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Resumo: 

Dentre os problemas ambientais que se apresentam na contemporaneidade, um dos mais 
graves está no lixo que produzimos. Este artigo se refere ao lixo da cidade de Ilhéus (BA). 
Dentro do trabalho de pesquisa para escrever nossa tese de doutoramento, incluímos a 
pesquisa da grave questão do lixo na cidade de Ilhéus (BA), abordando a questão social 
representada pelos catadores existentes no lixão, que foi construído como aterro sanitário, mas 
que nunca chegou a sê-lo. A primeira parte da pesquisa foi realizada há dois anos, quando os 
catadores atuavam de forma independente. Atualmente existe um projeto elaborado pela 
secretaria de ação social da prefeitura que já tem, como resultado, a associação dos catadores 
em cooperativa. Para a implantação do aterro sanitário é necessário retirar os catadores; 
implantar a coleta seletiva é a forma possível de inclusão dessas pessoas. 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Lixo. Reciclagem. 

 

 

 

 

Abstract: 

Among the environmental problems that arise in contemporary times, one of the most severe 
is the trash we produce. This article refers to the garbage produced in city of Ilhéus (BA). 
Within the research work to write our doctoral thesis, include serious research issue of 
garbage in the city of Ilhéus (BA), addressing the question posed by existing social pickers 
working at a rubbish dump, landfill, but that never worked. The first part of the survey was 
conducted two years ago, when scavengers acted independently. Currently there is a draft 
prepared by the Secretary For Social Action of the town that has, as a result, the Association 
of Pickers as a cooperative. For the deployment of the landfill is necessary to remove the 
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garbage collectors. Implementing selective collection of the garbage is the possible inclusion 
of these people. 

Key-words: Environmental education. Garbage. Recycling.
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Introdução 

As questões ligadas ao lixo estão sendo faladas, discutidas, abordadas sob as mais 

diversas formas: está na mídia, nos filmes, em documentários (um concorreu ao Oscar), nas 

novelas. Este trabalho é um artigo sobre o lixo produzido na cidade de Ilhéus (BA), local onde 

moramos, e apresenta parte da pesquisa que estamos desenvolvendo em nossa tese de 

doutoramento pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB. 

Lixo é aquilo que se joga fora, que não tem mais possibilidades de ser utilizado. Mas, 

nem tudo que se joga no lixo, pode ser assim classificado. A partir desta constatação 

descobriu-se no lixo, uma fonte de riqueza. As pessoas que deram utilidade a este material 

passaram a chamá-lo de material reciclável. Daí a justificativa para a palavra cornucópia no 

título: “corno mitológico, atributo da abundância, e símbolo da agricultura e do comércio” 

(Aurélio, 1986). 

Podemos afirmar que a história da humanidade apresenta fortes momentos de 

mudanças e um desses momentos foi a formação das cidades que, segundo os historiadores, 

surgiram na Mesopotâmia. Sabbatini vai mais longe quando afirma que “é possível que a 

etapa mais importante da história humana tenha sido a ‘invenção’ das cidades. Foi o ponto de 

partida para o desenvolvimento das primeiras civilizações” (in 

http://www.sabbatini.com/renato/correio/ciencia/). E foi com as cidades que a população pode 

crescer de forma considerável, alcançar o desenvolvimento tecnológico atual, mas também, 

produzir muito lixo. 

O lixo é consequência das ações humanas e deve ter começado a se apresentar como 

problema para as comunidades, a partir da formação das cidades, fato que deve ter acontecido 

aproximadamente 4.000 anos a.C. Segundo Le Goff, (1998, p. 25), “A cidade contemporânea, 

apesar das grandes transformações, está mais próxima da cidade medieval do que esta última 

da cidade antiga”. A cidade intra-muros da época medieval é modelo para a grande maioria 

das cidades brasileiras, onde as casas vão sendo construídas praticamente umas por cima das 

outras. Este fato é, também, um componente que dificulta o trato com o lixo, que acaba sendo 

descartado na própria rua, transformando-se em fonte de muitas doenças.  

Waldman (2010, p. 11) lembra que, o senso comum acredita que as questões relativas 

ao lixo são específicas da modernidade, e exclusivas da sociedade contemporânea. Mas que 

isso não é verdade. Quando, na pré-história, os grupos nômades, coletores e caçadores se 

alimentavam, os restos das refeições eram largados no solo e seguiam o ciclo natural de 



4 

 

decomposição. E, mesmo naquela época, as sobras poderiam alterar o espaço geográfico. O 

exemplo que o autor cita é o dos sambaquis. Diz ele: 

 
Os sambaquis constituem um entre muitos exemplos. Palavra de origem tupi 
(samba, conchas + ki, colina, amontoamento), o termo refere-se às elevações 
da topografia resultantes principalmente do acúmulo de conchas, esqueletos 
e do que sobrava das refeições dos ancestrais dos indígenas brasileiros. Dito 
de outro modo, os sambaquis têm origem em monumentais pilhas de lixo 
produzidas por grupos que ocuparam as regiões costeiras bem antes da 
chegada dos portugueses (p. 12). 

 

Enfrentar os problemas relacionados às questões ambientais é um desafio que nos foi 

colocado, principalmente pelas gerações nascidas no pós-guerra. O problema, que demorou 

séculos para ser criado, deverá ser resolvido em um espaço de tempo relativamente pequeno. 

Pela Constituição Brasileira de 1988, usufruir de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado é um direito de todos e, dever do poder público e da coletividade, defendê-lo.  

A partir dos anos 1960, quando foi dado o alerta, muita coisa já mudou, mas, por não 

ser fácil, há muito que fazer. Precisamos compreender que somente a percepção e a 

sensibilização para a “problemática ambiental e o incremento de competência técnica, voltada 

para a resolução, não expressam aumento qualitativo da consciência e do exercício da 

cidadania ecológica” (LOUREIRO, 2008, p. 91). As pessoas, de modo geral, já sabem que o 

problema existe, mas isso só, não é suficiente; é necessário mudar os paradigmas. 

Este artigo, que está inserido em um trabalho muito mais amplo, cuja pretensão é a de 

se transformar em ação continuada, apresenta apenas um viés do grande problema que a 

humanidade, como um todo, tem para resolver. Nosso trabalho está inserido em um projeto 

proposto pela Prefeitura Municipal de Ilhéus. O projeto governamental tem como objetivo, ao 

requalificar o aterro sanitário, que foi transformado em lixão, dar assistência aos catadores 

para que, uma vez sendo retirados do lixão, única fonte de renda que possuem, possam 

sobreviver com o material oriundo da coleta seletiva. 

 

Contextualização do local da pesquisa 

 

A cidade de São Jorge dos Ilhéus foi vila capital da Capitania dos Ilhéus, fundada na 

primeira metade do século XVI. Até o século XIX foi apenas uma vila no litoral brasileiro. A 

primeira riqueza explorada em suas terras foi a retirada do pau-brasil; posteriormente, a cana-

de-açúcar, mas, somente a partir dos anos 1850, o cacau, que havia sido trazido como tantas 
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outras plantas exóticas, se transformou em fonte de renda para sua população e motivo de 

crescimento populacional, quando um contingente significativo de pessoas começou ali a 

chegar, em busca do eldorado em que ela se transformara. 

Após cem anos de apogeu, o cacau deixou de produzir riqueza, por conta de problemas 

climáticos, de baixo preço no mercado internacional, mas, sobretudo, pela chegada da doença 

causada pela praga denominada Crinipellis perniciosa, popularmente conhecida como 

vassoura de bruxa. Este fato determinou mudanças estruturais na vida da região. A população 

migrou do campo para as cidades, o que provocou grande crescimento populacional na 

periferia das mesmas. Somente a cidade de Ilhéus recebeu, no início dos anos 1990, mais de 

cem mil habitantes. Podemos concluir que quanto mais pessoas existirem na cidade, maior é a 

produção de lixo e, o lixão existente à época, localizado às margens do rio Cururupi, 

precisava ser desativado e substituído. 

O aterro sanitário, construído pelo governo estadual através da Companhia de 

Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), e entregue à população em 2003, 

depois de poucos anos de uso, transformou-se novamente em lixão. E para complicar a 

situação, estavam vivendo no lixão do Itariri, e do lixão, mais de 100 pessoas, constituindo-se 

em problema social gravíssimo. 

Após estudo e diagnóstico da situação, a Conder foi chamada para resolver o 

problema. Desde 2008 este trabalho de requalificação do Lixão do Itariri está sendo retomado 

pela prefeitura, juntamente com a Conder, que contratou o Instituto Brasileiro de 

Administração Municipal (IBAM) para, juntos reverterem o quadro bastante grave encontrado 

no local, nascente de vários riachos e próximo ao reservatório de água que abastece a cidade. 

 

Com a palavra outros autores 

 

Para que haja eficácia na condução de modificação no tratamento do lixo, faz-se 

necessário a mediação da Educação Ambiental, mais do que como disciplina, como prática.  

De acordo com Loureiro: 

A Educação Ambiental é uma práxis educativa e social que tem por 
finalidade a construção de valores, conceitos, habilidades e atitudes que 
possibilitem o entendimento da realidade de vida e a atuação lúcida e 
responsável de atores sociais individuais e coletivos no ambiente 
(LOUREIRO, 2008, p. 69). 
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O autor afirma, citando Demo (1988) que, a educação, em termos genéricos e 

conceituais, é, essencialmente, política, porque político é o espaço de atuação humana em que 

nos formamos e moldamos as características objetivas que nos cercam. Loureiro afirma 

também que:  

A atuação educativa instrumental e acrítica, a partir da concepção do 
ambiente como algo reificado, facilita a perspectiva de que o que podemos 
fazer na práxis educativa é sensibilizar, minimizar, ou mitigar os problemas 
existentes no contexto atual, por uma correta gestão dos recursos naturais 
(LOUREIRO, 2008, p. 70). 

 

Segundo Freire (1996, p. 33) “Mulheres e homens, seres histórico-sociais, nos 

tornamos capazes de comparar, de valorar, de intervir, de escolher, de decidir, de romper, por 

tudo isso nos fizemos seres éticos”. E mais, que as questões ambientais envolvem, também, 

questões éticas. 

O ser humano, em sua significativa evolução tecnológica, esquece que o ter não 

substitui o ser; esquece que a construção moral, que conseguiu, ao longo do desenvolvimento 

da civilização, tem como principal finalidade regular a convivência entre as pessoas. Sem 

ética, sem respeito a princípios universais de dignidade para cada ser humano, é possível que 

a educação não consiga atingir seus objetivos. 

E quanto à Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999, dispõe sobre a educação ambiental, 

instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental. Com este artigo, pretendemos, de 

forma sucinta, demonstrar que é possível os catadores encontrarem dignidade de vida em sua 

atividade; eles são necessários à sociedade e podem transformar-se, tornando-se, como na 

palavra de um deles, agentes ambientais, implantando na cidade de Ilhéus (BA), o sistema de 

coleta seletiva, diminuído a quantidade de lixo depositado no aterro. 

 

O Lixo 

 

O lixo representa aquilo que não serve mais para ser utilizado, e é a sobra da ação do 

homem. O lixo sempre existiu, mas não chegava a representar um problema porque o número 

de pessoas sobre a face da Terra ocupava área pouco significativa. Atualmente passou a ser 

denominado de resíduo sólido e, segundo Waldman (2010), 

 
Decorrência da manifesta vocação das sociedades humanas para transformar 
o meio natural, o lixo é indissociável das atividades desenvolvidas pelo 
homem, tanto no tempo quanto no espaço. Assim sendo, sem que nesta 
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afirmação exista qualquer exagero, já nos primórdios da humanidade o lixo 
constituía um foco obrigatório de atenções (p. 11). 
 

Daí a conclusão de que chamamos de lixo a sobra do resultado da ação humana sobre 

a natureza, mesmo as mais simples. Isso acontece tanto na preparação, como no fim da vida 

útil de tudo que é processado. Podem ser as sobras dos alimentos processados, como os 

dejetos produzidos pelo metabolismo do nosso corpo. Tanto o lixo como os dejetos devem ter 

um destino separado das atividades comunitárias, de acordo com Eigenheer (2009). 

Ainda segundo este autor, estas questões são decisivas para o ordenamento urbano e 

“não fazem parte de nossa agenda cultural”. Eigenheer (2009) afirma acreditar que “as 

práticas de recolher e dar destino ao lixo e aos dejetos tem lugar de destaque em uma reflexão 

sobre os esforços civilizatórios da humanidade” (p. 16). Mas, fazer a diferença entre lixo e 

dejeto é algo bem recente, da segunda metade do século XX. 

Enquanto o homem habitava as savanas e as florestas, o lixo existia, mas não 

significava transtorno; passou a sê-lo com o surgimento das cidades. Foi no século XX, como 

resultado das descobertas da medicina e da microbiologia, que se verificou o significado real 

do problema. O local onde o lixo é depositado, seja lixão ou aterro sanitário, apresenta 

aspecto bastante desagradável, com forte mau cheiro, atraindo insetos e provocando doenças. 

E produz a pior das transformações, o chorume. De acordo com Waldman: 

 

Destaque-se que o chorume seria, ao lado do plutônio e da dioxina, uma das 
três substâncias mais perigosas produzidas pelo homem. O líquido (também 
conhecido como sumeiro, chumeiro, calda negra, líquido percolado ou 
lixiviado) se forma com a deterioração dos materiais putrescíveis presentes 
na fração úmida do lixo. À medida que percola pelos monturos, o chorume 
arrasta consigo metais pesados que se desprendem dos rejeitos que encontra 
pelo caminho. Por si só tal característica tornaria a calda negra uma ameaça 
direta ao meio ambiente e a todas as formas de vida. Porém, no que seria 
quase inacreditável, este fluido chega a ser, no tocante às demandas química 
e bioquímica de oxigênio, cerca de 200 vezes mais agressivo que o esgoto. O 
lixiviado literalmente devora o oxigênio das águas, eliminando a vida 
aquática e tornando-as impróprias para o consumo humano (WALDMAN, 
2010, p. 108, citando Waldman, 2006 e Cempre, 2000). 

 

É preciso que fique claro que esta região do sul da Bahia, onde está localizada a cidade 

de Ilhéus, qualquer que seja o local onde se deposite lixo deverá haver um “olho d’água”, ou 

ribeirão, que irão formar os rios da região. Poderão, ainda, contaminar os lençóis freáticos. 

Quando acumulado nas ruas, o lixo é levado pelas enxurradas, provocando enchentes e 

catástrofes. 
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De acordo com Eigenheer (2009, p. 63), pequenos, mas significativos avanços de 

ações de saúde pública podem ser detectados a partir do século XIV, cujo objetivo era tratar 

questões de saneamento e saúde em cidades da atual Alemanha. Essas ações evitaram grandes 

calamidades. 

O mesmo autor afirma que a coleta regular de lixo começou em Praga, a partir do ano 

de 1340; a partir de 1560, começou a coleta e a compostagem do lixo em Bruxelas. Mas foi 

em Berlim, a partir de 1624, que começaram a ser aperfeiçoadas as práticas no tratamento de 

resíduos sólidos. No decorrer do século XIX a utilização da fogueira inspirou a criação dos 

incineradores. 

Foi no século XIX, a partir do avanço da ciência e das pesquisas, que surgiram novas 

teorias sobre questões ligadas à saúde, principalmente com o surgimento da teoria microbiana 

das doenças, que aumentou a atenção das autoridades com relação ao lixo e aos dejetos. 

Apesar de terem ocorrido mudanças, ainda não se conseguiu resolver o problema do lixo, que 

sempre foi um problema difícil de resolver, e ainda continua sendo, apesar dos avanços 

tecnológicos. O planeta, que atingiu, em 2011, a marca dos sete bilhões de habitantes, que 

produzem lixo, como fruto da tecnologia sofisticada, consegue que o aumento da produção de 

lixo seja até seis vezes maior do que o aumento populacional. O destino do lixo em toda parte 

do planeta foi, ou ainda é, os rios, o mar e áreas limítrofes. 

Os atuais aterros sanitários, que utilizam impermeabilização do solo, tratamento do 

chorume e dos gases, o recobrimento e posterior paisagismo, só surgiram na segunda metade 

do século XX, segundo o mesmo autor. 

Ainda de acordo com Eigenheer (2009), a partir de 1993, na Alemanha, foram 

estabelecidos diferentes tipos de aterros sanitários; atualmente só é permitido o aterramento 

de materiais inertes e, cada tipo de lixo deve ter uma destinação específica. A matéria 

orgânica tem como destino a compostagem, as embalagens são recicladas e os produtos 

perigosos são incinerados. A Alemanha possui coleta seletiva em todo o país, seguindo a 

seguinte ordem: compostar, reciclar e incinerar. O que sobra é destinado ao aterro de 

materiais inertes. “O material incinerado faz parte do programa de ganho de energia, de custo 

alto, mas pago pelo contribuinte”. Podemos afirmar com o autor citado, que: 

 
Muito se avançou na questão de resíduos sólidos no século XX. Mas isto não 
significa que a questão da limpeza urbana, mesmo nos países desenvolvidos, 
esteja equacionada. Além disso, na maioria dos países os sistemas são 
inadequados. Não basta apenas incorporar tecnologia. É preciso custear o 
sistema, ter uma população que entenda que não apenas os processos de 
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produção, mas também os de “desprodução” precisam ser cuidados. 
Autoridades de governo norteadas pelo interesse público e por informações 
técnicas seguras são também garantia para uma boa gestão de resíduos 
sólidos (Eigenheer, 2009, p. 75). 

 

No Brasil não se tem registro sobre o desenvolvimento da limpeza urbana, por conta 

de nossa extensão continental e das desigualdades existentes nas diversas regiões. No Rio de 

Janeiro, capital do país, desde o tempo colonial, foi onde começou a preocupação com o lixo. 

Em 1864 foi implantado um sistema de esgoto em parte da cidade, que funcionou como fator 

que possibilitou a limpeza urbana voltada para o lixo. A limpeza pública era realizada, ora 

pelo poder público, ora por empresa privada. 

Entre os anos de 1876 e 1891, o governo imperial contratou a empresa de Aleixo Gary 

para recolher o lixo da cidade, tornando-se importante marco para a limpeza urbana da cidade, 

de acordo com Eigenheer. Foi a partir desta época, que os funcionários da limpeza pública, 

passaram a ser chamados de “gari”. Ao longo do século XX a questão da limpeza urbana na 

cidade do Rio de Janeiro, capital da República, não foi diferente de outras localidades do país. 

Entre os anos de 1865 e 1949 o lixo da cidade era despejado na ilha de Sapucaia; 

posteriormente foi utilizado o Retiro Saudoso, no Caju. No final da década de 1970, passou a 

ser utilizado o aterro não sanitário, localizado no município de Caxias, região metropolitana 

do Rio, denominado Jardim Gramacho. Mesmo sendo um aterro com pouco tempo de uso, 

sua capacidade foi esgotada e, no dia três de junho de 2012, encerrou suas atividades. 

Na cidade de Ilhéus (BA), local onde foi realizada nossa pesquisa, a primeira notícia 

que se tem sobre a coleta de lixo e limpeza urbana, foi dada pelo escritor Mário de Castro 

Pessôa, no livro que escreveu sobre seu pai, o intendente e mais tarde, prefeito da cidade, 

Mário Pessôa da Costa e Silva. Na obra está posto que, em 19 de janeiro de 1925, na presença 

do Intendente Municipal, “compareceu o cidadão Manoel Moscozo de Aragão”, quando foi 

comunicado de que sua proposta foi a escolhida, “entre as que se apresentaram em 

concorrência ao serviço de limpeza pública desta cidade, nos termos do edital de 15 de 

dezembro” do ano anterior (PESSÔA, 1994, p. 77). 

Pelo que consta no contrato, de acordo com Pessôa (1994, p. 78), o contratante obriga-

se a realizar o serviço de limpeza pública da cidade, envolvendo, dentre outros, os seguintes 

itens: capinação, varredura e raspagem dos logradouros públicos; limpeza e conservação das 

bocas de lobo, galerias e sarjetas; coleta e remoção do lixo das habitações particulares, 

estabelecimentos comerciais e industriais, repartições públicas, templos, quartéis, hospitais, 

remoção de entulho e animais mortos, limpeza da praia e tudo mais que for necessário. 
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Após essas considerações não é difícil perceber o aumento da produção de lixo no 

planeta. Entendemos que, este aumento exagerado dos resíduos sólidos, é fruto do estímulo ao 

aumento de consumo, reflexo da expansão do sistema capitalista. Nos dias atuais são sete 

bilhões de pessoas produzindo sobras, uns mais, muito mais, outros nem tanto, mas, ainda 

assim, é muito grande a quantidade de lixo que produzimos. A invenção do descartável só 

veio piorar o problema. Hoje tudo é vendido em sacos plásticos ou em embalagens 

descartáveis, que demoram uma infinidade de tempo para desaparecer na natureza. 

Outro problema da modernidade é a coleta de lixo. Segundo a revista Veja – 

sustentabilidade (p. 23), “enquanto no Japão e no Canadá a coleta é de 100%, na União 

Europeia é de 99% e nos Estados Unidos é de 95%, no Brasil a taxa é de 62%”. O lixo, 

resíduos sólidos, é um grande problema para as cidades, sejam grandes ou pequenas; 

principalmente depois que se descobriu que é fonte de doenças, permitindo a proliferação de 

insetos e bactérias. 

Para resolver o problema definitivamente, no dia dois de agosto de 2010, o então 

Presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva sancionou a Lei n° 12.305 que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos e altera a Lei n° 9.605/98. Pela Lei, a partir de 2014 

não deverá existir lixão nas cidades brasileiras. Eis um grande nó a ser desatado. 

 

Os Catadores 

 

Os catadores de materiais recicláveis são atores de indiscutível importância na questão 

da limpeza urbana. Eles estão presentes nas cidades há muito tempo, estão por toda parte no 

planeta e não representam um problema social da modernidade. São pessoas que vivem na 

parte mais baixa da pirâmide social, sobrevivendo das sobras dos mais favorecidos. Ainda 

assim, infelizmente podemos afirmar que representam atores de grande importância na 

limpeza urbana e na preservação ambiental. 

Emilio Eigenheer (2009, p. 114) relata sobre a presença de catadores de lixo na cidade 

do Rio de Janeiro, como habitantes das ilhas de Sapucaia e do Bom Jesus, na baía de 

Guanabara, local onde era depositado o lixo. Desde 1806, antes mesmo da chegada da Família 

Real ao Brasil, o Jornal do Commércio já publicava notícias desses atores sociais, que 

sobreviviam do que catavam no lixo. O jornal afirma que “a quantidade de lixo era tão grande 

que estava aterrando a baía de Guanabara. A edição datada de 5 de janeiro de 1895 faz a 

seguinte pergunta: “Sabem vosmecês, qual a industria mais curiosa do Rio de Janeiro? A do 
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lixo, com laboratório nas ilhas da Sapucaia e do Bom Jesus”. E continua, afirmando que o 

lixo já aterrou parte do mar, em “um único banco de imundices acumuladas”. Os moradores 

das ilhas recorreram às armas para afugentar os catadores. 

Ainda de acordo com as notícias do jornal, os catadores seriam imigrantes espanhóis 

que “vivem da exploração do lixo, como se explora uma empresa grande, complicada e 

rendosa”. Eles viviam de forma cooperativa, dividindo entre eles o que arrecadavam. “Tudo 

ali é aproveitado, renovado e reutilizado”. Eles utilizavam até os víveres deteriorados, como 

alimento, para o sustento do grupo. Eram em número de 40 ou 50 e habitavam “um alpendre 

construído no meio da Sapucaia”. Este, portanto, não é um problema do nosso tempo.  

 
 

A pesquisa 

 

No ano de 2010 um grupo de alunos do primeiro semestre do Curso de Direito da 

Faculdade de Ilhéusii, sob nossa tutoria, realizou, no Trabalho Interdisciplinar (TI) um 

trabalho de pesquisa sobre o Lixão do Itariri. O resultado do trabalho foi transformado em um 

vídeo, cujo título é “A dura vida dos catadores de lixo”. O objetivo daquele trabalho foi 

mostrar de forma evidenciada as dificuldades e as diferenças sócio-econômicas e culturais 

enfrentadas pelos catadores, tanto para desenvolverem suas atividades, como para serem 

reconhecidos profissional e socialmente. 

À época foi pesquisado o perfil dos catadores. No trabalho está posto que: 

“desempregados, ex-presidiários, jovens e velhos, encontram no lixo uma alternativa para o 

que se pode chamar de sobrevivência” (p. 4). 

Era evidente para os alunos que escreveram o trabalho, a importância dos catadores na 

questão ambiental do lixo.  Diziam eles que: “o segmento dos catadores de materiais 

recicláveis, além de terem um importante papel na economia, caracterizam-se como sujeitos 

sociais de transformação ambiental e sua ação minimiza o quantitativo de lixo a ser coletado”. 

Esta ação amplia a vida útil dos aterros sanitários. Os autores do trabalho viam os catadores 

como geradores de bens e serviços e impulsionadores do setor econômico de reciclagem. E 

também como “um dos trabalhos mais sacrificados do mundo”. 

Ainda de acordo com o trabalho dos estudantes do primeiro semestre do curso de 

Direito da Faculdade de Ilhéus: 

É necessário que a prefeitura crie oportunidades através de associações e 
cooperativa para legitimar o lixo para o próprio catador e deste para a 
sociedade, para que o lixo deixe, de apenas representar rejeito que o 
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caminhão de lixo leva embora, digno de humilhação para quem dele faz uso, 
para ser mais fortemente percebido como resíduos, como material reciclável, 
isto é, aquilo que ainda pode ser aproveitado, que tem valor comercial (p. 4-
5). 

 

Dois anos se passaram desde que aquele trabalho foi realizado. Nestes dois anos muita 

coisa aconteceu, posto que, a velocidade de mudança é uma das marcas da 

contemporaneidade. Voltamos a procurar os catadores do lixão do Itariri. 

A Prefeitura de Ilhéus, vendo-se diante de um grande problema, representado pelo 

rápido esgotamento do que deveria ser um aterro sanitário, que voltara a se tornar lixão e 

diante do quadro social que o mesmo apresentava, decidiu por fazer um novo projeto com a 

Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (CONDER), para a requalificação do lixão 

e sua transformação em aterro sanitário. 

A partir de 12 de maio de 2011, colecionamos 10 matérias publicadas pelo principal 

jornal local, o Diário de Ilhéus, a respeito do Aterro Sanitário do Itariri, e as providências 

tomadas. A primeira delas, cujo título é “Projeto no aterro ganha apoio de Ong”, fala das 

providências tomadas pela prefeitura municipal e seus parceiros, no sentido de dar 

continuidade e andamento ao projeto. Naquele momento foi firmada uma parceria com a 

organização não governamental (ONG) Compromisso Empresarial com a Reciclagem –

Cempre – “que vai disponibilizar equipamentos, graças à parceria mantida com a iniciativa 

privada, a exemplo de máquinas de prensa, empacotadeira, entre outras” (Diário de Ilhéus, 

12.05.2011). 

Desde o ano de 2011, muita coisa foi realizada. Os catadores já formaram uma 

cooperativa – a Cooperativa dos Catadores de Resíduos Sólidos Recicláveis Consciência 

Limpa (COOLIMPA). De acordo com matéria publicada em dois de dezembro de 2011, o 

prefeito municipal assinou, dias antes, em 30 de novembro, o termo de concessão e uso, 

permitindo que a Coolimpa utilize, pelo período de 20 anos, uma área contígua ao aterro 

sanitário do Itariri, cuja finalidade é a construção de galpões de triagem, separação, prensa e 

comércio de resíduos sólidos. O jornal afirma, ainda, que a notícia foi bastante comemorada 

pelos catadores e que este projeto é um “passo definitivo para a consolidação do Programa de 

Coleta Seletiva na cidade”. 

O mesmo jornal, Diário de Ilhéus, publicou inúmeras matérias sobre o assunto. Foram 

realizados diversos encontros, seminários e palestras; muitas notícias alvissareiras foram 

publicadas, mas o discurso tem um visível descompasso com a realidade. Como exemplo 

desta afirmativa, podemos colocar o que se segue, no citado jornal (17.03.2012). 
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COLETA DE LIXO TERÁ MUDANÇAS NO MUNICÍPIO. 
A Prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a 
partir da próxima segunda-feira (19/03) vai adotar uma série de mudanças no 
sistema de coleta de lixo da cidade. O objetivo é melhorar a limpeza pública, 
garantir a participação e a colaboração da comunidade e dar início definitivo 
ao programa de coleta seletiva em Ilhéus. Inicialmente o novo sistema de 
coleta será desenvolvido nos bairros da zona sul, mas a partir do mês de 
abril, será adotado nos mais diversos pontos da cidade. 

 

Este artigo está sendo escrito em junho de 2012, mas ainda não se sabe quando a 

coleta seletiva terá início. A cada reunião realizada, decisões são tomadas e datas são 

marcadas, com relise sendo distribuído fartamente para a imprensa local. O mais grave que se 

apresenta, é que os catadores estão sendo retirados definitivamente do aterro, perdendo sua 

fonte de trabalho e renda. O clima gerado pelas decisões tomadas e não cumpridas, como 

também, pela alternância de decisões contraditórias está gerando desconfiança e insegurança 

nos catadores. Devemos destacar, entretanto, o importante papel do Ministério Público, que 

tem feito forte pressão, no sentido de assegurar aos catadores da Coolimpa o direito de 

continuar atuando para conseguirem manter-se e às suas famílias. 

Outro fator relevante que deve ser relatado é a Parceria Público-Privada (PPP) que foi 

firmada, neste ano de 2012, com a Faculdade de Ilhéus, instituição da qual fazemos parte, 

como professora. A partir do nosso interesse e aproximação do projeto, fomos convidados a ir 

além da nossa proposta, que é parte do nosso projeto de doutorado. Pretendíamos participar da 

implantação do projeto da coleta seletiva na zona sul da cidade, atuando junto às escolas, com 

ações que pudessem transformar os alunos em multiplicadores, junto às suas famílias. 

A partir de nossa participação nas reuniões, foi proposto pelo Grupo de Trabalho 

(GT), que a Faculdade de Ilhéus participasse como parceira, colaborando na qualificação 

profissional dos catadores. Assim é que, no último dia 26 de maio, 25 catadores foram 

deslocados de suas casas para a sede da Instituição de Ensino Superior, quando teve início o 

trabalho proposto. Cinco professores falaram para estas pessoas, no sentido de despertá-los 

para uma nova realidade, um novo horizonte que se coloca em suas vidas. O coordenador do 

curso de enfermagem, prof. Robson Vidal, ao realizar sua palestra, descobriu que cuidados 

mínimos necessários para a saúde do ser humano, como a prática da vacinação, passa ao largo 

da vida destas pessoas. Eles não possuem cartão de vacina e a maioria nunca recebeu uma 

dose sequer. Foi assinada a parceria entre a Faculdade de Ilhéus, através do seu diretor geral, 

prof. Almir Milanesi e o grupo de trabalho (GT), acordando que os alunos da IES prestarão 
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suporte jurídico, administrativo, contábil, através dos cursos de Direito, Administração e 

Ciências Contábeis, bem como de saúde, através dos cursos de Enfermagem e Nutrição. 

 

Considerações finais 

 

A construção deste artigo deve-se ao fato de termos certeza de nossa responsabilidade, 

como educadora, na participação da busca de soluções nas questões sociais e ambientais. 

Diante da responsabilidade que vemos em tal incumbência, a mesma tem se tornado 

uma fonte permanente de estudo, de busca por novos trabalhos publicados, para que possamos 

construir, da melhor forma possível, juntamente com nossos alunos um conhecimento 

reflexivo. Ir além do conteúdo, procurar descobrir de que forma podemos nos transformar em 

cidadãos participativos e colaboradores na melhoria das questões ambientais. 

De tantos problemas que temos para resolver, no sentido de tornar o mundo um local 

melhor, mais habitável e próprio para a manutenção da vida, um deles, sem dúvida é o lixo. 

Sabemos que esforços estão sendo realizados, mas o problema ainda está sendo postergado, 

posto que estas ações não fazem parte de “nossa agenda cultural”. O Governo Federal impõe, 

através do aparato legal, a implantação de uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas 

sabemos que não é assim que as coisas funcionam, principalmente no Brasil, país que tem a 

característica de ser formado por uma população que gosta de transgredir. Há que se fazer a 

transformação pela educação. As novas gerações deverão ser educadas na nova ordem. 

O maior problema que se apresenta, é que, a implantação de uma Política Nacional 

para a Educação Ambiental, implica em mudança de comportamento. Para que esta mudança 

radical de comportamento seja possível, é necessário que haja mudança de mentalidade. As 

pessoas estão acostumadas com as facilidades alcançadas, pela tecnologia, para utilização dos 

recursos naturais, e por isso não é fácil mudar. 

Em junho de 2012 acontece a “Rio + 20”. Vinte anos se passaram desde a Conferência 

do Rio, a Eco 92. O compromisso assumido naquela época, por representantes de 170 países 

no sentido de se construir um “mundo socialmente justo e ecologicamente equilibrado” está 

longe de ser alcançado. O problema só cresceu. A população mundial cresceu, desde a Eco 92 

em, pelo menos, 1,5 bilhão de pessoas; o crescimento da produção de lixo foi maior do que o 

crescimento populacional. 

Esperamos conseguir, um grupo cada vez maior de pessoas atuando neste sentido, 

reverter o quadro que está posto. Acreditamos que é possível. Acreditamos que é possível a 
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distribuição mais equânime da cornucópia; da construção de um mundo mais justo, mais 

humano, onde a distribuição de riquezas produzidas seja utilizada, não por uma minoria 

privilegiada, mas pelo maior número possível de homens e mulheres que habitam este 

maravilhoso planeta Terra.  
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