
 

1 

                   

EM TEMPOS DA BARBÁRIE SOCIAL: da negação do trabalho ao lixão como forma de 

sobrevivência em Breves 

 

Danielson Correa Leite1 
Diones Leite dos Santos2 

 
 

RESUMO 
 
Este trabalho tem o objetivo de analisar o processo de 
expropriação dos indivíduos sociais que sobrevivem do lixão do 
município de Breves – Marajó – Pará. Processo este que se 
consolida através da negação do trabalho dentro da sociedade 
capitalista, engendrando a precarização da vida humana e o 
desenvolvimento do imaginário da barbárie social. 
Compreendemos que o processo de reestruturação do mundo 
do trabalho e o aumento contínuo do exército industrial de 
reserva e do desemprego estrutural, implicaram em alternativas 
aos trabalhadores expulsos do mercado de trabalho no 
município e, por isso, tiveram que buscar as formas 
precarizadas de sobrevivência.  
 
Palavras-chave: Trabalho, Barbárie Social e Lixão.  

 
ABSTRACT 
 
This article aims to analyze the process of expropriation of 
social individuals who survive the landfill in the municipality of 
Breves - Marajó - Para process that consolidates this through 
denial of labor within capitalist society, engendering the 
precariousness of human life and the development of the social 
imaginary of barbarism. We understand that the process of 
restructuring the world of work and the continued rise of the 
industrial reserve army and structural unemployment, workers 
involved in alternative expelled from the labor market in the city 
and therefore had to seek the precarious forms of survival.  
 
Keywords: Work, Social and Barbarism Dump. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta temática investigada é fruto de um Trabalho de Conclusão de Curso 

apresentado à banca examinadora do curso de Serviço Social da Faculdade de Serviço 

Social do Campus Universitário do Marajó-Breves, vinculada à Universidade Federal do 

Pará. Nele, tentamos apreender as determinações do objeto de estudo, pautadas como 

recorte histórico-concreto (delimitado por sermos sabedores das expressões percebidas 

pela realidade das condições locais) que de certa forma passa a ser operada pelo conjunto 

das ações e complexões que são vivenciados pelo capital e seu ordenamento social, assim 

como por nossa relação vivenciada pelo ensino da prática através do estágio supervisionado 

em Serviço Social. Para tanto, acreditamos que o estudo proposto vem contribuir para 

entendermos um pouco mais sobre a forma de trabalho dos homens e mulheres e suas 

relações no lixão do município de Breves.  

 

2 ENTENDENDO O SOCIOMETABOLISMO DA BARBÁRIE E SUAS EXPRESSÕES NA 

CONTEMPORANEIDADE. 

 

A barbárie social criada e recriada pela sociabilidade burguesa, em suas formas 

tanto objetivas como subjetivas, implica o retrocesso do ser social as barreiras naturais. Isso 

acontece porque o capital, ao levar aos extremos seus imperativos expansionistas, 

outorgado pela lei geral da cumulação capitalista acaba acirrando suas contradições fulcrais 

e subsumindo o humano genérico e singular aos seus ditames irracionais. As relações 

sociais, assim, acabam retroagindo a sua forma anterior, no qual as barreiras naturais ao 

invés de retroagirem, avançam sobre a consciência humana, imprimindo-lhe, não mais seu 

caráter civilizatório, mas, agora, uma forma animalesca de reprodução social.  

A barbárie social, resultante do histórico processo de espoliação do ser social, 

portanto, é motivada através do próprio sistema sociorreprodutivo do capital, que engendra, 

pela sua natureza, o pauperismo e tudo aquilo que lhe é inerente (a superpopulação relativa 

ou o exército industrial de reserva) desde os tempos mais áureos do desenvolvimento 

capitalista, assim como de suas condições de pré-existência.  

Atualmente podemos constatar que o precário mundo do trabalho, nascido sob a 

égide da produção destrutiva do capital, acaba sendo “um dos sintomas da barbárie social 

do século XXI” (ALVES, 2007, p. 106) que mais são afetados pelo processo irracional em 
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jogo. A totalidade da classe-que-vive-do-trabalho3 é, dessa maneira, aviltado ao extremo 

com este processo em curso. Sabemos que, diante do quadro conjuntural que as 

transformações societárias iniciadas a partir da década de 1970 estabeleceram, impactaram 

na forma de ser da classe trabalhadora moderna (ANTUNES, 2009). 

Ademais, 

[...] no cenário do capitalismo global aumentou, com certeza, o contingente 
estagnado da superpopulação relativa e a massa do lumpemproletariado. Sobre o 

profundo sedimento da superpopulação relativa, o lumpemproletariado, Marx tinha 
observado no século XIX: “Ele pertence ao faux frais da produção capitalista que no 
entanto o capital sabe transferi em grande parte de si mesmo para os ombros da 
classe trabalhadora e da pequena classe média (MARX, 1988). É o que ocorre hoje, 
quando o custo da nova precariedade social, os falsos custos (faux frais), recaem 
sobre o mundo do trabalho através da dessocialização da classe do trabalho, cuja 
maior expressão é dada pelo desmonte dos sistemas de previdência social pública e 
universal; dos consentimentos espúrios e do novo imaginário da barbárie social. São 
expressão daquilo que Antônio Gramsci caracterizou como sintomas da morbidez 
social, expressão da crise do Estado e de um período em que o velho já deixou de 
ser e o novo não chegou (ALVES, 2007, p. 109-10). 

Não podemos negar, entretanto, que a precarização do trabalho, atualmente, toma 

contornos antes inimagináveis.   Isto porque os limites de acumulação e concentração de 

capital foram rompidos até os seus limites estruturais (MÉSZÁROS, 2002), isto é, que não 

permitem seu próprio controle pelo capital, e, portanto, a incontrolabilidade irracional 

suprimiu de uma forma cega às barreiras que sustentavam a acumulação de capital, 

expulsando um grande contingente de trabalhadores em todo o mundo do circuito produtivo, 

o que fazem, por conseguinte, permanecerem imersos numa condição de proletariedade 

(ALVES, 2007, p. 122).   

Nesse constructo emaranhado de contradições, a precarização do trabalho, nas suas 

múltiplas determinações, aparece confundida com a precarização da condição humana. 

Entendemos, portanto, que esta condição é inerente às mazelas deixadas pela sociedade 

do descartável (MÉSZÁROS, 2002), ou seja, “no bojo desta etapa tardia do 

desenvolvimento do sistema, constitui-se [...] um sócio-metabolismo da barbárie” e que, por 

isso, “a precarização do trabalho em suas múltiplas dimensões é apenas um elemento 

residual deste sócio-metabolismo de novo tipo” (ALVES, 2007, p. 125). 

Para Alves (2007), neste início de século XXI, tomado pela intensa precarização do 

trabalho e pela “ideologia” da flexibilização e da empregabilidade, o mundo do trabalho toma 

contornos de uma intensa e fantasmagórica barbárie social. Não se pode admirar, 

entretanto, que esta situação, vivenciada por um terço de toda a humanidade (cf. Mészáros 

2002), seja resultado dos intensos processos de exploração do trabalho, viabilizado pelos 

                                                           
3
 Para Antunes (2011) a classe-que-vive-do-trabalho dá um sentido ampliado à classe trabalhadora, 

pois engloba tanto aqueles que vendem sua força de trabalho como mercadoria, como aqueles 
pertencentes à superpopulação relativa.  
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métodos e técnicas de organização que o processo de trabalho está imerso, no qual vem 

atirando milhões de pessoas no chamado desemprego estrutural.  

Para este autor, os trabalhadores que estão “excluídos” da produção social, ou seja, 

aqueles que pertencem ao exército industrial de reserva ou a superpopulação relativa vem 

cumprindo um papel mais que importante neste estágio do capitalismo tardio.  Em primeiro 

lugar, o autor se indaga da seguinte maneira: “Qual a função social dos trabalhadores 

„supérfluos‟ do sistema do capital?” (ALVES, 2007, p. 127); e em segundo lugar, podemos 

alargar sua indagação se propomos a seguinte pergunta: E de que se diferencia a sua 

função social hoje? Para obtermos uma resposta, pelo menos plausível, podemos responder 

de acordo com o pensamento de Alves (2007, p. 127): 

Os proletários “excluídos” não são tão supérfluos como podemos supor. A 
exacerbação da superpopulação relativa em seus componentes estagnados possui 
uma função dinâmica na ordem vigente. Isto é, a liberação de trabalhadores aparece 
como um contingente de miseráveis cuja única função social é instituir em suas 
múltiplas impressões midiáticas, o imaginário do sócio-metabolismo da barbárie. De 
certo modo, o crescimento do precário mundo do trabalho e de seus componentes 
estagnados nos grandes centros urbanos contribui menos para a dinâmica da 
acumulação de valor e mais par a dinâmica sócio-reprodutiva do consentimento 
simbólico da ordem do capital. Enfim, o sócio-metabolismo da barbárie, cujo 
processo de precarização constitui um de seus elementos compositivos, possui um 
vínculo estrutural com os consentimentos espúrios e a “captura” da subjetividade 
operada pelo capital nos locais de trabalho.   

O precário mundo do trabalho e toda a heterogeneidade que perpassa a sua 

essência no presente estão travejados do sociometabolismo da barbárie. Este contexto 

conjuntural de ofensiva neoliberal, de contrarreforma do Estado, de precarização da 

condição humana ou pelo mesmo do trabalho, etc., mostra-se pela grave crise política e 

ideológica que vem passando a burguesia diante das lutas de classes em todo o mundo, o 

que não impediu, no entanto, que esta expressão da barbárie se acirrasse; enfim, todo este 

contexto conjuntural de lutas sociais por reivindicações de direitos de cidadania foram 

arrebentados por uma incontestável barbarização da vida social nas esferas ídeo-políticas, 

que nem ao menos a cidadania burguesa pode responder civilizadamente.  

Tendo por base as contradições do capital e de sua estrutura metabólica corrosiva, 

nos faz apontar e acreditar que a barbárie se faz externalizar no e pelo processo de 

precarização do trabalho e das condições da vida humana, e não simplesmente entendê-los 

envoltos por um imaginário midiático, eleitoreiro e funcional ao sistema de sociometabolismo 

do capital representados nos miseráveis que compõe a superpopulação relativa dos dias 

atuais. Pois eles, “os novos miseráveis da ordem burguesa são servos da produção do 

imaginário da barbárie social, elementos sociais tão indispensáveis para a tessitura dos 

consentimentos espúrios de operários e empregados” (ALVES, 2007, p. 127).  
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3 A BARBÁRIE SOCIAL EM BREVES, PRESENTE NA ALTERNATIVA DO LIXÃO COMO 

FORMA ESCAMOTEADA DA NEGAÇÃO DO TRABALHO. 

 

Na sociedade comandada pelo capital, tudo é supérfluo, descartável, enfim, tudo se 

desmancha no ar.  Os indivíduos sociais que sobrevivem do lixão (isto é, constituídos de 

tudo aquilo que é descartado pela sociedade onde impera o valor de troca e a taxa 

decrescente do valor de uso das mercadorias), são expressões das contradições 

estabelecidas em seu interior. São seres sociais expropriados de toda a essência humana, 

que perpassa tanto os direitos sociais (burgueses), quanto à própria dignidade humana. 

A barbárie social no qual aqueles indivíduos objetam, isto é, a condição de 

precarização da vida humana e de negação do trabalho como condição ontológica de 

reprodução da vida em sociedade, é ocasionada não por obra divina, mas sim pelo modo 

como os homens estabelecem as relações sociais. Dessa maneira, negando o que de mais 

ontológico existe para o humano singular e genérico (o trabalho), a sociedade em que eles 

vivem negam-lhes também sua humanidade “rica” (parafraseando Marx) e gera-se, portanto, 

uma expropriação de realização dessa condição, que se resume pelo fato de vivenciarem a 

barbárie numa forma extremamente perversa entre todas as suas determinações na esfera 

da vida social.    

A condição de proletariedade do ser-social-brevense-que-vive-do-trabalho é 

determinado pelas relações estabelecidas pelo mundo dos homens. A negação do trabalho 

e a alternativa do lixão como forma de sobrevivência no município de Breves foi uma 

construção historicamente determinada pela ofensiva do capital sobre esta região. Esta 

ofensiva legou aos trabalhadores do município um estado de barbárie social, refletidos pelo 

desemprego estrutural, pela precarização do trabalho e da vida humana, ou seja, pela 

negação das condições humanamente realizáveis do ser social.  

Segundo estimativas da OIT (2013), os próximos anos não serão nada satisfatórios 

para a economia. A taxa de desemprego, que vem crescendo exorbitante desde a crise 

cíclica financeira de 2008, continuará aumentando o exército de desempregados no mundo 

inteiro. Segundo o relatório institucional, o desemprego estrutural deste começo do século 

XXI é concomitante a crise de 2008 – mas devemos o seu vinculo à irreversível crise 

estrutural do capital.  

Um aumento de desempregados, desde 2012, já totalizava 32 milhões de novos 

desempregados e, também, uma cifra de 30 milhões de seres humanos que nem chegaram 

ou desistiram de procurar um emprego. Dessa maneira, as estimativas da OIT (2013) são 

bastante pessimistas (como já era de esperar); segundo as tendências atuais, o 



 

6 

                   

desemprego se agravará ainda mais e, portanto, pode-se chegar a cifra de 215 milhões de 

desempregados em 2018 (sem contar àqueles que vivenciam relações de trabalho 

precarizadas), ou seja, 13 milhões de novos desempregados em todo o mundo nos 

próximos 4 anos. 

Dessa maneira, a negação do trabalho é legada à um passado histórico de 

expropriação e de exploração do ser social brevense. Essa característica historicamente 

determinada vem à tona quando a alternativa de sobreviver do lixo, expressada por dezenas 

de indivíduos sociais, ganha relevo em detrimento da negação do direito ao trabalho imposto 

pela sociedade comandada pelo capital.  

Segundo informações dos moradores locais, na área do lixão vivem 4 (quatro) 

famílias com aproximadamente 5 (cinco) moradores em cada residência. Estas famílias 

vivem em habitações de extrema precariedade e se contamos os cômodos existentes em 

cada uma delas existe apenas 1 (um) por residência. Contando aquelas pessoas que não 

moram no local, mas que sobrevivem de lá, as informações revelam que existam 

aproximadamente 10 (dez) famílias com 5 (cinco) agregados em cada.  

Todos os entrevistados não possuem escolaridade e, por consequência disso, a 

maioria de seus familiares e agregados também não. Há, portanto, um ciclo da pobreza 

neste local que acaba revelando uma faceta do modus de vida daquelas mesmas famílias.  

  D. M, uma das moradoras que mais tempo vive por aquelas redondezas diz que nunca 

estudou, tem 7  (sete) filhos, mora aproximadamente há 34 (trinta e quatro) anos no local, 

veio do interior do município “para melhorar de vida”. Para ela, existiria outro lugar para 

viver, “porque na cidade é muita confusão e violência” e que aquele seria o “melhor lugar 

para viver”. A mesma já trabalhou “em serraria como cortadora”4 e perdeu o emprego 

porque “não precisaram” mais dos seus serviços.  

Chamamos a atenção do leitor para dois pontos fundamentais do nosso trabalho, de 

que existem pelo menos duas constantes nas falas dos nossos entrevistados: o desemprego 

estrutural e a vinda para o município para trabalhar nas madeireiras que, naquele período, 

estavam em expansão na região engendrando uma superexploração da força de trabalho, 

mas que, mesmo assim, não conseguiram absorver toda a força de trabalho disponível, 

gerando desde aquelas épocas um desemprego crônico. 

Ainda segundo a entrevistada, ela não tem acesso a quaisquer tipos de serviços 

públicos (saúde, educação, esporte, arte, etc.), é aposentada, mas, para completar a renda, 

tem que fazer coletas de matérias-primas como metal e garrafas do tipo peti para reciclar e, 

                                                           
4
 Cortador (a), dentro do ciclo madeireiro, se refere ao trabalhador (a) que é responsável pelo corte da 

matéria-prima (madeira) na floresta.  



 

7 

                   

ainda, cultiva mandioca5 para, na sua “tapera”6, transformar em farinha7 o seu consumo e de 

sua família e a possível venda do produto. Sua renda mensal é medida apenas pela sua 

aposentadoria, que se caracteriza pela principal renda familiar. Ainda segundo ela, a área é 

caracterizada pela presença constante de doenças infectocontagiosas, especialmente a 

malária. Para concluir, percebemos que na sua família há uma incidência de adolescentes 

em situação de ato infracional, e um nível alto de alcoolismo entre seus membros, pelo 

menos em um deles.  

  O Sr. S1 tem 49 (quarenta e nove) anos e vive no local a aproximadamente 8 (oito) 

anos, nunca estudou porque precisou “trabalhar desde os doze ano na serraria” . Apenas 

nesta afirmação percebemos que o trabalho infantil está impregnado na sua história de vida. 

O entrevistado se reportou do interior do município de Breves, precisamente do “rio 

Piranha”, com o intuito de “melhorar de vida”. É interessante observar que o entrevistado 

mora sozinho no lixão e, através da renda que retira dos resíduos sólidos sustenta sua 

esposa e mais 6 (seis) filhos. Assim como a D. Maria, Salomão diz que poderia existir outro 

lugar para viver, porém, como não “consegue trabalho” não pode “fazer nada”. Para ele, sua 

vida se resume pelos resíduos sólidos que “cata de noite” e “pela roça que cuida de dia” no 

qual planta abacaxi, mandioca e macaxeira.  

Segundo o mesmo não tem acesso a nenhum tipo de serviço público, apenas suas 

necessidades imediatas são atendidas como a permanência no Programa de Transferência 

de Renda Condicionada (PTRC), o Programa Bolsa Família (PBF) do governo federal. Sua 

renda mensal familiar está na cifra do que a família recebe com o programa de redistribuição 

de renda, que se estabelece no percebimento de R$ 300,00 mensais. Assim como D. M, 

também revela a grande incidência de casos de malária ocasionada pela existência do lixão.  

Salientamos que da família do entrevistado, ele e mais 2 (dois) filhos são 

economicamente ativos, mas estão desempregados e, diz que estão economicamente 

inativos porque não “tem emprego mesmo” e “não por causa de estudo” ou qualificação 

profissional.  

O Sr. S1 há pelo menos 8 (oito) anos – tempo que vive no lixão – está 

desempregado e, segundo o mesmo, a sua demissão “na serraria era porque não estavam 

mais precisando” dele, o que acaba confirmando que o desenvolvimento do desemprego 

estrutural no município se dá simetricamente à expansão da superpopulação relativa 

crônica, acirrada paulatinamente pela crise que o ciclo madeireiro impactava nesta região.  

                                                           
5
 Raiz de espécime nativa da região norte do Brasil que serve de matéria-prima para a produção de 

farinha. 
6
 Casebre que transforma a matéria-prima mandioca em farinha. 

7
 Alimento típico da região marajoara, obtido a partir do processo manual de coleta da mandioca.  
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Salientamos que antes dele estar desempregado, assim como D. M, trabalhava em 

serraria; exercia a função de galgador8, foi promovido a bitoleiro9 e logo em seguida à 

serrador10, depois demitido. O Sr. S1, ao contrário dos outros entrevistados, é o único que 

cria alternativas além das impostas pelas condições de vida no lixão, como por exemplo, a 

diversidade dos produtos agrícolas que produz para o próprio consumo e de sua família e 

vende o excedente da produção para adquirir outros derivados de gêneros alimentícios, 

calçados, vestimentas, etc. 

O Sr. S2, que “criou neto e filho aqui”, mora naquele local há mais tempo. Assim 

como D. M e o Sr. S1, nunca estudou, vive por lá a aproximadamente 55 (cinquenta e cinco) 

anos e tem na sua família 3 (três) membros. É interessante observar que o entrevistado não 

sobrevive do lixão, mas mora no mesmo.  

O que podemos observar com isso fora a renda de sua família que chegava, 

segundo ele, a aproximadamente R$ 1.000,00, o que seria muito alto diante da miséria e do 

pauperismo naquele local. Essa renda se dá porque se encontra aposentado e ainda presta 

alguns serviços no qual se aposentou, além de plantar mandioca e alguns derivados 

alimentícios. Ele mora no local do lixão por que a sua residência atual é fruto da herança 

familiar deixada pelo avô ao seu pai e do seu pai a ele e não por escolha sua. O que 

determinou a decisão de ir morar e permanecer no local foi que sua casa, no município, 

havia sido queimada por causas não especificas por ele.  

Segundo o mesmo, assim como D. M e o Sr. S1, vive numa área de risco de 

doenças infectocontagiosas, mas que nenhum membro de sua família ficou doente por 

causa disso. Também, segundo o Sr. Santana, ele e sua família não acessam qualquer tipo 

de serviço público. Ou seja, isto mostra uma ausência do Estado na vida daquelas famílias e 

                                                           
8
 Esta nomenclatura está associada à uma especialização do trabalho dentro da lógica de exploração 

típico das madeireiras  que se instalaram nesta região. A função de galgador passa pelo processo de 
acabamento do produto manufaturado nas empresas madeireiras, ou seja, é dependente de uma 
divisão do trabalho manual dentro das mesmas, que é ulterior a etapa de trabalho dos bitoleiros e 
serradores. A matéria-prima o qual está ligado esta especialização do trabalho é a madeira 
propriamente dita, posteriormente transformada, quando passa pelo processo de corte. É este 
profissional especializado que cuida para que o produto final adquira a forma determinada pela 
empresa capitalista madeireira, pois seu trabalho está inserido, nesta divisão do trabalho, no 
processo de acabamento do produto final. 
9
 Assim como o galgador, possuidor de certa especialização do trabalho dentro da empresa 

capitalista madeireira, com todas aquelas características, o bitoleiro tem como função principal fazer o 
corte da madeira de acordo com as determinações impostas dos seus empregadores, de uma 
maneira mecânica e aleatória. Cada tipo de corte feito por este profissional implicará no produto final.    
10

 O serrador de madeira, dependente do trabalho do bitoleiro, por ser concomitantemente 
cronológico à ele, também é possuidor de uma certa especialização do trabalho coletivo dentro da 
lógica de exploração da madeira. Seu trabalho é caracterizado pelo alto nível de esforço repetitivo 
durante a jornada de trabalho, pois emprega sua força de trabalho única e exclusivamente em uma 
função determinada.    
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uma condição de não acesso pelo menos à cidadania burguesa necessária a uma vida 

digna.   

O Sr. V, nunca estudou e tem uma família com 5 (cinco) membros, vive pelo menos 

há 10 (dez) anos no local. Ele e sua família moravam no interior do município de Breves, no 

rio “Mapuá”, vieram para o município “em busca de melhor condição de vida” e, 

principalmente, pela grande epidemia “de malária” naquela região. Assim como o Sr. 

Santana, não sobrevive do lixão, mas diferente deste não possui nenhuma renda. (Podemos 

observar que pela sua residência encontravam-se metais e alguns indícios de que a família 

escondia que sobreviveria do lixão).  

Segundo o entrevistado apenas sobrevive do que planta, como mandioca e alguns 

derivados alimentícios e, ainda, a caça de animais silvestres e frutas, como açaí e bacaba, 

fazem parte do seu cotidiano. Assim como os outros entrevistados, o Sr. V e sua família não 

tinham acesso a qualquer tipo de serviço público, mas que percebia R$ 212,00 do PBF, 

único valor fixo que mensalmente tinham acesso.  

Na residência onde o mesmo está assentado não existe cômodos, paredes etc., ou 

seja, é totalmente aberto. Assim como os outros entrevistados, a área é marcada pelo risco 

de doenças infectocontagiosas como a malária. Sr. V e a esposa possivelmente nunca 

foram empregados de carteira assinada e sua perspectiva de vida continua estagnada.         

  O Sr. I, também nunca estudou e tem uma família com 8 (oito) membros. Este, 

diferente dos outros, não mora no lixão, mas sobrevive dele. Mesmo não morando na área 

do lixão, o entrevistado não tem acesso a nenhum tipo de serviço público, sua família 

apenas percebe uma quantia que não quis revelar do PBF.  

Além disso, sua renda mensal, sem contar o beneficio, está em volta de R$ 500,00.   

Na sua família existem 5 (cinco) pessoas desempregadas, sendo que o entrevistado está 

desempregado a aproximadamente 10 (dez) anos. Assim como o Sr. S2, o Sr. I pediu 

demissão porque sabia que a “madeireira [que ele estava prestando serviços] entraria em 

falência” e por isso “perderia seus direitos”. Dessa maneira, o desemprego estrutural 

também determinou as alternativas de sua sobrevivência e de sua família. É interessante 

observar que o entrevistado adquire do lixão muitos materiais que serão posteriormente 

reciclados ou transformados em novas mercadorias, como por exemplo a 

[...] garrafa térmica, aproveito o vidro e coloco noutra capa... eu mesmo reciclo, 
...vidro de perfume,... vidro de côco reciclado como vidro de tinta de bicicleta,... vidro 
de ice, revendo pra terreiro de umbanda,... relógio, as vezes, é só um ponteiro que 
está quebrado; ferro elétrico; sanduicheira, as vezes é só um fusível que está 
quebrado...., cobre, metal, alumínio, garrafa peti para fazer vassoura ou reciclar... 
[mas] tem muita gente que vai para conseguir alimento (Entrevistado Sr. I). 

A maior parte das famílias que sobrevivem do lixão tem como objetivo se alimentar 

dos dejetos que lá são descartados. Acaba revelando um dado da Organização das Nações 
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Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) de que bilhões de pessoas em todo o mundo 

passam fome (apud ONU, 2013). 

Em uma publicação datada no dia 3 de dezembro de 2013, intitulada “América Latina 

e Caribe alcançam maior progresso mundial na redução da fome” retrata aproximadamente 

a situação dos latino-americanos.  Segundo o documento “a redução da fome e da 

desnutrição crônica entre as crianças da América Latina e no Caribe se deve principalmente 

as políticas públicas bem-sucedidas implementadas pelos governos da região” (ONU, 2013).  

É importante salientar que estas políticas públicas bem-sucedidas implementadas 

pelos governos da região são determinadas historicamente a partir da década de 1990 na 

América Latina.   

Num estudo recente, Silva e Silva (et. al. 2013) caracteriza detalhadamente os 

Programas de Transferência de Renda Condicionada (PTRC) na América Latina. Segundo 

as autoras, os PTRC “institui uma pseudo homogeneização. Na realidade, o que se percebe 

é uma fragmentação dos pobres em diferentes categorias; pobres, extremamente pobres, 

vulneráveis e excluídos, sendo a pobreza considerada atributo negativo, carência, ausência” 

(Silva e Silva et. al., 2013, p. 5).     

Segundo um documento da FAO (2013), a desnutrição entre as “crianças menores 

de 5 (cinco) anos de idade caiu de 13,8 milhões, em 1990, para aproximadamente 6,9 

milhões de crianças, em 2012, embora ainda afete 12,8% de todas as crianças na América 

Latina e no Caribe”.  Esses dados, mesmo que ainda não represente a realidade dos latino-

americanos, mostra que a lei geral da acumulação capitalista continua se ampliando ainda 

mais. 

Um dado interessante da ONU revela que “um terço dos alimentos produzidos no 

mundo são desperdiçados, enquanto 840 milhões passam fome” (publicado em 14 de 

novembro de 2013). Segundo a ONU (2013 grifos nossos), 

Mais da metade da população mundial sofre problemas graves de nutrição e [...] 
essa questão só poderá ser resolvida com uma mudança drástica nos sistemas 
alimentares atuais. [...] segundo a FAO, enquanto 842 milhões de pessoas sofrem 
de fome crônica, muitas outras sofrem os efeitos nocivos de uma nutrição 
inadequada. Cerca de 2 bilhões de pessoas  são afetadas pela deficiência de 
micronutrientes, cerca de 7 milhões de crianças morrem antes do seu quinto 
aniversário todo ano e 162 milhões de crianças menores de cinco anos são 
raquíticas. 

É claro que este desperdício (se podemos chamar assim) é estruturalmente 

vinculado ao modo de produção capitalista, uma produção destrutiva e incontrolável 

(MÉSZÁROS, 2002) que acaba gerando uma sociedade do descartável e um imaginário da 

barbárie social. Se um terço dos alimentos produzidos em todo o mundo é desperdiçado, a 

maioria, portanto, (sem contar as cifras dos que são utilizados para biocombustíveis) são 
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valores de troca, mercadorias, apenas servindo não para as necessidades humanas (a 

fome), mas para a expansão e acumulação de capital.   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisarmos as famílias que sobrevivem do lixão, observamos que algumas delas 

exercem atividades de subsistência, além de catador de lixo, como a realização do cultivo 

de mandioca, macaxeira, abacaxi, entre outros derivados alimentícios. Ou seja, utilizam o 

necessário para suas refeições e vendem o excedente para complementar suas rendas e 

adquirir outros tipos de alimentos e materiais necessários às suas famílias, pelo fato de 

estarem obrigadas as condições que estão expostas como força de trabalho supérflua e do 

não acesso, pelo menos, as políticas sociais burguesas. 

Essa realidade, por ser ela própria produto das contradições da sociedade capitalista 

madura e consolidada, é contraditória e marcada por ser campo de uma miríade de 

refrações da “questão social” (e não só da negação do trabalho.   

Por isso acreditamos que as respostas a estas contradições engendradas pelas 

expressões da “questão social” devem ser postas na ordem do dia o mais rápido possível, 

de maneira mediata e imediata. O nascimento de uma consciência política crítica coletiva e 

consciente, que tem seu ponto de inflexão na cobrança ao Estado capitalista para efetivação 

das políticas sociais de enfrentamento à pobreza por ele criadas, mais eficientes do que os 

Programas de Transferência de Renda Condicionada que tem características 

centralizadoras e generalizantes, que vem negando as particularidades histórico-sociais do 

município (como o Programa Bolsa Família) e que, na verdade, estão apenas fomentando o 

desenvolvimento do mercado em nível local e não o desenvolvimento humano das famílias 

beneficiadas.  

 

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALVES, G. Dimensões da reestruturação produtiva: ensaios de sociologia do trabalho. 2ª 

ed. Londrina: Práxis; Bauru: canal 6, 2007. 

ANTUNES, R. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. 

2ª ed. São Paulo: Boitempo, 2009. 

__________. Adeus ao trabalho?: ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do 

mundo do trabalho. 15ª ed. São Paulo: Cortez, 2011.   



 

12 

                   

MARX, K. O capital: crítica da economia politica. Livro I, Vol. I e II, 25ª ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1998. 

MÉSZÁROS. I. Para além do capital: rumo à teoria da transição. São Paulo: Boitempo, 

2002. 

ONU. Um terço dos alimentos em todo produzidos no mundo são desperdiçados enquanto 

840 milhões passam fome. 2013. Disponível em: <http://www.onu.org.br%2Fonu-um-terco-

dos-alimentos-produzidos-no-mundo-sao-desperdicados-enquanto-840-milhoes-passam-

fome. Acesso em: 15 de fevereiro de 2014. 

SILVA e SILVA et. al. Proteção social e programas de transferência de renda na América 

Latina e caribe. IN: XIV Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. 2013 

 


