo questões específicas sobre o período, os entrevistados fizeram comentários sobre

as dificuldades enfrentadas no ofício e em casa, basicamente sobre a continuação de suas

atividades, com uso de máscaras e o medo do contato com o lixo contaminado.

As limitações da pesquisa se constituem em não acompanharmos pessoalmente o

dia a dia de trabalho desses profissionais.

  Os trabalhadores da coleta de lixo, da cidade de Mongaguá-SP, concebem

cuidado do corpo, como manter o corpo em condições de trabalho, conservando-o através da

saúde, a qual está atrelada principalmente à alimentação, o tempo livre e o descanso.

Tais trabalhadores reproduzem um discurso de saúde do corpo voltado,

principalmente, às questões biológicas, onde necessitam garantir um corpo são para o

trabalho; porém, atividades de tempo livre são, também, consideradas importantes como

promoção de saúde.

As formas pelas quais os trabalhadores cuidam do corpo, durante e após a jornada

de trabalho, também estão associadas ao descanso, atenção ao executar as atividades do

ofício, à fim de não se machucarem, a alimentação e, especificamente, para os motoristas, o

“esticar-se”, para evitar dor nas pernas e costas ao dirigir.

Para os motoristas, não há necessidade de cuidados mais específicos para suas

funções, ao contrário dos coletores, que acreditam na necessidade de cuidados mais

específicos, já que estão sujeitos a atividades mais desgastantes do que em outras profissões,

quando comparados.

Conhecer tais concepções permite-nos compreender hábitos, rotinas, dificuldades

e melhorias necessárias para o ofício na coleta de lixo, partindo da voz e das próprias

experiências dos trabalhadores, pois são esses que, no dia a dia, sabem, realmente, os porquês

do próprio ofício.
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