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Introdução

Ao longo dos anos o sociólogo francês Pierre 
Bourdieu vem ganhando notoriedade nas ciências 
sociais. Os seus estudos e conceitos inovadores a cerca 
de habitus, violência simbólica, herança social e 
reprodução social modificaram a maneira de 
interferência da análise sociológica. Trazendo o 
sociólogo a desenvolver o seu papel de desvendar o 
que esta por detrás do pano.

O conceito de habitus debatido em Bourdieu é 
determinado pela posição social do indivíduo que lhe 
permite pensar, ver e agir nas mais variadas funções. O 
habitus traduz, dessa forma, estilos de vida, 
julgamentos políticos, morais, estéticos. Ele é também 
um meio de ação que permite criar ou desenvolver 
estratégias individuais ou coletivas (BOURDIEU, 
1983). Como o próprio Bourdieu afirma: “habitus é 
também adaptação, ele realiza sem cessar um 
ajustamento ao mundo que só excepcionalmente 
assume a forma de uma conversão radical” ( 1983b, 
p.106). 

Em Bourdieu as condições de participação social 
baseiam-se na herança social. O acúmulo de bens 
simbólicos e outros estão inscritos nas estruturas do 
pensamento (mas também no corpo) e são constitutivos 
do habitus através do qual os indivíduos elaboram suas 
trajetórias e asseguram reprodução social.

Diante do contexto supracitado a pesquisa 
propõe analisar o fenômeno da Reprodução Social do 
Lixo na Comunidade de Aguazinha- Olinda –PE. O 
Aterro de Aguazinha está situado no Município de 
Olinda, na zona norte da Região Metropolitana do 
Recife, localizado na Av. Senador Nilo Coelho, 
possuindo 19 ha de área. Recebe diariamente 420 
toneladas entre resíduos domésticos, sólidos volumosos 
(entulhos e raspagens) e resíduos de podação, 
acumulando, aproximadamente, 12.000 toneladas/mês. 

O Aterro iniciou seus trabalhos em 1986 como 
vazadouro a céu aberto (lixão), e assim permaneceu até 
1998, quando a Prefeitura de Olinda visando a 
melhoria de vida da população assim como o meio 

ambiente do seu município implementou ações para 
recuperação da área degradada; melhores condições de 
trabalho para os catadores e o aumento da vida útil do 
Aterro Sanitário. Porém os trabalhos não foram concluídos 
e a área voltou à condição anterior.

Durante a pesquisa foi possível constatar os 
conceitos defendidos por Bourdieu. Onde a comunidade 
por meios de suas representações estabelecidas se organiza, 
cria seu sistema simbólico e reproduz os seus valores que 
vão muito além da definição do lixo enquanto produto 
descartável. É na convivência com o lixo que as famílias 
reproduzem seus habitus conservando as estruturas 
estabelecidas. 

O interesse em pesquisar o referido fenômeno se deu  
pelo fato de se poder intervir em uma realidade 
negligenciada pelos mais diversos setores. Na qual se 
constata uma permanente situação dos indivíduos em 
reproduzirem tais condições e encará-las como naturais e 
algumas vezes inquestionáveis.

Material e métodos

O método utilizado nessa pesquisa é qualitativo. O 
método do estudo de caso será incorporado à pesquisa, pois 
permite ao pesquisador a interpretação de forma indutiva, à 
medida que os dados forem sendo agrupados.

Também foi feito o levantamento de bibliografias e 
instituições que são referências para o estudo do assunto.

Utilizou-se ainda a análise de documentos escritos, 
entrevistas e trabalhos literários, com a análise de conteúdo 
de documentos históricos para a apreensão da história de 
vida da sociedade.

A metodologia da observação direta e controlada 
também foi empregada.

A partir de conversas constantes e periódicas com as 
pessoas que ali trabalhavam, a pesquisa foi adquirindo a 
consistência aqui descrita, e o fenômeno estudado por 
Bourdieu foi constatado, reafirmando assim a questão 
principal da pesquisa, que a pobreza se reproduz pelas mais 
diversas formas, e que o habitus é a estrutura que assegura 
essa reprodução.



Resultados

A partir da observação feita e apoiada nos 
conceitos de Pierre Bourdieu sobre habitus, Violência 
Simbólica, Estruturalismo e Reprodução Social, como 
já citado anteriormente, chegaram-se a alguns
resultados parciais, considerado assim porque 
concluímos que a pesquisa merece continuidade e 
levantamento de outros aspectos, os quais ainda não 
observamos totalmente nem formulamos definições 
sobre eles (os aspectos). Logo, dentro do contexto em 
que a comunidade está inserida, neste caso o Aterro 
Sanitário, e considerando a definição de estruturalismo 
em Bourdieu, quando admiti existir no mundo social 
estruturas objetivas que podem dirigir, coagir a ação e 
a representação dos indivíduos, dos agentes. É possível 
pensar numa justificação dos pontos levantados da 
observação, quais sejam:

O significado do lixo para as famílias que dele 
sobrevivem:
Observou-se que o lixo tem um valor que está para 
além de um produto meramente descartável, pois, é 
deste lixo que sobrevivem, ou seja, tiram seu sustento 
diário. Como eles mesmos afirmam: “Lixo é dinheiro”.
E através deste dinheiro conseguem inserir-se num 
contexto comercial, onde compram e vendem, 
sentindo-se por isso participantes enquanto sujeitos de 
uma sociedade. 

O valor não material agregado às relações 
criadas no ambiente do Aterro Sanitário:
Como valor não material pode-se ver no Aterro 
Sanitário relações sociais criadas e vivenciadas por eles 
(os catadores). Tais como: a noção e formação de 
família, o entendimento do que é trabalho, a construção 
de grupos e seus naturais conflitos devido a interesses 
divergentes, o ciclo de amizades, a representação do 
lugar para sua história de vida, o reconhecimento 
desses catadores enquanto sujeitos de direitos através 
do contato com organizações como: as ONGS, igrejas e 
alguns segmentos do poder municipal. 

O lixo enquanto condicionante num tipo de
inserção social e formação das pessoas que dele vivem:
Ao adentrar no aterro é possível constatar esse 
condicionamento do lixo em inserir e formar estas 
pessoas. Porque é do lixo que elas constroem suas 
casas, adquirem bens materiais com os recursos tirado 
também do lixo, assim como esta formação no que se 
refere à noção de organização de grupo, a uma nova 
forma de enxergar e compreender o mundo e de lutar 
por seus direitos.

O Aterro Sanitário como uma estrutura 
reprodutora de uma condição social;
Refletindo na definição de estrutura de Bourdieu, 
consideramos o Aterro como um meio que coage a 
ação e a representação destes indivíduos (no caso os 
catadores), com isso pensamos a reprodução como 
produto desse meio, reprodução esta constatada nas 
suas relações: de família, de amizade, de trabalho. Algo 
que se repete, por força dos esquemas de ação e 
pensamento definidos por Bourdieu de habitus, os 
quais, assim como estas estruturas, são criados 

socialmente. Garantindo a continuidade do fenômeno 
observado: a reprodução social do lixo para a comunidade 
de Aguazinha.

Discussão

Como afirma Bourdieu:

 “Os intelectuais têm um papel importante. Mas devem 
cumprir com duas condições: não se fecharem em uma 
torre de marfim e inventar a maneira de divulgar suas 
verdades. A verdade, dizia Spinoza, não tem força por 
si só. Os intelectuais devem ser parte do movimento 
junto com os sindicatos e todas as associações que se 
esforçam pela crítica. O intelectual isolado, pode-se 
dizer, é o fim” (29 jun. 2000, internet).

Partindo desta perspectiva como sugestão poderia se 
fazer uma intervenção no problema apresentado. Por meio 
da sensibilização das pessoas envolvidas a cerca de uma 
possibilidade de mudança de certas condições, as quais os 
impede de uma real inserção social, visto que os 
mecanismos que dispõem, produz uma inserção distorcida, 
pois não garante informação sobre suas condições, capaz 
de levá-los a refletir e consequentemente assumir uma 
postura crítica que promova seu protagonismo enquanto 
agente social.  
Esta sensibilização poderá ocorrer em parceria com 
instituições envolvidas com a organização e melhoria das 
condições de trabalho do Aterro Sanitário.
Que a pesquisa feita possa ser um mecanismo ampliação na 
discussão da problemática, fornecendo dados que 
possibilitem essa sensibilização.
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