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Resumo: O artigo aborda a problemática da produção e gestão dos resíduos sólidos e o 
melefícios que podem causar ao meio ambiente. Entende o estado como interventor desta 
questão apontando o catador como sugestão para trabalhar com a coleta seletiva 
contribuindo para o destino correto do lixo e para não degradação do solo. A partir de 
revisão bibliográfica e pesquisa empírica buscou-se entender o catador como um sujeito 
fundamental para enfrentar a crise socioambietal. Associando ao contexto do modo de 
produção capitalista que produz mais que o necessário para o consumo trazendo prejuízo 
ao meio ambiente. 
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Abstract: The article addresses the issue of the production and management of solid wastes 
and the effects they can cause to the environment. It understands the state as intervener of 
this issue pointing the taster as a suggestion to work with the selective collection contributing 
to the correct destination of the trash and for non degradation of the soil. From a 
bibliographical review and empirical research, it was sought to understand the taster as a 
fundamental subject to face the socio-political crisis. Associating with the context of the 
capitalist mode of production that produces more than what is necessary for consumption, 
bringing damage to the environment. 
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1. O trabalho dos catadores de materiais recicláveis 

 

1.1.1. Introdução 

 

O presente artigo apresenta algumas inquietações em que a autora vivenciou enquanto 

assistente social atuando com determinada parcela da população, catadores de materiais 

recicláveis. Sendo o assistente social uma profissional essencial para atuar nesta expressão 

da “questão social”, foi possível intervir em um terreno pouco explorado pela categoria, 

porém exige uma atuação transformadora. Conhecendo melhor a questão socioambiental e 

dos catadores inseridos neste ciclo enquanto trabalhadores sobrantes do mercado de 

trabalho formal. 

Este estudo pretende aprofundar e conhecer a profissão de catador de materiais recicláveis 

em meio ao lixo produzido pela população das grandes metrópoles, ou seja, o grande 

benefício que é trazido para o meio socioambiental ao colocar estes materiais novamente na 

cadeia produtiva e mostrar os catadores como trabalhadores no modo de produção 

capitalista. Estes trabalhadores que ficaram durante anos trabalhando em lixões, com a 

extinção destes fica sem o principal meio de sobrevivência.  

O trabalho é resultado de pesquisa empírica e bibliográfica para problematizar a atividade 

exercida pelos catadores e os benefícios ambientais que podem trazer para o planeta. 

Para alcançar tal objetivo vamos situar o problema do lixo nas grandes metrópoles e a 

atuação dos catadores. Posteriormente falaremos do profissional catador inserido na 

sociedade que vive do trabalho, estando ele a margem dos direitos sociais. Em seguida 

falaremos a respeito dos ex-catadores que com o fim do lixão se encontram sem meios para 

sobreviver. Finaliza-se com as contribuições finais e a bibliográfica que deu base para a 

compreensão da temática.  

 

1.1.2 A questão do lixo e o catador 

 

No Brasil, principalmente nas grandes metrópoles, muitos indivíduos, e até famílias inteiras, 

sobrevivem com recursos advindos do lixo. A sociedade moderna capitalista busca um 

consumo desenfreado de produtos supérfluos, refletindo diretamente no aumento da 

produção de resíduos que são descartados resultando em prejuízos ao meio ambiente. O 

crescimento da produção de lixo causa impacto negativo no meio ambiente.  
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Neste contexto surge o catador de materiais recicláveis que se torna responsável pela 

destinação correta dos materiais que podem retornar ao ciclo de produção. A atividade de 

catação de materiais recicláveis é de extrema importância para o desenvolvimento 

sustentável, assim como, o catador enquanto sujeito que desenvolve uma atividade com 

pouco ou nenhum acesso aos direitos trabalhistas. 

O lixo causa degradação ao meio ambiente, a produção de resíduos sólidos é considerada 

uma das maiores responsáveis pela poluição. Uma solução para esta problemática é a 

reciclagem. Reaproveitando materiais como embalagens descartáveis, folhas de papel, etc. 

pode-se poupar o solo, a água, o ar.  

Esta atividade é desenvolvida por indivíduos e famílias que fazem a separação manual do 

que pode ser reaproveitado. Geralmente fazem parte de uma população sobrante que não 

conseguiu se inserir no mercado de trabalho formal.  

Devido a atual visão política do país, que está inserida na visão neoliberal, deslocam-se as 

responsabilidades de enfrentamento da questão social do Estado para o indivíduo. O 

aumento do desemprego é uma das mazelas mais desestruturantes do neoliberalismo. 

Assim, cresce também o trabalho informal e o subemprego identificado quando parcelas da 

população não podem ser inseridas no mercado de trabalho e buscam estratégias para 

sobreviver. Como por exemplo, catador, vendedor ambulante, etc. As políticas sociais de 

caráter universal se restringem cada vez mais e o sujeito precisa viver de uma forma 

miserável para ter acesso a alguns tipos de políticas. Tornando a focalizada e cada vez 

menos pessoas têm acesso às políticas, já que para isto tenha que se mostrar em uma 

situação de risco e de pobreza.  

A atividade de catação de materiais recicláveis pode contribuir com a minimização da dita 

crise da questão socioambiental que envolve fatores econômicos, socioambiental,  políticos 

e culturais do modo de produção capitalista. (Vieira) Sendo possível contribuir para o melhor 

destino de materiais que podem ser reciclados. É sabido que o lixo é um problema 

ambiental do planeta, principalmente das grandes metrópoles. Pois é produzido cada vez 

mais quantidade de lixos sólidos todos os dias.  

Os catadores encontram valores nestes materiais descartados pela população. Fazendo 

esta separação permitem que os materiais reciclados retornem a cadeia produtiva.  

O avanço tecnológico e da indústria mundial pode ser apontado como uma das causas do 

aumento da produção de lixo, pois a vida útil dos bens está cada vez menor. A má gestão e 

a disposição destes resíduos de forma inadequada causam impactos socioambientais, a 

saber: degradação do solo, o comprometimento dos lençóis freáticos, contribuição na 

poluição do ar, proliferação de vetores e a catação de lixo em condições insalubres em 

logradouros públicos.  



 

4 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

O governo brasileiro em 2 de agosto de 2010 instituiu a Política Nacional de Resíduos 

sólidos, Lei Federal 12.305, na qual dispõem sobre seus princípios, objetivos e 

instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento 

de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder 

público e aos instrumentos econômicos aplicáveis (BRASIL, 2010). 

Essa lei também estabelece conceitos importantes sobre a gestão integrada de resíduos 

sólidos. As definições que se dão de suprema importância para o aprofundamento do 

presente trabalho são as definições de resíduos sólidos e de rejeito: 

Resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem 

descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a 

cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se 

está obrigado a proceder,nos estados sólido ou semissólido, 

bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 

pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso 

soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da 

melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2010); 

Rejeito: são os resíduos sólidos que, depois de esgotadas 

todas as possibilidades de tratamento e recuperação por 

processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, 

não apresentem outra possibilidade que não a disposição final 

ambientalmente adequada (BRASIL, 2010). 

 

Embora a atividade de catação exponha estes sujeitos a discriminação, desigualdade, 

poucas condições de sobrevivência, além de fortes danos à saúde. Mesmo que muitas 

vezes ele não compreenda a importância social do seu trabalho, ele sente-se pertencente 

àquele território do lixo. 

1.1.3 O impacto dos catadores no meio socioambiental  

 

A importância do tema justifica-se socialmente pelo grande número de catadores de 

materiais recicláveis no país. Devido ao desemprego muitos chefes de família encontram 

como estratégia para superar a pouca ou ausência de recursos financeiros a venda de 

materiais recicláveis.  

Segundo site do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada;  
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Estudo inédito do Ipea revela que são 400 mil os 
catadores de resíduos no Brasil. Eles têm baixa 
escolaridade e a maioria é formada por homens, negros 
e jovens. A surpresa é que 58% contribuem para a 
Previdência, metade usufrui de esgoto em casa, quase 
um quinto tem computador e somente 4,5% estão 
abaixo da linha da miséria.  
 

Ainda que de forma inconsciente o catador passa a fazer parte de um importante elo do 

sistema de reciclagem. Estes profissionais trabalham de forma subumana, estando expostos 

a doenças adquiridas por roedores, acidentes através de objetos cortantes, exposição 

excessiva ao sol, entre inúmeras situações que podem trazer prejuízo para a saúde do 

catador.  

Segundo Faleiros,  

Esta população enjeitada pelo capital não tem outra 
alternativa senão ocupar as periferias das cidades, 
morar em favelas, viver como ambulantes, biscateiros, 
marreteiros, avulsos, autônomos, mendigos, 
contribuindo uma camada de trabalhadores na reserva, 
mas estrategicamente contribuindo para o processo de 
acumulação (FALEIROS, 1993 p. 48).  
 

Por força da lei 12.305/10 foi determinado que os municípios criassem aterros sanitários e 

fizessem o gerenciamento da coleta seletiva. Entretanto, este perfil está longe da realidade 

dos municípios brasileiros. Assim, foi possível perceber a necessidade de um estudo 

qualificado sobre estes trabalhadores.  

Vale destacar que há vários tipos de catadores:  

 Catadores de lixão: Estes estão sendo extintos com a Lei 12.305/10 que decreta o 

fim do lixão. Catam há muito tempo e alternam as atividades do lixão com serviço de 

obra, pintura, etc.  

 Catadores individuais: Catam por si, preferem trabalhar independentes, puxam 

carrinhos muitas vezes emprestados pelo comprador ou atravessador, como são 

chamados. Mexem nos lixos urbano para procurar materiais recicláveis.  

 Catadores organizados: Grupos legalizados que formam uma cooperativa de acordo 

com previsto em legislação própria. 

 

A crise ecológica pode trazer prejuízo para a vida de todos os seres humanos, segundo 

Lowy (apud Vieira) “ao ameaçar o equilíbrio natural do meio ambiente, põe em perigo não 

apenas a fauna e flora, mas também, [...] a saúde, as condições de vida, a própria 

sobrevivência da nossa espécie”. Vieira citando Leff (2002) entende que este modelo 

econômico é, “um modelo depredador de crescimento e que permitem maximizar os lucros 
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econômicos em curto prazo [...]” (p. 11). Visando o lucro este modo de produção cria a 

perda de fertilidade do solo, marginalização do solo e pobreza. Sendo esta uma questão que 

afeta todos os âmbitos da organização social.   

A Política Nacional do Meio Ambiente foi oficialmente decretada no Brasil pela Lei 

6.938/1981 que instituiu o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), de acordo com 

o art 2º  

tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade ambiental propícia à vida, visando 
assegurar, no País, condições ao desenvolvimento 
sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional 
e à proteção da dignidade da vida humana. 
 

Na tentativa de reparar os danos que pode ser causado ao planeta os governantes 

escrevem legislações e criam políticas para incentivar as prefeituras a realizar a coleta 

seletiva. Entretanto os catadores que já realizam um trabalho neste sentido, deveriam ser 

incluídos em políticas de incentivo pelo trabalho de reciclagem que desenvolvem.  

Para o ecólogo e filosofo Pelizzoli o progresso contrasta com esta crise que a sociedade 

atual vem enfrentando em termos ambientais:  

 

[...] se coaduna com a ideia central de PROGRESSO, 
como melhoria da qualidade de vida através do 
desenvolvimento técnico-material e do crescimento 
econômico. Isso esta em funcionamento ao mesmo 
tempo com as demandas do novo tempo; isso configura 
Crise. [...] A questão acima de tudo é ética, de 
sobrevivência, e passa pela mobilização politica e 
estabelecimento de uma ECOnomia humana 
(PELIZZOLI, 2001 p. 77). 
 

A reciclagem é a solução para inúmeros problemas ambientais, que possibilita a 

sustentabilidade. Diminuindo o desperdício causado pelo consumismo próprio do 

capitalismo. Os catadores trabalham para seu próprio sustento, mas trazendo inúmeros 

benefícios para a sociedade, ao eliminarem resíduos que prejudicariam o meio ambiente. 

Entendemos que a metodologia é uma parte importante da pesquisa cientifica sendo ela tão 

importante quanto a teoria.  

Buscou-se uma pesquisa qualitativa, pois entendemos que atenderá nosso objetivo de 

estudo, nas palavras de Minayo (2005) a análise qualitativa,  

 

É a descoberta de seus códigos sociais a partir das 
falas, símbolos e observações. A busca da 
compreensão e da interpretação à luz da teoria aporta 
uma contribuição singular e contextualizada da 
pesquisa (MINAYO, p. 27, 2005).  
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A metodologia exige uma preparação minuciosa para que seja possível alcançar o que se 

pretende. Para tanto foi utilizado como instrumento, pesquisas bibliográficas e empírica. 

Também usaremos como metodologia a observação do comportamento dos membros do 

grupo. De acordo com Carmo, citando Geertz (2005), propõe que sejam feitas observações 

etnográficas da articulação dos comportamentos em um determinado contexto, seguido da 

interpretação dos dados mediante uma narrativa densa dos significados partilhados pelos 

atores observados, que precisam ser reconhecidos de acordo com a importância do trabalho 

que executam. 

 

1.1.4 O trabalho do Assistente Social com os ex catadores de materiais recicláveis 

 

Neste momento iremos explicitar a atuação do Serviço Social junto aos sujeitos e suas 

famílias que passaram muitos anos de suas vidas trabalhando no lixão e após o fim do 

mesmo vivem ainda com dificuldades de encontrarem outras formas de sobrevivência. Em 

2012 quando os caminhões de lixo deixaram de depositar os resíduos no local que já 

estavam acostumados causou uma grande tristeza nestes trabalhadores. Ainda hoje é 

possível ouvir através de entrevistas com os ex catadores a dor causada no coletivo ao 

perceberem que não seria apenas boato o fim do lixão. Pois dali era tirado o sustento de 

toda família, inclusive havia famílias inteiras que trabalhavam juntas.  

Com o fim do lixão a empresa que passou a administrar os resíduos sólidos da cidade do 

Rio de Janeiro e outros municípios vizinhos trabalha com o objetivo de mitigar os impactos 

sociais causados com o fim do lixão. Juntamente com a equipe responsável, dentre ela o 

assistente social, onde já foi possível a retirada de documentos, inclusão em programas do 

governo federal como Programa Bolsa Família, Minha Casa Minha vida, Benefício de 

Prestação Continuada, entre outros. Porém ainda existem muitos destes catadores que 

ainda não alcançaram a plena cidadania. Embora concordemos com COUTINHO, sobre o 

entendimento que a cidadania plena não será alcançada em uma sociedade de classes, 

entendemos que a luta por tal direito deve ser diária. 

 

A contradição entre cidadania e classe social: a 
universalização da cidadania é, em última instância, 
incompatível com a existência de uma sociedade de 
classe. Ou em outras palavras a divisão da sociedade 
de classes constitui limite intransponível à afirmação 
consequente da democracia. Como parece obvio, 
condição de classe cria, por um lado, privilégio, e, por 
outros, déficits, uns e outros aparecendo como óbices a 
que todos possam participar igualitariamente na 
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apropriação das riquezas espirituais e materiais 
socialmente criadas. Ora, se há alguma conclusão a 
tirar disso, ela me parece obvia, (embora toda 
propaganda ideológica atual tenda a negá-la) só uma 
sociedade sem classes - uma sociedade socialista- 
pode realizar o ideal da soberania popular, e como tal, 
da democracia. (Coutinho, 1999: 53) 

 
Estas famílias vivenciaram com o fim do lixão o desemprego, a falta de alimentos na mesa. 

E passam a viver uma inconstância no trabalho, pois vendem sua mão de obra para 

serviços pequenos, como capina e ajudante de obra, em troca de baixa remuneração. Então 

uma família que antes não faltava o alimento diário com o fim do lixão vivencia a falta 

destes. E a assistência que deveria ser um complemento passa ser o principal para estas 

famílias. Como relata Guimarães: 

 

A baixa qualificação da mão-de-obra, o analfabetismo, a 
suscetibilidade e a prevalência de doenças e outros 
acometimentos ligados à sobrevivência, somados à 
inconstância do trabalho, criam no cotidiano dessas 
famílias uma situação opressiva de penúria e 
precarização da capacidade de manter atendidos e 
protegidos os adultos e sua prole. O atendimento à 
urgência torna-se o apelo principal. (2010: 130) 
 

Esta situação também compromete os vínculos afetivos da família. O pai que antes era o 

provedor não consegue satisfazer as necessidades dos membros. A inconstância da 

remuneração causa insegurança na figura paterna, em muitos casos a mãe sai para 

trabalhar e com a baixa remuneração também se sente impotente. A vivência dessas 

carências repercute em conflitos relacionais, violência doméstica e problemas de saúde.  

Esses problemas refletem no seio das famílias, que precisam enfrentar situações de 

fragilidade ao perceberem um de seus membros com a saúde fragilizada sem poder dar 

auxílio. Visto que o serviço público de saúde baseado na ideologia neoliberal está cada vez 

mais sucateado. O que impede que muitos membros das famílias dos ex-catadores sejam 

atendidos e tenham o tratamento necessário para sanar sua doença. 

Esse trabalho social é realizado no âmbito das famílias dos ex-catadores.  

 

O fato de as pessoas ou famílias estarem juntas não 
concretiza, per se, um procedimento grupal que possa 
conduzir seus membros a processos de autonomização 
e mudanças da realidade familiar e social. 
(GUIMARÃES 2010: 131) 
 

A intervenção social se faz no sentido socioeducativo e acesso aos direitos. A escuta, 

principal instrumento de trabalho do assistente social, se faz essencial neste contexto, pois, 
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muitos destes usuários precisam ser ouvidos, e fazê-los sentir-se importante no ciclo 

ambiental do país. É fundamental no processo de trabalho estimular discussões sobre os 

assuntos que estão envolvidos e levar a reflexão sobre as questões do meio ambiente, 

coleta seletiva no município, participação em cooperativa de catadores, etc.  

A atuação do assistente social deve ser baseada na ética e no projeto ético político da 

profissão 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A crise brasileira neoliberal tem deixado cada dia mais brasileiros desempregados e para 

sobreviver precisam inventar meios a fim de suprir a situação de miséria. Muitas pessoas 

encontravam no aterro uma forma de enfrentar a miséria. Além de ser pessoas que não são 

alcançadas pelas politicas publicas federais, pois muitos não alcançaram nem sua 

cidadania. 

Entendemos que o atual modo de produção tem impactado o meio ambiente o que afeta 

diretamente a toda sociedade. Transformar as formas de uso dos produtos e a degradação 

ambiental torna-se um desafio para o Estado que precisa intervir com políticas públicas para 

que as empresas façam bom uso do solo e uma estratégia é o trabalho do catador de 

materiais recicláveis, principalmente estes que trabalharam durante muito tempo no lixão e 

com a implantação da Lei 12. 305 ficaram sem meios para sobreviver. 

Com a importância da atividade exercida pelos catadores e a escassez de incentivo público 

com leis que implementem a coleta seletiva estes trabalhadores não são valorizados como 

deveriam. 

Diante deste cenário o assistente social é obrigado a intervir traçando estratégias para que 

esta população esquecida tenha acesso aos mínimos sociais. E conheçam sua importância 

enquanto agentes socioambientais. 

Dentre as grandes dificuldades de acesso que esta população enfrenta podemos apontar 

também a luta pela sobrevivência física e da identidade de trabalhador da reciclagem. 

Trabalho este muito importante na cadeia de reciclagem do país.  
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