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“Se quisermos ter menos lixo, precisamos rever nosso paradigma de felicidade 

humana. Ter menos lixo significa ter menos... mais qualidade, menos quantidade, 

mais cultura, menos símbolos de status, mais esporte, menos material esportivo, 

mais tempo para as crianças, menos dinheiro trocado para animação, menos 

tecnologia de diversão, mais carinho, menos presentes...”  

Gilrnreiner 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



 
                                                                                                                                                                             

 

RESUMO 
 

 
O presente trabalho busca apreender as representações sociais de trabalhadores e 
trabalhadoras do lixo e suas práticas cotidianas, a partir da experiência do Centro 
Comunitário Santa Terezinha, com o Programa Reciclando - Rede Solidária de 
Coleta Seletiva. Parte-se do pressuposto de que as representações sociais se 
constroem no cotidiano e orientam as ações das pessoas. Nesse processo de 
interação entre a ação e as reflexões, as representações sociais modificam as 
práticas sociais e são modificadas pelas mesmas. Na reflexão acerca do trabalho 
realizado pelos agentes analisa-se a forma de ocupação espacial que se deu no 
morro Santa Terezinha bem como os novos sentidos atribuído às vias públicas 
como locus de trabalho e não como via de acesso que se dá nos bairros nobres ao 
redor do Morro. A pesquisa foi realizada com agentes recicladores do referido 
Centro. Os agentes buscam resignificar seu trabalho atribuindo um conjunto de 
regras que os diferenciam dos outros profissionais que se ocupam da mesma 
atividade na área da pesquisa. Dessa forma estes procuram superar os 
preconceitos existentes em relação à atividade da coleta. Observa-se que a coleta 
seletiva não se dá em virtude da ausência de um investimento em educação 
ambiental que possibilitaria a separação do lixo na própria fonte geradora. Os 
poucos clientes que separam é resultado da iniciativa pontual dos agentes que 
negociam em alguns condomínios essa separação. O cotidiano dos agentes 
consiste em percorrer as ruas e remexendo o lixo deixado nas calçadas recolher o 
material reciclável para posterior venda dos mesmos. Transitar nas ruas competindo 
com os carros representa um risco para os agentes. Outro risco a que estão 
submetidos é o de adquirir doenças em decorrência do contato direto com materiais 
contaminados. A  falta de seguranças trabalhistas preocupa os agentes. Acredita-se 
que se impostos são pagos para assegurar a limpeza urbana esse trabalho deveria 
ser subsidiado pelo poder público de forma a garantir uma melhor condição de vida 
e trabalho aos agentes.  Os problemas ambientais apontam para a urgência de um 
desenvolvimento sustentável para a sociedade. Educação ambiental e coleta 
seletiva do lixo são instrumentos fundamentais na luta pela sustentabilidade.     
 
 
Palavras-Chave: Lixo; Reciclagem e Catadores. 
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Apresentação 

 
O presente trabalho procurou apreender as representações sociais acerca de 

trabalhadores e trabalhadoras do lixo por parte dos agentes recicladores e suas 

práticas sociais no Programa Reciclando- Rede Solidária de Coleta Seletiva no 

Posto de Coleta  do Centro Comunitário Santa Terezinha, situado no Morro Santa 

Terezinha, região metropolitana de Fortaleza. Orientou-se pelas seguintes 

questões: O que pensam, acreditam e sentem os agentes que realizam o trabalho 

de recolhimento dos materiais recicláveis acerca dos trabalhadores do lixo? Que 

relações estabelecem entre o seu trabalho e o trabalho dos sucateiros? Como se dá 

o cotidiano deles ?Quais as implicações das representações nas ações do cotidiano 

deles? Como percebem a importância do trabalho? E, finalmente quais os seus 

sonhos.  

Fundamenta-se nas teorias da fenomenologia que tem a experiência vivida 

como base de todo o conhecimento. A pesquisa toma as representações sociais 

acerca de trabalhadores e trabalhadoras do lixo e suas práticas cotidianas como  

objeto de investigação. 

Inicialmente procura-se colocar as situações vividas que favoreceram o 

interesse pelos trabalhadores e trabalhadoras do lixo. 

No primeiro capítulo discute-se algumas experiências vivenciadas no âmbito 

da coleta seletiva. 

 O segundo capítulo trata da relação entre coleta seletiva e educação 

ambiental, salientando a importância da compreensão dessa relação para o 

desenvolvimento de um investimento bem sucedido em coleta seletiva, 

 No terceiro capítulo procura-se evidenciar as representações sociais de 

trabalhadores e trabalhadoras do lixo a partir da percepção dos agentes de 

reciclagem inseridos no Programa Reciclando desenvolvido no Centro Comunitário 

Santa Terezinha. 

 Segue-se o quarto capítulo onde se evidencia o dia-a-dia desses 

trabalhadores e trabalhadoras no cotidiano da cidade. 

 Apresenta-se os resultados e discussões para, por fim, concluir apresentando 

algumas recomendações.   



 
                                                                                                                                                                             

 

   
Introdução 

Em 1989, em férias, decidi passar alguns dias em Jericoacoara, distrito 

de Gijoca de Jericoacoara - Município da região Norte do estado do Ceará, a 318km 

de Fortaleza. Esta praia é considerada um “Paraíso Ecológico” pela beleza mista 

entre o serrote, as dunas e o mar, na qual se insere a pequena vila. 

 

Passava nesta fase por um momento de grande mudança em minha vida 

pessoal. Mergulhada neste santuário, tudo então se transformava em um ritual de 

passagem. Era assim nas longas caminhadas quando em silêncio era tomada pelo 

som das ondas e o suave murmúrio da brisa marinha. O alto da duna me parecia 

então o mais alto cume terrestre, ao alcançá-la, estava então mais perto do céu. 

Meu momento existencial clamava pela acolhida do divino. Chegar ao alto era SER 

a amplidão do mar, do céu, serrote e lagoas. O sol mergulhava suavemente nas 

águas do oceano,  era o repouso merecido do senhor do dia. 

 

No alto do serrote, no sentido oposto, a lua em toda a sua inteireza e 

brilho, majestosamente se elevava nos céus. Hora de deslizar duna abaixo rumo 

aos coqueiros que demarcavam a divisa duna/mar. Mais tarde a vila era banhada 

pelos caprichos do céu. Clara na lua cheia, ou coberta de estrelas quando a lua 

mais tímida se recolhia. 

 

Em Jericoacoara, quando a maré dá baixa é possível ir à Pedra Furada 

caminhando pela praia. Foi nessa jornada que a invasão urbana se apresentou sob 

a forma de garrafas de água mineral vazias, que se espalhavam por todo o paredão 

do serrote.   

 

Após o choque, fui tomada por um misto de indignação e impotência. 

Minhas caminhadas transformaram-se a partir daí em coletas de garrafas. Tarefa 

sem fim, mas foi o que pude fazer naquele momento. Essas lembranças 

permaneceram guardadas por trás dos véus do esquecimento. 

 



 
                                                                                                                                                                             

 

Em 1999 tive a oportunidade de retornar a Jericoacoara como psicóloga 

do Centro de Saúde do Centro Comunitário da Vila. Esta entidade era responsável 

pelo Centro Comunitário e tinha um compromisso com a preservação do 

ecossistema em todos os aspectos. Na busca de minorar a problemática do lixo na 

vila, visto não ter recursos para resolvê-la, implantou a coleta seletiva. Foi assim 

que tive minha experiência com esse tipo de intervenção. 

 

Percebia que com o decorrer dos trabalhos algumas pessoas mudavam 

sua atitude em relação à coleta; selecionavam, participavam das reuniões, davam 

depoimentos. Outras silenciavam ou por vezes eram até agressivas. Os trabalhos 

desenvolvidos pelo Conselho não eram suficientes para transformar aquela 

realidade. 

 

 Será que o lixo jogado pelos caminhos não incomodava aos turistas e 

moradores que neles esbarravam! O quê acontecia com aqueles que se sentiam 

atraídos por fazer alguma coisa para mudar essa realidade? Seria um desejo, uma 

necessidade? Que conhecimentos e crenças regiam suas atitudes? Que 

representações sociais estavam por trás das ações dos envolvidos com as 

propostas da coleta seletiva? Essas perguntas ficaram como icógnitas para mim.           

 

Já em Fortaleza, a questão do lixo continuou a me inquietar. O lixo 

colocado nas ruas para a coleta domiciliar era remexido e destroçado por catadores 

em busca de embalagens para a comercialização. Famílias inteiras percorriam as 

ruas da cidade nesse trabalho de buscar, em meio aos restos apodrecidos de lixo 

orgânico, resíduos sólidos recicláveis que garantissem  a sua sobrevivência. 

 

A partir de um projeto desenvolvido pela Secretaria do Trabalho e Ação 

Social do Estado, com a implantação de postos de coletas em centros comunitários 

foi possível, à comunidade fortalezense participar, selecionando o lixo domiciliar e 

encaminhando o material reciclável  a um dos postos de coleta. A proposta da 

coleta seletiva do lixo consiste em um dos caminhos que possibilitam a contribuição 

de todos para a preservação ambiental. 

 



 
                                                                                                                                                                             

 

Diante desta perspectiva, a  responsabilidade das pessoas, como seres 

capazes de transformar seu entorno, pode ser direcionada para uma ação coletiva 

que possibilite a vida de todas as espécies vivas e do ecossistema como um todo, a 

partir de um conhecimento científico que dê conta da complexidade da realidade 

atual. 

 

Ciência – ampliando o olhar 
 

Sabe-se que o planeta Terra, anteriormente a própria existência humana, 

sempre esteve em constantes transformações. Em alguns momentos de sua 

evolução, as mudanças foram tão bruscas que geraram grandes transformações em 

todos os ecossistemas da superfície terrestre. O surgimento da espécie humana 

também interveio nos ecossistema dos quais fazia parte. Essa intervenção, 

entretanto, não causava interferências a nível global, capazes de gerar, 

desequilíbrios significativos. 

 

A era moderna, com o advento do processo de industrialização, o 

desenvolvimento de um modelo de sociedade capitalista e o crescimento 

populacional mudaram a configuração da presença humana no planeta. A forma  e 

as proporções da relação do homem moderno com o ambiente passaram a gerar 

problemas ambientais específicos. Dentre esses problemas podemos citar o 

esgotamento de recursos naturais, a poluição, a superprodução e o acúmulo de 

resíduos sólidos. 

 

Diante da complexidade desses problemas, as ciências ambientais 

encontram-se diante do desafio de resolvê-los ou minimizá-los. O modelo disciplinar 

de ciência tradicional tornou-se insuficiente diante das situações que ora se 

apresentam. Embora a ciência tradicional tenha contribuído para por em evidência e 

compreender fenômenos isoladamente, não é capaz de propor e consolidar formas 

de lidar com os mesmos. 

   



 
                                                                                                                                                                             

 

É preciso compreender que as disciplinas são um produto histórico, 

submetidos a forças externas em constante mudança, como valores culturais, 

condições econômicas, ideologias políticas, como assinala Luck (1994). 

 

O conhecimento científico fragmentado não é mais capaz de contribuir 

para o avanço da cultura humana. O mundo não é composto de elementos isolados 

e sim de um complexo de fenômenos que se interrelacionam. 

 

A idéia de neutralidade científica tornou-se obsoleta na medida em que se 

compreendeu a interação sujeito-observador e objeto-observado. A dimensão da 

subjetividade como constituinte e constituida no processo de produção de 

conhecimento, nega a possibilidade da objetividade pretendida na ciência 

tradicional. 

 

Nesse contexto, “a lógica formal do princípio da certeza é substituída pela 

lógica paradoxal do princípio da dúvida” (LUCK,1994) que caracteriza uma 

perspectiva atual de ciência pautada na interdisciplinaridade. 

 

A esse respeito segue-se o pensamento de Leff: 
 

 
 
A interdisciplinaridade, fundada na percepção da complexidade das 
realidades, aponta para uma possibilidade de construção de um novo 
conhecimento científico que dê conta da questão ambiental . A crise 
ambiental é a crise de nosso tempo. O risco ecológico questiona o 
conhecimento do mundo. Esta crise apresenta-se a nós como um limite no 
real, que ressignifica e reorienta o curso da história: limite do crescimento 
econômico e populacional; limite dos desequilíbrios ecológicos e das 
capacidades de sustentação da vida; limite da pobreza e da desigualdade 
social... A crise ambiental problematiza o pensamento metafísico e a 
racionalidade, abrindo novas vias de transformação do conhecimento por 
meio do diálogo e da hibridação de saberes. No saber ambiental flui a seiva 
epistêmica que reconstitui as formas do ser e do pensar para apreender a 
complexidade ambiental.... A complexidade ambiental abre uma nova 
compreensão do mundo, incorporando o limite do conhecimento e da 
incompletude do ser. Implica saber que a incerteza, o caos e o risco são, ao 
mesmo tempo, efeito da aplicação do conhecimento que pretendia anulá-los 
e condições intrínsecas do ser e do saber... O ambiente é o outro complexo 
na ordem do real e do simbólico, que transgride a realidade unidimensional 
e sua globalidade homogeneizante, para dar curso ao porvir de um futuro 
sustentável, atraído pela relação com o outro e aberto a um processo infinito 
de criação e diversificação...A crise ecológica tem sido acompanhada pela 
emergência do pensamento da complexidade, da teoria dos sistemas, da 
teoria do caos e das estruturas dissipativas. O fracionamento do corpo das 



 
                                                                                                                                                                             

 

ciências confronta a complexidade do mundo indicando a necessidade de 
se construir um pensamento holístico reintegrador das partes fragmentadas 
do conhecimento, para a retotalização de um mundo globalizado; os 
paradigmas interdisciplinares e a transdisciplinaridade do conhecimento 
surgem como antídoto à divisão do conhecimento gerado pela ciência 
moderna. (LEFF,2001,p.191) 

 
 
Iftoda (2003) considera ser a interdisciplinaridade o instrumento capaz de 

viabilizar a consolidação dos vínculos entre as várias disciplinas e/ou ramos da 

ciência dispersos. Para  Diaz Rocha(1999) a importância da interdisciplinaridade é 

que ela tende a suprimir limites disciplinares e a criar alianças, pontes, relações, 

vínculos entre assuntos, idéias, objetos e pessoas. Portanto, a interdisciplinaridade 

nas ciências ambientais surge da necessidade  de implementar  uma estratégia 

ambiental de desenvolvimento que demanda a transformação e enriquecimento de 

conceitos originados em diferentes campos científicos. 

 

Manter uma postura flexível no processo de produção do conhecimento e 

ousar explorar outros campos do conhecimento é fundamental para superar as 

limitações disciplinares.  

 

O  holograma 
 

  Elias (1964) assinala o caráter paradigmático dos problemas 

explorados no microcosmo de três bairros de uma comunidade, pois “ lançavam luz 

sobre problemas comumente encontrados, em escala muito maior, na sociedade 

como um todo”. Talvez, como a percepção de um ponto do holograma, esse estudo 

possa contribuir para a compreensão da problemática dos resíduos sólidos, como a 

presença do todo em todas as partes.  

 

Quando revela que o estudo apresentado não se apresenta como o 

projetado, assinala que seguiram indícios e abordaram novos problemas que foram 

surgindo. Essa flexibilidade permitiu “vasculhar o horizonte em busca de fenômenos 

não evidentes, passíveis de ter uma importância inesperada.” (Elias, 1964) Suponho 

que a liberdade do autor em relação a seu objeto possibilitou um olhar profundo e 

enriquecedor para as ciências sociais.  

 



 
                                                                                                                                                                             

 

No estudo exploratório no Centro Dom Lustrosa buscou-se, inicialmente, 

identificar as representações sociais de cidadania, educação ambiental e meio 

ambiente. Entretanto, no decurso do estudo exploratório, a busca de diferenciação 

entre os catadores, sucateiros e os agentes sinalizava uma urgência na demanda 

dos sujeitos investigados, pulsava a busca da construção de identidade do grupo de 

agentes. Dessa forma o projeto foi redesenhado para atender a essa demanda.    

 
Olhando o nosso lixo 
 

O consumo de produtos que caracteriza a sociedade atual tem causado 

uma série de danos ao ambiente. Um dos problemas gerados pelo consumo tem 

sido a produção de resíduos sólidos não degradáveis sem destino adequado. 

 

Para Elkington (apud, GRADVOHL, 1998), o excesso de embalagens 

pode causar danos irreparáveis ao meio ambiente. 

 

Essa problemática é abordada por Lima: 

 

Pode-se dizer que o lixo urbano resulta da atividade diária do homem em 
sociedade, e que os fatores que regem sua origem e produção são 
basicamente dois: o aumento populacional e a intensidade da 
industrialização. A tentativa de atender à demanda crescente faz com que o 
homem transforme cada vez mais matéria prima em produtos acabados, 
gerando, assim, maiores quantidades de resíduos que, dispostos 
inadequadamente, comprometem o meio ambiente, principalmente, o ar, o 
solo e os recursos hídricos. (LIMA,1991, p. 47), 

 

Em Fortaleza, o problema do destino dos resíduos sólidos tem as 

proporções de uma metrópole. As ações necessitam de uma abrangência 

compatível com o tamanho da problemática. Aqui temos uma cidade turística com 

quase dois milhões e meio de habitantes. 

 

Segundo informações fornecidas por Moacir Cunha, engenheiro da 

Emlurb- Empresa de Limpeza Urbana de Fortaleza, Fortaleza produz em torno de 

3,8 toneladas de lixo por dia. Parte desse lixo é reciclável e poderia ser 

reaproveitado. 



 
                                                                                                                                                                             

 

 

O lixo selecionado possibilita redução de gastos dos cofres públicos com 

limpeza urbana, maior sobrevida dos aterros sanitários, preservação do meio 

ambiente e dignidade para os trabalhadores do lixo. O estudo e a implementação de 

ações voltadas para a criação de novas formas de trabalhar a problemática do lixo é 

fundamental.  

 

Estrutura teórico-metodológica 

 

Desenvolver um estudo que busca compreender o que está por trás de 

ações concretas individuais e coletivas, demanda instrumentos que possibilitam ao 

pesquisador mergulhar nas teias da subjetividade. 

 

A teoria das representações sociais proporciona um suporte capaz de  

desvelar uma realidade imaterial, mas não menos real, que rege as ações, atitudes 

e comportamentos das pessoas. Por esse motivo, trabalhar com tal teoria  fornece 

uma base sólida para trazer à superfície, onde o conhecimento científico se 

constrói, as idéias e conceitos que mobilizam as pessoas que participam  do 

processo da coleta seletiva. 

           

 Serge Moscovici, psicólogo social francês, desenvolveu a teoria das 

Representações Sociais com o intuito de compreender a dimensão subjetiva das 

ações das pessoas nas sociedades modernas. Partiu do conceito de representação 

coletiva de Durkheim. Ao considerar a limitação e estaticidade das sociedades 

primitivas estudadas por Durkheim, compreendeu a dificuldade de articulá-lo na 

compreensão das sociedades modernas em virtude de sua dinamicidade. Para Farr 

(1994) as sociedades modernas são caracterizadas por seu pluralismo e pela 

rapidez com que as mudanças econômicas, políticas e culturais ocorrem.  

           

 Minayo (1994) define representações sociais como termo filosófico que 

significa a reprodução de uma percepção retida na lembrança ou do conteúdo do 



 
                                                                                                                                                                             

 

pensamento. Nas Ciências Sociais são definidas como categorias de pensamentos 

que expressam a realidade, explicam-na, justificando-a ou questionando. 

 

No campo da Psicologia Social, a teoria das Representações Sociais, 
veiculadas por Moscovici, realiza uma incursão no universo  do senso 
comum  na tentativa de apreender como o sujeito  constrói suas 
representações  e, ao representar, se representa. A teoria das 
Representações Sociais compreende o senso comum como inerente a 
todas as sociedades , permitindo ao sujeito se movimentar, estabelecer 
relações, conhecer e intervir no real. As relações cotidianas, a conversação, 
o falatório expressam o senso comum que está presente na sociedade e 
que se objetiva num conjunto de atitudes, conceitos, visões de mundo. 
(LOUREIRO,1998,p.19) 

 

É no espaço do senso comum que as pessoas se apropriam do 

conhecimento científico, atribuem-lhe sentido, reinterpretam-no e os integram ao 

seu cotidiano orientando suas ações. 

 

Jovchelovitch (1994) salienta que as representações sociais emergem 

como processo que ao mesmo tempo desafia e reproduz, repete e supera, que é 

formado, mas que também forma a vida social de uma comunidade. 

 

Para Loureiro (1998), as representações sociais, por se caracterizarem 

como uma forma de conhecimento socialmente construída que objetiva a ação e o 

conhecimento prático, cotidiano, se inscrevem no domínio da linguagem, dos 

discursos, dos signos, dos significados. 
 

O termo Representação Social deve ser reservado a uma categoria especial 

de conhecimentos e crenças, principalmente aquelas que emergem na 

comunicação cotidiana e cuja estrutura corresponde a essa forma de 

comunicação. Elas norteiam a ação do indivíduo na sociedade e dão 

significado à realidade da vida cotidiana. (KUHNEN, 1996,p.37), 

 

O conceito de Representação Social busca dar conta da dimensão 

intersubjetiva, das relações intra-individuais  ou intra-grupais e sociais. Torna-se 

assim um meio que permite ao pesquisador  apreender como os sujeitos sociais 

elaboram seus conhecimentos acerca dos acontecimentos da vida diária. As 



 
                                                                                                                                                                             

 

representações sociais compartilhadas num determinado contexto social 

possibilitam a compreensão da realidade bem como a construção dessa realidade. 

 

Kuhnen (1996) considera que a cogniscibilidade dos agentes sociais, o 

que sabem acerca do que fazem e de porquê o fazem, está amplamente contido na 

sua forma de agir e elaborar “teorias” no seu cotidiano. Do cotidiano repleto de 

atividades repetidas e empreendidas no dia-a-dia, surge a recriação constante do 

agir no mundo. 

 

Para Moscovici (1994), a teoria das representações sociais confere  

racionalidade à crença coletiva e sua significação. 

 
 “o processo de tornar familiar o que é estranho, dando 

concretude ao que antes tinha existência sem que percebêssemos, é 

realizado em Moscovici através da ancoragem e objetivação. Ancorar é, 

justamente trazer imagens, ainda não classificadas para serem rotuladas, a 

partir de conhecimentos anteriores, e objetivar é transformar o abstrato ( 

noções, idéias) em coisas concretas. Para que se dê esse processo é 

necessária a presença de um elemento fundamental, o protótipo, já que a 

classificação é feita a partir da memória cumulativa, onde é escolhido o 

dado, por nós já conhecido, para que se estabeleça a relação com o que 

pretendemos tornar familiar.” (Matos ,1998,p.32) 

 

As alterações ocorridas  nas práticas sociais decorrem do processo 

constante entre novas informações, o agir no mundo e as reflexões geradas por 

essas vivências.  

 

Dentro dessa perspectiva, a importância do estudo das práticas sinaliza  

um enfoque do tipo estudo de caso etnográfico. Utilizou-se da entrevista e da 

observação participativa, como principais instrumentos de coleta, com ênfase no 

processo e, por fim, na análise   houve uma preocupação com o significado, com a 

maneira própria com que as pessoas vêem a si mesmas, as suas experiências e o 

mundo que as cerca. 

  



 
                                                                                                                                                                             

 

O presente  trabalho procurou apreender as representações sociais 

acerca de trabalhadores e trabalhadoras do lixo por parte dos agentes recicladores e 

suas práticas cotidianas no Programa Reciclando- Rede Solidária de Coleta Seletiva 

no Posto de Coleta  do Centro Comunitário Santa Terezinha, situado no Morro Santa 

Terezinha, região metropolitana de Fortaleza. Orientou-se pelas seguintes questões: 

O que pensam, acreditam e sentem os agentes que realizam o trabalho de 

recolhimento dos materiais recicláveis acerca dos trabalhadores do lixo? Que 

relações estabelecem entre o seu trabalho e o trabalho dos sucateiros? Como se dá 

o cotidiano deles ?Quais as implicações das representações nas ações do cotidiano 

deles? Como percebem a importância do trabalho? E, finalmente quais os seus 

sonhos. Creio ser esse o caminho que tornará possível construir uma ponte sobre o 

abismo existente entre os envolvidos nessa atividade e os que a ignoram, para 

assim conseguir que aqueles que se vêem impedidos de ultrapassá-lo, possam 

escolher o melhor para si e o mundo. 

 

Segundo Morin (1996) a ciência é “elucidativa”. Dentro dessa perspectiva 

o estudo das representações sociais em coleta seletiva busca dar visibilidade às 

teias da subjetividade que regem as ações no cotidiano dos agentes do Centro 

Comunitário Santa Terezinha.  Assinala que a ciência, enquanto conhecimento vivo, 

produziu a ameaça do aniquilamento da humanidade. A problemática do lixo, 

sobretudo nos centros urbanos, pode ser considerada uma dessas ameaças. As 

embalagens sintéticas são  produtos dos avanços da ciência. No contexto de uma 

sociedade de consumo, sua existência implica na produção de resíduos sólidos não 

degradáveis. Essas embalagens se acumulam favorecendo o aumento da 

quantidade de lixo. 

Ao propor o princípio da complexidade Morin(1996), aponta para a 

necessidade de uma explicação mais rica dos fenômenos, na qual se procura 

estabelecer a comunicação entre aquilo que é distinguido: o objeto e o ambiente, a 

coisa observada  e o seu observador. Sobre essa questão, são norteadores da 

pesquisa o olhar do agente, presente em seus relatos, sob a perspectiva do 

pesquisador. Pontua o esforço em se objetar uma visão que considere dimensões 

física, biológicas, espirituais, culturais, sociológicas, históricas. Nesse sentido a 

busca do senso comum presente no estudo considera a inserção social dos atores 



 
                                                                                                                                                                             

 

em estudo; suas necessidades, sonhos, crenças; o contexto histórico(político-

econômico) no qual emerge a coleta seletiva, bem como a sua relação com a 

problemática ambiental. Mais adiante reforça a necessidade de se insistir na 

utilidade de um conhecimento que possa servir à reflexão, meditação, discussão, 

incorporação por todos, cada um com seu saber, na sua experiência, na sua vida. 

Pode-se perceber nessa colocação a dimensão enriquecera da ciência que permite 

satisfazer necessidades sociais e, assim, desabrochar a civilização. A dimensão 

afetiva que mobiliza o estudo justifica-se na percepção dessa dimensão 

enriquecedora da ciência. Ao tratar da “investigação”, resgata seu caráter de 

exploração, questionamento, risco e aventura 

 

O presente estudo está fundamentado nas teorias da fenomenologia que 

tem a experiência vivida como base de todo o conhecimento. A pesquisa toma as 

representações sociais acerca de trabalhadores e trabalhadoras do lixo e suas 

práticas cotidianas como  objeto de investigação. 

 

“Nas Ciências Sociais, Schutz é o representante mais 

significativo do pensamento  fenomenológico... A fenomenologia  

sociológica apresenta: (a) uma crítica radical ao objetivismo da ciência, na 

medida em que propõe a subjetividade como fundante do sentido; (b) uma 

demonstração da subjetividade como sendo constitutiva do ser social e 

inerente ao âmbito da autocompreensão objetiva; (c) a proposta da 

descrição fenomenológica como tarefa principal da sociologia...Schutz traz 

para o campo de preocupações da fenomenologia social o mundo da vida 

cotidiana onde o homem se situa com suas angústias e preocupações em 

intersubjetividade com seus semelhantes.” ( MINAYO,1996,p.137). 

 

        Trata-se de um estudo qualitativo, do tipo analítico-explicativo, no qual se 

busca, através da análise dos relatos, apreender as representações sociais de 

trabalhadores e trabalhadoras do lixo no contexto de um posto de coleta seletiva do 

estado. Como uma pesquisa empírica tem como preocupação central identificar os 

fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos.  

         



 
                                                                                                                                                                             

 

Serapioni (2000) identifica que os métodos qualitativos analisam o 

comportamento humano, do ponto de vista do ator, utilizando a observação 

naturalista e não controlada; são subjetivos e estão perto dos dados, orientados ao 

descobrimento; são  exploratórios, descritivos e indutivos; são orientados ao 

processo e assumem uma realidade dinâmica e por fim são holísticos e não 

generalizáveis. 

 

Considera ainda que na pesquisa qualitativa prevalece um modelo de  

argumentação que parece inspirar-se na produção artística. 

  

Na metodologia da  pesquisa qualitativa é possível incorporar a questão 

do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às 

estruturas sociais.  

 Delimita-se também como:  

“um modo de lograr explicar os meandros das relações sociais consideradas 

essência e resultado da atividade humana criadora, afetiva e racional, que 

pode ser apreendida através do cotidiano, da vivência, e da explicação do 

senso comum.” ( MINAYO, 1994,p.10) 

 

A questão ambiental 
 
Dentre as reflexões que a atualidade impõe, encontra-se a questão 

ambiental. Para Leff(2001) a problemática ambiental gerou mudanças globais em 

sistemas socioambientais complexos que afetam as condições de sustentabilida do 

planeta, propondo a necessidade de internalizar as bases ecológicas e os princípios 

jurídicos e sociais para a gestão democrática dos recursos naturais. 

Iftoda considera que: 

 “a interação entre o homem e o seu meio ambiente parece ser o elo 

perdido da civilização atual, ávida em transformar o planeta de forma 

desenfreada, amoldando-o às suas supostas necessidades, praticando toda 

forma de exploração intensiva e desordenada, impactando cada vez mais o 



 
                                                                                                                                                                             

 

seu meio, do que resultou um considerável desequilíbrio na Terra, 

colocando em risco a vida como um todo, um desequilíbrio que se faz 

presente não somente na forma da degradação dos elementos naturais e/ou 

artificiais e culturais, ou mesmo do exaurimento de vários recursos naturais, 

como, também, da própria degradação humana, representada, dentre 

outros, pela favelização urbana, pela miséria, pela violência, pela 

brutalidade com que se estabelece como prioridade a prevalência dos 

interesses econômicos, em detrimento dos interesses sociais, fazendo com 

que significativa parcela da humanidade encontre-se hoje em visíveis 

condições sub-humanas de saúde, higiene, habitação, educação, 

segurança, em permanente estado de subnutrição, alijada totalmente da 

sociedade.”(Iftoda,2002,p.4) 

 

Leonardi (1999) salienta que o direito ao meio ambiente é novo, na 

relação dos direitos conquistados pelos cidadãos ao longo da história da 

humanidade. É muito recente a idéia generalizada da natureza como um bem a ser 

preservado, finito, cabendo ao homem o direito e o dever de preservá-la. 

 

De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, no capítulo que se 

refere ao artigo 225 afirma-se: 

 

 “ Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações.”  

 

O conceito de meio ambiente evoluiu de uma visão reducionista que o 

vinculava a seus aspectos naturais para uma concepção na qual se busca dar conta 

dos aspectos políticos, sociais, econômicos, científicos, tecnológicos, culturais, 

ecológicos e éticos. O meio ambiente compreende, portanto, uma natureza 



 
                                                                                                                                                                             

 

complexa que resulta das interações dos aspectos biológicos, físicos, sociais e 

culturais. 

 

Mota (2000) define meio ambiente como todas as condições físicas, 

químicas e biológicas que favorecem ou desfavorecem o desenvolvimento; conjunto 

de condições que afetam a existência, desenvolvimento e bem-estar dos seres 

vivos. 

O meio ambiente é concebido “em sua totalidade, considerando a 

interdependência entre o meio natural, o sócio-econômico e o cultural, sob o 

enfoque da sustentabilidade.”( PNEA, LEI 9.795/99,Art. 4o  § II) Considera-se essa 

concepção de meio ambiente nesse trabalho. 

 

Em 1977, a Conferência de Tbilisi assinalava como principais problema 

ambientais: a fome, as grandes disparidades entre as populações humanas quanto 

à qualidade de sua existência, a deterioração dos ecossistemas e das paisagens, a 

desertificação, a escassez crescente dos recursos naturais, as múltiplas causas de 

contaminação e a degradação da qualidade de vida. 

 

Ratter(1994) assinala que o avanço e a expansão da civilização industrial 

provocaram a destruição de tribos e comunidades nativas, com a consequente 

perda da diversidade cultural, patrimônio e herança comum da humanidade...Ao 

invés de reduzir disparidades e desequilíbrios sociais, as práticas políticas e 

econômicas vigentes aumentam as diferenças e aprofundam a segregação e a 

polarização social e cultural. 

 

 

 
“Com o agravamento dos problemas de degradação do meio ambiente, o 

homem percebeu a importância da manutenção do equilíbrio ecológico, 

para ele e para as demais formas de vida. Passou-se a buscar, então, o 

desenvolvimento sustentável, assim entendido como um processo de 

mudança, no qual o uso dos recursos, a direção dos investimentos, a 



 
                                                                                                                                                                             

 

orientação do desenvolvimento tecnológico e a ação institucional, tudo deve 

aumentar o potencial de atender às necessidades humanas, tanto hoje 

como amanhã. ”  (Mota,2000,p.197). 

 

O surgimento da consciência de que a natureza tem seus limites precisou 

chegar a extremos, esgotamento de recursos naturais, miséria e violência , para 

começar a se pensar nos danos do nosso modelo de desenvolvimento. 

 

A noção de sustentabilidade implica uma necessária inter-relação entre 

justiça social, qualidade de vida, equilíbrio ambiental e a necessidade de 

desenvolvimento com respeito à capacidade de suporte ( HOGAN, apud 

JACOBI,1999). 

Carvalho Junior (2000 ) considera que o modo de vida urbana é um fator 

que determina a degradação ambiental. A coleta e destinação final dos resíduos 

sólidos estão entre os principais problemas. 

 
“O fenômeno urbano é complexo e apresenta múltiplas implicações 

econômicas, políticas e sociais que não são ideologicamente neutras. Sua 

gênese está num processo histórico marcado pela expansão de um modo 

de produção, por padrões tecnológicos gerados por uma racionalidade 

econômica, guiada pelo propósito de maximizar as ganâncias e os 

excedentes econômicos em curto prazo e por uma divisão de trabalho e um 

intercâmbio desigual de mercadorias entre as nações.” ( KUHNEN, 

1996,p.47) 

 

 

A racionalidade aparente da aventura contemporânea limita-se aos 

aspectos econômicos que contabilizam apenas homens e recursos naturais como 

fatores de produção/consumo a serem explorados e espoliados. 

 

Troppmair (1989,p.144) considera que “a população dos centros urbanos 

diariamente descarta grandes quantidades de material orgânico e inorgânico que 

constituem parte das saídas- output- das cidades. A coleta do lixo doméstico, 



 
                                                                                                                                                                             

 

industrial, hospitalar e de outros tipos, tem sido, na maioria dos centros urbanos, 

soluções, ainda que nem sempre as mais adequadas, mas o destino desse lixo 

constitui problema grave.” 

 

A qualidade ambiental urbana defronta-se com o problema do destino dos 

resíduos sólidos produzidos em escala superior à capacidade do ambiente de 

assimilá-los. O lixo gerado nas grandes cidades é cada vez maior. O consumo 

estimulado pelo desenvolvimento econômico vigente gera essa situação que 

promove a degradação ambiental. O lixo sem destino adequado contamina as 

fontes de água subterrâneas e superficiais e o solo, emana odores e poeira 

prejudiciais à saúde, favorece a proliferação de vetores responsáveis pela 

transmissão direta e indireta de doenças.      

 

Na opinião de Mota (2000), o lixo - resíduos sólidos das atividades 

humanas - constitui, cada vez mais, um problema ambiental, principalmente nas 

cidades, o qual tende a se agravar, a medida que crescem os aglomerados 

urbanos.  

 
“A matéria orgânica depositada a céu aberto causa: poluição e 

contaminação da aquítero e lençol freático, conferindo patogenicidade  e 

toxicidade às águas subterrâneas; redução da flora e fauna do solo e das 

águas superficiais; poluição e contaminação das bacias hidrográficas; 

permanência de produtos não biodegradáveis no ambiente; eutrofização no 

solo e nas águas; aumento de vetores de doenças; poluição atmosférica ao 

ser incinerado e detrimento dos aspectos estéticos/visuais do meio 

ambiente.”( Troppmair,1989,p.147) 

 

A Resolução n° 05 – 5/08/93, do CONAMA classifica os resíduos sólidos 

em grupos A, B, C e D. O grupo A são os resíduos que apresentam risco potencial à 

saúde e ao meio ambiente, devido à presença de agentes biológicos. Os resíduos 

do grupo B apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido 

às suas características químicas. O grupo C é composto por rejeitos radioativos. Por 

fim o grupo D compreende os resíduos comuns e todos os demais que não se 

enquadram nos grupos A, B e C. 

 



 
                                                                                                                                                                             

 

Para Kuhnen (1996), a concentração populacional urbana tem provocado 

acelerada devastação ambiental nas grandes metrópoles. O ritmo desordenado do 

crescimento vincula-se ao crescente aumento dos resíduos sólidos. Através do 

reaproveitamento dos resíduos, diminui-se a utilização dos recursos naturais e 

reduz-se a poluição causada pela sua destinação, contribuindo, assim, para a 

conservação ambiental, observando os princípios do desenvolvimento sustentável. 

 

A proposta do programa do Centro Santa Terezinha é que se realize uma 

coleta seletiva. A comunidade pode telefonar e solicitar a visita de um agente para 

recolher seu material já separado. Os agentes também podem conseguir clientes 

fixos conversando com porteiros, síndicos e donas de casa. 

 

Carvalho Junior (2000.) define coleta seletiva como a separação dos 

materiais recicláveis da matéria orgânica na própria fonte geradora. Na coleta 

seletiva recupera-se 90% dos materiais recicláveis. 

 

Em muitos processos industriais, a coleta seletiva de lixo pode 

proporcionar a produção de mercadorias recicláveis valiosas constituindo um campo 

novo para investimentos rentáveis(Ratter,1994,p.39) 

 

Mota (2000) considera que a população tem um papel preponderante na 

coleta seletiva e deve ser conscientizada da necessidade e importância de sua 

participação. 

 
“O grande desafio que se coloca é, por um lado, gerar empregos com 

práticas sustentáveis e, por outro, fazer crescer o nível de consciência ambiental, 

ampliando as possibilidades de a população participar  mais intensamente nos 

processos decisórios como meio de fortalecer a sua co-responsabilidade na 

fiscalização e controle dos agentes responsáveis pela degradação sócio-ambiental .”( 

Jacobi,1999,p.390). 

 

Para Carvalho Junior (2000) a coleta seletiva tem vantagens sócio-

educativas-ambientais com a separação dos resíduos para a reciclagem, reuso, 

compostagem e  também tem valor econômico. 



 
                                                                                                                                                                             

 

 

                    Os instrumentos utilizados nesta pesquisa para coleta dos dados foram: 

observação e entrevista. A técnica da observação participante se realiza através do 

contato direto do pesquisador com o fenômeno observado para obter informações 

sobre a realidade dos atores sociais em seu próprio contexto. O observador, 

enquanto parte do contexto de observação, estabelece uma relação face a face com 

os observados. Nesse processo, ele, ao mesmo tempo, pode modificar e ser 

modificado pelo contexto. A importância dessa técnica reside no fato de podermos 

captar uma variedade de situações ou fenômeno que não são obtidos por meio de 

perguntas, uma vez que, observados diretamente na própria realidade, transmitem o 

que há de mais imponderável e evasivo na vida real. 

 

Durante a pesquisa no Posto Santa Terezinha utilizou-se o registro das  

observações. Com este  instrumento foi possível identificar aspectos do ambiente 

físico, a organização do espaço, bem como as interações entre os diversos atores. 

A partir dos depoimentos dos sujeitos entrevistados foi realizado a análise 

contextual, tomando por base os conceitos apresentados na revisão de literatura. 

 

A coleta dos dados foram realizadas no Centro Comunitário do mês de 

novembro de 2001 a dezembro de 2003. Em cada visita foram realizadas 

entrevistas aos agentes recicladores. 

 

A entrevista se caracteriza por uma comunicação verbal que reforça a 

importância da linguagem e do significado da fala. Através dela, o pesquisador 

busca obter informes contidos na fala dos atores sociais. Ela não significa uma 

conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se insere como meio de coleta dos 

fatos relatados pelos atores, enquanto sujeitos-objeto da pesquisa que vivenciam 

uma determinada realidade. 

  

Através da entrevista foi se estabelecendo um clima de proximidade com 

os agentes que possibilitou novas informações no processo da pesquisa. 

 

 



 
                                                                                                                                                                             

 

Locus da pesquisa- uma perspectiva espaço-temporal 
 

                   A pesquisa exploratória foi realizada no Centro comunitário Dom 

Lustosa ,a partir da experiência do Projeto “Coleta dos Resíduos Sólidos: Uma 

Alternativa para Gerar Renda a partir da força do trabalho das famílias residentes 

nas áreas de risco em Fortaleza” do ano 2000. Este Projeto foi criado pela 

Secretaria do Trabalho e Ação Social do Estado (SETAS) do Ceará e é executado 

em oito dos dez centros comunitários de Fortaleza, contando com 150 agentes 

recicladores cadastrados, além de 5 associações comunitárias. Em 2003, na 

administração do governador Lúcio Alcântara, a SETAS foi desmembrada em Ação 

Social (SAS) e Secretária do trabalho e empreendedorismo (SETE) . A partir de 

então o projeto com outro nome, Projeto Reciclando, ficou sob a responsabilidade 

da SETE com uma proposta de que os grupos de agentes dos centros comunitários 

do Estado formassem associações e ficassem independentes.  

 O  Centro Comunitário Dom Lustosa, onde se realizou o estudo 

exploratório, está situado na rua Idelfonso Albano, 725,  em uma área residencial do 

centro da cidade de Fortaleza. A população residente é composta, em sua maioria, 

por famílias que têm acesso aos serviços públicos. A infra-estrutura do bairro conta 

com  rede de esgotos, água encanada, luz elétrica, coleta domiciliar sistemática de 

lixo e postos de segurança pública. Os equipamentos comunitários são compostos 

por escolas- públicas e privadas, áreas de lazer, supermercados e restaurantes. 

Nesse Centro trabalhavam 8 agentes, tendo ainda 2 vagas para completar o total de  

10 agentes conforme o número de carrinhos disponíveis. 

Os agentes vinculados ao projeto nesse posto residem em outros bairros 

vinculados ao Centro Comunitário que apresentam precárias condições de vida. 

 

O depósito do Dom Lustosa, onde é realizado a separação do material é 

coberto e isolado do espaço do Centro. É dividido em boxes demarcados por  traços  

e números pintados. Cada box pertence a um agente reciclador. Nessa área  os 

funcionários depositam o material recolhido para ser separado.  Em um corredor 

descoberto ficam os sacos com o plástico. Ao lado há um espaço coberto onde fica 

a parte de papelão. Na frente do depósito fica o material separado que já foi pesado 



 
                                                                                                                                                                             

 

e registrado pelo apontador com o nome do agente. O material fica guardado para 

ser recolhido pelo caminhão do Estado que o encaminha às  empresas recicladoras 

para a comercialização. O dinheiro é encaminhado à administração que faz o 

repasse aos agentes. 

   

 De janeiro a junho de 2003 trabalhou-se no Centro Santa Terezinha, com 

17 agentes recicladores. Diferentemente do Centro Dom Lustosa, o Santa 

Terezinha situa-se em um bairro popular originado de invasões em campo de dunas 

que foi  porteriormente urbanizado. Novas invasões ocorreram, nas quais, residem 

,em situação precária, vários agentes da pesquisa. 

Segundo Dantas(2002), historicamente a cidade de Fortaleza 

desenvolveu-se de costas para o mar, a porção litorânea não era valorizada. É a 

partir do século XX que, sob a influência de práticas vizinhas, provenientes da 

Europa, o litoral passou a ser valorizado. O plano diretor de Fortaleza do ano de 

1962 orienta o crescimento da cidade para o litoral leste. Surgem clubes, 

residências para a elite, prédios comerciais e outros serviços. A população litorânea 

de jangadeiros aí estabelecida passa a ser segregada mais e mais na direção  leste, 

até chegar ao Morro Santa Terezinha, onde a faixa litorânea perde seu valor 

econômico por causa das dunas e por causa da proximidade da linha férrea. O 

bairro que aí vai-se formando mantem a proximidade dos bairros nobres. Essa 

característica do Morro proporciona a seus moradores facilidades de trabalho 

decorrentes de sua posição geográfica. 

 

  O Centro Comunitário Santa Terezinha foi fundado em 1980 e situa-se 

na avenida Areia Branca, s/n. Atende aos bairros Varjota, Papicu, Dunas, Vicente 

Pinzon, Castelo Encantado, Mucuripe e Meireles. O centro de reciclagem do Centro 

Comunitário Santa Terezinha contava com 22 agentes recicladores dos quais 17 

foram entrevistados. 

 

 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                             

 

 
 
Capítulo 1: Trabalhadores e trabalhadoras do lixo: Algumas experiências 

 

1.1. Histórico 
 
A experiência de São Paulo 
 

Em 1989, o município de São Paulo, com população estimada em 10 

milhões de habitantes, produzia aproximadamente 12.000 toneladas diárias de 

resíduos sólidos de origem domiciliar. 

 

O projeto de coleta seletiva foi implantado em São Paulo-SP, em 

dezembro de 1989, no bairro de Vila Madalena, em caráter experimental. Foi 

instituída primeiramente a modalidade da coleta seletiva domiciliar( porta a porta), e 

sua metodologia tinha como passo preliminar um trabalho de divulgação e 

esclarecimento à população por meio de folhetos entregues nas residências e de 

reuniões com lideranças e representantes da comunidade. Os resíduos sólidos 

coletados eram enviados ao Centro de Triagem e Reciclagem no bairro Pinheiros. 

Nesse local eram separados os seus quatro constituintes principais: papel, plástico, 

vidro e metal e os materiais úteis, posteriormente comercializados. 

 

Com o êxito alcançado na primeira experiência( até 70% de participação), 

decidiu-se expandir progressivamente o programa, tonando-o uma atividade 

constante. Em 1990 já eram atendidas cerca de 60 mil domicílios, divididos em 17 

circuitos espalhados por praticamente todas as regiões da cidade, produzindo um 

total de 10t /dia, aproximadamente. 

 

Outra modalidade de coleta seletiva implantada pela Prefeitura foi a dos 

PEVs- Postos de Entrega Voluntária, que consistia em um conjunto de quatro 

contêneres( um para cada tipo de material), instalado em lugares públicos, como 

parques, supermercados, escolas etc. A previsão era de instalar 100 conjuntos até o 

final de 1991, mas apenas a metade foi instalada por problemas operacionais. Esta 



 
                                                                                                                                                                             

 

última modalidade de coleta deve contar com uma voluntariedade maior da 

população uma vez que deve deslocar-se de sua residência até o PEV para 

depositar seu lixo. 

 

Pode-se concluir que em ambas as modalidades de coleta seletiva a 

resposta da população foi amplamente positiva. A sua participação chegou a estar 

acima das expectativas, pois a comuniade entendeu as melhorias ambientais que a 

reciclagem poderia proporcionar. 

 

Em relação aos custos da coleta seletiva na cidade de São Paulo, os 

dados mostram que inicialmente a tonelada coletada atingia preço pelo menos três 

vezes maior do que a coleta normal. A previsão futura  era de haver um decrescimo 

desse custo à medida que o projeto fosse crescendo em escala. 

 

Porém, a partir de 1992, com a mudança administrativa no Governo 

Municipal, a coleta começou a declinar e a Prefeitura estava disposta a encerrar o 

programa. O assunto foi motivo de grande polêmica na época, levando a Prefeitura 

a voltar atrás em sua decisão de suspender definitivamente a coleta seletiva.   

 
A experiência de Curitiba-PR 
 

A população estimada de Curitiba, 2 milhões de habitantes, produz 

aproximadamente 800 toneladas diárias de resíduos sólidos. 

 

O projeto “Compra do lixo” nasceu após a constatação de um aumento 

no número de atendimenos por infecção e outra enfermidades endêmicas nos 

Postos de Saúde próximos a terrenos invadidos. Após estudo realizado pela 

Secretaria de Meio Ambiente, foi constatado que as más condições de saneamento, 

devido à irregularidade nas construções e precárias condições de habitação, 

impediam a coleta dos resíduos sólidos gerados. Um dos maiores entraves estava 

na dificuldade de acesso de caminhões na região; essa operação, seria bastante 

onerosa à Prefeitura. 

 



 
                                                                                                                                                                             

 

Após estimativa de cálculo feita para saber o valor por quilograma que 

teria de ser pago à empreiteira para a coleta pelo sistema convencional, decidiu-se 

pagar o mesmo valor aos moradores que levassem os resíduos sólidos domésticos 

até um local onde fosse possível a coleta normal. Por meio desse incentivo, o 

interesse da comunidade foi despertado para o problema, facilitando também a 

educação ambiental com vistas ao manuseio, acondicionamento, pré seleção e 

tratamento dos resíduos sólidos. 

 

Até o final de julho de 1991 tinham sido incluídas no programa 47 vilas, 

atendendo uma população de aproximadamente 21.767 famílias, tendo sido 

recolhidas 523.430 toneladas de resíduos sólidos. 

 

O programa “Lixo Que Não é Lixo” foi implantado em Curitiba em outubro 

de 1989 e consiste na coleta diferenciada de resíduos sólidos. Até maio de 1991 

foram coletadas aproximadamente 9.100.720 toneladas de material reciclável. 

 

Por último foi implantado o projeto “Tudo Limpo” que visa retirar os 

carrinheiros das ruas centrais de Curitiba. Por meio desse projeto a Prefeitura vende 

matéria-prima à Cooperativa dos Carrinheiros onde esses trabalhadores promovem 

internamente a separação dos resíduos sólidos recicláveis. 

 
A experiência de Santos –SP 
 

Santos possui uma população estimada em 415.000 habitantes que 

produz aproximadamente 120 toneladas de lixo por dia. 

Implantado inicialmente em dois bairros, em maio de 1990, o programa 

de coleta seletiva em Santos atende 8000 residências, além de pretender a 

implantação de Postos de Entrega Voluntária em três pontos da cidade. Em 1992 a 

coleta já abrangia 9 bairros e cerca de 28.000 residências. Além dessas duas 

modalidades de coleta, Santos incluiu um programa de educação ambiental em 

escolas e no comércio. A separação dos materiais é feita por 55 funcionários, na 

Usina de Reciclagem inaugurada em 1992. Os programas de coleta seletiva em 



 
                                                                                                                                                                             

 

Santos permitem remover, em média, de 100 a 120 toneladas de lixo reciclável por 

mês. 

 

 
A experiência de Florianópolis- SC 
 

 Florianópolis possui uma população de aproximadamente 200.000 

habitantes e uma produção diária de 110 toneladas de resíduos sólidos. 

 

Em 1990 foi implantado um programa em um bairro de classe média. Em 

1992 foram instalados 14 PEVs nas ruas e 20 em escolas. O trabalho busca a 

educação ambiental e a participação comunitária, e o apelo à reciclagem tem como 

mola propulsora a busca da convivência com valores ecológicos. O programa 

também recebe doações de grandes lotes de resíduos recicláveis da industria; a 

coleta é feita com caminhão, dispondo-se também de uma estação de triagem. 

 

A coleta no sistema descentralizado é feita três vezes por semana em 

dias alternados. Os oito bairros atendidos possuem aproximadamente 3.500 

residências e caracteriza-se como de baixa renda familiar. Os resíduos orgânicos 

vão para a compostagem por processo aeróbio artesanal e a parte inorgânica 

permanece armazenada nos bairros até a comercialização. A receita obtida com a 

renda é revertida para a entidade comunitária que co-administra o programa. No 

sistema centralizado, a coleta de porta em porta é feita em apenas um bairro com 

aproximadamente 1.600 residências e também coleta as  doações que são feitas 

por diversas entidades. 

 
 
A experiência de Porto Alegre 
 

Porto alegre possui uma população de 12 milhões de habitantes e produz 

8,5 mil toneladas de resíduos sólidos diários, das quais 589 toneladas 

correspondem a resíduos sólidos de origem domiciliar. 

 



 
                                                                                                                                                                             

 

O programa de coleta seletiva de lixo em Porto Alegre teve início em 1990 e foi 

implantado inicialmente em 15 bairros. Seu crescimento a partir de 1991 deve-se, 

principalmente, à criação de cinco Associações de Catadores para a realização de 

separação, armazenamento e comercialização do material recolhido, Em 1993, esta 

coleta já atendia a 74 bairros, com o recolhimento de 20,4 toneladas diárias de 

resíduos recicláveis. A coleta é feita por 18 caminhões que coletam semanalmente 

os materiais já previamente separados pela comunidade. Cada bairro é atendido 

uma vez por semana e a separação do material coletado é feita por unidades de 

reciclagem operadas pelos catadores e a venda é feita diretamente para a indústria 

recicladora. Mensalmente são comercializadas 257 toneladas de resíduos recicláveis 

e o Programa em Porto Alegre atende mais de 1,1 milhão de pessoas, o que 

corresponde a 79% da população da Capital. 

 

Em  setembro de 1998 UNICEF avaliou algumas experiências de gestão 

participativa do lixo que realizou com seus parceiros, durante 5 anos, propondo a 

união de forças governamentais e não-governamentais, e uma abordargem 

intersetorial abrangente, em que todos são responsáveis pelo lixo que produzem ou 

administram, e pelas  consequências sociais e ambientais de suas ações.  

 

Manaus iniciou o projeto de gestão participativa do lixo em 1997 em 

parceria com UNICEF. Foi a prefeitura que procurou o UNICEF para discutir uma 

proposta de reordemamento da limpeza urbana. No bairro onde foi iniciado o projeto 

o lixo não era coletado e, sim, jogado diretamente no igarapé juntamente com a 

metade dos esgotos. Um lixão foi transformado em aterro sanitário. A experiência 

em Manaus continua progredindo. 

 

 Olinda iniciou o projeto em meados de 1996, mas desde 1983 

desenvolvia ações na área de limpeza urbana. Essas experiências favoreceram os 

trabalhos desenvolvidos posteriormente. O projeto Meio Ambiente e Cidadania 

procura trazer mais consistência às ações anteriores e visa, em cinco anos, retirar 

crianças e adolescentes que trabalham com lixo, oportunizando o retorna à escola e 

melhoria das condições de vida. Após cinco anos a projeto continua em andamento. 

 



 
                                                                                                                                                                             

 

Palmeira dos Índios, Alagoas, o trabalho iniciou a partir da criação da 

Secretaria de Urbanismo e meio ambiente em 1997. Um grupo de uma ONG que já 

vinha desenvolvendo um trabalho nessa área passou a ser integrante dessa 

secretaria. Em decorrência de mudanças administrativas o projeto continua em 

menor escala coordenado por uma ONG. 

 

Petrolina, Pernambuco realizou a experiência entre 1993 e 1997. Em 

1993 quando assinou o Pacto pela infância, a administração assumiu a 

responsabilidade para melhorias das condições de saúde, educação, promoção de 

direitos e meio ambiente. Em decorrência de transição político-administrativa a 

experiência se extinguiu. 

 

Rio Branco, Acre, em 1995 iniciou-se a parceria. A administração já vinha 

trabalhando questões ambientais. O investimento focalizou a educação ambiental e 

a mobilização comunitária. A nova administração assumiu parte das propostas e 

deu continuidade. 

. 

Essas experiências resultaram em diversas lições. A intervenção deve 

ser construída em função da realidade local, o planejamento serve para nivelar 

conceitos e expectativas dos envolvidos, o planejamento é também um instrumento 

de decisão coletiva e é fundamental envolver o máximo de atores no planejamento 

e definir muito bem o papel de cada um. 

 

 

1.2. Coleta seletiva e educação ambiental 
 

Os projetos de coleta seletiva com bons resultados sempre estão 

associados a um investimento em educação ambiental.  

 

Cury (2003, p.47) afirma que “ o papel da educação ambiental vem no 

esforço de desenvolver nos cidadãos uma nova mentalidade ambiental, clareando 

hábitos que implicam em desperdícios de recursos naturais e a contínua 



 
                                                                                                                                                                             

 

degradação da qualidade do meio ambiente...não basta levar à população 

informação, mas é preciso o fortalecimento de vínculos afetivos e de valores.”  

 

A mesma realizou levantamento de 5 experiências de coleta seletiva bem  

sucedidas no Brasil.( CURY, 2003, 52 a 55) 

 

A primeira é em São Sebastião, São Paulo. A experiência vem ocorrendo  

desde 1988. O trabalho de conscientização da população se deu eminentemente “ 

no corpo a corpo”. O município em questão nos ensina que a educação ambiental 

da população vai passando para os turistas que o visitam. As empresas privadas 

interessadas em participar doam lixeiras padronizadas e empregam monitores que 

num contato interpessoal acabam sendo muito convincentes. O programa de coleta 

seletiva está calcado num programa de educação ambiental. A cidade possui em 

sua legislação ambiental a exigência de que todas as construções possuam abrigos 

para lixeiras. 

 

A USP, maior universidade brasileira, vem mantendo um projeto de 

coleta seletiva com caratér educativo, visando desenvolver junto à comunidade 

acadêmica uma consciência ecológica. A produção diária de lixo diminuiu em cerca 

de 50% em peso nas unidades envolvidas. Mudanças de hábito da comunidade 

acadêmica podem ser percebidas na substituição de copos descartáveis por xícaras 

duráveis, substituição de bebedouras com água mineral por bebedouros por 

pressão, reciclagem de cartuchos de toner de copiadoras e impressoras, utilização 

de restos de comida do restaurante em criação de suínos e peixes. 

 

Em Mucugê, Bahia, parece que se está em outro país. A localidade é 

limpa, arborizada e florida, seu patrimônio cultural e natural vem sendo 

revalorizados. Seu lixo recebe um tratamento artesanal, de reciclagem e 

compostagem, a população participa ativamente do processo de triagem, 

disponibilizando os resíduos recicláveis e não recicláveis em horários diferentes, 

conforme a orientação pública. A campanha de adesão  feita para a população 

utilizou as rádios locais e as escolas públicas e em 3 meses a cidade tinha adotado 

uma nova postura ambiental. 



 
                                                                                                                                                                             

 

 

Belo Horizonte revela ter um exemplar sistema de gestão do lixo. Conta 

com uma frota adequada para a limpeza urbana; valoriza os trabalhadores da 

limpeza pública, instituiu pontos da apoio aos garis no percurso do trabalho ( 

banheiros, mini-copas). pratica cotidianamente intervenções de educação ambiental 

e o tratamento final dos resíduos é efetivamente realizado. 

 

Em Betim-MG a implantação da coleta seletiva iniciada em janeiro de 

2000, com a mobilização da sociedade e parceria dos catadores, consagra-se numa 

experiência bem sucedida que vai ganhando a simpatia e adesão da população. 

Funciona com pontos de entrega voluntária e sistema de coleta porta a porta. O  

sistema porta a porta tem recuperado 16,11%  dos resíduos da regional Citrolândia, 

fruto de uma boa mobilização social.         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                             

 

Capítulo 2: Trabalhadores e trabalhadoras do lixo e educação ambiental 
 

2.1. Educação ambiental: um investimento urgente. 
 
 O processo da coleta seletiva, baseado num compromisso de cidadania, 

fomentado pelas ações de educação ambiental pode contribuir para a reconstrução 

de uma sociedade mais consequente e ponderada em suas ações. Entretanto não é 

isso que acontece no programa ” Reciclando”. Os agentes têm poucos clientes que 

separam o material reciclável. Ficam obrigados a percorrerem as ruas remexendo o 

lixo e recolhendo o que lhes interessa. Esse fato sugere que a população não está 

preparada para assumir sua parte nesse processo. Ë nesse momento que se faz 

necessária uma reflexão acerca do papel da educação ambiental enquanto 

responsabilidade do poder público.  

 

Para lidar com as questões ambientais faz-se necessário mudar os 

modos de lidar com o ambiente. É preciso que se desenvolva uma nova concepção 

do papel do homem em sua relação com o entorno. Esse processo demanda um 

investimento em educação ambiental. 

 

A evolução do conceito de educação ambiental  deu-se paralela a de 

meio ambiente. Stapp et al. ( apud, Dias, 2000) a definiu como processo que 

deveria objetivar a formação de cidadãos, cujo conhecimento acerca do ambiente 

biofísico e seus problemas associados pudessem alertá-los e habilitá-los a resolver 

seus problemas. Na Conferência de Tbilisi ( 1977), foi definida como uma dimensão 

dada ao conteúdo e à prática da educação, orientada para a resolução dos 

problemas concretos do meio ambiente, através de um enfoque interdisciplinar e de 

uma participação ativa e responsável de cada indivíduo e da coletividade.   

 

Em  1996 o Conama- Conselho Nacional de Meio Ambiente a define 

como um processo de formação e informação, orientado para o desenvolvimento da 

consciência crítica sobre as questões ambientais e de atividades que levem à 

participação das comunidades na preservação do equilíbrio ambiental.  

 



 
                                                                                                                                                                             

 

O Tratado de Educação Ambiental  para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global (1992) a define como um processo de aprendizagem 

permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida.  

 

Na Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e Sociedade: 

Educação e Conscientização Pública para a Sustentabilidade (1997), a educação 

ambiental foi definida como um meio de trazer mudanças em comportamentos e 

estilos de vida, para disseminar conhecimentos e desenvolver habilidades na 

preparação do público, para suportar mudanças rumo à sustentabilidade oriundas 

de outros setores da sociedade.  

 

Para Dias (2000) é um processo por meio do qual as pessoas apreendem 

como funciona o ambiente, como dependemos dele, como o afetamos e como 

promovemos a sua sustentabilidade.  

 

No Capítulo I, Art. 1O da Lei 9795/99, da Política Nacional de Educação 

ambiental, educação ambiental é definida como os processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente. 

 

Leonardi (1999, p.396) define educação ambiental como processos 

educativos que tem por objetivo contribuir para a conservação da biodiversidade, 

para a auto-realização individual e comunitária e para a autogestão política e 

econômica, visando promover a melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida. 

E mais adiante “a educação ambiental tem sido vinculada à formação da cidadania 

e à reformulação de valores éticos e morais, individuais e coletivos, necessários 

para a continuidade da vida no planeta.” 

 

Bezerril (2000) assinala a educação ambiental como instrumento de uma 

sustentabilidade que precisa ser construída. Dias acrescenta ainda. 

 
“ A sociedade humana , como está, é insustentável. 

Apesar dos inegáveis avanços tecnológicos pós- industriais, a humanidade 

inicia o século XXI lutando, não apenas por solo mas também por água e ar, 



 
                                                                                                                                                                             

 

num ambiente hostil que remonta à era pré-industrialista. Prevê-se a 

barbárie da violência urbana e rural imersa num contexto de conflitos e atos 

de terrorismo, gerados pela intolerância. “( Dias, 2000. p.19) 

 

 

A dura realidade do cotidiano dos trabalhadores/as do lixo demonstra que 

ainda é preciso percorrer um longo caminho até podermos dizer que existe coleta 

seletiva. O que existe é um exército de crianças, adultos e idosos escavando no lixo 

sua sobrevivência. As condições de trabalho são arriscadas, circulam pela cidade 

nas vias públicas competindo com os carros, enfrentam sol e chuva, expõem-se a 

riscos de doenças, não têm assegurados direitos cidadãos nem trabalhistas. Apesar 

disso, garantem maior sobrevida ao aterro sanitário, menor degradação ambiental 

porque favorecem a reciclagem e o reuso, e a falsa consciência de que estamos 

agindo politicamente correto. 

 

2.2. Os agentes e a educação ambiental 

 

A educação ambiental tem-se mostrado, em diferentes experiências de 

coleta seletiva, um elemento fundamental para o sucesso do empreendimento. Os 

meios utilizados podem ser a educação formal, informal e a mídia. Nas experiências 

relatadas por Cury (2000) a intervenção informal do boca a boca foi a mais eficiente.                

Nesse ítem discute-se as relações das práticas dos agentes com a educação 

ambiental. Os agentes do Reciclando do Centro Santa Teresinha avaliam o 

comportamento da comunidade e expõem suas concepções de educação 

ambiental. Em alguns momentos agem como verdadeiros educadores. O Centro 

fornece, quando solicitado, um ofício apresentando o agente e esclarece sobre seu 

trabalho, informando também quais os materiais recicláveis coletados. 

 

Os agentes percebem que a população não esta preparada para participar da 

coleta seletiva. As pessoas agem como se os agentes e catadores fossem perigosos 

e malfeitores. Os agentes procuram salientar a importância da coleta seletiva para a 

saúde da população, mas mesmo assim são rejeitados. Embora se percebam como 

pessoas que estão cuidando do ambiente defrontam-se com as atitudes negativas 

das pessoas e nesse contexto transferem aos catadores todos os estigmas e 



 
                                                                                                                                                                             

 

resguardam para si os elementos positivos da atividade. O resultado da educação 

ambiental proporcionaria uma melhor acolhida desses trabalhadores e trabalhadoras 

do lixo. 

 

 

- Acho que uns 5% da população tá preparada pra reciclagem mas a maioria não tá 

não porque são um povo assim meio desligado das coisas, não se liga nessas 

coisas da prefeitura, de lixo, essas coisas não.(DARA)  

Dara sugere um percentual muito reduzido da participação das pessoas. 

Sua colocação  de 5% pode ser considerada uma força de expressão ou uma 

realidade com a qual se depara diariamente. Na verdade esse comportamento da 

população pode estar demonstrando uma falta de comprometimento com as coisas 

públicas e o baixo nível de investimento em educação ambiental. A  limpeza pública 

é responsabilidade da prefeitura mas é função da sociedade civil fiscalizar e 

contribuir com a mesma.    

- Podia ser melhor se cada um pensasse melhor e fizesse uma separação, cada cal 

fizesse sua parte, né, tipo mesmo uma cooperativa, se cada um fizesse uma coisa 

diferente dentro da reciclagem, se não for pra prejudicar, se for pra ajudar tudo fica 

melhor pra gente. Aqui a gente tem esse papel ( o ofício) pra gente chegar pras 

pessoas e dar, aí nesse papel tem dizendo tudo que recicla, quer dizer só não 

separa as que não quer, tava ajudando, tava trazendo um benefício pra gente e 

trazendo saúde porque a gente já num ia, num adoecia muito, porque era uma coisa 

que já tava separada e era só chegar e pegar, é diferente duma coisa que a gente 

ainda vai catar. Tem coisa que a gente vê na lixeira que a gente ainda não recicla, 

quer dizer que se reciclasse a gente ganhava com isso, já era uma ajuda pra gente, 

ficava melhor, mas tem muitas coisas que tá no lixo que não recicla ainda.(ANA)  

-Tem uns que tem educação pra cuidar do lixo, tem outros que não tem. Esse 

pessoal em casa de família, que é particular, particular é casa de família, eles 

arruma tudo direitinho, a gente dá um saquinho e eles já separa. Aí o lixo, o que é 

lixo mesmo eles deixa pro carro vir pegar. Eles separam porque é avisado na carta 

que a gente leva, já diz isso, pra separar porque a Reciclando, a reciclagem, aí o 

trabalho já vem assinado, a gente trabalha com o que a gente faz.(BIA) 



 
                                                                                                                                                                             

 

 

Ao levar o ofício do centro comunitário sobre a coleta seletiva à 

comunidade Bia e Ana agem como educadoras ambientais. Esclarecem e  

sensibilizam a população a dar a sua contribuição. Assinalam a importância da 

participação de todos nesse empreendimento. Pontuam a ação como preventiva de 

doenças para os agentes. 

 

- no condomínio do seu Marco, que eu pego, é muito gente boa mas já me exigiu pra 

mim trazer o crachá, porque ele disse que às vezes tá passando reciclador lá, ou 

então catador, porque seu Marco lá eu já num pego, olha aí, ele é o síndico, e a 

senhora sabe, e quando tem gente bom, tem pena da gente, eu tava, eu só fiz pedi o 

porteiro. Porteiro dava pra você deixar, porque eu sou da reciclagem, e a gente 

recicla plástico, papelão, latinha, e dá pra mim reciclar isso? Então cê entre, mas 

que o sindico daqui nem quer, eu só vou deixar porque eu tô vendo a senhora com 

farda. Aí eu entrei, quando ele menos esperou o síndico  vinha, aí viu eu com a mão 

dentro do lixo. Aí ele leu assim na camisa, chegou pra mim e disse assim: Você é 

recicladora? Sou sim senhor. Está sabendo com quem você está falando? Não 

senhor. Eu sou o síndico daqui, quem mandou você entrar? O porteiro, eu pedi o 

rapaz aí pra entrar, porque eu recolho isso aqui, eu reciclo isso aqui, é papelão, é 

plástico, é latinha, o que não for pra gente reciclar a gente deixa, a gente amarra o 

saco. Ai vocês num derrama não? Eu disse, não, nois não derrama de jeito nenhum, 

nois não faz sujeira, pelo contrário, nois limpa. Aí ele foi e disse assim: Como é seu 

nome? Aí eu disse: O senhor vai deixar eu ficar pegando. Bom, eu gostei do seu 

jeito, mas o que a senhora... acho é muito triste a senhora tá com a mão no lixo, 

porque a senhora pega uma doença, uma doença aí que pode prejudicar a senhora, 

a senhora eu vou fazer assim, eu fiquei com muita pena da senhora, ai eu pedi o 

nome dele pra coordenadora fazer um ofício, aí levei pra ele, ele gostou foi muito e 

hoje eu pego lá no apartamento dele, ele manda é eu entrar com o carro, quando eu 

chego lá eu não ponho mais a mão no lixo, já vem separado, ele fez uma reunião do 

condomínio, aí eles já deixa tudo num quarto, tudo lá que eu reciclo, eu chego lá 

faço só pegar, quer dizer já é uma coisa que não está mais me contaminando.(RITA) 



 
                                                                                                                                                                             

 

O relato de Rita revela uma dificuldade enfrentada por muitos agentes, a 

resistência em deixá-los pegar as coisas em decorrência do estigma dos catadores. 

As representações sociais sobre lixo e sobre quem com ele trabalha orientam uma 

atitude de rejeição a essa classe de trabalhador. Mesmo diante de uma situação 

desagradável Rita conseguiu, através do  diálogo, reverter a situação ao seu favor 

utilizando-se dos instrumentos que dispõem: a farda, o ofício e a argumentação. O 

fato de estarem vinculados a uma instituição governamental , como comprova o 

ofício e a farda, lhes assegura a possibilidade de serem ouvidos. A priori todos os 

trabalhadores do lixo são rejeitados. A preocupação com a segurança também 

desencadeia essa rejeição. Sem uma estrutura organizada que dê a retaguarda aos 

agentes, dificilmente conseguiriam quebrar essas barreiras. A participação é 

mobilizada pela pena, a caridade e não por um exercício de cidadania. Rita defende-

se do estigma do catador que faz sujeira salientando que ela na verdade contribui 

para a limpeza pública. Percebe-se nesses relatos a preocupação com a saúde.     

-eu entendo que o lixo seria bom se ele fosse bem selecionado, bem educado, a 

população de Fortaleza fosse educada para que reciclasse o lixo para que pudesse 

ajudar muita gente. Reciclagem é uma parte do lixo que o povo rebola logo fora, 

sabe, que é as garrafas, que é essas coisas que a gente traz pro depósito e que 

ganha, um papelão, muitas coisas. Porque muita gente pega eles e joga logo fora. 

Por exemplo esses prédio aí, jogam a maioria tudo num saco só e vai num 

camburão de lixo, se eles pegassem assim aquela reciclagem, tivesse assim a 

educação de separar, seria bom até assim para a cidade, aquele mutirão de lixo 

diminuia lá, naquele aterro, na rampa e a gente ganharia um pouco melhor.(LIA) 

Lia  fala da falta de envolvimento das pessoas na seleção do lixo e 

assinala como seria importante essa participação para contribuir com a renda dos 

agentes e para a diminuição do volume de lixo na aterro. A preocupação com o 

aterro demonstra a visão da mesma com o coletivo. Em seu relato, como boa 

educadora, esclarece o que é reciclagem e como todos podem contribuir. 

-Educação é as pessoas saber conversar, saber falar....bom dia senhora, saber 

tratar as pessoas, porque tem muita gente que num sabe, quando chega num sabe, 

quando chega num sabe dá um bom dia, dá um boa tarde, chega como quem tá 

falando com uma pessoa do mesmo nível da pessoa. Muitos tem e muitos num tem 



 
                                                                                                                                                                             

 

educação pra cuidar do ambiente, isso vai da criação que os pais subero ensinar 

desde criança, porque agora eu tiro por mim, porque apesar de eu num saber ler, eu 

assino muito mal meu nome, apesar de não saber ler eu sei chegar num canto, 

conversar, eu acho que é educação(MARA) 

 

Mara relaciona educação ambiental com boas maneiras. Um aspecto 

importante deve ser considerado: Mara se coloca em uma posição de inferioridade 

ao falar do nível das pessoas, por não saber ler. Mesmo assim sente-se em 

condições de dar o seu recado. O estigma do analfabetismo vincula-se a outros no 

cotidiano dos agentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                             

 

Capítulo 3 : Representações sociais de trabalhadores e trabalhadoras do lixo 

 

3.1. Construindo conceitos 
 

Procura-se, nesse momento do trabalho estabelecer um perfil de 

trabalhadores e trabalhadoras do lixo a partir das representações sociais dos 

agentes entrevistados. E aqui apresenta-se os relatos dos agentes seguida de uma 

discussão dos mesmos. 
 
Os agentes procuram construir uma identidade que se faça conhecer 

como uma marca que os diferencie dos outros trabalhadores do lixo, principalmente 

dos catadores. Percebem a si mesmos como trabalhadores honestos que 

contribuem para a limpeza urbana, e que mesmo assim não são respeitados, nem 

reconhecidos.  

 

O primeiro aspecto observado diz respeito à denominação atribuída aos 

diferentes trabalhadores e trabalhadoras do lixo, identificam-se como reciclador, 

catador da reciclando e que trabalham num órgão do governo. Os outros 

trabalhadores que não fazem parte do Programa são nomeados de catadores, 

clandestinos, sucateiros e turma do ferro velho. Outro diferencial diz respeito ao 

material coletado, pois nas sucatas se compra vidro e no programa considera-se que 

o vidro é para “os meninos do câncer’, um programa de coleta de vidro para ajudar a 

Casa do Menino Jesus, que acolhe crianças do interior, vítimas do câncer. 

Consideram ainda que seu material é limpo e o dos outros não é. O aspecto mais 

importante que diferencia os agentes é o conjunto da farda, carrinho padronizado 

com inscrição do governo do Estado e o ofício. A estética dos agentes lhes assegura 

uma maior recepção da população e por isso é muito valorizada. Os trabalhadores 

dos depósitos são estigmatizados como ladrões e desordeiros.    

 

Segundo Diego há um bocado de gente que trabalha com lixo em 

Fortaleza, tem tanto reciclador trabalhando que se fosse dizer não acabava 

nunca...O mesmo utiliza a palavra reciclador para todos os trabalhadores. Ë possível 

perceber que há semelhança da atividade de coleta dos resíduos que sobrepõe-se 

em relação às diferenças. 



 
                                                                                                                                                                             

 

Na conversa com Ian este assume que é catador da Reciclando. Ele deixa 

claro que é da Reciclando para diferenciar-se dos catadores dos depósitos. 

Quando entrevistado o Dudu disse que os outros chama turma do ferro 
velho, o sucateiro. 

Ian, Zé e Fran definem os demais trabalhadores de “sucateiros” porque 

ganham dinheiro na sucata.. Nesse caso é o destino do material coletado que define 

o trabalhador. Observe-se que Ian, anteriormente, intitulou-se catador da reciclando. 

 

Para Dudu e Rita os outros são os clandestinos dos depósitos, pois não 

são registrados e não trabalham num órgão do Governo. Rita salienta que agora há 

muita gente na coleta, antes eram poucos mas agora é muita gente 

 

A marginalização da atividade define esses trabalhadores como 

clandestinos. Os agentes assinalam uma diferenciação, assegurando-se um lugar de 

legitimidade. 

Rita afirma que além dos agentes há os catadores. Há muitos catadores 

porque não existe emprego e muita gente está se mantendo do lixo. Mesmo assim a 

população não aceita que eles mexam no lixo deixado na rua. 

 

Rita confronta  reciclador e catador logo após ter definido os catadores 

como clandestinos. O desejo de diferenciar-se dos catadores está sempre presente 

nas falas dos agentes. 

 
Sara assinala que pode ser chamada de lixeira, de catadora de lixo, que 

não vai se zangar pois se considera de dentro do lixo. Outros agentes se irritam 

quando assim considerados, há uma forte rejeição pela atividade do lixeiro e do 

catador. No relato de Sara percebe-se que a definição parte do comunidade. Se é 

assim percebida deixe-os assim falar. No entanto pode-se perceber uma certa 

desqualificação em relação ao lixeiro e ao catador, no próprio relato dela. 

  

- a gente não somo aqueles gari que anda varrendo rua, nós somos recicladores e 

na minha opinião existe uma diferença entre a pessoa que varre rua, não sou contra 

ninguém...(BIA) 



 
                                                                                                                                                                             

 

 

Com certo desconforto Bia procura diferenciar-se dos garis, assinala com 

veemência que é recicladora e não outra coisa. É recorrente o mal estar em ser 

confundida com outros trabalhadores do lixo. 

 

Para Leo o trabalho dos agentes é o mesmo do gari pois ambos estão 

limpando o ambiente. O incomodo de ser confundido com os garis não é percebido, 

por alguns agentes, como desvalorização. 

 

3.2. Comportamento da população    

- Às vezes a gente passa e o pessoal diz assim: Lá vai a lixeira, lá vai a mulher 

veia do lixo, mas de um tempo agora o pessoal tá se acostumando mais com a 

gente num fala mais, mas quando eu trabalhava com outro carro na sucata que o 

carrim é aquele que a senhora conhece, aí o pessoal falava muito: Lá vai a veia do 

lixo, mas agora, aqui depois que a gente...aí pronto muita gente foi se acostumando, 

aí num falaro mais nada comigo não, graças a Deus que até agora nunca 

mais...acostumando, aí num falaro mais nada comigo não, graças a Deus que até 

agora nunca mais ninguém disse mais nada comigo, ninguém mais jogou mais 

porcaria dentro do meu carro, até agora tá bem. (ANA) 

 

O relato de Ana mostra o desdém da comunidade em relação ao trabalho 

do lixeiro e como se comporta com eles. Ë a partir dessas situações vividas pelos 

agentes que os mesmos procuram criar uma nova identidade que os diferenciem de 

qualquer outro trabalhador do lixo. 

 

Zé assinala que os agentes do Reciclando são respeitados, enquanto os 

sucateiros não são. Ë na busca do respeito que esses trabalhadores e trabalhadoras 

lutam para constituir uma nova identidade para o grupo. 

No Centro os agentes sentem-se mais respeitados pela valorização de 

suas mercadorias. Assinalam a exploração dos donos de sucata que pagam mal. 

Rita enfatiza que na Reciclando paga-se melhor. Ian, Zé e Fran concordam com 

Rita. 



 
                                                                                                                                                                             

 

  

 

-  Os donos dos depósitos pagam menos, aqui eles pagam mais, no quilo.(IAN) 

 

- Os depósitos pagam mais pouco.(ZÉ) 

 

- A sucata compra barato e aqui é o preço certo. .(FRAN) 

 

Sara e Leo assinalam a exploração dos catadores por parte dos donos de 

depósito. Nos depósitos é preciso trabalhar muito mais para ganhar o mesmo que no 

programa “Reciclando”. 

 

-  meu filho,ele é catador de lixo também, ele já é de depósito, ele às vezes vira é a 

noite, passa a noite todinha no mei do mundo, coitado pra fazer dez 

conto.(SARA) 

 

- Lá é que os que tem a sucata a gente leva muita coisa e ganha pouco e aqui 

não, a gente ganha bem, lá eu trazia umas carradona medonha o que apurava 

era 2 reais, 3 reais e aqui não. .(LEO) 

 

-  A diferença é que esses clandestinos explora os caçadores (termo utilizado 

como catadores), eles ganham muito em cima das pessoas . .(LEO) 

 

- O preço é melhor na reciclagem e a balança é fiel, essa balança é fiel. O 

sucateiro não paga bem, paga mais menos e roba na balança. .(ZÉ) 

 

3.3. Construindo identidade e confiabilidade 
 

Quando solicitado os agentes conseguem um ofício da coordenação do 

Centro no qual são identificados e é definido o material com o qual trabalham. Esse 

ofício é muito valorizado pelos agentes pois os coloca numa posição reconhecida 

pelo órgão público ao qual estão vinculados. 

 



 
                                                                                                                                                                             

 

Rita e Ian salientam a importância do ofício para serem melhor recebidos nos 

condomínios.-  

Esse ofício é muito importante para os agentes pois com ele sentem-se 

mais seguros para abordar os responsáveis por escolas, prédios e hospitais e terem 

clientes fixos. 

Outro elemento que favorece o trabalho dos agentes é a farda e o 

carrinho padronizados com a marca do Governo do Estado. Os outros trabalhadores 

das sucatas trabalham sem farda, às vezes nús da cintura pra cima. Usam carrinhos 

de feitos geladeira que são mais pesados que os do Centro. 

  

Rita, Fran, Dudu, Bia e Leo apontam a ausência da farda e do carrinho 

padronizado como elemento que desqualifica os catadores diante da comunidade. 

 

-  eles que andam com o carrinho sem farda. (RITA) 

  

- os carrinhos deles são de geladeira.(DUDU) 

  

- Os outros não usa farda.(FRAN) 

 

- O trabalho é o mesmo, a diferença é a roupa, eles é roupa normal, nós é essa 

fardazinha, aí é diferente. .(LEO) 

Bia e Sara salientam a relação da farda com a possibilidade de ter acesso 

aos condomínios 

-....A diferença da gente pro sucateiro é que a gente tem o carro da gente, a farda 

da gente, andar arrumadinho, a gente tem mais acesso às lixeira, às coisa, as 

pessoas já chama a gente, o sucateiro não, como ele diz, ele andava com aquele 

carro, não tinha ninguém que chamasse ele pra dá as coisa a ele, hoje em dia já 

chama a gente, a gente tamo andando no meio do caminho passa o sucateiro 

ninguém chama pra dar, a gente já passa já chama, aí chama a gente, a gente entra 

até nos apartamento pra pegar as coisa, dá uma limpeza, somo bem recebido, isso 

é que eu acho a diferença(BIA) 

 



 
                                                                                                                                                                             

 

 

- A diferença do nosso trabalho pro do sucateiro é que, é porque a gente com essa 

farda aqui, a gente graças a Deus, quase nós todos aqui tem acesso pra entrar 

em qualquer condomínio, que a gente anda com isso aqui ( a farda) e aí eles 

geralmente pede a identidade da gente e pronto.(SARA) 

 

- uns usa tatuagem, .(ZÉ) 

 

A tatuagem é mais um estigma de criminalidade vinculado ao catador. O 

estigma do catador ladrão é um fantasma que persegue esses trabalhadores. Os 

próprios agentes compartilham dessa idéia.  

Zé diz que os catadores não são fieis, que pegam as coisas e deixam 

tudo aberto e mexem no que não deve. Andam em dois e enquanto um pega a 

reciclagem o outro rouba o cadeado, o tambor ou qualquer coisa que possa levar. 

Bia também concorda com as colocações de Zé. 

 

3.4. Limpando o ambiente e a “barra do grupo” 
 
Rita nomeou clandestinos os outros trabalhadores. Coloca como 

diferencial o preço superior pago na reciclagem, como assinalam também Ian e Zé.                 

O ofício de apresentação dado pelo Centro, bem como a farda favorecem a 

aceitação dos agentes nas casas e condomínios. 

A idéia do catador ladrão muitas vezes é fruto de experiências anteriores 

vividas pela comunidade. Cria-se um preconceito e a partir dele se evita o contato 

com esses trabalhadores. 

 

- A diferença é que a gente entra em prédio e os sucateiros da sucata não entra, 

não deixam eles entrar porque eles roubam, o problema é esse, os sucateiro 

roubam. A senhora deixar as coisas dando bobeira eles passando, eles rouba. A 

gente já não faz isso porque nós não quer sujar o grupo.(FRAN)  



 
                                                                                                                                                                             

 

 

O fato dos agentes terem uma convivência no Centro favorece a 

construção de uma identidade de grupo. Essa identidade fortalece o agente e o 

deixa mais seguro em suas atividades cotidianas na rua, embora trabalhe mais 

sozinho que os catadores. Os agentes se conhecem e convivem em harmonia. 

Participam de reuniões e decidem coisas juntos. 

 

- a diferença é que todos nois se conhece um ao outro, a diferença é essa, não 

tô discriminando ninguém, mas não tem aquele ditado que por uns os outros 

paga. .(LIA) 

- Aqui é melhor do que o sucateiro, o pessoal é legal.(DUDU) 

- porque a gente nois trabalha, nois fica lá no... aqui já é diferente porque a gente 

tem reuniões, aqui nois se conhece.((LEANDRO) 

Há reuniões onde a coordenadora do Centro coloca questões referentes à 

coleta, ao trabalho no Centro e problemas que ocorrem. Nessa reuniões os agentes 

quase não falam nada, mas depois as questões são discutidas durante uma 

semana.   

Os agentes também procuram delinear diferenças em relação aos 

catadores pelo material coletado e a forma como ele é tratado. 

- A gente tudo aqui trabalha com reciclagem, o grupo todo, e os sucateiro. A 

diferença dele pro nosso trabalho é porque eles apanham tudo e mistura tudo, 

junta a sucata com o papel sujo de cocô, mistura tudo e depois vende, já nois não, o 

nosso já é asseado, a gente só traz o material reciclável, material limpo, ninguém 

traz material sujo, eles não, lá são diferente, mistura papel branco com papel 

higiênico....Tem gente que quando vê eles já vai fechando as portas com mêdo 

porque eles... (ANA) 

- tanto faz trazer mercadoria limpa ou suja eles, eles aceitam tudo. Aqui já é 

diferente, aqui já aceita só mercadoria da gente, limpa, separada.(TOIM) 



 
                                                                                                                                                                             

 

- nós com o nosso serviço não é pegar papel higiênico sujo de cocô , isso não 

é pra nós, eu acho que isso é pra ser colocado...(BIA) 

Apesar de ser rejeitado esse material é muitas vezes encontrado junto 

com o material reciclável. Como a comunidade não faz a seleção, todos os 

trabalhadores do lixo lidam com essas situações. 

o material que a gente trabalha não é lixo, quem trabalha com lixo é 

os gari. .(IAN) 

 O vidro também constitui um diferencial entre as atividade dos agentes e 

catadores 

 -Outro é que só o que nós não pega é garrafa, lá na sucata pega. .(IAN) 

. 

- Não existe nenhuma diferença entre o trabalho deles e o nosso, a diferença é 

que eles pegam vidro e a gente não pega, eles pegam garrafa, litro, a gente só 

trabalha com negócio descartável.(DUDU) 

 

A vergonha e o nojo é resultado do estigma que relaciona a atividade da 

coleta seletiva com sujeira e lixo. 

-  só fica bem longe de mim, é meu filho mas tem vergonha de mim, tem 

nojo de mim. Ele pode tá onde ele tá, mas se eu chegar perto dele e ele tiver 

bebendo, que ele bebe, e eu chegar e botar a mão no ombro dele, ele diz logo: Mãe, 

a senhora tomou ao meno um bãe. Quer dizer, tem nojo porque eu venho do lixo, 

um filho que eu pari e criei, hoje tem vergonha de mim, porquê? Né? E a minha vida 

é essa.(DARA) 

 

Os agentes afirmam que os catadores rasgam os sacos de lixo deixados 

na rua para a coleta e deixam tudo sujo. Esse comportamento não é visto nos 

agentes. 

 

- Os outros catadores deixam o lixo espalhado na rua, a gente não. .(LEO) 



 
                                                                                                                                                                             

 

- - o sucateiro passa pelo lixo e deixa tudo sujo, entende, aí quando a gente 

passa já leva a culpa, sem a gente que ter que faz, quando a gente tá pegando o lixo 

pra abrir aí: Não vá jogar isso não, deixe isso sujo não, Aí a gente diz: Senhora não 

é isso não, não é a gente que faz a sujeira, eu acho que a gente tá fazendo é uma 

limpeza...passo numa casa tem um bocado de latinha, um bocado de coisa, a gente 

já alimpa aquilo que tava prejudicando eles, o que prejudica eles já ajuda a 

gente,(RITA) 

- O catador de depósito clandestino ele faz a bagunça, é, ele faz a sujeira, além 

de colher o lixo aí ele deixa tudo rasgado, o saco rasgado, lixo derramado de dentro 

do camburão, e a gente já num faz isso, né, a gente colhe o lixo né, o que for 

necessário pra recolher da reciclagem e a gente ajuda ainda a limpar, deixar tudo 

limpo, a diferença do catador de lixo dos depósito pra nois que somo reciclador é 

essa. Nois tem esse coidado porque nois já somo avisado aqui na reunião, que a 

gente não faça sujeira nem aqui dentro nem lá fora, pra gente não ser chamado a 

atenção.(LIA) 

- eu num faço sujeira, meu negócio é limpeza, eu odeio sujeira(FRAN) 

- o pessoal do ferro velho deixa tudo(o lixo) espatechado, se quiser alguma 

coisa eu tiro mas quando acabar eu amarro de novo, do jeito que eu achar eu 

deixo, tem gente que diz: Ei, num desamarre não. Eu digo: rapaz eu sou inimigo da 

sujeira, do jeito que eu achar, eu deixo. Eu sou meio grosseiro, se alguëm me disser 

uma coisa eu...(LULA) 

A idéia de um crachá é bem recebida pelos agentes pois é mais uma 

forma de diferenciar-se dos catadores e serem bem recebidos pela população que 

com uma identificação sente-se mais segura para dar acesso às lixeiras. 

-...de um certo tempo pra cá eles tão querendo que a gente ande com um 

crachá, um crachazinho que a moça aqui do Sine veio, falou que ia pegar e vinha 

deixar e não veio, inclusive eu amanhã vou até lá que ela disse que é ali na Santos 

Dumont, ali naquele que tem artesanato Luiza Távora, não sei se a senhora 

conhece, é lá sabe, amanhã eu vou até lá porque ela falou, ela levou foto, ela falou 

que ia dar uns crachazinho, quer dizer, isso fica melhor pra nois, porque já tem o 

crachá com o nome e a foto da gente, que Deus defenda acontecer alguma coisa 

pra nois a pessoa já pode perguntar: Tu viu o fulano, fulano de tal... .(BIA) 



 
                                                                                                                                                                             

 

 - E aqui é cadastrado, é dado o seu nome e tudo, .(IAN) 

O cadastro dos agentes no Centro permite a identificação dos mesmos. 

Isso os deixa mais a vontade para negociar com um possível cliente. 

 

- Eu acho o seguinte se a senhora...só isso aqui que eu tenho pra senhora, pronto o 

meu direito é eu pegar aquilo que a senhora me deu, sair do seu portãozinho e 

agradecer, muito obrigada e pronto. Não a senhora não fala nada, eu pego essa 

cadeira ali e ... se a senhora me deu só isso aqui, é isso aqui que eu tenho que 

levar, acho que o certo é isso. Na minha opinião todo trabalho é honesto, vai 

depender da pessoa e eu acredito que até no meio da sociedade tem cambalacho 

como a gente vê na televisão, é policia, é delegado da polícia federal envolvido 

com isso e com aquilo. Mas eu acredito que quem faz a gente é a gente mesmo e 

as pessoas também é que fazem a gente. Se a senhora me der só essa garrafa 

aqui...(DARA) 

O relato de Dara coloca em questão as generalizações acerca da 

honestidade dos trabalhadores do lixo. A atitude preconceituosa da população que 

percebe esses trabalhadores como desonestos dificulta o trabalho de todos eles. 

Heller(1995,p.43) considera o preconceito a categoria do pensamento e 

do comportamento cotidianos....a ultrageneralização é inevitável na vida cotidiana. 

Assinala ainda que a vida cotidiana caracteriza-se pela unidade imediata de 

pensamento e ação. 

Os preconceitos de que os catadores, e somente eles, são desonestos e 

fazem sujeira espalhando lixo nas calçadas forma-se tanto a partir da percepção 

concreta desses comportamentos como pelo comportamento esquivo e declarações 

de porteiros por orientação dos síndicos. 



 
                                                                                                                                                                             

 

 

 

Capítulo 4: Trabalhadores e trabalhadoras do lixo no cotidiano da cidade. 
 

Fortaleza é a quinta cidades do Brasil. Conta com uma população 

estimada em 2 milhões e meio de habitantes, aproximadamente. Com esse 

contingente populacional consome grandes quantidades de água, energia, 

alimentos e de matérias primas e gera uma grande quantidade de lixo. 

Atualmente o lixo de Fortaleza vai para o aterro sanitário de Caucaia. 

Esse aterro que deveria ter vida útil de 20 anos, teve um decréscimo para 10 anos 

em decorrência do excesso de lixo ali depositado. 

Fortaleza destaca-se por sua beleza litorânea. Os bairros nobres que se 

estendem por toda a beira-mar demonstram a riqueza da cidade. Nesses bairros há 

uma boa estrutura de saneamento e as ruas são bem pavimentadas. Há facilidade 

de acesso a bens e serviços de educação, saúde e comércio. 

Essa realidade entretanto não corresponde à condição da maior parte da 

população. Como nas grandes cidades do país os problemas dos pobres se 

amontoam em espaços restritos. O nível de escolaridade é baixo, a qualidade das 

escolas é duvidosa, há falta de moradia. Uma legião de desempregados povoam os 

bares e calçadas dos bairros pobres. Não há pavimentação adequada nas ruas. A 

coleta de lixo é deficiente. Essa é a condição do Morro Santa Terezinha, o bairro 

Vicente Pinzon, onde foi realizado o presente estudo  

 

4.1. Vicente Pinzon: onde vivem os agentes 
 

O bairro Vicente Pinzon conta com uma população de 39551, dos quais 

19143 são homens e 20408 são mulheres. Está entre os bairros mais populosos da 

cidade. 

De uma amostra de 9174 pode-se obter os seguintes dados:  



 
                                                                                                                                                                             

 

Em relação ao nível de escolaridade  tem-se sem instrução e menos de 1 

ano- 1587; de 4 a 7 anos- 2581; de 8 a 10 anos- 1268; de 11 a 14 anos- 1341; de 

15 ou mais- 814; não determinado- 26.  

 

No que diz respeito a renda temos: 

Valor do rendimento nominal mediano mensal das pessoas com 

rendimento, responsáveis pelos domicílios particulares permanentes- R$ 300,00 

Com relação a saneamento, de 9174 domicílios particulares 

permanentes, 8645 tinham banheiro ou sanitário. O esgotamento sanitário era de 

4432 na rede geral de esgoto ou pluvial, 1727 fossa séptica, 2343 fossa rudimentar, 

37 vala, rio, lago ou mar 37, outro escoadouro 92. Do restante, 529, não tinham 

banheiro ou sanitário. 

Do total de 9174 domicílios permanentes, 8562 tinham o lixo coletado, 36 

queimado na propriedade, 61 enterrado na propriedade, 487 jogado em terreno 

baldio ou logradouro, 13 jogado em rio, lago ou mar, 15 tinham outro destino. 

O bairro pode ser considerado populoso e as condições de vida da 

população pouco privilegiadas. São marcante as diferenças e desigualdades entre 

as distintas zonas da cidade. 

 

4.2. Quem são os agentes recicladores pesquisados 
 

Os países subdesenvolvidos dependem dos países de economia 

desenvolvida. Essa mesma relação de dependência pode ser percebida na relação 

campo/cidade. Na cidade o contraste entre riqueza e miséria pode ser melhor 

apreendido. Na cidade a população pobre é segregada a bairros que não oferecem 

condições adequadas de vida. As escolas oferecidas são de má qualidade, os 

serviços de saúde não atendem a demanda existente. São precários os serviços de 

saneamento. Muitos vivem em barracos de tábuas, sem água, luz ou banheiro. A 

coleta de lixo também é deficiente.  

 

Galvão (1994,p.182) “vivemos em uma sociedade onde imperam as 

desigualdades, espaços de pobreza e de riqueza, de não- cidadãos e cidadãos.” 



 
                                                                                                                                                                             

 

A seguir pode-se ilustrar essa realidade baseada na condição dos 

agentes.  

 

Zé nasceu em Fortaleza, tem 29 anos, já foi crente, agora reza só em 

casa. Vive com sua esposa e dois filhos, de um e três anos, em um compartimento 

de madeira em uma invasão. Agora tem luz, mas a água é clandestina e não tem 

banheiro. Tem um fogão de duas bocas, uma TV e um toca-fita. Relata que não 

estudou quando criança pois tinha osteoporose e vivia mais internado que em casa. 

Agora está na segunda série. Apresenta uma alergia na pele. Pode-se salientar a 

baixa escolaridade, problemas de saúde desde a infância e as precárias condições 

de moradia. Não dispõe de coleta de lixo.  

 
Toim  nasceu em Fortaleza, tem 30 anos e é católico praticante. Vive 

com sua esposa ,a sogra e uma cunhada. Sua casa é própria, em um terreno de 

invasão, e tem dois compartimentos. Dispõe de água encanada, luz e banheiro. 

Possui TV, ventilador, rádio e um fogão. Estudou até a 8° série. Está há 3 meses no 

projeto. Era motorista da Indaiá. Sofreu um acidente, mas a firma não o aposentou e 

em um corte de pessoal que ocorreu após seu retorno foi demitido. Toim tem um 

problema na perna, decorrente do acidente que quando anda muito incha Observe-

se que a situação de vida de Toim é melhor que a de seu colega Zé; melhor 

escolaridade, melhor moradia e histórico trabalhista legalizado anterior à entrada no 

Programa após acidente. Não dispõe de coleta de lixo. 

 
Rita tem 30 anos, é católica, estudou até a 1°série. Nasceu em Fortaleza 

mas foi criada pela avó em Acaraú. Voltou a morar em Fortaleza com 25 anos. 

Atualmente mora com o companheiro e os três filhos dela. Vivem em um cômodo 

em uma invasão. Não dispõe de água nem banheiro. Tem luz. Possui uma mesa, 

uma cama, um armário e uma cômoda. Não possui eletrodomésticos. É uma família 

muito pobre, proveniente do interior. Apresenta baixo nível de escolaridade. Não 

dispõe de coleta de lixo. 

 
 Chico, filho de 11 anos de Rita, trabalha com ela. Os três filhos estão na 

escola e praticam esportes. Começou com 10 anos. Nasceu em Acaraú.    Veio para 



 
                                                                                                                                                                             

 

Fortaleza com seis anos, um ano depois que o pai veio. Não tem religião. Apesar de 

ser proibido crianças trabalharem lá, nada se fazia nesse sentido.   

 
Fran tem 48 anos. Nasceu em Caucaia e estudou até a 1°série . Mora 

em Fortaleza há 10 anos. Vive com sua companheira em uma casa de tábuas com 

dois cômodos numa invasão, Não dispõe de banheiro mas tem água clandestina e 

luz. Possui um fogão, uma TV, um liquidificador queimado e geladeira. Acredita em 

Deus e reza. Trabalhava de pedreiro mas operou da perna e de hérnia e não pode 

mais trabalhar. Há 15 anos trabalha com sucata, há 7 meses no Programa. Dora, 

sua companheira, o acompanha na coleta. Tem 35anos, é católica e estudou até o 

2°grau. Apesar de Ter o segundo grau não se beneficia profissionalmente disso. 

Fran é do interior e apresenta baixa escolaridade. Não dispõe de coleta de lixo. 

 
Mara tem 38 anos e vive com seu marido. Ë católica e da Igreja 

Universal. Nasceu em Fortaleza e estudou até a 4° série. Tem duas filhas que estão 

estudando. Vive em uma casa de um cômodo em uma invasão. Tinha luz 

clandestina mas foi cortada. Pega água em um chafariz. Tem um fogão, uma TV, 

um sofá e uma mesa com cadeiras. Não dispõe de coleta de lixo. Depois de passar 

quase um ano desempregada, pedindo esmola e recebendo alguma ajuda da mãe 

começou a fazer coleta para depósitos e a seguir ingressou no Programa. Sente-se 

mentalmente perturbada, chora e sente vontade de sair correndo. A escolha se 

coloca entre pedir esmola ou trabalhar com lixo.    

 
Leo tem 79 anos. Nasceu em Crateús mas foi registrado em Ipú aos 4 

anos. Estudou em escola do interior “pedurada” É católico e vive com a esposa, 

duas filhas e três bisnetos. Sua casa é própria do Conjunto. Tem 4 cômodos de 

alvenaria. Dispõe de água, luz, e banheiro com esgoto. Tem fogão, TV, rádio no 

prego e liquidificador. É aposentado como vigia. Trabalhou 3 anos comprando 

garrafas. Há 6 meses está no Programa. Leo tem casa do conjunto provavelmente 

por Ter sido vigia, com carteira assinada. 

 
Lia tem 48 anos e nasceu em Fortaleza. . É católica. Estudou até a 8° 

série. Mora em uma barraca de madeira de um cômodo em uma invasão, com a 



 
                                                                                                                                                                             

 

mãe e uma neta de 3 anos. Dispõe de água, luz e banheiro com esgoto. Não dispõe 

de coleta de lixo. Possui fogão, geladeira, TV e liquidificador. . Trabalhou de 

doméstica. Duas patroas foram embora. Teve alergia nas mãos que chegava a 

sangrar. A última patroa ficou desempregada e não pode mais pagá-la. Trabalhou 

vendendo refrigerante mas os fiscais não a deixavam parar, era muito humilhada 

Está há 8 anos trabalhando com sucata, há quatro no Programa. Acha o trabalho 

muito duro mas ganha alguma coisa. Impossibilitada de trabalhar como doméstica 

por causa da alergia, Lia fica sem opções. O desemprego da patroa sinaliza os 

reflexos da economia do pais que gera cada vez mais desempregados. 

 
Diego tem 38 anos e nasceu em Limoeiro do Norte. É católico. Nunca 

estudou. Mora em uma casa de 3 cômodos em uma invasão. Vive com a esposa e 

um filho de 18 anos que estuda. Dispõe de energia clandestina mas não tem água 

nem banheiro. Não dispõe de coleta de lixo. Cozinha no carvão. Não possui rádio, 

TV ou fogão. Diego é do interior e não estudou. 

Sara tem 38 anos e nasceu em Aratuba. Veio para Fortaleza trabalhar 

com 9 anos como doméstica. Só estudou uns dias. Mora com 5 filhos em um 

cômodo num terreno de invasão. Dispõe de luz “de gambiarra”( clandestina). A água 

pega na vizinha. Tem fogão, geladeira, rádio e uma TV que queimou com a chuva. 

Não dispõe de coleta de lixo. Antes só cuidava da casa. Agora ajuda o ex-marido na 

coleta. Do interior e sem estudos começa a trabalhar com apenas 9 anos. Sara não 

teve escolhas desde criança.    

 
Ian tem 42 anos. Nasceu em Pacajús. Nunca estudou, teve vontade mas 

não teve condição. Com 22 anos veio para Fortaleza para trabalhar como jardineiro. 

Trabalhou como servente em construção civil. Por dois anos foi porteiro e depois 

zelador. Depois não conseguiu mais trabalho com carteira assinada. Vive sozinho 

em um cômodo em uma invasão. Dispões de luz, mas não tem banheiro nem água. 

Não dispõe de coleta de lixo. Possui um fogareiro e um rádio. Mais uma vez um 

agente do interior e sem escolaridade. 

 

 Bia tem 34 anos. Trabalha com seu esposo. Ë católica. Nasceu em 

Fortaleza. Estudou até a Segunda séria. Vive com o companheiro e sua filha de 5 



 
                                                                                                                                                                             

 

anos. Mora em invasão, em um cômodo. Dispõe de luz regular e água clandestina. 

Não dispõe de coleta de lixo. Possui fogão, TV, geladeira, rádio e liquidificador. Bia 

tem baixo nível de escolaridade e é muito pobre. 

 
Ana tem 48 anos. Nasceu em Cariré, veio com 13 anos para Fortaleza, 

trabalhar como doméstica. Estudou mas não aprendeu. Vive com cinco filhos em 

uma casa de invasão de dois cômodos. Dispõe de banheiro com fossa, luz regular e 

água clandestina. Não dispõe de coleta de lixo. Possui fogão, geladeira, TV, rádio e 

liquidificador. O trabalho desde a adolescência impossibilitou a continuidade dos 

estudos.   

 
Dara tem 54 anos. Nasceu em Massapê e veio a Fortaleza aos 18 anos 

para trabalhar como doméstica. Não estudou. Vive com o marido e quatro filhos. 

Sua casa é própria, de dois andares, com 8 cômodos. Dispõe de água, luz e 

banheiro com fossa. Possui fogão e TV. 

 

Leandro tem 40 anos. Ë católico. Estudou até a quinta série. Mora com a 

mãe, pai, 5 sobrinhos, 4 irmãos e cunhado. A casa é própria e dispõe de luz, poço e 

banheiro com fossa. Possui fogão, geladeira, TV e rádio. 

 
Lula tem 24 anos. É de Fortaleza. Fez o segundo grau. Vive com a 

esposa e uma filha dela de 5 anos. Antes era zelador de shopping, “fez uma 

doideira e saiu” . Vive em uma casa de um cômodo em uma invasão. Possui 

banheiro sem fossa. Dispõe de luz e água clandestina. Não dispõe de coleta de lixo 

. Tem fogão, geladeira, rádio, ventilador , TV e liquidificador. 

 
Dudu tem 43 anos. Ë de Natal. Estudou até a Quarta série. Não tem 

religião. Vive com a mulher e 3 filhos. Sua casa é própria, com 3 cômodos. Dispõe 

de luz mas a água é da vizinha. Tem TV e rádio mas estão quebrados. 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                             

 

As famílias são muito pobres. Muitos vivem em invasões e não tem água, 

luz e banheiro. Como estratégias de sobrevivência utilizam-se de formas 

clandestinas de conseguir água e luz. Em alguns casos contam com a solidariedade 

de vizinhos. Quando não tem banheiro fazem suas necessidades em sacos 

plásticos e jogam nos arredores de suas casas. 

 

4.3. Como começou 

Galvão (1994,p.180) assinala que “o modelo de desenvolvimento 

capitalista é dinâmico, e assim também é a estratégia dos excluídos, que buscam, a 

todo momento, maneiras diferentes para garantir sua existência diária. Quanto mais 

este modelo capitalista gera índices de miserabilidade mais elevados, novas 

estratégias dos atores são postas em prática.” 

Trabalhar com a coleta seletiva muitas vezes representa uma estratégia 

de sobrevivência. É visivelmente o resultado do desemprego e do baixo nível de 

escolaridade e especialização dessa população. Um complexo de diferentes 

estigmas como analfabetismo, sexo, idade se associam no contexto de vida dos 

agentes conduzindo-os a essa atividade. Aí vão se somar outros estigmas como a 

vinculação desse trabalho à marginalidade, à sujeira, à doença e à desordem. 

   

Para Fran faltou emprego e no momento o único trabalho que encontrou 

foi a reciclagem. No início tinha vergonha e foi obrigado a superá-la, não podia ficar 

parado. Era pedreiro mas por causa de um problema na perna não podia continuar 

nessa atividade  

Para Dudu a vergonha também teve que ser superada pois se encontrava 

diante da única possibilidade de trabalho. Os agentes compartilham dos mesmos 

preconceitos com os quais se defrontam em seu cotidiano. 

Para o Zé o desemprego também o conduziu à atividade da Reciclando. 

Foi o Dudu que o ensinou a trabalhar com o material. No início trabalharam juntos e 

quando aprendeu como se lidava com o material passou a trabalhar sozinho. Para 



 
                                                                                                                                                                             

 

essa atividade é necessária uma capacitação que Zé pode encontrar na 

solidariedade do colega. 

- Comecei porque não tinha emprego, andei em vários local e nunca 

consegui porque eu não tinha estudo, aí eu resolvi ser recicladora. Meu 

filho pequeno, esse menino aí de 11 anos, foi ele quem  me deu a idéia, foi 

ele que começou em primeiro, aí eu vi que ele ganhava uns trocadinhos aí 

eu fui também, o meu companheiro foi depois que veio morar 

comigo.(RITA) 

Rita  sem emprego, sem estudo e com 3 crianças pra criar  seguiu os 

passos do filho. Ë comum vê-se nas ruas grupos de crianças nessa atividade. 

Acompanhando os pais é possível encontrar até bebês. 

Lia começou há 3 anos. Estavam desempregados e o companheiro  

começou a trabalhar na sucata. Quando começou a Reciclando ela foi com ele para 

ele se matricular. Lia via outras mulheres trabalhando então decidiu entrar também. 

Antes só via homens nesse tipo de trabalho mas agora há muitas mulheres. Nesse 

relato Lia assinala a percepção da atividade como tarefa masculina. Foi preciso ver 

as mulheres do Centro trabalhando para decidir-se a iniciar o trabalho de agente. 

Sara e Ana descartaram o emprego de doméstica. Sara assinala a falta 

do direito ao repouso após a jornada de trabalho. O trabalho doméstico como 

atividade feminina muitas vezes é uma opção para as mulheres que no entanto se 

queixam da exploração nessa atividade. 

Leandro começou há 12 anos. Uns amigos o levaram ao lixão em Natal e 

começou a trabalhar lá. Era pedreiro mas gostou do trabalho com sucata e nunca 

mais deixou. 

- resolvi procurar a reciclagem porque também seria até um bom pra mim, 

porque o médico pediu pra mim caminhar, aí eu caminharia na reciclagem 

e taria também ganhando.(FRAN) 

 



 
                                                                                                                                                                             

 

Fran e Leandro dão uma perspectiva positiva de sua relação com o 

trabalho. Nem todos os agentes rejeitam a atividade de coleta. 

 

 

 

4.4. O cotidiano dos trabalhadores 
 

Para Heller(1985) a vida de todo homem é a vida cotidiana. Seu 

conteúdo  e significação são heterogêneos e hieráquicos. O amadurecimento do 

homem significa que adquiriu todas as habilidades para a vida cotidiana da 

sociedade. Esse processo ocorre a partir da assimilação imediata das formas do 

intercâmbio ou comunicação social que ocorre dentro dos grupos. 

Os agentes hoje têm uma identidade grupal que se fortalece dia-a-dia. 

Têm suas normas, estabelecem trocas e intercâmbios dentro do grupo. 

No início do Programa os agentes passavam por uma capacitação onde 

discutiam questões como cidadania, meio ambiente e coleta seletiva.  Apenas um 

pequeno grupo de 3 ou 4 pessoas está no programa desde o seu início. A maioria 

dos agentes não passou por essa capacitação. 

 O cotidiano dos agentes divide-se entre as ruas e o depósito. Suas 

responsabilidades são: recolher o material , levá-lo ao centro, separá-lo, carregar o 

caminhão, manter o depósito e as calçadas do Centro limpas e organizadas. 

Alguns agentes trabalham de segunda a sexta, como no caso do Dom 

Lustosa. No Santa Terezinha alguns trabalham até sábado. A segunda –feira é meio 

vazia em decorrência do abuso de alcóol por parte de vários agentes no domingo. O 

horário da jornada na rua obedece a dois critérios. Em primeiro lugar a volta ao 

Centro é definida pela quantidade de material coletado, com carrinho cheio é hora 

de voltar. A perspectiva de conseguir material também determina jornadas como é o 

caso dos dias de coleta de lixo e a madrugada de quinta- feira devido ao movimento 

dos bares. 

Os trabalhadores/as chegam ao centro caminhando, pois moram nos 

arredores. Às vezes levam o carrinho para casa, outras o deixam no próprio centro. 

A coleta é realizada nos bairros vizinhos por serem estes habitados por uma classe 

mais favorecida que, por consumirem mais,  produzem mais resíduos descartáveis. 



 
                                                                                                                                                                             

 

O Centro Santa Terezinha fica no alto de um morro. Há uma subida muito 

íngreme para chegar ao depósito. Com o carrinho cheio é preciso pedir ajuda que 

nem sempre aparece. O depósito se encontra na parte de trás do centro. Os 

agentes ficam segregados no quintal. Essa localização pode estar sinalizando a 

rejeição pela atividade por ser relacionada a lixo, doença e sujeira. O depósito é 

grande e ventilado. No quintal os agentes separam seu material por categoria 

quando chegam. Junto ao material coletado também vem lixo que deve ser 

separado e colocado lá embaixo para a coleta de lixo. Os agentes dispõem de um 

gelágua e um filtro. O banheiro é o do centro comunitário. Os agentes não circulam 

nas outras áreas do centro, restringem-se ao quintal e o depósito. Esse 

comportamento pode também estar apontando certa rejeição pela atividade. 

Após a separação do material o mesmo é levado para dentro do depósito 

onde será pesado e registrado no nome do agente. Há um lugar definido para cada 

categoria de material. Aí vão-se formando montanhas de garrafas, papel, papelão 

etc. Uma ou duas vezes por semana o caminhão da Reciclando vem buscar o 

material que é novamente pesado para que seja feito o levantamento do valor da 

mercadoria. Sexta-feira é feito o repasse do pagamento aos agentes. 

O ambiente do depósito é agradável em todos os sentidos. O material 

fica organizado e há um clima de amizade e brincadeira. Os agentes brincam muito 

enquanto trabalham.  

As ações dos agentes expressam as representações sociais que têm de 

seu trabalho e do trabalho dos catadores. “As representações sociais são 

construídas numa realidade histórico-social por um sujeito que está inserido na 

totalidade social.”(Loureiro,1998,p.22) 

  

Às 9 horas da manhã já tem agentes retornando da rua. Nessa hora o sol 

já está alto e o calor somado ao esforço sugam as energias. A subida para o centro 

é muito íngreme e o carrinho cheio pesa muito. Os que retornam a essa hora sairam 

de madrugada. Como poucos tem clientes certos é preciso andar muito procurando 

o material. Apesar de ser um trabalho penoso há a vantagem de ser livre de 

cobranças de patrões. As relações de trabalho são percebidas como situações de 

exploração. Sara afirma que não é preciso aguentar abuso de ninguém. A liberdade 

que os agentes gozam, ainda que trabalhem bem mais, é valorizada ao ponto em 



 
                                                                                                                                                                             

 

que em seus sonhos poucos anseiam por um emprego formal após ingressarem na 

reciclagem.  

A reciclagem compreende juntar o material e separar, saber respeitar o 

ambiente e as pessoas. Sara costura um saco de ráfia enquanto conversamos e 

afirma que ter o canto certo ajuda muito. Ao separarem o material agregam-lhe valor 

transformando-os em mercadorias.         

A dificuldade de ter um lugar certo é decorrente da falta de participação 

da comunidade que ainda desconhece a importância dessa atividade. Há uma 

carência de práticas sociais vinculadas ao desenvolvimento sustentável. 

Quando o depósito está cheio vem o caminhão recolher o material. Os 

responsáveis são os que se encontrarem no depósito. O clima é amigável, brincam 

uns com os outros e todos ajudam. 

Às vezes é necessário trabalhar de madrugada também pois é muita 

gente na rua, é muito carroceiro pra dividir. 

Para Lula pra quem tem coragem de trabalhar não há dificuldade. 

Ao chegar ao depósito os agentes separam os materiais do lado de fora. 

Com o material também vem um pouco de lixo que deve ser descartado. A seguir o 

material é pesado e colocado no depósito separado por tipo de material. 

Alguns agentes gostam do trabalho. É agradável quando sai com um 

colega, conversam, brincam, tomam um cafezinho alí, uma caninha mais adiante, o 

trabalho sai divertido. Acontece de ganhar um prato de comida, um boné ou outro 

agrado em troca de uma limpeza de uma lixeira ou outro serviço como varrer uma 

grama, juntar umas folhas.  

À noite é bom trabalhar, é mais fresco que de dia. Sábado e Domingo 

também trabalham e guardam as coisas em casa pois o depósito é fechado. 

  Ana assinala que na reciclagem é bom pois todo mundo é unido. 

Dara sente que dentro do lixo está se matando mas não tem outro 

serviço. Às vezes tem gente que nega de se fazer a coleta, isso a deixa triste. O 

trabalho dos agentes muitas vezes não é reconhecido. 

Alguns agentes manifestam seu descontentamento, só ficam na 

reciclagem porque não tem emprego. Anda muito e quando chega tem que sair de 

novo. 



 
                                                                                                                                                                             

 

Rita queixa-se de ser xingada e tratada como lixeira. A profissão de 

lixeiro é discriminada, considerada equivalente a um mal trato. Afirma que as 

pessoas sentem nojo deles, é como se fossem contaminar os outros. Sente-se 

humilhada mas ao mesmo tempo sabe que é um trabalho. O estigma a deixa 

desconfortável com seu trabalho. 

Os agentes não tem um seguro, não tem nada que os ampare. Além de 

ser arriscado não têm uma boa alimentação, não tem um médico se precisar. 

Alguns lamentam-se de trabalhar no sol quente “por uma triste mixaria”. 

Em seus percursos os agentes não tem nenhum ponto de apoio. Não há 

onde beber uma água gelada ou utilizar um banheiro. Até mesmo um resto de 

comida lhes é negado. Apesar de tudo é um trabalho honesto como confirma Ana. Ë 

um trabalho, sim, mas sem nenhum direito. As necessidades fisiológicas ficam por 

conta dos terrenos baldios existentes no percurso. 

A discriminação pode ser sentida ao lidar com os porteiros dos prédios 

que não dão a chave das lixeiras alegando que podem roubar. 

 A ameaça faz parte do dia a dia dos agentes, os carros passam 

raspando salienta Leo. Uma senhora de forma agressiva mandou Lia procurar 

emprego, ela defende-se afirmando que esse é o seu trabalho. Além do trabalho 

penoso ainda lidam com os preconceitos da população. 

Rita sente-se ofendida ao ser confundida com lixeira Para Dara receber 

material misturado com papel sujo de menstruação é uma ofensa, uma humilhação. 

Também é possível encontrar gente distinta que separa o material para 

os agentes e os tratam bem. Lia acredita que as mulheres tem mais facilidade de 

conseguir clientes. Isso é muito importante para eles pois sem ter onde pegar o 

material andam muito sem grandes resultados. 

Leandro considera um trabalho bom pois ninguém diz nada, trabalha o 

dia que quer. Apesar de trabalharem muito o fato de trabalharem pra si mesmos, 

sem depender de patrão, compensa a dureza do trabalho. 

Dentre os riscos da atividade há o trânsito. Os carros passam raspando 

de propósito afirma Fran. Chico concorda mas considera que também tem uns 

carros que respeitam. 



 
                                                                                                                                                                             

 

Bia salienta o risco de pegar doenças, o lixo contamina. Lula chama 

atenção para os ratos, baratas e outros insetos que proliferam no lixo causando 

doenças. 

 
4.5. Sonhos dos agentes 
 
A maioria dos agentes considera que o maior problema de Fortaleza é o 

desemprego. A falta de moradia não é percebida como um problema coletivo, mas 

quando falam de seus sonhos pode-se observar que ter um lugar adequado para  

morar com a família sobressai como o mais apontado. O desejo de ter um emprego 

não tem visibilidade quando se trata de sonhos. Estar empregado com carteira 

assinada sempre está associado a uma experiência anterior, nesse caso as pessoas  

apresentam uma melhor qualidade de vida principalmente com relação a moradia. 

Estar empregado sinaliza o temido fantasma da exploração. Os agentes manifestam 

o desejo de ter garantias trabalhista na própria atividade que já desenvolvem. 

 

- Meu maior sonho é deixar meus filhos cada um no seu cantinho Se fosse 

trabalhar com carteira assinada era melhor.(ANA ) 

 

Ana preocupa-se com sua segurança trabalhista. Outros agentes também se 

queixam por não terem um seguro principalmente por ser este um trabalho 

arriscado.  

- Meu maior sonho é Ter minha casa bem ajeitadinha, Ter um alimento pra se 

alimentar dentro de casa.(ZE) 

-aí meu sonho é Ter minha casinha toda ajeitadinha, arrumadinha, quando as visita 

chegar vê, quem sabe um dia a gente num realiza, né (BIA) 

-Meu maior sonho é ajeitar minha casa, a minha filha Ter um quarto só pra ela, por 

que o que, só um vão prum casal e uma menina de 5 anos, a gente não se sente a 

vontade numa casa assim, a minha casa com um compartimento dela, um 

compartimento meu e dele, sala e cozinha, só isso, meu sonho é esse, é difícil que a 

gente consiga isso(BIA) 



 
                                                                                                                                                                             

 

-Meu sonho é possuir uma casa, um local pra mim morar,(LULA)  

- Meu maior sonho é daqui preu morrer ganhar no totoleque e fazer minha 

casa.(RUI) 

- Meu  maior sonho é terminar minha casinha.(ANA) 

 

- Meu maior sonho e ajeitar um cantinho pra morar.(IAN) 

 

- O maior sonho da minha vida, que eu sei que não vou realizar era ter um lar pra 

mim, um lugar que eu me sinta bem, pra eu morrer em paz, uma casa que eu me 

sentisse bem com meu marido e as minhas filhas, eu num queria riqueza, queria ter 

uma coisa pra eu comer e um lar bom, tudo que eu queria realizar nessa vida era 

isso porque, nada, então era tudo que eu queria na minha vida, e outra, eu tenho 

meu pai, eu tive de ver ele com a idade de dez anos só, e antes de morrer eu queria 

realizar esse sonho também, não consigo ver meu pai, já fui pro barra pesada, mas 

porque não tenho um retrato dele e só dou o nome dele, mas não consegui nada 

ainda, o que eu quero é ver meu pai, muito, muito, muito mesmo, queria ver meu pai 

antes de eu morrer, era duas coisas que eu queria realizar na minha vida e eu sei 

que eu não vou realizar, nunca por que eu já pelejei, já pelejei...(MARA) 

Na fala de Mara pode-se perceber uma falta de esperança para realizar seus 

sonhos. A falta de uma alimentação adequada faz parte do cotidiano dos agentes. 

- Eu queria arrumar um trabalho de vigia... Meu maior sonho era ser carteiro do 

correio.(LEO) 

-Meu sonho é, eu gosto muito é de lutar com cavalo, com animal, meu sonho mesmo 

é lutar com animal(LEANDRO) 

 

- Meu maior sonho é voltar a ser camioneiro que eu sei que nunca vou realizar 

depois desse acidente. Quando eu era camioneiro foi que eu aconsegui 

arrealizar minhas coisas, ter minha casa. Eu tive a graça de Deus de poder 

andar direito.(TOIM) 

 



 
                                                                                                                                                                             

 

Ter um outro tipo de trabalho está sempre relacionado a uma experiência 

anterior o que não acontece com a maioria dos agentes. O mais frequente é nunca 

Ter tido um emprego com carteira assinada. 

 

4.6. Condições de vida 

Os agentes falam de  suas vidas, o passado, como organizam seus orçamentos e da  

luta por melhorias em suas comunidades. Pelos relatos pode-se perceber que vivem 

em uma pobreza muito grande lhes faltando até o que comer. 

- Lavava roupa pra fora e ele fazia bico, assim, quando aparecia.(DARA) 

- Quando aparecia tinha trabalho e portanto tinha o que comer.(BIA) 

 Com a reciclagem Bia pode regularizar um ganho mais permanente e 

sistemático.  

- A aposentadoria eu deixo com a minha primeira mulher que eu fui casado, deixo 

240 com ela, pras filha, os outros 240  fico com a outra que eu vivo, esses 240 

dou uma interadazinha daqui da reciclagem que é pru mode poder ajudar mais 

na energia, na alimentação, nas roupas, essas coisas, tudo isso é uma ajuda e 

tanto.. É bom trabalhar com reciclagem. Na reciclagem o que eu tiro toda 

semana dá preu manter a casa fora minha aposentadoria.(TOIM)   

  

Para alguns o trabalho é valorizado. Possibilita um aumento da renda e 

consequentemente uma vida melhor.       

 

- a gente,... e não tem aonde a gente jogar, os carro do lixo é fácil, agora a gente 

vai passar um abaixo assinado pro carro do lixo passar na nossa rua.(SARA) 

- É comum o carro do lixo não atender a essa população. O que acontece é que 

eles criam pontos de lixo nos quais o lixo vai-se acumulando gerando mal cheiro 

e favorecendo a proliferação e insetos e ratos. Na rua de Sara não há coleta de 



 
                                                                                                                                                                             

 

lixo e a comunidade está se mobilizando para conquistar um direito que tem mas 

que de fato não tem.  

- Minha família acha que a gente somo muito é batalhador, que a gente tá só, só 

trabalhando. Mas que melhorou a vida da gente melhorou muito, 100%. Tinha dia da 

gente procurar um pão de cada dia pra dá ao meno pra meninazinha, porque tem 

um de 15 ano também, a gente procurava um leite pra dá a criança e num tinha. 

Hoje em dia a gente já tem um pacote de leite guardado e outro já 

usado,reservado(BIA) 

A família de Bia respeita seu trabalho. Não é o que costuma acontecer, a própria 

população pobre do bairro rejeita a atividade desses trabalhadores. Com a coleta 

seletiva sua vida melhorou. 

- eu moro num barraco que nem cimento tem, a gente bota é um tapete, a 

bichinha é que pega bicho, essas coisa, né, que cê sabe(ANA) 

- As condições de moradia ainda são muito precárias. Viver com as pulgas sinaliza 

essa condição. 

-lá em casa inclusive é só eu sozinha pra trabalhar porque meus filhos nenhum tá 

trabalhando, o pouco que eu ganho dá ali pra pagar a luz, um pouco pra botar pra 

dentro de casa, tem dia que eu trabalho a semana todinha mas tem semana que eu 

num saio, tem dia que eu saio de casa e só deixo água, porque eles não tão 

trabalhando, agora a coelce cortou minha luz  porque eu não tenho condições de 

pagar minha luz porque só um papel eu tô devendo 96 reais, eu tava sem luz mas os 

meninos botaram lá na marra mas eu já mandei tirar porque senão eu vou pagar 

uma multa, aí esse meu menino que trabalha aqui, ontem ele me deu 35 reais preu 

pagar ao meno um papel, aí tem um papel de 58 e eu já tô pensando como é que eu 

vou fazer pra pagar esse papel porque é só eu sozinha pra trabalhar, lá em casa 

ninguém tá trabalhando. Quando eles tão trabalhando eles me ajudam muito, mas 

agora é só eu sozinha. Por enquanto o que eu ganho, porque eu trabalho só.... eu 

tenho problema, eu tenho problema de coração, tem semana que eu passo a 

semana todinha cansada, ... sem nem me levantar da rede, aí eu acho que por 

causa da minha força de vontade de trabalhar é muito grande. Aí Sexta-feira 



 
                                                                                                                                                                             

 

passada, passei a semana doente, fui trabalhar, passei dois dias, eu tenho problema 

de coluna, eu tenho problema de ... também, tem dias que eu tô atacada e caio no 

chão, aí o meu ambiente que eu acho é esse... eu trabalho com....Eu fui casada por 

13 anos, assim, eu num era casada no papel, mas pelo tempo que eu vivi com ele 

eu tinha direito a tudo e não tive direito a nada. Ele morreu atropelado e a advogada 

ficou com todos os papeis dele e assinou como se fosse eu e ficou com 

tudo....minha casa é toda de tauba, não tenho condições....(LIA). 

Na reciclagem só ganha quando trabalha. O trabalhador não pode 

adoecer senão não terá o que comer. As despesas são voltadas para a alimentação 

ficando os outros encargos atrasados prejudicando a vida dessas famílias. 

 

4.7. Aspectos econômicos 

Ao se tratar da questão do desenvolvimento econômico nos confrontamos 

com a discussão acerca das condições reais de vida da população. Sabe-se hoje 

que o crescimento econômico não gerou melhorias na qualidade de vida da maior 

parte da população, principalmente nos países do terceiro mundo. Pelo contrário, um 

contingente cada vez maior de excluídos colocam-se à margem de todos os 

benefícios que a modernidade nos tem oferecido. 

O desenvolvimento sustentável vem trazer à luz a necessidade de se 

pensar numa melhor distribuição de renda, melhoria de qualidade de vida de todos, 

redução do consumo de bens materiais, diminuição no consumo de recursos 

naturais, resguardando-se ainda garantias às gerações vindouras. 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                                             

 

 Ao examinar o quadro abaixo pode-se perceber a insustentabilidade 

econômica do programa, mas algumas questões precisam ser pensadas. 

 

Mês/2003 Recicladores quilos Valor R$ Média 

Março 17 6.437,97 1.665,80 97,99 

Abril 16 9.895,17 2.483,88 115,24 

Maio 20 7.933 2.028,72 101,44 

Junho 20 7.305,56 1.587,45 79,37 

Julho 17 11.399,92 2.408,34 141,67 

Agosto 22 15.934,28 3.755,86 170,72 

Média total Xxx 9.817,65 2321,68 117,74 

 

A renda média mensal, num período de 6 meses, não chega a um salário 

mínimo. Esse valor deveria garantir alimentação, moradia, acesso a bens e serviços 

mas não é o que acontece. O programa fornece o depósito, água e luz que se 

fossem computados piorariam os resultados. O dinheiro conseguido através da 

coleta na rua seria muito superior se, a partir de práticas em educação ambiental, a 

população fosse incentivada a participar. Os impostos destinados a limpeza urbana 

poderiam ser aplicados em investimentos relativos à coleta seletiva. 

Apesar das dificuldades enfrentadas pelos agentes, quase uma tonelada de 

material reciclável deixa de ir para o aterro sanitário por mês, graças a intervenção 

desse grupo. 

Por fim, na luta pelo desenvolvimento  sustentável, toda e qualquer iniciativa 

precisa ser valorizada considerando-se os benefícios para a população como um 

todo. 



 
                                                                                                                                                                             

 

4.8. Histórias de vida 

-eu às vezes eu, eu paro pra pensar, porque que eu sou assim, eu vejo tanta gente 

que é feliz, eu vejo tanta família unida, que dá valor a sua família, mas eu não, logo 

minha mãe diz que quando eu nasci ela me jogou no hospital, ela me deixou lá 

porque eu nasci de sete meses, ela me jogou lá e não queria me criar, aí ela veio 

embora, quando foi com uns tempo parece que eu tava impatando lá o hospital e 

elas vieram à procura da casa da minha mãe. Como é que a senhora abandonou 

sua filha? Deixou sua filha lá no hospital e não foi nem amamentar a criança, nem 

nada. Aí quando ela chegou comigo na porta, assim minha mãe me conta a história, 

e me dói, quando ela me conta isso, aí ela falou: Lai vai! Isso aí escapou, eu pensei 

que isso tinha era morrido. Não, você vai Ter que ficar com a sua filha. Ela disse, 

não essa aí não é minha filha não, eu tenho certeza que aquela menina que eu 

deixei no hospital morreu. Ela fez muita questão, aí ela falou: Não essa é sua filha e 

você vai ter que aceitar. Aí eu acho ,dôtora, que é porque eu sou injeitada desde a 

hora que eu nasci, porque eu não tenho sorte nenhuma na vida. O meu primeiro 

marido, que é pai dos meus filhos, quando eu casei com ele, ele só me fez filho e me 

abandonou, me abandonou e eu criei meus filho tudo, eu trabalhando, derramando 

meu suor pra criar tudinho, eu tenho é quatro, eu só conto com as duas meninas 

porque os dois meninos não moram comigo, porque um é junto e o outro mora com 

a minha mamãe, ele desde pequeno é pegado com a minha mãe. Mas esses meus 

filho são ótimo, apesar de, esse já é junto, né, que tem 22 anos e o outro tem 20. 

Nem pros meus filhos, só tem um que é o João, é o que tem muita pena de mim, e 

ele tá desempregado.(MARA) 

O relato de Mara é comovente e assinala uma história de discriminação 

desde o nascimento. Daí em diante só muita dor e sofrimento. 

- Eu num sei aconversar,  estudei em escola apedurada, não sei nem sequer 

conversar....Ambiental não é doença não, né...Eu tô me dando bem... morava 

num beco, a prefeitura precisou e derrubou a gente, escorreu com a gente, 

...Agora tem uma amiga minha que é nervosa da cabeça não está gostando não, 

fez foi  me ofereceu a casa e eu comprei pra vender de novo, aí eu vou pra 

onde? Se fosse aqui perto do trabalho eu achava bom, mas tem uma ladeira 

medonha pra chegar.(LEO) 



 
                                                                                                                                                                             

 

Leo revela estratégias da população pobre em relação a questão da 

moradia. Assinala também sua falta de escolaridade como algo que o coloca numa 

posição de inferioridade. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                             

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

O trabalho de trabalhadores e trabalhadoras do lixo é um trabalho 

importante para a população. Este trabalho diminui a quantidade de lixo que vai 

para o aterro sanitário de Caucaia prolongando, assim, sua vida útil. Outro aspecto 

a ser considerado é a diminuição da utilização de recursos naturais possível graças 

à reciclagem e ao reuso.  

 

A população  não participa da seleção e ainda rejeita esses trabalhadores 

e trabalhadoras. Essa rejeição pode ser percebida no relatos dos agentes, que são 

confundidos com lixeiros o que lhes incomoda muito. Sofrem também agressões 

verbais de donas de casa e discriminações por parte de familiares e conhecidos. 

Condomínios dificultam o acesso a suas lixeiras. A comunidade não reconhece a 

importância destes trabalhadores. 

 

A atitude preconceituosa da comunidade é resultado de experiências 

desagradáveis vividas. Os agentes percebem que a população acredita que pode 

ser prejudicada com roubos e lixos rasgados na rua. Os próprios agentes partilham 

dessa percepção e a atribuem esse comportamento aos catadores de rua. 

 

Os agentes procuram construir uma identidade diferenciada. Na 

percepção deles os catadores roubam e rasgam os sacos de lixo mas os agentes 

não fazem isso. Essa diferença pode ser decorrência da capacitação dos agentes 

no Centro. O fato de serem cadastrados e poderem ser identificados também inibi 

ações ilícitas. 

 

Pela ação educativa dos agentes a população vem sendo orientada no 

sentido de selecionarem os materiais recicláveis. Os resultados dessa ação ainda 

não são significativos. A maior parte do material recolhido é proveniente do próprio 

lixo. 

 

Os agentes são provenientes de um segmento de excluídos da 

população. Vivem em condições precárias. O nível de escolaridade é baixo. 



 
                                                                                                                                                                             

 

 

O trabalho como agentes tem garantido alimentos para essas famílias 

mas outros direitos lhes são inacessíveis.  

A coleta seletiva pode contribuir para a sustentabilidade ambiental urbana 

principalmente se ações educativas forem desenvolvidas pelo governo e sociedade 

civil organizada.  

 

Os agentes reconhecem como trabalhadores e trabalhadores do lixo o 

gari que varre as ruas, o lixeiro, os catadores e eles mesmos. O trabalho dos 

catadores é percebidos como o mais parecido com o trabalho dos agentes. Os 

agentes diferenciam-se pela farda e pelos carrinhos padronizados. Outro aspecto 

que os diferenciam é o comportamento. Os agentes desenvolvem ações educativas, 

não rasgam os sacos de lixo e não roubam. Essa é a percepção dos agentes. 

 

Os programas de coleta seletiva estudados salientam o papel da prática 

da coleta dos resíduos sólidos como forma de superação dos problemas de 

destinos de resíduos sólidos vividos pela comunidade. 

 

Proporcionam uma renda que varia de R$ 60,00 a R$140,00 mensais.. 

Há filhos de coletores que continuam fora da escola por não haver vagas no bairro 

em que moram e não disporem de recursos para levar as crianças aos bairros onde 

há vagas disponíveis. Queixam-se, os agentes de alimentação inadequada e 

insuficiente. As garantias trabalhistas não lhes são asseguradas visto serem 

considerados independentes. Apesar de disporem dos serviços públicos de saúde 

assinalam a impossibilidade de comprar  os remédios recomendados. Muitos 

participantes dos programas não dispõem em suas moradias, de saneamento da 

rede pública nem coleta sistemática de lixo. Apesar disso, os agentes revelam 

satisfação em terem um trabalho e alguma renda. È possível verificar entretanto que 

não houve mudanças nas condições de moradia, saúde ou educação após a 

participação nos referidos programas. 

 

Nos depoimentos recolhidos é possível perceber que a representação de    

lixo como aquilo que não é reciclado, que não tem valor, não serve. Salienta-se o 



 
                                                                                                                                                                             

 

valor  do que é aproveitável, o reciclável. A dimensão econômica exclui toda a 

percepção das outras dimensões da problemática ambiental e dos resíduos sólidos. 

 

Como o foco da intervenção é o aspecto sócio-econômico, vender o 

reciclável para  fornecer uma renda aos agentes, só é possível apreender o que 

serve e o que não serve para esse objetivo. A compostagem e a geração de energia 

a partir do lixo orgânica, o lixo reciclável que não tem mercado é descartado. 

 

Lixo é o que não presta. Não há uma compreensão de que, o que não 

presta é relativo. A compostagem, adubo orgânico, utilização dos gases produzidos 

parecem processos desconhecidos. Na percepção de quem não está envolvido com 

a coleta seletiva o material reciclável pode ser considerado o lixo, aquilo que não 

presta.   

 

A coleta seletiva é vista como “uma alternativa de gerar renda”. 

Elementos significativos relativos do processo da coleta seletiva como a questão da 

cidadania, a consciência ambiental, as possibilidades de educação ambiental e 

acima de tudo, as transformações sociais, culturais e éticas resultantes dessas 

experiências perdem-se, na medida em que apenas a questão da renda é 

focalizada. 

 

A coleta seletiva é percebida como o ato de selecionar o material 

orgânico do reciclável com valor no mercado. 

 

Percebe-se uma confusão entre coleta seletiva e reciclagem. A 

experiência do cotidiano no trabalho com a coleta seletiva focalizada na renda, tem 

favorecido concepções restritas e confusas do conceito. Essas concepções servem 

aos objetivos dos programas, entretanto a possibilidade de gerar mudanças 

significativas na vida das pessoas envolvidas e no ambiente não ocorrem. 

 
 
 
 



 
                                                                                                                                                                             

 

6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

As representação sociais do seu cotidiano favorece a manutenção da 

dimensão estrutural de  nossa sociedade. Os agentes cuidam da sujeira produzida 

pela população que tem condições de consumir, a um baixo custo. Apesar das 

condições de vida, moradia em áreas de risco, falta de alimentos, falta de saúde, 

mantêm-se dentre os que não perturbam a ordem, não roubam, respeitam a 

propriedade alheia e ainda cuidam da sujeira que os mais favorecidos produzem. 

 

O elemento mobilizador de mudanças significativas em todos os projetos de 

reciclagem de resíduos sólidos tem sido a educação ambiental. Através dela as 

comunidades passam a participar conscientes do seu papel como agentes de 

transformação do ambiente em que vivem, bem como de suas condições de vida.  

 

A ausência de um investimento em educação ambiental no programa 

estudado transforma-o em apenas mais um instrumento de dominação, a serviço da 

classe dominante. 

 

Um investimento em educação ambiental junto à população contribuiria para 

desenvolver a consciência da responsabilidade de todos para com o ambiente, 

pressionar o poder público quanto às suas responsabilidades para com o ambiente 

e as condições de vida da comunidade, favoreceria o trabalho dos agentes tanto no 

aspecto relacionado ao aumento de renda quanto ao respeito pelo trabalho dessas 

pessoas.   

 

O poder público, dentre suas atribuições, deve identificar as situações em 

que  condições ambientais possam estar prejudicando o meio ambiente e a saúde 

da população, bem como trabalhar junto aos outros segmentos sociais no sentido 

de, estabelecendo parcerias, solucionar essas situações. A problemática dos 

resíduos sólidos, tendo a coleta seletiva como uma de suas estratégias de 

minimização dos problemas causados pelo destino inadequado de resíduos, é uma 

das situações em que a Universidade poderia colaborar com  apoio técnico, vindo a 

contribuir para o enriquecimento das ações dos programas pesquisados, tendo em 



 
                                                                                                                                                                             

 

vista a maximização dos benefícios que podem advir desse investimento.  Acredita-

se que o elemento mais importante, no momento, seria investir em educação 

ambiental como forma de desencadear a consolidação da consciência ambiental e 

de participação cidadã que tornaria os resultados dos Programas mais consistentes 

nesse sentido 

 

Acredita-se, entretanto, que sem mudanças estruturais no nosso modelo 

político-econômico, as desigualdades se perpetuam pois são inerentes ao mesmo. 

Apesar disso, uma sociedade mais organizada, ciente de seus direitos e deveres 

enquanto cidadãos, tem mais capacidade de assumir sua  própria transformação, 

fazendo frente ao modelo de sociedade pautada na desigualdade, na injustiça, no 

consumo e na acumulação. A coleta seletiva consiste em uma situação que pode 

favorecer a construção de uma cidadania efetiva.  
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ANEXOS 

 

 

 

 

ANEXO 1 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

1-Dados Pessoais 

Nome 

Idade 

Onde mora 

Com quem mora 

Religião 

Condições da moradia( número de cômodos, água, luz, banheiro, coleta de lixo) 

Bens 

2- Roteiro da entrevista 

Coleta seletiva 

Reciclagem 

Como começou 

Tipos de trabalhadores e trabalhadoras do lixo 

  Diferenças entre as categorias de trabalhadores e trabalhadoras do lixo  

Relações com a comunidade 

Risco 

Sonhos 

Inquietações 


