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“O lixo expressa a loucura do mundo”
Estamira Gomes de Souza (Estamira,    -2011) 

Catadora do Lixão de Jardim Gramacho
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RESUMO EXECUTIVO

Dilemas da Gestão do Lixo: Catadores, Incineração e Reciclagem é uma pesquisa inserida
num escopo socioambiental, adotando como instrumental de análise, matrizes conceituais
das ciências humanas e das ciências sociais aplicadas, neste últmo caso, partcularmente
da economia.

Tendo na interdisciplinaridade um nexo argumentatio precípuo, a circunscrição básica da
análise centrou-se no confito entre catação e incineração, polaridades em disputa pelo
mesmo recurso: o lixo. 

Consttuindo embate marcado por  acirrado quadro de interpolações  técnicas,  polítcas,
sociais,  econômicas,  culturais,  históricas  e  geográfcas,  nestas  o  certame  ambiental
desempenha papel essencial. 

A  iniestgação  dimensionou  a  questão  do  lixo  nos  aspectos  quanttatio  e  qualitatio,
ponderando sobre as opções colocadas para a gestão e o gerenciamento dos refugos, assim
como  o  alcance  das  polítcas  públicas  existentes  em  termos  do  equacionamento  do
problema. 

A compilação dos dados relacionados com a reciclagem, catação e a incineração foram
contextualizadas na artculação mantda com a materialidade social e especialmente, com
o cenário descortnado pelo lançamento da Polítca Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

Neste sentdo, a aialiação certfca que a gestão dos resíduos no Brasil tem sido realizada
de  modo  falho  e  inconsistente,  marcada  por  polítcas  públicas  errátcas  e  sujeitas
comumente ao jogo de pressões que tpifca a iida polítca nacional. 

Simultaneamente - em paralelo às lacunas das polítcas públicas e da representação polítca
- o diagnóstco da pesquisa destaca a incineração, a reciclagem e a catação enquanto temas
pertnentes  a  um contexto  que  reclama medidas  urgentes  para  dar  conta dos  dilemas
colocados pelo lixo para o conjunto da nacionalidade. 

PALAVRAS-CHAVE:  Resíduos  Sólidos  Brasileiros,  Polítca  Nacional  de  Resíduos  Sólidos
(PNRS),  Meio  Ambiente,  Lixologia,  Contradições,  Ambigüidades, Dilema, Catadores,
Incineração, Reciclagem.

EXECUTIVE SUMMARY

Dilemmas of Waste Management: Waste pickers, Incineraton and Recycling is a research
inserted in a socio-eniironmental scope, using analysis concepts of the social sciences and
social sciences applied in the later case, partcularly the economy.



4

Adoptng  the  interdisciplinary  while  a  central  argumentatie  nexus,  the  focus  of  the
analysis focused on the confict between waste pickers and the incineraton in contenton
for the same resource: the trash.

Consttutng confict marked by techniques, politcal, social, economic, cultural, historical
and geographical connectons, in this research the eniironmental theme has a strategic
role.

The  research  analyzes  the  issue  of  garbage  in  the  quanttatie  and  qualitatie
characteristcs,  pondering  the  optons  to  the  waste  management  as  well  as  the
efectieness of existng public policies in terms of solie the problem.

The  compilaton  of  data  related  to  recycling,  waste  pickers  and  incineraton  were
contextualized  in  the artculaton maintained with the social  materiality  and especially
with the backdrop associated with the launching of the Natonal Solid Waste Policy.

In this sense, the eialuaton certfes that waste management in Brazil has been carried
out fawed and inconsistently marked by public policies disoriented and frequently subject
to the play of pressures that typifes the natonal Brazilian politcal life.

Simultaneously  -  in  parallel  to  the shortcomings  of  public  policies  and of  the politcal
representaton -  the  diagnosis  of  research  highlights  incineraton,  recycling  and  Waste
pickers while issues releiant to a context that demands urgent measures to deal with the
dilemmas posed by the waste for the whole of Brazilian people.

KEYWORDS:  Brazilian Solid Waste, Natonal Policy on Solid Waste (PNRS), Eniironment,
Garbology, Contradictons, Ambiguites, Dilemma, Waste pikcers, Incineraton, Recycling.

RESUME EXECUTIF

Dilemme  de  la  Geston  des  Déchets:  les  ramasseurs  de  déchets,  l'incinératon  et  le
recyclage est une recherche incluse dans une portée socio-eniironnementale, en adoptant
comme instrument  d'analyse des matrices conceptuelles  des  sciences  humaines et  des
sciences sociales appliquées, en partculier l'économie.

Ayant  l'interdisciplinarité  un  lien  argumentatf  préciput,  la  circonscripton  de  base  de
l'analyse c'est  concentré  sur  le  confit  entre le  ramassage et  l'incinératon,  les  deux se
disputant pour la même ressource, soit: les déchets.

C’est  une  lute  trés  disputé  par  des  interpolatons  techniques,  politques,  sociaux,
économiques, culturels, historiques et géographiques, où le debat eniironnemental joue
un rôle essentel.

http://www.linguee.fr/francais-portugais/traduction/r%C3%A9sum%C3%A9+ex%C3%A9cutif.html
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La  recherche  a  étudié  la  queston  des  déchets  tant  sur  les  aspects  quanttatfs  que
qualitatfs. Les optons proposés pour la geston des déchets ont été éialuées même que
l’ateintes des politques publiques existantes en ce qui concerne l’équilibre du problmme.

La compilaton des données relaties au recyclage, au ramassage et à l'incinératon ont été
contextualisée dans l'artculaton maintenue aiec la matérialité sociale et,  sourtout, par
des nouielles perspecties ouiertes par le lancement de la Politque Natonale des Déchets
Solides (PNRS).

En ce sens, l'éialuaton certfe que la geston des déchets au Brésil a été réalisée de façon
incompatble, marquée par des politques publiques erratques et souient soumis au jeu
des pressions qui caractérise la iie politque natonale.

Simultanément - en parallmle aux lacunes des politques publiques et des représentaton
politques - le diagnostc de la recherche met en éiidence l'incinératon, le recyclage et le
ramassage comme des questons pertnentes à un contexte qui exige des mesures urgentes
pour faire face aux dilemmes posés par les déchets pour l'ensemble de la natonalité.

MOTS-CLES: Déchets  Solides  Brésiliens,  Politque  Natonale  de  Déchets  Solides  (PNDS-
PNRS), Eniironnement, Garbologie, Contradictons, Ambiguïtés,  Dilemme,  Ramasseurs de
Déchets, Incinératon, Recyclage.

SUCHÜBERSICHT

Abfallsammler,  Verbrennung  und  Wiederierwertung  sind  Forschungsgegenstände,  die
Sozial-  und  Umweltschutzbereiche  iereinigen  und  wo  Grundkonzepte  und  praktsche
Sozialwirtschaf angewandt werden. Im letzen Fall, hauptsächlich Volkswirtschaf.

Ein  Grundteil  der  Studie  ist  der  Konfikt  zwischen  Abfallsammlung  und  –ierbrennung,
wobei der fachübergreifende Charakter das Hauptargument ist und die Berücksichtung der
immer gegengesätzlichen Polaritäten, unter Berücksichtgung des Konfikts um dieselben
Ressourcen: der Abfall.

In  diesem  Konfikt,  gekennzeichnet  durch  iielseitge  Einfüsse  technischer,  politscher,
sozialer,  wirtschaflicher,  kultureller,  geschichtlicher  und  geographischer  Art,  spielt  die
Umweltfrage eine wesentliche Rolle.

Bei  der  Untersuchung  wurde  das  Problem  des  Abfallsin  allen  seinen  qualitatien  und
quanttatien  Aspekten  gemessen  und  alle  die  iorgelegten  Alternatien  für  die
Abfallwirtschaf und –leitung erwogen, und auch die Betrachtung des gesamten Problems,
unter Berücksichtgung derReichweite der bestehenden öfentlichen Politk.
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Die Daten über  die  Wiederierwertung,  das  Einsammeln  und die  Verbrennung wurden
zusammengestellt  und in  den Zusammenhang der  sozialen Beschafenheiten eingefügt,
wobei  sie  hauptsächlich  unter  dem  neuen  Blickwinkel  der  natonalen  Abfallpolitk
untersucht wurden.

In diesem Zusammenhang bestätgt diese Studie,dass die Abfallwirtschaf in Brasilien sehr
ierkehrt und unbeständig ist, mit irrigen öfentlichen Politken, meistens ion den Zwängen
bedrängt, die das politsche Leben in Brasilien kennzeichnen.

Gleichzeitg  und  parallel  zu  den  Lücken  der  öfentlichen  Politk  und  der  politschen
Repräsentanz,  weist  das Ergebnis  der Forschung darauf  hin,  dass die Verbrennung, die
Wiederierwertung  und  das  Einsammeln  Gegenstände  sind,  die  Notmassnahmen  zur
Lösung  des  Abfallproblems  im  gesamten  Umfang  der  natonalen  Angelegenheiten
erfordern.

SCHLÜSSELWORTE: Brasilianischer  Abfall,  Natonale  Abfallpolitk  (PNRS),  Umwelt,
Garbologie, Widersprüchligkeit,  Mehrdeutgkeit,  Dilemmas, Abfallsammler, Verbrennung,
Wiederierwertung.
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LISTA DE SIGLAS 3

ABINEE: Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 
ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABRELPE: Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais
ACV (LCA): Análise do Ciclo de Vida
BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul
CAPES: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CETESB: Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
CD: Compact Disk
CEMPRE: Compromisso Empresarial para a Reciclagem
CEPAL: Comissão Econômica para a América Latna e o Caribe
CNA: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
CNI: Confederação Nacional da Indústria
CNM: Confederação Nacional dos Municípios
CNPq: Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientíco e Tecnológico
CONAB: Companhia Nacional de Abastecimento
CPU: Central Processing Unit
CUT: Central Única dos Trabalhadores
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio
DIEESE: Departamento Intersindical de Estatstca e Estudos Socioeconômicos
DQO: Demandas Química de Oxigênio
DVD: Digital Versatle Disc
EEE: Equipamentos Eletro-Eletrônicos
EFW: Energy from Waste
EUA: Estados Unidos da América
ERP: Enterprise Resource Planning
ESP: Estado de São Paulo
EW: Eletronic Waste
FAPESP: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
FIESP: Federação das Indústrias do Estado de São Paulo
FR: Federação Russa
FMI (IMF): Fundo Monetário Internacional 
GDP (PNB): Gross Domestc Product
GEE: Gases de Efeito Estufa
GISR: Gestão Integrada Sustentável de Resíduos
GIRS: Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos
GNP (PIB): Gross Natonal Product
GWP: Global Warming Potencial
IBAM: Insttuto Brasileiro de Administração Municipal
IBGE: Insttuto Brasileiro de Geograía e Estatstca
IMF (FMI): Internatonal Monetary Fund

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Monetary_Fund
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IBPT: Insttuto Brasileiro de Planejamento Tributário
IPEA: Insttuto de Pesquisa Econômica Aplicada 
IT (TI): Informaton Tecnologies
LCA (ACV): Life Cycle Assessment
MCIDADES: Ministério das Cidades
MIPS: Material Intensity Per Service unit 
MMADRE: Mestrado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional 
MNCR: Movimento Nacional de Catadores de Recicláveis
MP3: Moving Picture (Audio Class)
MP4: Moving Picture (Video Class)
MSW (RSU): Municipal Solid Waste
MT: Ministério dos Transportes
MW: Megawat
NBR: Norma Brasileira Registrada
NCM: Nova Classe Média
OMPI (WIPO): Organização Mundial de Propriedade Intelectual
OMS: Organização Mundial da Saúde
ONG: Organização Não-Governamental
ONU (UN): Organização das Nações Unidas
PC: Personal Computer
PCB: Policlorobifenis
PCDF: Policlorodibenzeno 
PCPD: Policlorodibenzeno-para-dioxinas 
PDF: Portable Document Format
PEAD: Polietleno de Alta Densidade 
PEBD: Polietleno de Baixa Densidade
PET: Polietleno Terefalato 
PEV: Posto de Entrega Voluntária
PGRS: Planos de Gestão dos Resíduos Sólidos
PNAD: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
PS: Poliestreno 
PVC: Policloreto de Vinila PCPD: Policlorodibenzeno-para-dioxinas
PETROBRÁS: Petróleo Brasileiro S. A.
PEV: Posto de Entrega Voluntária
PIB (GDP): Produto Interno Bruto
PNB (GNP): Produto Nacional Bruto
PNPD: Programa Nacional de Pós Doutorado
PNRS: Polítca Nacional de Residuos Sólidos
PNUMA: Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
PNSB: Pesquisa Nacional de Saneamento Básico
PP: Polipropileno 
PP: Procedimento Padrão
PPA (PPP): Paridade do Poder Aquisitvo
PPP (PPA): Purchasing Power Parity
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RAS: República da África do Sul 
RCD: Resíduos de Construção e Demolição
RDO: Resíduos Domiciliares
REEE (WEEE): Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos
RPC: República Popular da China
RI: Resíduos Industriais
RMC: Região Metropolitana de Campinas
RS (SW): Resíduos Sólidos
RSS: Resíduos de Serviços de Saúde
RSU (MSW): Resíduos Sólidos Urbanos
RSW (RDO): Residental Solid Waste
RUB (UBW): Resíduos Urbanos Biodegradáveis
SNSA: Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental
SLU: Serviço de Limpeza Urbana
SW (RS): Solid Waste
TI (IT): Tecnologias de Informação
TRADECAN: Trade Compettve Analysis of Natons
TRICONT: América Latna, África e Ásia
TV: Televisão
UE: União Europeia
UN (ONU): United Natons
UNICAMP: Universidade Estadual de Campinas
UNICEF: United Natons Children's Fund (Fundo das Nações Unidas para a Infância)
UNOESTE: Universidade do Oeste Paulista 
UBW (RUB): Urban Biodegradable Waste
USEPA: United States Environmental Protecton Agency
WEEE (REEE): Waste Eletrical Eletronic Equipament
WTE (EFW): Waste to Energy
WIPO (OMPI): World Intellectual Property Organizaton

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwjz3InMkrTIAhUJjpAKHdEVCnI&url=http%3A%2F%2Fwww.wipo.int%2F&usg=AFQjCNFTeF7VsBf_DH4H-W9avc_IuKZtbw
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INTRODUÇÃO

O MARCO INSTITUCIONAL-ACADÊMICO

A iniestgação Dilemas da Gestão do Lixo: Catadores, Incineração e Reciclagem foi
desenioliida  no  biênio  2014-2015  junto  ao  MMADRE-UNOESTE.  Nos  marcos
acadêmicos, consttuiu trabalho de pós-doutoramento patrocinado pelo PNPD, que
dentre outras atribuições, atua como órgão fnanciador de pesquisas pós-doutorais
sob ttularidade da CAPES.

No contexto da UNOESTE, o MMADRE aproiou projeto preiiamente elaborado pelo
proponente,  submetdo a  processo  seletio em outubro-dezembro de 2013  4.  O
MMADRE desempenhou, pois a função de umbrella support entty. Isto em razão de
afnidades  precípuas  apresentadas  pelo  projeto  com  a  moldura  acadêmica  do
MMADRE, que enquanto espaço acadêmico de pesquisa, tem a questão ambiental
como sua declarada raison d’etre. 

Em termos cronológicos, a pesquisa transcorreu entre 01 de janeiro de 2014 e 30 de
outubro de 2015. Neste período o proponente deseniolieu atiidades acadêmicas
de diferentes matzes. 

Lado a lado com os ofcios inerentes à pesquisa, seria cabíiel arrolar iárias outras
iniciatias. Na iertente da geração de textos,  foram publicados, além de  releases,
materiais informatios, artgos na imprensa e de diiulgação geral, diiersos  papers
acadêmicos  e  ensaios  com  foco  prioritário  na  questão  ambiental,  nos  resíduos
sólidos e em temários correlacionados.

Atiidades  de  contato  com  público,  tais  como  entreiistas,  depoimentos,  mesas
redondas e  partcipação em eientos  públicos  e/ou de caráter  acadêmico,  foram
desenioliidas  na UNOESTE, em  outros  espaços de referência  do Oeste Paulista, e
em  diiersos  centros  urbanos do Estado de São  Paulo  e  em  outras  unidades  da
Federação. 

Pari passu, foram oferecidos cursos específcos sobre a questão do lixo na UNOESTE,
sendo que o proponente também partcipou como docente em disciplinas da grade
curricular do MMADRE, em atiidades de apoio acadêmico como o atendimento aos
alunos  e  atuação  em  bancas  e  orientação  de  trabalhos  de  mestrado.  Este
desempenho foi no tocante ao ano de 2014, objeto de Relatório Parcial (WALDMAN,
2014d), aproiado pelo MMADRE em 14-11-2014 5. 



11

Em sua totalidade, as ações propostas para o período 2014-2015 foram cumpridas,
deiidamente documentadas e na imensa maioria dos casos, foram postadas on line
em caráter imediato no Portal Acadêmico do Professor Maurício Waldman, estando
à disposição de qualquer interessado em tempo integral 6.

Neste  partcular,  especifcamente a  Seção V do Relatório de Pesquisa (Atvidades
Desenvolvidas Durante a Pesquisa), detalha com maior apuro o conjunto das ações
encetadas  no período citado.  Com raríssimas exceções,  todo material  publicado,
fotografas, entreiistas teleiisiias, radiofônicas e impressas, estão à disposição para
consulta na Internet, iia de regra, acompanhadas seja de links em MP3, MP4 e  fac-
símile digitalizados, neste caso sempre em formato PDF fechado.

Quanto ao trabalho pós-doutoral, este documento corresponde ao Relatório Final e
enquanto  tal  registra leiantamentos,  ponderações e  conclusões  da  iniestgação
Dilemas da Gestão do Lixo: Catadores, Incineração e Reciclagem. 

Caberia aqui registrar o largo consenso insttucionalizado  pelo qual os Relatórios
Pós-Doutorais, não obstante as recidiias iariações existentes de país a país, de uma
insttuição uniiersitária para outra, entre campos disciplinares ou áreas de pesquisa,
consttuem material cientfco conotado de manifesta singularidade (apud PITCHER,
2011: 979). 

Ao mesmo tempo, as pesquisas de Pós-Doutorado são  obiiamente  um  constructo
acadêmico, rigorosas e concentradas quanto ao âmbito de aplicação. Sobretudo, o
mandato de um Pós-doutorado se assenta no esquadrinhamento, sistematzação e
aprimoramento do conhecimento préiio do iniestgador relatiamente a um tema,
creditando por esta iia noias contribuições ao saber acadêmico (Cf. PITCHER, 2011:
979-980).

Neste exato sentdo, a pesquisa Dilemas da Gestão do Lixo: Catadores, Incineração e
Reciclagem teie como antecedentes concretos o histórico acadêmico 7, profssional,
intelectual e protagonismo social do proponente do projeto, substantiando-se a
iniestgação em quatro abordagens axiais: Gestão dos Resíduos Sólidos, Reciclagem,
Catação e Incineração,  que em conjunto, formatam o  elenco  temátco e o cerne
axiomátco da pesquisa.

Neste  sentdo,  um marco importante  que inspirou a  estruturação do Projeto de
Pesquisa  8 foi  a repercussão  e  os  desdobramentos  adiindos  do  lançamento  da
Polítca Nacional de Resíduos Sólidos: PNRS, em agosto de 2010. Apresentada como
marco regulatório da gestão do lixo no país, a legislação passou a ocupar o centro
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das atenções de todos os interessados na questão dos resíduos sólidos (Vide LEIS,
2010a; 2010b). 

Em princípio estando em curso legal desde 2 de agosto de 2010, a PNRS consistu
num esforço em reier, estatuir e ampliar o escopo das legislações anteriores com
foco ou que abordaiam a problemátca dos resíduos sólidos no Brasil. Em face da
complexidade inerente à gestão do lixo,  a PNRS propôs canais insttucionais que
iiessem a normatzar e detalhar seu funcionamento, garantndo a juridicidade da
proposta  no  referente  às  normatzações  específcas  na  aplicação  dos  diferentes
aspectos abarcados por esta legislação. 

Expressamente,  a  PNRS frmou o  princípio  da  sustentabilidade  e  dos equilíbrios
socioambientais, consagrando proposições reiiindicadas por diiersos segmentos da
sociedade brasileira, e temátcas axiais como por exemplo, a reciclagem. Os grupos
partcipantes  da  catação dos  resíduos  pós-consumo,  em  especial os  catadores
cooperatiados, foram  contemplados com sucessiias menções e saliaguardas por
parte deste corpo legal.

Com  base  nestes  marcos,  a  iniestgação  ioltou-se  para  cartografar  dilemas,
ambiguidades e  contradições que  perpassam  por  uma  temátca  intrincada,  que
conjumina  iariáieis  locais,  regionais,  nacionais  e  globais,  artculando-se  por
diiersos  planos  de  análise  e  perspectias,  e  interagindo por  fm,  com múltplos
saberes e campos disciplinares.

Saliente-se que de acordo com o projeto original e no desenioliimento da pesquisa,
a questão ambiental desponta como grande tema transiersal, um mote preferencial
modulado por inferências do mundo polítco, das molduras culturais, expectatias
sociais e da dinâmica econômica iigente.

Em termos da apresentação da temátca, seria inescapáiel prontfcar que o Brasil
tem pela frente sérios desafos para equacionar a problemátca do lixo. Confgurado
como país de destaque na ejeção mundial dos resíduos, o potencial aiassalador das
falhas e omissões da gestão pública dos refugos nacionais tem chamado a atenção
de amplo segmento da nacionalidade, se tornando inclusiie tema de preocupação
por parte de órgãos internacionais.

Obserie-se  que as  perspectias  não são aliissareiras.  Pelo  contrário,  existe  uma
clara  tendência  na  direção  do  acirramento  de  problemátcas  que  não  foram
solucionadas e que a estas, se somam muitos outras em curso ou preiistas para
acontecer no curto e no médio prazo. 
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Neste senso, à persistência da incapacidade dos seriiços públicos de gestão em ao
menos minimizar as sequelas mais perturbadoras do gerenciamento dos resíduos,
contribuem indiscutielmente  óbices  habilitados  a gerar  sérias  preocupações  no
tocante à gestão dos lixos 9. 

Certo é que no plano nacional, à atiidade recuperação dos materiais recicláieis, em
que pesem as limitações objetias da reciclagem em zerar os problemas do descarte
dos resíduos,  estão reseriados muitos méritos e conquistas,  a começar por uma
tmida, porém signifcatia, reialorização semântca do que sobra e é descartado 10. 

Note-se  que  no  Brasil  a  reciclagem  está  formatada  num  binômio  inextricáiel,
agremiando numa das pontas, grupos industriais ricos, poderosos e infuentes (as
indústrias  recicladoras)  e  na  outra,  parcelas  signifcatias  de  população  urbana
excluída (catadores),  demarcando polaridades cujo relacionamento se deseniolie
embalado por  sortdo leque  de  contradições,  associados  em partcular  ao  perfl
ostensiiamente dessimétrico apresentado pela sociedade brasileira.

A iisibilidade da incineração durante os últmos anos enquanto proposta endossada
por interlocutores de peso dos poderes públicos,  trouxe noias questões a baila,
declinando em maior complexidade colocada para a discussão dos descartes. 

O fato dos resíduos confgurarem um atvo sob disputa (algo nem sempre leiado em
consideração  pelas  análises)  permitria  destacar  confitos  e  litgios  quando  às
modalidades de gestão postadas aos resíduos. Com efeito,  reciclar ou queimar são
opções  incongruentes e  incompatieis entre  si,  expressando  diferentes  projetos
técnicos, econômicos, sociais e de gestão, reierberando de modo diferenciado junto
à materialidade social. 

Este cenário, contraditório e ambíguo, traduz diiersos dilemas de fundo, iários dos
quais reportando às lacunas de gestão e ao comportamento errátco e omissiio dos
gestores do aparato estatal.  Portanto, a iniestgação  Dilemas da Gestão do Lixo:
Catadores,  Incineração  e  Reciclagem suscitou  a  aialiação  das  interações  e  das
intercorrências  existentes no quadro geral  dos resíduos sólidos brasileiros,  assim
como  as  possibilidades  - e  potencialidades  -  colocadas  pela  reciclagem  e  pelo
trabalho dos catadores. 

Em termos metodológicos, a iniestgação adotou um cunho explicatio 11, de base
documental e bibliográfico, acompanhada pontualmente de pesquisa de campo (Cf.
WALDMAN  et MEROLA, 2014a, 2014b). A iniestgação contou com contribuições
adiindas da partcipação e colaboração do proponente do projeto  em entdades
ambientais, nas redes sociais, da atuação como consultor na área dos resíduos e
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como tradutor de textos cientfcos. Agregações adicionais de informação adiieram
de iisitas técnicas a aterros, interação com expoentes da área dos resíduos sólidos e
partcipação em seminários e conferências. 

Em função de trabalhos pós-doutorais realizados anteriormente a esta iniestgação,
este  Relatório  acatou  uma  normatzação  na  exposição  da  análise,  organização
textual, estrutura de apresentação e formatação editorial a rigor, consignadas tanto
no primeiro pós-doutoramento (2011), pesquisa desenioliida com fnanciamento
do CNPq 12, quanto no segundo (2012-2013), iniestgação fnanciada pela FAPESP 13.

Assim sendo, o Relatório que segue, tal como os dois anteriores, apresenta o núcleo
analítco da pesquisa na Seção Interpretações, aferições que estão em consonância
com o teor reielado pela pesquisa, com os marcos  iniestgatórios e  por infexões
pautadas pelo próprio fuxo da elaboração textual, subdiiidindo-se em três partes:
Ambiguidades, Dilemas e Contradições.

A  mais  ier,  cada uma das partes  mencionadas  consubstancia um dos  três  eixos
explanatios reielados pela iniestgação, a saber: a  ambiialência do lixo nacional
(Ambiguidades),  os  impasses  estruturais  que  comandam  a  gestão  dos  resíduos
(Dilemas) e as exteriorizações do contraditório ao longo dos processos de consumo,
de ejeção e destnação dos refugos (Contradições).

Assim sendo, consttuindo material  agora colocado para análise do PNPD-CAPES e
de pares do espaço acadêmico, Dilemas da Gestão do Lixo: Catadores, Incineração e
Reciclagem torna-se não só um registro, mas igualmente uma possíiel contribuição
ao debate dos rebotalhos brasileiros, expectatia que foi, desde o princípio deste
trabalho, o desejo mais sincero e profundo do proponente da pesquisa.
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BASE TEÓRICO-METODOLÓGICA

Com a intenção de delimitar la raison d’être do Relatório Dilemas da Gestão do Lixo:
Catadores,  Incineração  e  Reciclagem enquanto  documento  com  padrão  pós-
doutoral,  cumpriria  à  iista  disso,  demarcar  o  que  seria  sua  personalidade
documental,  conceitual e  os fundamentos que dão a conhecer as motiações e os
arrazoados que cadenciaram sua construção processual. Assim sendo, sigamos por
partes.

Primeiramente,  tem-se  que  uma  prédica  seminal  ensinada  pela  boa  flosofa  é
aquela que nos informa a importância de uma demarcação ontológica.  Isto é:  a
disposição em explicitar a essência de um conceito, as propriedades mais gerais do
ser,  apartando  a  infnidade  de  determinações  que  ao  pretender  qualifcá-las,
induzem iniisibilidade ou percepções que embaraçadas pelos desiãos das minúcias,
perdem a capacidade em distnguir o que seria sua natureza ou caráter substancial
14. 

Nesta  linha  de  argumentação,  uma  produção  pós-doutoral  não  tem  como  ser
sinonimizada ao escopo de materiais como teses, dissertações ou  papers. Note-se
que  as  premissas  consttutias  de  uma  iniestgação  pós-doutoral  (preiiamente
alinhaiadas numa proposta de trabalho), atuam per se, enquanto pilares cognitios
da argumentação, não confgurando temas abertos em qualquer escala ou plano de
relações. Seja dito e rubricado: uma iniestgação pós-doutoral opera com hipóteses
razoaielmente consolidadas já no início da iniestgação 15. 

Notadamente,  as  premissas  de um pós-doutorado estão iniestdas  do  status de
postulado afeito à confrmação direta. Daí a própria difusão do termo “relatório”, ou
como  poderia  ser  arrematado,  de  um  emolumento que  registra  uma exposição
elencando  dados,  comprovações e  conclusões,  buscando respostas  ou indicações
referentes a uma problemátca partcular 16.

A partr dessas assertias, eiidentemente permite-se pautar diiersos paralelismos
que  aproximam  os  trabalhos  de  pós-doutoramento  das  demais  laborações  que
classicamente tpifcam os afazeres acadêmicos. 

Em segundo lugar certfque-se, pois então que inexistem trabalhos de pesquisa que
prescindam de demarcação cientfca, critérios de cientfcidade  17, seletiidade na
abordagem e opção por modelos, diuturnamente respaldados pelo argumento de
autoridade,  ou  dito  de  outro  modo,  calçados  por  ferramentas  metodológicas  e
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métodos de pesquisa, assim como, é claro, por expressas posições hermenêutcas
(Cf. DEMO, 1981: 13-101).

Portanto, uma iniestgação de pós-doutorado não se desgarra de critérios formais
acadêmicos, fexionando com uma materialidade sociocultural inscrita no tempo e
no espaço. Neste exato sentdo, a releiância da abordagem da pesquisa apela para
instrumental e modalidades de interpretação comuns ao conjunto das inquirições
cientfcas. 

Nesta  iia  de entendimento,  os  relatórios  de pós-doutorado exibem posições  de
fundo conceitual, assim como discutem primados como fato e ialor, meio e fm,
realidade e ideologia, percepção e concretude 18, aspectos basilares para iniestr de
cientfcidade  um  documento  que  retrata  e  ratfca  um  trabalho  acadêmico  de
pesquisa.

Um terceiro ponto é que em termos dos desdobramentos possíieis, a iniestgação
desenioliida em um pós-doutoramento dispõe de um conjunto de plausibilidades:
operacionalmente, em  termos  dos desdobramentos  possíieis,  a  pesquisa  pode
buscar  o  aprimoramento  das  ferramentas  analítcas  existentes  ou,  num  sentdo
oposto, propiciar abordagens de tpo noio.

Acerca da estruturação da narratia, estão colocadas as oportunidades de consignar
ponderações  conjunturais,  aportes  estruturais  ou  como  sói  acontecer,  as  duas
iariáieis  simultaneamente.  Vis  à  vis,  trabalhos com  a  iniestdura  de  um  pós-
doutoramento, recomendam a reielação de dados  iocacionados  pelo ineditsmo,
atualidade e capacidade de sugerir noias expectatias e indicações, ou então, de
confrmar determinado “estado da arte” 19. 

No prisma da construção de uma iniestgação desta tpologia, não há enfm como
desconsiderar a existência de eixos específcos de análise, rasgos que em função do
campo do saber, do tema escolhido e dos solilóquios do iniestgador, despontam
como condição irretorquíiel para a consecução de uma pesquisa pós-doutoral (Cf.
ABBAGNANO, 2010: 991; DEMO, 1981).

No mais, inferência esta não redutiel a premissas metodológicas, testfque-se que
para além da diiersidade de caminhos disciplinares e dos corpos teóricos, existem
aspectos relacionados à impregnação da cognição pela Weltanschauung 20 na qual o
pesquisador está imerso, a qual, se não admite um descolamento pleno, ao menos
restringe uma desenioltura que a própria materialidade social coloca obstáculos de
todo tpo: culturais, psicossociais e da dimensão do imaginário.
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Daí  que  nas  pesquisas  cientfcas  a  objetiidade  jamais  é  plena,  constatando-se
amiúde, intercorrências que respondem pela subjetiidade e pelas expectatias que
habitam o mundo mental de quem aialia um temário, quaisquer que seja 21. 

Para arrematar, o trabalho cientfco também é impreteriielmente infuenciado pelo
zeitgeist em cuja fruição transcorre o frigir de uma iniestgação 22, uma das nuanças
que por sinal, decretam como implausíiel a existência de preocupações, motes ou
noções “uniiersais”, transcendendo a história, a geografa e as sociedades.

Ao mesmo tempo,  não há como ser  desconsiderado que qualquer  temário  está
ambientado  em  axiomas  que  lhe  ofertam  aderência  ao  real,  estaqueados  na
concretude e nas aspirações de uma época. 

É deste modo que a pesquisa Dilemas da Gestão do Lixo: Catadores, Incineração e
Reciclagem consttuiu um nexo temátco que suscita a explicitação de cenários, de
preocupações e recortes conceituais, que percorrendo o corpo da análise, impõem
uma explanação protocolar.

Nesta linha de exposição, se torna imperatio expor as premissas que fundamentam
e  emprestam  substância  não  só  ao  mundo  moderno  como  de  igual  modo,  aos
mecanismos responsáieis pela ejeção dos resíduos. 

Assim sendo, um considerando medular diria respeito à Modernidade e às infexões
que garantem sua identdade,  secundado pelo que sinaliza  para o fenômeno da
Globa-a pelas ciências sociais como uma formação social com epicentro na Europa
ocidental, espaço em que a partr da Baixa Idade Média, surge um sistema cujas
dinâmicas  técnicas  e  unifcadoras  conquistaram  crescente  supremacia,
primeiramente no contnente europeu e posteriormente, em todo o globo.

Embalado pela radicalização crescente das suas demandas ciiilizatórias,  o que é
denominado  como  Modernidade  respaldou  formas  de  organização  social  que
desiencilharam, de uma forma sem precedentes, a sociedade humana dos modos
tradicionais de ordem social (POLANYI, 2000: 47 e GIDDENS, 1991: 14-19). 

Basicamente, a Modernidade se caracteriza pela autonomia crescente da esfera do
econômico,  empossada  a  partr  de  profundas  transformações  históricas  como
princípio regulador geral, sendo lógica da produção a diretriz fundamental do que se
coniencionou denominar de sistema econômico. 

No seio desta padronagem, padrões de excelência técnica passam a goiernar os
ambientes  materiais,  culturais,  polítcos,  econômicos  e  sociais,  materializado  no



18

mundo  contemporâneo  ou  ocidental,  num  modern  lifestyle,  enioliendo
comportamentos,  modos de consumo e perspectias  de iida cuja representação
entronizada é a cidade, e melhor ainda, a grande metrópole moderna (WALDMAN,
2006a e 2006b e GOUREVITCH, 1975). 

Diante  de  ordenações  de  ialores  criadas  pela  Modernidade,  a  religião  perde
prestgio,  subjugada por um modelo imaginário calcado por relações informais e
impessoais.  A  mediação  com  o  meio  natural  passou  a  ser  enquadrada  por
determinações laicas  de mundo,  perdendo,  pois  imemoriais  atribuições mágicas,
metafsicas e afetias que comandaram o mundo pré-moderno ou tradicional. 

Trata-se de uma feitura de mundo que explicitamente, não pode ser dissociada da
problemátca  ambiental  contemporânea,  partcularmente  do  que  passou  a
confgurar-se  como  crise  ambiental,  que  justamente  expressaria  o  nexo
contraditório pelo qual o mundo moderno processa sua materialidade e formas de
reprodução social, polítca, cultural e econômica (WALDMAN, 2010a e 2006a).

A  segunda  conceituação  basilar  para  a  pesquisa,  materializada  no  processo  de
Globalização, corresponde a um fenômeno que especialmente nas últmas décadas
têm radicalizado a inserção da Modernidade em todo o Planeta. 

A globalização refere-se a uma realidade que tem dado o tom na pauta do mundo
moderno, diluindo e/ou reiestndo de signifcados familiares a ela o conjunto dos
modelos de iida social, assimilando-os numa dinâmica relacionada à unicidade das
suas  propensões,  tendo  por  horizonte  inquestonáiel  sua  hegemonia  planetária
(BARBOSA, 2006). 

Pressagiando  uma  repaginação  da  sociedade  humana  na  escala  mundial,  a
globalização  prospera  num  moiimento  contngente,  sujeito  incessantemente  a
marchas e contramarchas, se apresentando sob diiersas fsionomias, mas que tem
deixado sua marca indeléiel em todos os poios, grupos e nações. 

O  grande  motor  do  mundo  globalizado  é  a  compettiidade,  eleita  enquanto
paradigma central para a organização da economia e da sociedade, tornando-se,
pois o eixo que por excelência do mundo contemporâneo, orientando a expansão
da globalização nas suas mais diferentes expressões (Cf. SANTOS, 1999, 1998, 1988
e 1978).

Importa registrar que a terminologia, atualmente um jargão amplamente agregado
à consciência  do  cidadão comum,  não  se  refere  a  um fenômeno homogêneo e
muito menos, que seus resultados sejam idêntcos em todo o mundo. Na realidade,
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a globalização incorpora uma ampla coleção de matzes, modulações funcionais que
não podem ser ignoradas sob pena de induzir  inúmeros equíiocos conceituais e
analítcos. 

Motu  proprio,  os  dinamismos  da  globalização  predispõem  à  recomposição  de
singularidades em princípio, fadadas a serem tragadas sem deixar iestgio. Mas com
isso,  a  pretendida  homogeneidade  do  mundo  globalizado  se  torna  bem  menos
aiassaladora do que auguram os círculos dos seus arautos. 

A  este  respeito,  pondera  a  antropóloga  brasileira  Paula  MONTERO:  “Há  certa
unanimidade entre os autores contemporâneos em constatar que a mundialização
do  sistema  capitalista  não  tem  acarretado  apenas  uma  homogeneidade  nos
processos sociais que se estendem para todas as partes do globo. Ao contrário, a
incorporação  desigual  das  nações  no  sistema  mundial,  por  um  lado,  e  fatores
internos à própria lógica do capitalismo, por outro, tem reposto e renoiado com
rapidez as diferenças entre grupos, culturas e nações” (1991: 118).

Seguindo  na  direção  da  terceira  premissa,  certo  é  que  a  Modernidade  e  a
Globalização,  na  circunscrição  demarcada  ao  longo  da  iniestgação  -  seja  pela
propensão  demonstrada  pela  utlização  de  recursos  naturais,  seja  pelo  fato  de
ambas  estarem  implicadas  na  ampliação  da  geração  de  resíduos  -  estão
inextricaielmente iinculadas  à  moderna crise  ambiental,  que difere  de todas  as
crises do passado pela sua amplitude e truculência. 

Nesta acepção, sendo os RS uma das expressões mais pungentes das iicissitudes
ambientais, cartografar o iínculo mantdo pelos resíduos com as duas demarcações
é necessariamente um ponto a ser considerado e comentado. 

Neste senso, retenha-se que a literatura especializada registra um descarte mundial
de 30 bilhões de toneladas de resíduos por ano 23, montante que também iniiabiliza
quaisquer  tentatias  de  desqualifcar  os  lixos  enquanto  assunto  emergencial.
Efetiamente, reportando ao que em noutra narratia foi defnido como carrossel ou
cornucópia dos lixos (Cf. WALDMAN, 2010a), os RS assumiram os contornos de um
autêntco dilema 24, diante do qual o conjunto da sociedade ocidental  25 se depara
nos dias de hoje. 

Neste prisma, saliente-se que sentenciar para este momento de mundo a existência
de um autêntco dilema ciiilizatório não confguraria qualquer arroubo de oratória.
Ao  iniés  disso,  esclareceria  o  quanto  as  implicações  suscitadas  pela  gestão
temerária do lixo estão na ordem do dia. 
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Basta atentar para o ieredicto formulado pelo engenheiro Sabetai CALDERONI: “A
poluição ambiental decorrente das inadequações na disposição fnal do lixo, conduz
o planeta no sentdo, a princípio apenas de graies desequilíbrios e imensos danos à
saúde pública, e como tendência de longo prazo ou taliez até mesmo de médio
prazo, à iniiabilidade da iida tal como hoje a conhecemos” (2003: 25).

Com  efeito,  o  lixo  integra  um  panorama  de  crise  na  condição  de  intérprete
priiilegiado  da  irrupção  de  uma Zusammenbruch  der  Zivilisaton,  ou  seja,  um
colapso  generalizado  do  conjunto  da  sociedade  moderna,  com  seríssimas
conseqüências postadas aos humanos já nas próximas décadas deste século. 

Neste partcular, a cientsta polítca australiana Lorraine Elliot, pesquisadora na área
da ecopolítca mundial com larga folha de seriiços prestados, adiertu no fnal dos
anos 1990 que o noio milênio poderia transfgurar-se numa espécie de  ponto de
não retorno ambiental. Portanto, deieríamos numa conjuntura como a iiiida, estar
encetando e leiando adiante opções justas, adequadas e corretas (apud ELLIOTT,
1998: 253).

Mas, no poderia creditar a iigência de um estado premeditado de desatenção ciiil,
o imaginário moderno tenta a todo custo ignorar a defasagem entre as demandas
ciiilizatórias  e  a  capacidade  do  meio  ambiente  em  atendê-las,  uma dissociação
perceptia que secundariza a dramatcidade colocada pela escalada da abdução dos
recursos naturais. 

Vejamos então um quadro sucinto do que está em jogo nesta problemátca. Um
ponto crítco se assenta no consumo e na depleção dos recursos naturais. Para citar
apenas  alguns  dos  dados  existentes,  entre  1950  e  2005  a  produção  de  metais
cresceu seis iezes, a de petróleo, oito, e o consumo de gás natural, 14 iezes, ialores
que  estão,  de  acordo  com  a  comunidade  de  especialistas,  muito  acima  da
biocapacidade de suporte do Planeta (CARVALHO et XAVIER, 2014a: 15). 

Sabe-se também, para citar um ajuizado de cunho comparatio, que as forças da
natureza, apoiadas em fenômenos como o iulcanismo, a moiimentação das placas
tectônicas e os processos erosiios em geral, reioliem uma carga formada por 50
bilhões de toneladas de materiais. 

Por sua iez, a humanidade desloca nos dias de hoje um montante paradoxal: 48
bilhões de toneladas. Disto se deduz que estão em moiimento contnuo, iolumes
de materiais que somariam “duas naturezas”. Acontece que o Planeta é um só e não
existe possibilidade destas interienções perdurarem indefnidamente à reielia do
suporte natural existente (GOLDEMBERG, 2010). 



21

As  consequências  dos  impactos  proiocados  no  meio  ambiente  pelos  sistemas
produtios são cada iez mais dilacerantes. Um destes, com apreensiia audiência
junto ao público em geral, aponta para extremos climátcos generalizados. 

Questão alusiia diretamente com a gestão e disposição fnal do lixo em razão do seu
pronunciado potencial  de aquecimento global,  crescem os sinais de que o clima
terrestre ostenta disrupções drástcas e impulsiias. 

Como nos informa Stephen Emmot, professor da Uniiersidade de Oxford, em 1998
os  meteorologistas  concluíram  ter  sido  este  o  ano  mais  quente  de  todos  que
constaiam na cronologia da meteorologia mundial. Todaiia, outros dez anos mais
quentes da história ocorreram nos quinze anos seguintes (Cf. EMMOTT, 2013: 19). 

No  respeitante  à  implementação  de  ações  com  foco  na  preseriação  do  meio
ambiente,  a  situação,  a  despeito  do  cenário  que  se  descortna,  igualmente  não
inspira alíiio ou conforto. 

Note-se  que  o  Panorama  Ambiental  Global  de  2012,  preparado  pelo  PNUMA,
adianta que apenas quatro dentre as noienta metas ambientais mais importantes
consensadas nas últmas quatro décadas marcaram sucesso signifcatio. Quarenta
objetios foram conotados por aianços mínimos ou irreleiantes. Para piorar, iinte e
quatro não apresentaram nenhum progresso (Cf. WALDMAN, 2015a). 

Estas são apenas indicações sintétcas de que a Humanidade assiste a um seiero
desequilíbrio ambiental, não só deiido à maximização da utlização dos recursos,
como  igualmente  pela  geração  de  resíduos.  Assim,  o  crescimento  do  consumo,
realçado pelo imaginário da Modernidade como elemento-chaie para uma melhor
qualidade  de  iida,  demonstra-se  iniiáiel  por  solapar  as  próprias  bases  da
reprodução  material  de  uma  Modernidade  fatdicamente  acomodada  nas  pré-
condições que poderão consttuir as causas da sua extnção. 

Nesta ordem de considerações, como seria possíiel aplicar uma equação de bem-
estar,  “se  constatamos,  confusos,  que o  produto fsico fnal  da iida é  lixo? Não
fzemos as contas, mas seguramente os danos causados à natureza para alcançar o
Produto  Nacional  Bruto  são  maiores  do  que  o  benefcio,  restando,  por  simples
subtração, um saldo negatio para o meio ambiente” (COIMBRA, 2002: 286). 

Reconhecidamente, este memorial seria um dos indícios que permitriam proclamar
o fracasso do famoso ponto de mutação prognostcado nos anos 1990 pelo fsico e
escritor  austríaco  Fritjof  CAPRA  (1991),  que  anteiia  alterações  substantias  na
relação mantda pela sociedade moderna com o meio ambiente. Mas, malgrado os
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iatcínios  de  Capra,  as  esperadas  mudanças  simplesmente  não  aconteceram.
Mesmo  as  propostas  carimbadas  como  reformistas  (caso  do  desenioliimento
sustentáiel), obtieram retornos aquém do esperado. 

Para tomar ciência desta asserção, basta consultar o pronunciamento à imprensa
proferido pela norueguesa Gro Brundtland, key person da diplomacia mundial pelo
seu desempenho na confecção do Relatório Nosso Futuro Comum (CMMAD, 1988),
texto medular da Cúpula Rio 92. 

Considerada  “Mãe”  do  conceito  do  desenioliimento  sustentáiel,  Brundtland
adiertu que a sustentabilidade ainda aguarda por efetiidade e implantação de
facto.  Destarte,  admoestou  que  o  conceito  é  manipulado de  forma abusiia,  ao
arrepio de qualquer afnidade com as intenções que embasaram a famosa cúpula
mundial  da  Rio  92,  eiento  que  reiestu  o  conceito  de  sustentabilidade  de  um
caráter uniiersal e cosmopolita (WALDMAN, 2015a; ÂNGELO, 2012). 

Todaiia, note-se que sustentabilidade é um conceito técnico e flosófco genérico
que  não  tem,  isoladamente,  signifcado  prátco,  sendo  difcilmente  aialiáiel  em
termos quanttatios e oferecendo difculdade para aferição qualitatia. 

Mesmo nos momentos inciais em que o desenioliimento sustentado era lançado,
não faltaram crítcas profundas dirigidas à ambiguidade do conceito. É o que explica
sua  atual  onipresença,  decorrente  da  aptdão  polissêmica  da  conceituação,  que
admite aderência indistnta a um profuso leque de compreensões. Em síntese: tudo
pode ser sustentável (SANTOS, 1992). 

Obserie-se igualmente que como muitos outros termos adjetiados, dentre os quais
polítca  social (que  confessa  que  a  polítca  não  está  ioltada  para  a  sociedade),
planejamento  urbano (que denuncia que na cidade não reina a ordem), educação
popular (que confrma o elitsmo do ensino), ou polítca  étca  (que admite que o
mecanismo de decisões não adota a isonomia como norma),  o desenioliimento
sustentado justamente espelha que a forma de relacionamento com o meio natural
na sociedade moderna pouco ou nada possui do que o próprio conceito reiiindica
como “sustentáiel” (WALDMAN, 2006b).

Aliás, a expansão da reciclagem, das entdades da catação e os PGRS, exibidos com
certo triunfalismo, fazem uso de um discurso que com frequência, busca respaldo
nas teses do desenioliimento sustentáiel. Por outro lado, o uso terminológico da
sustentabilidade  é  feito  com  reserias  ao  longo  deste  Relatório.  Apenas  está
credibilizado  quando  anotado  em  contextualizações  específcas  ou  aieriguações



23

pontuais, não conotando uma essencialidade conceitual que para todos os efeitos, é
aialiada neste documento numa perspectia crítca.

Uma refexão, aliás, alicerçada na conceptualidade histórica dos paradigmas, que
enquanto  aparelho  interpretatio  iálido,  somente  se  tornam  efetios  quando
respondem objetiamente às questões com as quais se confrontam ou procuram
equacionar. Algo que a própria franqueza de Gro Bruntland sugere pontfcar certa
prudência no tocante à aplicação do conceito (WALDMAN, 2015a). 

No tocante ao temário desse projeto de pesquisa, sendo a análise dos RS entendida
como  um  esforço em  compreender  um  conjunto  de  prátcas  sociais  nos  seus
rebatmentos concretos, cabe aqui menção ao traço interdisciplinar, consignado no
pendor por aportes oriundos de diiersos campos do saber. 

Neste partcular, sabe-se que desde o iluminismo, progrediu a passos largos uma
crescente  fragmentação  do  conhecimento  acadêmico,  bem  como  das  restrições
partcularizando  os  objetos  das  diferentes  disciplinas,  processo  que  se  acentua
principalmente a partr de Augusto Comte e da difusão dos postulados positiistas
(passim ABBAGNANO, 2010). 

Tal  como asseiera o flósofo austro-estadunidense Ludwig Von Mises em  Kleines
Lehrbuch des Positvismus, relatiamente à diiisão e subdiiisão das ciências: “Toda
diiisão  e  subdiiisão  das  Ciências  tem  somente  uma  importância  prátca  e
proiisória. Não é sistematcamente necessária e defnitia: ou seja, ela depende de
situações  externas  nas  quais  cumpre  o  trabalho  cientfco  e  a  fase  atual  de
desenioliimento das disciplinas em partcular.  Os progressos mais  decisiios tem
amiúde origem num esclarecimento de problemas que encontram suas fronteiras
em setores até agora tratados separadamente” (In: ABBAGNANO, 2010: 169).

Neste seguimento, o Século XX obseriou uma notáiel mudança de trajetória, qual
seja, exaltando a interação entre as modalidades do saber e compartlhamento dos
acerios de diferentes disciplinas. Essa postura se afrmou a partr de fatos muito
objetios, a começar pela própria taxonomia de estudos que os relacionados aos
lixos, não admitem uma circunscrição disciplinar demasiado rígida. 

Atente-se  que  “No  Século  XX,  partcularmente  na  segunda  metade  deste,  a
unifcação das descobertas cientfcas, ainda que tenha iniciado no século anterior,
juntamente com o desenioliimento da epistemologia  e a ruptura das fronteiras
estabelecidas  pela  complexidade  das  áreas  do  conhecimento,  crescentemente
conduziu cientstas e flósofos a considerarem a unidade essencial de iários campos
e temas cientfcos” (HAINAUT, 1986: 3).
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Assim, a construção, tanto histórica como cultural,  que induziu a partcularização
extrema  dos  objetos  de  estudo,  dos  temas  e  métodos,  propondo-os  como
patrimônio de grupos especializados, terminou substtuída por procedimentos mais
fexíieis, aliás, imprescindíieis para uma iniestgação com o perfl da que está sendo
apresentada. 

Nesta lógica de considerações, a pesquisa  Dilemas da Gestão do Lixo: Catadores,
Incineração e Reciclagem reiela no próprio ttulo as determinações presentes no
seu substrato interdisciplinar.  Reconhecidamente, os  RDO, pontfcados enquanto
“resíduo-chaie” para a iniestgação, consttuem tema solicitado por profssionais de
ima coletânea de disciplinas. 

Existem pesquisas e materiais confeccionados por assistentes sociais, engenheiros,
biólogos, antropólogos, sanitaristas, químicos, geólogos, geógrafos, administradores
públicos, historiadores e sociólogos. Enfm, uma sortda e interessada clientela de
afcionados pelo lixo.

É notada igualmente a transiersalidade de certos rasgos disciplinares na discussão a
respeitos dos RS. Por exemplo, no corpo da pesquisa documentada neste relatório, a
menção à economia é frequente, porém sempre ajustada ao contexto da discussão
desenioliida. Em alguns momentos o recorte é macroeconômico. Noutros, atém-se
ao que os manuais defnem como economia dos materiais. 

Também pode estar se referindo a uma sociologia econômica, a uma antropologia
econômica ou então a uma economia ecológica e assim por diante. Porém, mesmo
recorrendo contnuamente ao marco econômico, a iniestgação Dilemas da Gestão
do  Lixo:  Catadores,  Incineração  e  Reciclagem se  inscreie  na  esfera  das  ciências
sociais, apelando para a economia para explicar a sociedade. Mas não o contrário. 

No  mais,  compreenda-se  que  temas  passíieis  de  compartlhamento  com
especialistas de iárias áreas, caso tpico da reciclagem, permitem azos de interação
entre campos de conhecimento que no dia a dia acadêmico, são estanques entre si. 

Temas coadjuiantes,  como a Noia Classe  Média,  serão abordados tanto na sua
signifcação polítca  quanto na  mercadológica.  Mas  de qualquer  modo,  todas  as
perspectias são ângulos que se complementam numa iniestgação na qual os lixos
desempenham um papel organizador de diferentes tpos de contribuição. 

Isto  posto,  num  apanhado  geral,  seria  possíiel,  pois  delimitar  três  campos  de
contribuições que alicerçaram o trabalho de pesquisa. A saber, tais seriam:
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1. A obra do geógrafo Milton SANTOS (partcularmente 2003, 1999,  1998,  1988,
1981, 1978 e 1967), formando o essencial das considerações de índole geográfco-
espacial presentes na pesquisa. A este âmago de asserções, foram agregadas outras
colaborações  (LEO,  2006,  ORTIZOGA,  2000,  HAESBAERT,  1997,  MONTEIRO,  1980,
LACOSTE,  1978),  reforçando  as  posições  da  Santos  e/ou  reunindo  adendos  de
interesse  no  desenioliimento  do  tema.  Obserie-se  que  o  recurso  freqüente  ao
contraditório  presente  na  elaboração  teórica  de  Santos  foi  por  sinal,  um
pressuposto  inconfesso  de  iárias  das  ponderações  e  da  direção  adotada  pela
análise.

2. Um no iariado rol  de inferências  imaginárias,  culturais  e  perceptias,  sem as
quais  os  lineamentos  que  granjeiam  os  resíduos  com  sansão  social  (portanto,
assegurando sua materialidade), seriam indiscerníieis. Dentre outros, neste perfl
estão credenciados trabalhos como os do flósofo francês Abraham MOLES (1972),
do linguista estadunidense Aliin TOFLER (1978) e dos semiotcistas brasileiros: Décio
PIGNATARI (1990) e Norial BAITELLO JUNIOR (2005). Numa menção especial, temos
a linha de pensamento que celebrizou a Garbologia, campo do conhecimento criado
pelo antropólogo norte-americano William Rathje (RATHJE et MURPHY, 2001). Ainda
que pouco citado no texto do relatório, as idéias de Rathje são um fo defnidor que
contnuamente posiciona o diálogo entre o concreto e o imaginário na discussão
sobre os resíduos.

3. Um  terceiro  acerio  de  sustentação  teórica  apontaria  para  autores  cuja  obra
consttui  contribuição  essencial  para  pensar  a  sociedade  contemporânea,
demonstrando-se importante para identfcar as matrizes que alimentam a irrupção
dos refugos. Neste perfl,  localizamos o pensamento do sociólogo inglês Anthony
GIDDENS (1991), do historiador russo Aaron GOUREVITCH (1975) e do economista
húngaro Karl POLANYI (2000), ladeados, é óbiio, com aportes relacionados com a
realidade brasileira e em menor grau, latno-americana.

No que se refere ao escopo teórico de Milton Santos,  sua importância junto ao
temário do lixo domiciliar transparece numa iariada gama de situações, explicita ou
subreptciamente, estendendo-se das associadas às dinâmicas contemporâneas que
realçam a hegemonia dos artefatos no espaço geográfco global, àquelas tpifcadas
nos ciclos produtios e nos circuitos dos resíduos propriamente ditos. 

Eiidência que se impõe por si mesma, a produção teórica de Milton Santos abarca
largo espectro de iariáieis, admitndo capilaridade com múltplos temas, tanto os
situados no interior do conhecimento geográfco quanto fora dele. Exatamente por
isso, Santos é um autor que propicia e reforça a interdisciplinaridade de qualquer
iniestgação.
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Obserie-se  que  os  modelos  apresentados  por  Milton  Santos  mostram  grande
iersatlidade em aialiar os diiersos ângulos da questão dos refugos.  Um destes,
essencial, é o de que funcionalmente o descarte das sobras se artcula com base em
sistemas 26: artculados nos modais de geração, coleta, recuperação, disposição fnal,
etc.

Nesta  cadência,  os  diferentes  sistemas  integrados  à  dinâmica  dos  rebotalhos  se
expressam enquanto fator de primeira grandeza para a catalisar e direcionar fluxos
(dos seriiços de limpeza pública, da catação de materiais,  de descarte, da coleta
seletia de lixo, etc.), assim como para afrmar o papel dos fixos (aterros, depósitos
de  sucata,  usinas  de  compostagem,  centros  de  triagem,  incineradores,  etc),
preceitos que notadamente, atestam o dinamismo que comanda o protagonismo
dos rebotalhos no espaço habitado 27. 

Por conseguinte, tem-se que os lixos estão mediatzados por um sistema de objetos
espaciais  28, mobilizados por um amplo leque de atores  29. Enquanto tal e de igual
modo  a  qualquer  outra  concreção  disposta  no  espaço  geográfco,  os  objetos
espaciais  do lixo orientam e condicionam os  fuxos,  dando seguidas  mostras  de
tremenda força inercial. Ou seja: persistem como referência matricial nos processos
de territorialização do espaço. 

Em termos de uma “geografa dos resíduos”, os objetos espaciais do lixo, quando
insttucionalizados,  estão  sob  tutela  dos  SLU,  consttuindo  equipamentos  cujo
mandato  é  em  princípio,  garantr  a  fnalização  dos  fuxos  do  lixo,  sendo
administrados por modelos como os da GIRS.

No plano das relações funcionais, as distâncias sociais são confguradas com base
em escalas de consumo bem demarcadas, onde o poder de compra está perpassado
por iariações tanto na frequência quanto na composição qualitatia e quanttatia.
Tal disparidade é representatia do que na obra de Santos, é entendido como dois
circuitos econômicos: um circuito superior  e outro  inferior (SANTOS, 1981: 11, 25-
26, 39-40, 41-42). 

O primeiro, também referido como moderno defne o espaço de ação das minorias
bem aquinhoadas e insttucionalizadas, que controlam os processos produtios e de
acumulação de riqueza, identfcadas na pesquisa com polo reciclador empresarial.
O  segundo,  inferior  ou  tradicional,  é  formado  por  grupos  de  despossuídos  e
excluídos,  que  nos  marcos  colocados  pela  iniestgação,  estão  identfcados  com
personagens como os catadores de materiais recicláieis 30.
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É importante anotar que embora os dois circuitos não sejam dicotômicos, pois pelo
contrário,  estão  conectados  funcionalmente  um  ao  outro,  asseiere-se  que  esta
relação é de cunho desigual, calcada pela primazia do circuito superior. Por outro
lado, esta hegemonia não está assegurada a priori. 

A liderança do circuito superior tem que ser contnuamente recombinada, iisto que
na  sua  compleição  mais  abrangente,  ela  é  marcada  por  forte  instabilidade  e
oscilações  intermitentes,  deriiadas  de  ajustamentos  incompletos,  descompassos
estruturais e nexos disfuncionais apresentados pela sociedade nacional, sequela da
cooperação imperfeita com os polos internacionais de difusão da globalização (Cf.
SANTOS, 2003: 170-173).

Seria também necessário pontuar outra referência fundamental para a iniestgação,
que responde pela obra do antropólogo estadunidense William Laurens Rathje. A
obra de Rathje se fundamenta nas formulações que acalentam a noção de que a
forma como os resíduos são gerados e gerenciados refetem o modo de iida dos
grupos humanos a eles associados. Implicitamente, o lixo reielaria, ainda que não
de  modo  mecânico,  os  desígnios  sociais  sendo  que  a  rigor,  não  haieria  como
desiincular qualquer iestgio dos processos que deram amparo ao seu surgimento
(WALDMAN, 2010a).

Foi exatamente este conceito basilar que norteou o  Tucson Garbage Project, uma
inoiadora proposta datada de 1973, leiada adiante sob orientação de Rathje, que
para  tanto  utlizou  metodologias  da  arqueologia.  No  que  seria  absolutamente
contemporâneo, identfcou níieis de desperdício e de reciclagem, bem como os
hábitos de consumo imperantes nos domicílios. 

A  sagacidade  da  proposta  de  Rathje  residiu  na  sua  capacidade  de  questonar
explicações  esquemátcas  e  de  propor  noios  modelos  de  interpretação  sobre  a
questão dos RS, calçando-os com informações adiindas de múltplas modalidades
de coleta de dados (Vide WALDMAN, 2015b e 2010a; RENFREW, 1985; RATHJE  et
MURPHY, 2001). 

Nesta lógica de argumentação, Rathje adierta constantemente para a necessidade
de explicitar os mecanismos da geração do lixo. Tanto na sua singularidade quanto
nas conexões mantdas com as esferas do social, cultural e econômico. 

Entendendo  que  as  sobras  explicitam  os  estlos  de  iida  das  sociedades,  Rathje
questonou o esquematsmo das abordagens tradicionais sobre os resíduos. Propôs
modelos de interpretação construídos com informações obtdas em pesquisas de
campo, no imaginário e na peritagem dos RSU. Esta delimitação conceitual originou
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a  garbology, palaira que remete à soldadura de  garbage, “lixo”, com  archeology,
“arqueologia”  (literalmente  lixologia em português),  defnitiamente  consolidada
nos dias de hoje como campo específco do saber. 

Nesta perspectia, a iniestgação aqui documentada adotou esta linha teórica para
constantemente interpretar os resíduos da forma mais ampla possíiel, artculando
diferenças nuanças soldam as artculações concretas e imaginárias que magnetzam
a  ejeção  dos  detritos,  circunscreiendo  identdades  específcas  neste  uniierso
repleto de ambiguidades que são os rebotalhos urbanos. Neste exato sentdo os
conceitos elaborados por William Rathje estão presentes ao longo de todo o texto
do Relatório.

Finalmente, certfque-se quanto a certfcações conceituais que pontuariam uma
leitura mais genérica da problemátca dos lixos. Atne-se que Dilemas da Gestão do
Lixo: Catadores, Incineração e Reciclagem atende a uma abordagem que a despeito
do atratio flão representado pelo lixo orgânico, centra as atenções na fração seca
ou inorgânica dos resíduos sólidos urbanos, segregada pelos catadores e processada
pela indústria recicladora, cuja composição, apresenta materiais reaproieitáieis tais
como metais, plástcos, iidros e papéis. 

Preferencialmente estes itens deiem acatar uma fexão plural, pois existem diiersos
tpos de materiais celulósicos, uma diiersifcada tpologia de metais e ligas, iidros e
plástcos  cuja  composição difere  para cada item,  cuja  destnação para o parque
reciclador não trilha pelos mesmos caminhos. 

Obserie-se que esta categoria dos RS é impropriamente referida em muitos artgos,
liiros e manuais como “recicláiel”, uma impropriedade semântca em razão de que
os RUB são recicláieis por defnição ao serem consttuídos por orgânicos. Logo bem
mais facilmente absoriidos pelos ciclos naturais do que a fração inorgânica. 

Hoje preferencialmente denominados como compostáveis, os RUB (frequentemente
categorizados  como “putrescíieis”  no dialeto conseriador  tpico dos  SLU),  estão
conferidos  de  iasto  potencial  de  reaproieitamento,  que  aguarda  por  iniciatias
insttucionais tais como a geração de energia a partr do biogás, do processamento
do  composto  orgânico  por  centrais  públicas  e  pelo  aianço  da  compostagem
doméstca nas residências. 

Outra pontuação é dedicada aos RSU, que formam uma categoria mais ampla do
que os resíduos domiciliares, dado que os RSU - ou lixo municipal - incluem, além
dos RDO, o lixo público: detritos da iarrição, limpeza das bocas de lobo, capinagem,
poda dos parques e jardins, feiras, etc. 
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Os RSU incluem a fração seca, a úmida e os rejeitos, estes últmos consttuídos de
sobras que em larga proporção não são reaproieitáieis e que por isso mesmo, este
Relatório não sinonimiza com as demais categorias dos RS.

A  gestão  e  o  gerenciamento  dos  RSU  cabem  aos  SLU.  Mas  não  unicamente.
Interesses  das  grandes  empresas  de  lixo  consorciados  à  gestão  pública  formam
basicamente  uma  soldadura  que  objetiamente,  funciona  tal  como  um  único
colegiado. 

Na prátca é a ioz e a ação de um único corpo. 

Portanto, um Diretorado do Lixo.
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1 Dilemas  da  Gestão  do  Lixo:  Conjunturas,  Base  Teórico-Metodológica  &
Concretudes corresponde a excerto do Relatório de Iniestgação de Pós-Doutorado
Dilemas da Gestão do Lixo: Reciclagem, Catadores e Incineração, desenioliido no
biênio 2014-2015 com apoio do Programa Nacional de Pós Doutorado (PNPD) e da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Níiel Superior (CAPES), insttuições
de  fomento  associadas  ao  Ministério  da  Educação  (Brasília,  DF).  Em  termos
editoriais,  Dilemas da Gestão do Lixo: Conjunturas, Base Teórico-Metodológica &
Concretudes  corresponde à Introdução e ao Capítulo I - Base Teórico-Metodológica,
do Relatório de Pós-Doutorado, páginas 1 a 25. No ano de 2020, sob ttularidade da
Editora  Kotev (Kotei©),  este  excerto  foi  reiisado,  repaginado,  masterizado  e
reconfgurado editorialmente, incorporando reiisão ortográfca com base nas regras
iigentes quanto à norma culta da língua portuguesa e igualmente cautelas de estlo,
repaginação  normatia  e  ajustes  de  programação  inerentes  ao  formato  PDF.
Enquanto  documento,  esta  edição  eletrônica,  reporta  exclusiiamente  ao  teor  e
considerações presentes no documento original  da iniestgação.  Atente-se que o
conjunto do texto do Relatório de Pós-Doutorado, está disponibilizado em Formato
PDF em 8 ttulos acatando a ordem de exposição textual do documento, atendendo
aos ttulos 8 a 15 da Série Resíduos Sólidos, postada no Site Maurício Waldman -
Textos  Masterizados (disponíiel  no  link:  htp://mwtextos.com.br/serie-residuos-
solidos/).  Tecnicamente,  a  confecção  digital  de  Dilemas  da  Gestão  do  Lixo:
Conjunturas, Base Teórico-Metodológica & Concretudes contou com a Assistência
de  Editoração  Eletrônica  e  Tratamento  Digital  de  Imagens  pelo  webdesigner
Francesco Antonio Picciolo, Contato E-mail:  francesco_antonio@hotmail.com, Site:
www.harddesignweb.com.br. Retenha-se que o ttulo  Dilemas da Gestão do Lixo:
Conjunturas,  Base  Teórico-Metodológica  &  Concretudes é um  material  gratuito,
sendo iedada qualquer forma de reprodução comercial.  A citação deste material
deie agregar referências ao autor e ao texto conforme segue: WALDMAN, Maurício.
Dilemas da Gestão do Lixo: Conjunturas, Base Teórico-Metodológica & Concretudes.
In:  Dilemas  da  Gestão  do  Lixo:  Reciclagem,  Catadores  e  Incineração.  Programa
Nacional de Pós Doutorado (PNPD)/ Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Níiel Superior (CAPES). Título editado pela Editora Kotei integrando a Série Resíduos
Sólidos Nº. 8. Brasília (DF): Ministério da Educação/PNPD-CAPES. 2015. São Paulo
(SP): Editora Kotei. 2020.
2 Maurício Waldman é antropólogo, jornalista, pesquisador acadêmico e professor
uniiersitário.  Militante  ambientalista  histórico  do Estado de São Paulo,  Maurício
Waldman  somou  a  esta  trajetória  experiências  insttucionais  na  área  do  meio
ambiente e uma carreira acadêmica diiersifcada, com contribuições nas iertentes
da antropologia, geografa, sociologia e relações internacionais. Antgo colaborador
do líder seringueiro Chico Mendes, atiista de moiimentos em defesa da Represa
Billings e um dos ieteranos da Assembleia Permanente de Entdades em Defesa do
Meio Ambiente (APEDEMA, SP), Waldman foi elencado no ano de 2003 em enquete
do  Centro  Brasileiro  de  Análise  e  Planejamento  (CEBRAP),  como  um  dos  trinta
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ambientalistas históricos do Estado de São Paulo. Nos anos 1980 e 1990, partcipou
no CEDI (Centro Ecumênico de Documentação e Informação) e em iárias entdades
ecológicas, dentre as quais o Comitê de Apoio aos Poios da Floresta de São Paulo e
o Comitê de Fiscalização do Reator Nuclear do Projeto Aramar, em Iperó (SP). No
plano insttucional, Waldman foi Coordenador de Meio Ambiente em São Bernardo
do Campo (SP) e Chefe da Coleta Seletia de Lixo na capital paulista. Dois dos três
pós doutorados desenioliidos por Maurício Waldman (UNICAMP e PNPD-CAPES),
tieram por tema precípuo a gestão dos resíduos sólidos. Maurício Waldman é um
dos nomes de destaque no conhecimento sistematzado sobre lixo no Brasil. Autor
de 18 liiros, 22 ebooks e de mais de 700 artgos, textos acadêmicos e pareceres de
consultoria, Waldman lançou, dentre outras obras, Ecologia e Lutas Sociais no Brasil
(Contexto,  1992) e  Antropologia & Meio Ambiente (SENAC, 2006),  primeira obra
brasileira no campo da antropologia ambiental. Como coautor, assinou em parceira
obras  como  Meio  Ambiente  e  Missão:  A  Responsabilidade  Ecológica  das  Igrejas
(Editora  da  Faculdade  de  Teologia  da  Igreja  Metodista,  2003),  Guia  Ecológico
Doméstco (Editora Contexto, 2000), A Eco-92 e a Necessidade de um Novo Projeto
(Associação  dos  Geógrafos  Brasileiros,  Seção  de  Fortaleza,  1992) e  Oito  Crítcas
Ecológicas à Conversão da Dívida (Coedição CEDI e Editora Global, 1991). Traduziu
duas  obras  de  peso:  El  Ecologismo  de  los  Pobres  -  Conflictos  Ambientales  y
Lenguajes de Valoración (de Joan Martnez Alier) e com a colaboração da flósofa Bia
Costa,  Fifty Major Philosophers (de Diané Collinson).  Ademais,  Waldman é autor
Recursos  Hídricos,  Resíduos  Sólidos  e  Matriz  Energétca:  Notas  conceituais,
metodológicas  e  gestão  ambiental (Capítulo  de  Liiro,  UFRGS,  2016)  e  de  Lixo:
Cenários e Desafios - Abordagens básicas para entender os resíduos sólidos  (Cortez
Editora, 2010), obra fnalista do Prêmio Nacional Jabut de 2011 no quesito melhor
liiro de Ciências Naturais e texto de referência nos estudos sobre resíduos sólidos,
trabalho desenioliido no transcorrer da pesquisa de Pós Doutorado do autor na
UNICAMP. Maurício Waldman é graduado em Sociologia (USP (1982), licenciado em
Geografa Econômica (USP, 1983), Mestre em Antropologia (USP, 1997), Doutor em
Geografa (USP, 2006), Pós Doutor em Geociências (UNICAMP, 2011), Pós Doutor em
Relações Internacionais (USP, 2013) e Pós Doutor em Meio Ambiente (PNPD-CAPES,
2015). 
Mais Informação: 
Portal do Professor Maurício Waldman:  www.mw.pro.br; 
Maurício Waldman - Textos Masterizados: htp://mwtextos.com.br/     
Currículo Lates-CNPq: htp://lates.cnpq.br/3749636915642474; 
Página em Academia.edu: htps://usp-br.academia.edu/MaurCC3CADcioWaldman 
Biograía Wikipédia: htp://enº.wikipedia.org/wiki/Mauricio_Waldman. 
Email:   mw@mw.pro.br   
3 Siglas em língua inglesa foram utlizadas no documento quanto reportando a um
uso já  integrado no jargão técnico e/ou conceitual  nas narratias  em português.
Siglas em inglês constam neste elenco de siglas por serem matriz daquelas em uso
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na língua portuguesa. Todas as siglas desta listagem reportam ao inglês dos Estados
Unidos (American English). 
4 Acesso ao Resumo do Projeto:
htp://www.mw.pro.br/mw/eco_PDResumoportal_2014.pdf 
5 Os  dados  das  atiidades  desempenhadas  no  primeiro  ano  da  pesquisa  Pós-
Doutoral, 2014, assim como o parecer positio do MMADRE-UNOESTE relatio ao
período citado,  podem ser  iisualizados  na  totalidade atraiés  do  link  que segue:
htp://www.mw.pro.br/mw/eco_PD3_14_11_2014.pdf
6 Para conhecimento, segue o link: www.mw.pro.br
7 Mais informação, consultar Currículo Lates do proponente:
htp://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/iisualizaci.do?
metodo=apresentar&id=K4706311Y6 
8 Material disponíiel on line em: 
htp://www.mw.pro.br/mw/eco_PDResumoportal_2014.pdf 
9 O estatuto dos resíduos, pensando do ponto de iista da história das sociedades,
repudia noção de lixo no singular. O próprio dinamismo social induz a existência de
uma  fexão  plural,  nunca  singular  para  as  sobras.  Mesmo  etmologicamente,  a
palaira lixo, quase sempre fexionada no singular, tem plural. Lixo é um substantio
e, portanto admite a grafa lixos, absolutamente correta do ponto de iista gramatcal
(WALDMAN, 2011 e 2010a: 44).
10 Em  consonância  com  esta  obseriação,  a  desconstrução  de  uma  semântca
tradicional referente ao lixo como bens inúteis, perigosos ou ameaçadores justfca a
adoção da nomenclatura resíduos sólidos  em substtuição a  lixo. Subjacente a uma
questão que não é meramente semântca, trata-se de recorrer a “óculos sociais” que
emprestam noios sentdos à cognição ao que costumeiramente era julgado como
imprestáiel. Nesta linha de argumentação, a cultura do lixo deve desaparecer para
ceder lugar à cultura dos resíduos sólidos, matéria prima digna de reaproveitamento
(WALDMAN, 2010a: 30; DIAS, 2002: 75).
11 Pesquisa explicatia é aquela que “além de registrar  e analisar  os fenômenos
estudados  busca  identfcar  suas  causas,  seja  atraiés  da  aplicação  do  método
experimental/matemátco, seja atraiés da interpretação possibilitada pelos métodos
qualitatios” (SEVERINO, 2014: 123).
12 Pesquisa realizada sob superiisão do Professor liire docente Antonio Carlos Vite,
do Insttuto de Geociências da UNICAMP (Cf. WALDMAN, 2011).
13 Pesquisa realizada sob superiisão do Professor liire docente Fernando Augusto
Albuquerque Mourão,  do Departamento de Sociologia  da Faculdade de Filosofa,
Letras e Ciências Humanas da USP (FFLCH-USP) e da Faculdade de Direito do Largo
São Francisco da USP (Cf. WALDMAN, 2014c).
14 Cotejamento  aqui  assimilado  numa  ótca  aristotélica,  ontologia  remontaria  à
substância, que em seu sentdo original seria responsáiel por fornecer ou possuir
qualidades, estando habilitada a atribuir predicados (apud COLLINSON, 2004: 44. Ver
também ABBAGNANO, 2010: 779-780).
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15 Uma hipótese  (do  grego  υπόθεση)  consttui  um  enunciado a  ser  colocado à
proia, que normatiamente é confrmado indiretamente, ou seja, julgado a partr
das consequências. Como desdobramento, uma declinação cabíiel a tal colocação
seria a fliação de hipótese ao criio da ierdade (veritas).  Numa lógica prenhe de
philosophical flavor, o conhecimento identfca a ierdade tendo por base a ialidade
ou efcácia dos procedimentos cognitios. Qual seja, a qualidade pela qual um ato
qualquer de compreensão é efcaz ou demonstra êxito na sua explicitação (apud
ABBAGNANO, 2010: 544 e 1076-1084, grifos nossos. Ver também COLLINSON, 2004;
SOLLA PRICE, 1976).
16 Precisamente por isso, e ao contrário das teses, dissertações ou dos trabalhos de
conclusão  de  curso,  as  pesquisas  pós-doutorais  contam  com  supervisores e  não
mentores, coordenadores ou orientadores.
17 Confra-se: a cientfcidade - que por defnição é o lastro da atiidade cientfca - é
objeto de iasta coleção de pronunciamentos e defnições, especialmente no campo
da flosofa e das doutrinas epistemológicas, e numa perspectia mais ampla, pela
história do pensamento cientfco. Outrossim, antecipando reparos que requereriam
noutros contextos, de aprofundamento, note-se que todas as posições relatias ao
afazer cientfco insistem - paralelamente ao reconhecimento das peculiaridades que
este insere - que a ciência nunca se dissocia totalmente do que é considerado como
senso comum e tampouco, das aierbações de fundo ideológico. Disto resulta que
mais do que apoiado na objetiidade, o trabalho cientfico encontra respaldo numa
objetvação.  Numa  exemplifcação  emblemátca  desta  aferição,  seria  meritório
recordar a célebre dita do flósofo alemão Jürgen Habermas: “uma família indígena é
composta de pai, mãe, flhos e do antropólogo” (Cf. ABBAGNANO, 2010; COLLINSON,
2004; DEMO, 1981; SOLLA PRICE, 1976).
18 Este texto faz uso da noção de concrescência tal como elaborada pelo flósofo
Alfred North Whitehead (1861-1947). O conceito, proposto enquanto uma eiolução
criadora do processo de concreção dispõe, na adição simultânea dos aspectos fsicos
e  dos  espirituais,  indissoluielmente  irmanados  e  atios  entre  si,  seu  nexo
epistemológico fundante (ABBAGNANO, 2010: 204).
19 A expressão “estado da arte”, normalmente utlizada com triiialidade, trata-se,
contudo de termo técnico-documental de toada anglo-saxônica: the state of the art
report (“laudo” ou “informe” ou “relatório do estado da arte”).
20 A  palaira  é  um  calco  linguístco  de  origem  alemã,  signifcando  concepção,
cosmoiisão ou intuição de mundo, podendo também ser traduzida como iisão de
mundo. Em todos estes casos se refere a um quadro de ideias e crenças atraiés dos
quais indiiíduos, poios, grupos e etnias interpretam a realidade, paiimentando a
interação com o uniierso tangíiel.
21 “A ciência, não é nem ‘pura’, nem ‘aplicada’. Na sua essência, ela é atraiessada
pelas ideologias e marcada pelas mentalidades.  Ao mesmo tempo, é tributária e
geradora das técnicas. Ela é goiernada por insttuições e interiém ao mesmo tempo
em  suas  criações  e  suas  transformações.  E  é,  igualmente,  tanto  oriunda  como



inspiradora de demandas sociais” (ACOT, 1990: 189).
22 Termo de origem alemã usual na produção textual da área das humanidades.
Embora contestada, a origem da expressão é atribuída ao flósofo alemão Georg
Hegel. A tradução literal corresponderia a “Espírito do Tempo” ou “Espírito de uma
Era”, correspondendo às ideias e sentmentos que monopolizam o imaginário dos
humanos em uma determinada época e determinado lugar. Em contextos em que a
iniestdura  do  flosófco  não  tem  a  últma  palaira,  zeitgeist se  aproximaria  em
sentdo coloquial da terminologia inglesa mainstream.
23 Este número transitou em inúmeras publicações da primeira década do século
XXI, inclusiie em materiais do CEMPRE/IPT (2000: 3). Todaiia, amostragens pontuais
indicam que a cifra pode ser julgada como conseriadora para  a conjuntura atual
referente aos materiais descartados. Porém, esta estmatia é um marco quanttatio
icônico na literatura técnica especializada.
24 Assinale-se que o termo  dilema (do grego  δί-λημμα:  dupla proposição), insere
entendimentos dicionarizados afeitos aos signifcados assumidos pela questão dos
resíduos nos dias de hoje.  Dilema corresponde  a uma encruzilhada,  a premissas
cujos  termos  suscitam  consequências  ou  resultados  idêntcos.  Singularmente,  a
expressão indica uma situação embaraçosa com saídas fatais, difceis ou penosas. 
25 Cientfque-se que para referenciar o cosmos ocidental, estudiosos de disciplinas
como a antropologia, ciência polítca,  relações internacionais, história, geografa e
sociologia, também fazem uso das terminologias modernidade, sociedade moderna
e/ou contemporânea.
26 Retenha-se que a teoria dos  sistemas,  enquanto modelo de interpretação da
realidade, só ganha concretude quando associada a um campo disciplinar específco,
incorporando então, os traços distntios do campo de conhecimento hospedeiro.
Nesta deriiação, ressaliando as pontuações do geógrafo Antonio  CHRISTOFOLETTI,
entenda-se  que  nas  dinâmicas  espaciais,  tal  como  tratadas  pela  geografa,  os
sistemas  são  pensados  como  um  conjunto  de  objetos  ou  atributos  e  de  suas
relações, organizadas para executar uma função partcular (apud 1979: 1).
27 As terminologias  fixos e  fluxos correspondem a conceituações elaboradas por
Milton Santos ao longo da década dos anos 1970. Ambas operam enquanto estacas
epistemológicas  para  a  defnição  de  espaço  construída  por  esse  geógrafo,  iistas
como uma relação entre sistemas de objetos e sistemas de ações, no seio dos quais
os fxos e os fuxos se mantém em interação permanente: “Fixos e fuxos juntos,
interagindo, expressam a realidade geográfca [ ... ] Foi assim em todos os tempos,
só que hoje os fxos são cada iez mais artfciais e mais fxados ao solo; os fuxos são
cada iez mais amplos, mais numerosos, mais rápidos” (SANTOS, 1999: 50).
28 A terminologia  objeto  espacial corresponde a  um conceito  criado  por  Milton
SANTOS  referindo-se a  um  acréscimo  artfcial  (ou  próteses), resultantes da
interienção  humana  em  sociedade no  espaço,  passíiel  de  redefnir  os  fuxos
originais do ambiente natural  e induzir  aqueles que animam a perpetuidade das
paisagens antropogênicas (passim 1998, 1988 e 1978).



29 Sucintamente,  por  ator estamos  nos  referindo  ao  agente  que  partcipa  das
relações  sociais  de modo geral,  que numa apreensão genérica  incluiria,  além do
Estado, empresas, entdades supranacionais, moiimentos sociais, organizações não-
goiernamentais, segmentos sociais, grupos, categorias de atiidades, etc.
30 O uso da terminologia tradicional não é fortuito, em iista de que esta traduz a
resiliência de relações interpessoais que são herança de modos de relacionamento
social  de  outrora,  não  graiados  pela  esfera  do  econômico.  No  meio  urbano,  os
bairros pobres e as comunidades da periferia, podem apresentar iestgios ou traços
mais marcantes dos modos de iida tradicionais.
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Os RESÍDUOS SÓLIDOS são um pilar central na atuação da EDITORA KOTEV, publicadora digital que 
entrou em atividade em 2016. Saiba mais sobre esta vertente editorial da EDITORA KOTEV. Link: 

http://kotev.com.br/?product_cat=lixo  
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