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Introdução

Este trabalho teve como temática principal a 
realidade de pessoas que vivem do lixo à procura de 
inclusão social para uma melhor qualidade de vida dos 
catadores da cidade de Abreu e Lima/PE. Uma vez que 
a falta de qualificação profissional promove as 
desigualdades sociais no Brasil, pelo fato da mesma ser 
a “chave de entrada” para o mundo do trabalho, muitas 
pessoas não têm acesso a essa qualificação ficando à 
margem deste espaço, procurando atividades em que 
possam se manter na sociedade capitalista brasileira. 

Dentro desse quadro de vulnerabilidade social, na 
necessidade se manter como pessoas trabalhadoras que
precisam de uma renda para manter ao menos as 
necessidades básicas da família, habitantes da periferia 
estão encontrando na coleta e seleta dos resíduos 
sólidos, conhecidos comumente como lixo, uma 
alternativa para sobrevivência. Além disso, procuram 
também uma identidade social que os/as reconheçam 
como cidadãos e cidadãs, pois são vítimas de uma 
sociedade capitalista que exclui e discrimina os que não
tiveram oportunidades de inserção no mercado de 
trabalho. Nas ruas, os catadores de lixo constroem 
suas histórias, lutam contra a precariedade
econômica e perambulam selecionando as sobras da
sociedade consumista [1]

Os/as catadores e catadoras têm uma participação 
importante na coleta e seleta de lixo, pois participam da 
reciclagem contribuindo para a limpeza pública da 
cidade. Esse trabalho além de ser uma atividade 
econômica, interage com outros aspectos como 
proteção dos recursos naturais, educação ambiental e 
inclusão social. Na coleta seletiva são recolhidos 
somente materiais recicláveis que servem para serem 
utilizados como matéria-prima na indústria de 
reciclagem, como papéis, vidros, plásticos, material 
ferroso, alumínio, entre outros. Assim, a participação 

dessas pessoas contribui para que mais materiais sejam 
reciclados com um destino ambiental correto e 
economicamente viável [2].

Diante disso, este trabalho objetivou apresentar as 
dificuldades encontradas pelos catadores e catadoras que 
sobrevivem do lixão, visto que essas pessoas vivem de 
forma a suprir suas necessidades imediatas no 
enfrentamento a pobreza em que se encontram.

Material e métodos

A pesquisa foi realizada de forma qualitativa no 
município de Abreu e Lima, região Metropolitana do 
Recife. Os resultados foram analisados através de 
observações, relatos de catadores e experiências com
pessoas de outros municípios que também estão engajadas 
com o tema, assim como artigos que abordam este assunto. 

Resultados e Discussão

Nessa pesquisa, abordamos o relato da professora Maria 
da Conceição que teve uma experiência com catadores (as) 
em um projeto chamado “Mova Brasil”. Durante o 
convívio com essas pessoas e realidade, a professora
percebeu o quanto é difícil ter uma sobrevivência social, 
igualitária e solidária entre os indivíduos, pois segundo ela, 
a maior dificuldade é cessar a condição de vítima dos/as 
necessitados/as e transformá-los/as em sujeitos de sua 
própria história. Diante da situação que esse grupo se 
encontrava, a maior preocupação era a falta de emprego, 
portanto não havia alternativa a não ser viver da reciclagem 
que garantisse uma renda mínima, através da venda de seus 
materiais aos/as atravessadores/as. Então surgiu a idéia de 
criar uma cooperativa, que apesar de ser disponibilizado 
um local para a construção de um galpão, existiu uma 
grande dificuldade para a realização da obra, pois estavam 
à espera de algum órgão que se comprometesse a ajudar na 
construção desse espaço. 



No município de Abreu e Lima a situação é bem 
parecida à relatada anteriormente, já que existe uma 
cooperativa que foi criada pelos/as catadores/as que 
sentiram a necessidade de se organizarem, no sentido 
de não depender de atravessadores/as, porém por falta 
de recursos, funciona apenas como um local de 
separação de material, além do mais ela está localizada 
em um bairro carente considerado um dos mais 
violentos da localidade. Isto faz com que os/as 
habitantes incorporem a discriminação como estigma 
do local, não conseguindo emprego quando dizem 
residir nesse local, visto que são sempre rejeitados/as e 
descartados/as de qualquer benefício, por isso 
moradores/as afirmam que a solução, muitas vezes, é 
omitir o endereço no momento de buscar algum 
trabalho.

O cotidiano das pessoas que vivem da reciclagem do 
lixo ainda é pouco trabalhado pela saúde pública 
brasileira [3]. O lixo que oferece o material de onde os 
catadores (as) tiram o sustento, também deixa seus 
corpos vulneráveis às doenças do tipo leptospirose, 
diarréia, problemas pulmonares, entre outras, podendo 
causar sérios danos à saúde. Como é o caso de uma 
senhora entrevistada, que ao ingressar neste trabalho 
passou a ter tosses e diarréias constantes hoje ela 
depende de ajuda de familiares. Em relação aos
carroceiros a queixa maior é em relação a dores no 
corpo, pois saem pelas ruas em um trabalho árduo sem 
horário determinado.

Em relação à auto-estima das pessoas entrevistadas, 
percebeu-se é muito baixa, ou seja, “(...) a condição de 
quem cata lixo é péssima, a gente não tem para onde 
correr” (CATADORA DE LIXO – ENTREVISTA 
REALIZADA EM JUNHO DE 2009). Eles falam que 
não trabalham no lixo porque querem, mas por falta de 
opção. Quando o assunto é referente ao mau cheiro 
uma moradora do bairro, que já viveu do lixo, 
responde: “Quem trabalha no lixo tem o cheiro eterno, 
não há banho que tire a catinga”. Segundo eles (as) a 
melhor época de trabalhar é no verão, (apesar do mau 
cheiro), porém no inverno a situação é ainda pior por 
causa da lama. 

Outro fato interessante que veio como uma 
reclamação, diz respeito a uma época em que alguns 
carros depositavam no local carne e peixe, porém os/as 
catadores (as) não gostavam da presença de outras 
pessoas que por não terem o que comer aparecia neste 
dia, pois a informação era disseminada e vinham mais 

pessoas para disputar esses alimentos. Uma observação 
importante diz respeito à humilhação sofrida nesses 
momentos, segundo relatos, as pessoas que descarregavam 
tais alimentos tratavam quem estava ali como se fossem 
“animais”. Hoje muitos reclamam do fato das empresas 
terem deixado de levar esses alimentos, segundo 
informações o que jogam no lixo é arroz misturado com 
açúcar para que ninguém possa fazer o consumo desses 
produtos. Essa é a realidade das pessoas que vivem do 
lixão.

Porém, as pessoas que vivem dessa atividade precisam 
de uma atenção especial através de políticas públicas, pois 
além de ser uma atividade informal, quem vive diretamente 
no lixão está sujeito a contrair inúmeras doenças, visto que 
essa ocupação oferece riscos à saúde, pois é um trabalho 
insalubre e feito sem a mínima proteção. Além do mais, 
essas pessoas precisam ser tratadas como seres humanos e 
com isso recuperar a auto-estima perdida, sentindo-se de 
fato cidadãos e cidadãs. Para isso, conclui-se que se faz
necessário que eles (as) tenham apoio no que diz respeito a 
formações de cooperativas e associações, o que seria uma 
forma de saírem da exploração pela qual passam, visto que 
ainda lhes restam uma vontade de sair dessa condição de 
miséria.
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