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RESUMO 
 

A relação invisível que existe no município de Assu, entre prefeitura e catadores, 

provoca o olhar para a legislação que aborda o extermínio dos lixões a céu aberto e 

implantação de politica nacional de resíduos sólidos. A fotorreportagem aborda como 

denuncia aborda o cotidiano e interrogações que persistem na vida no lixo. O lixão que 

se encontra na comunidade Lagoa Ferreira de Fora, no município de Assu foi objeto da 

pesquisa disposta no projeto multimídia, no qual foram produzidas fotos, minidoc e 

breves informações disponíveis em site aberto para o publico online. Como o objetivo 

de apresentar o trabalho dos catadores e trazer para discussão o destino dessas pessoas 

que dependem exclusivamente do lixo. Atualmente mais de 30 famílias vivem do que 

ganham na coleta. A presente pesquisa provocou possíveis soluções para resolução do 

problema sem que os catadores possam perder a única renda e meio de colocar a comida 

na mesa da sua família. A coleta de dados foi feita no próprio lixão onde foram 

entrevistados os catadores e na prefeitura municipal de Assu que informou futuras 

possíveis medidas para solucionar o dilema. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Multimídia. Fotojornalismo. Denuncia. Lixão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

The invisible relationship that exists in the city of Assu, between city hall and 

scavengers, causes looking for legislation that addresses the extermination of open 

dumps and implementation of national policy on solid waste. The photojournalism 

discusses how denounces addresses the everyday and questions that persist in living in 

the trash. The dump that is in Lagoa de Fora Ferreira community in Assu the 

municipality was willing object of research in multimedia design, which were produced 

photos, minidoc and brief information available on site open to the public online. The 

object of presenting the work of scavengers and bring to discuss the fate of these people 

who rely solely on waste. Currently more than 30 families live than they earn in the 

collection. This research led to possible solutions to solve the problem without the 

collectors might lose the only income and means of putting food on the table of your 

family. Data collection was done in the landfill himself to interview the collectors and 

the municipal government of Assu who reported possible future steps to resolve the 

dilemma. 

KEY WORDS: Multimedia. Photojournalism, Complaint, Dumping ground. 
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1. INTRODUÇÃO 

A invisibilidade social ainda afeta a maior parte da população. Muitas vezes o 

fenômeno social existe, mas é necessário que alguém enxergue de forma diferenciada e 

exponha para mostrar de forma escancarada onde se esconde o silêncio. O projeto “Vale 

Do Lixo: Uma Fotorreportagem Sobre A Invisibilidade” tem como denúncia a vida de 

pessoas que esqueceram de falar os seus problemas e se acostumaram à invisibilidade 

cotidiana. Os catadores de lixo, ainda que acostumados a rotina esquecem de reclamar 

da vida e do sol penetrante em suas costas, a falta de proteção também não consegue 

tirar a serenidade e concentração do trabalho.  

Em 2010, foi decretada a lei Nº 12.305/10 que tem como principal objetivo a 

implantação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos que institui a erradicação dos 

lixões e instalação de aterros sanitários nos municípios. A preocupação da lei se destina 

principalmente ao meio ambiente com inclusões de educação ambiental para a 

população. É louvável a importância extinção do lixo a céu aberto, mas hoje as 

preocupações da Prefeitura Municipal de Assu se limitam apenas a não pagar uma multa 

judicial e cumprir com as instruções da lei, esquecendo que a cidade possui um lixão, na 

comunidade Lagoa Ferreiro de Fora, em Assu, que conta com mais de 30 famílias que 

dependem exclusivamente da coleta realizada de forma individual.  

Sem associação e preocupação do governo o lixão também se encontra lotado 

de questionamentos dos que ali vivem. A vida dos catadores resumida ao esquecimento 

e sorte do que encontram durante a busca para ter o que comer.  

O projeto multimídia Vale do Lixo, busca trazer respostas para a comunidade e 

perguntas para a sociedade: até onde vai a cegueira social? Qual a vantagem que a 

prefeitura ganha em ignorar as vidas que sobrevivem do lixo?  

Como forma de escolha do objeto de pesquisa foi levado em consideração as 

limitações técnicas, a legislação ambiental sobre resíduos sólidos, a vida dos catadores 

que ainda sobrevivem desse meio de trabalho e a pouca influencia do governo nessa 

comunidade, deixando assim livre de quaisquer interferência politica para influenciar ou 

manipular as informações e ações do catadores, facilitando principalmente um diálogo 

aberto e sincero por dos trabalhadores. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
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Um dos passos mais importantes para realização desse projeto conta com a 

influência teórica para fundamentação do conteúdo proposto, o ciberjornalismo, a 

cultura de convergência e o fotojornalismo são pontos primordiais para confecção do 

projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2 JUSTIFICATIVA 

O trabalho com lixo ainda causa segregações no município do vale do Assu, 

menosprezando principalmente aqueles que só têm esse meio de vida. Em tempos que 

todo o país fala em aterro sanitário e fim dos lixões a céu aberto, cresce cada vez mais a 

dúvida de pessoas que ficarão órfãs desse trabalho.  

A escolha do tema tem como objetivo apresentar a sociedade, principalmente, 

o trabalho dos catadores e trazer para discussão o destino dessas pessoas que dependem 

exclusivamente do lixo. Hoje, mais de 30 famílias vivem do que ganham na coleta. O 

trabalho apresenta em plataforma digital, um site multimídia com fotos, breve resumo e 

um minidoc.  

Para a realização do trabalho foi utilizada uma câmera semiprofissional para 

captação de imagens audiovisuais e fotográficas. Para a gravação de voz foi feito uso de 

um celular e, para estabilização de imagem, de um tripé. Como forma de abordagem 

prática, foi necessário um questionário prévio, com perguntas básicas e outras que 

abrangiam o universo de cada catador, como por exemplo, qual o seu sonho?  

O Vale Do Lixo vem também para questionar os limites da invisibilidade, o destino dos 

catadores de lixo da Comunidade Lagoa Ferreira de Dentro e trazer também a visão 

deles diante do preconceito da sociedade. O objetivo deste trabalho foi fotografar o 

cotidiano dos catadores, entrevistar alguns personagens sobre a vida no lixo e produzir 

um minidoc que resuma a vida desses sujeitos, bem como disponibilizar em plataforma 

digital todo o conteúdo pesquisado para que a sociedade tome conhecimento da vida dos 

catadores que passam despercebidos pelos olhares desatenciosos. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

O jornalismo contemporâneo para ser compreendido necessita da junção de 

algumas teorias básicas que identificam a prática inserida em contextos sociais, culturais 

e organizacionais. O avanço das tecnologias permitiu que o usuário conecte-se e passe a 

interferir no processo de produção, além de promover a facilidade em divulgar 

informações, s quais passam a ser de qualquer um.  

No ciberjornalismo, o desenvolvimento de uma publicação precisa considerar 

as etapas do processo de produção e manter o padrão do fazer Jornalismo. Ao trabalhar 

uma informação, os arquitetos da matéria podem agregar a arquitetura da informação 

para cada matéria (SCHWINGEL, 2003; 2005). Para Schwingel (2012), ao se elaborar 

uma pauta já se definiria: 1) os níveis de informação; 2) os recursos multimidiáticos 

envolvidos; 3) os diferentes caminhos a serem seguidos. De acordo com Schwingel 

apud López, Gago e Pereira (2003, p. 198-199):  

Entendemos que a arquitetura da informação inclui o planejamento 

estrutural do mapa de conteúdo: a definição de seus itens de conteúdo, 

das relações que operam entre eles e, em geral, de toda a organização 

de tarefas secundárias que sustentam o sistema. A arquitetura da 

informação envolve, portanto, a cimentação dos espaços interiores e o 

aspecto externo de um cibermeio. Estabelecer a arquitetura da 

informação é desenhar o esquema abstrato de conteúdos de um 

cibermeio e plasmá-los em uma estrutura de base de dados, 

estabelecendo simbioses entre os sistemas dos meios tradicionais – os 

servidores de impressão de um jornal matriz impresso, por exemplo – 

com os conteúdos gerados exclusivamente para o cibermeio. 

Nos últimos anos, o celular e a internet se tornaram cada vez mais 

fundamentais nas estratégias de informações rápidas, principalmente para os leitores 

que estão cada vez mais querendo consumir noticias da última hora. Com isto, o projeto 

O Vale Do Lixo tem como objetivo trazer comodidade com o site próprio do conteúdo. 

Para tanto, a fim de se entender melhor estes processos, foi preciso estudar sobre a 

convergência midiática. Jenkins (2009, p. 27) afirma que convergência é uma palavra 

que consegue definir transformações tecnológicas, mercadológicas, culturais e sociais, 

dependendo de quem está falando e o que imaginam estar falando. A circulação da 

informação depende exclusivamente dos leitores que tem interesse nessa ação.  

A cultura da convergência revoluciona a ideia de produção de conteúdo 

pensando em uma forma de atrair os leitores, muito embora os sistemas mudem. 

Pensando nisso, o projeto O Vale Do Lixo buscou desenvolver uma forma que não 
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deixasse o receptor cansado, apresentando slides com fotografias, minidoc com os 

personagens do lixão, legendas e fotografia documental. 

Para o fotojornalismo, além dessa preocupação com a disposição da 

informação, as fotografias devem vir de forma a contar uma história de forma 

cronológica. Conforme Cartier-Bresson (1952, p. 4):  

A reportagem ilustrada envolve uma operação conjunta do cérebro, do 

olho e do coração. O objetivo desta operação conjunta é retratar o 

conteúdo de algum acontecimento que esteja em vias de se desenrolar 

e comunicar impressões. Às vezes, um acontecimento isolado pode ser 

tão rico em si e em suas facetas, que será necessário cercá-lo de todas 

as formas em busca de uma solução para os problemas que ele suscita: 

o mundo é movimento e ninguém pode permanecer estático em sua 

atitude relativamente às coisas que se movem. Algumas vezes 

chegamos à foto em questão de segundos; mas ela poderia requerer 

também horas ou dias. Não existe nenhum plano padronizado, 

nenhuma regra que oriente o trabalho. A ordem é manter o cérebro 

alerta, o olho e o coração alerta; e ter elasticidade no corpo. 

O fazer do fotojornalismo não necessariamente segue critérios próprios 

relacionados a conceitos fotográficos, mas, assim como o jornalismo precisa 

necessariamente contar uma história de forma clara e coesa, como destaca Sousa 

(2004): 

[...] entendemos por fotojornalismo a actividade que pode visar 

informar, contextualizar, oferecer conhecimento, formar, esclarecer ou 

marcar pontos de vista ("opinar") através da fotografia de 

acontecimentos e da cobertura de assuntos de interesse jornalístico. 

Este interesse pode variar de um para outro órgão de comunicação 

social e não tem necessariamente a ver com os critérios de 

noticiabilidade dominantes.(SOUSA, 2004, p. 11-12): 

O ato de fotografar traz a necessidade também de uma estética que atenda aos 

padrões de enquadramentos, iluminação e edição, passando a usar esses artifícios para 

atrair a atenção do leitor. O fotojornalista começa a buscar o “Instante decisivo” que 

Cartier-Bresson costumava apresentar em suas fotografias. 

Às vezes, acontece que o fotógrafo espera, retarda, aguardando que 

alguma coisa ocorra; às vezes tem a sensação de que ali acha tudo o 

que faz uma boa foto - menos um único elemento, que parece estar 

faltando. Mas que elemento? Alguém subitamente penetra no campo 

de visão do fotógrafo. Ele acompanha o caminhante através da sua 

objetiva. Espera e espera e finalmente aperta o botão e sai com a 

sensação (embora não saiba bem porquê) de que realmente conseguiu 

obter alguma coisa boa. Esta sensação, tira uma cópia desta foto, traça 

sobre ela as figuras geométricas que surgem durante a análise, e vai 
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observar que, se a câmara disparou no momento decisivo, o fotógrafo 

fixou instintivamente uma composição geométrica sem a qual a 

fotografia estaria desprovida tanto de forma como de vida 

(BRESSON, 1952, p. 7). 

Na fotografia, assim como no jornalismo, faz-se necessário revelar os traços de 

quem vive ou viveu em determinado local/comunidade, bem como também, se possível, 

transparecer as condições de vida dessas pessoas. A importância da aproximação para 

ambos os recursos tornam a reportagem mais humana, real e fiel. Para Cartier Bresson 

(1952, p. 4): 

Qualquer que seja a nossa reportagem, estaremos chegando como 

intrusos. É essencial, portanto, que nos aproximemos do assunto na 

ponta dos pés - ainda que se trate de uma natureza morta. Uma mão de 

veludo, um olho de águia - todos nós devemos tê-los 

obrigatoriamente. 

O termo invisibilidade social é um conceito que foi criado para designar as 

pessoas que ficam invisíveis socialmente, seja por preconceito ou indiferença. Torna-se 

um conceito amplo, por vários fatores que levam a uma invisibilidade, tais como 

sociais, estéticos, econômicos, históricos, culturais, etc.. Para as pessoas que sofrem 

com esse fenômeno, o fato que as identifica nessa minoria agredida é uma constante e 

latente humilhação. Para Jessé Souza, a desigualdade social brasileira não deriva 

diretamente do processo de colonização, mas desta modernização periférica, por si só 

desigual, que seleciona seus indivíduos 

[...] nossa desigualdade e sua naturalização na vida cotidiana é 

moderna, posto que vinculada à eficácia de valores e instituições 

modernas com base em sua bem-sucedida importação ‘de fora para 

dentro’. Assim, ao contrário de ser personalista, ela retira sua eficácia 

da ‘impessoalidade’ típica dos valores e instituições modernas. É isso 

que a faz tão opaca e de tão difícil percepção na vida cotidiana. 

(SOUZA, p. 17, 2003). 

Desse modo, o projeto O Vale Do Lixo buscou um contato prévio antes mesmo 

de sair fotografando e conseguiu identificar valores sociais que levavam aos catadores 

se tornarem invisíveis. Diante de todo o estudo teórico e busca de aproximação com o 

objeto de estudo a pesquisa proporcionou tranquilidade ao realizar o contato físico com 

os personagens, conseguindo até a obtenção de informações pessoais dos próprios 

catadores atualizadas por meio de telefone celular. 
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4 METODOLOGIA 

A escolha do projeto O Vale Do Lixo se deu inicialmente pela delimitação do 

local a ser fotografado. O atual Lixão de Assu encontra-se na comunidade Lagoa 

Ferreiro de Fora e conta com mais de 30 famílias que dependem exclusivamente da 

coleta. Em todo o país, já está em vigor a lei sancionada em 2 de agosto de 2010, que 

determina a extinção dos lixões e tem como prioridade a redução do volume de resíduos 

gerados e a ampliação da reciclagem, aliada a mecanismos de coleta seletiva com inclusão 

social de catadores e a extinção dos lixões. Todavia, a pesquisa permitiu observar que a 

prefeitura do município de Assu/RN não consegue cumprir nem com a distribuição dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Os catadores utilizam luvas e botas que acham 

no próprio lixo.  

A preocupação com a segurança, nesse trabalho, não foi o primordial, pois, chegar ao 

lixão de forma diferente dos catadores já criava uma barreira. Foi preciso se aproximar e 

mostrar que o trabalho iria servir como denúncia. Mesmo assim, algumas barreiras foram 

impostas. Quase toda a maioria tinha vergonha de mostrar o rosto e ser futuramente 

reconhecido em alguma exposição como catador, isso porque a sociedade tende a julgá-los 

de forma equivocada.  

Em um primeiro momento, a entrevista se deu sem a câmera. A apresentação do 

projeto O Vale Do Lixo foi acolhida pela grande maioria que estava presente na tarde do dia 

14 de maio de 2015. Em especial, uma mulher chamada Ana Raquel acompanhou e 

entusiasmou os outros companheiros durante a semana para serem fotografados.  

Durante a realização do projeto O Vale Do Lixo houve uma preocupação com 

normas e padrões de enquadramento de imagens na buscar de dar atenção ao essencial. 

Dentre os critérios fotojornalísticos, pode-se citar a estética, a ação e a relevância 

informativa da fotografia. Além destes, Munhoz (2006) cita a velocidade. Segundo o 

autor, os leitores buscam na fotografia o registro do momento exato do fato retratado. 

Essa atitude do fotógrafo, em congelar o momento exato, transfere maior veracidade à 

informação e fidelidade ao momento retratado, dando a sensação ao leitor de estar 

presente e ter pleno conhecimento acerca do que está sendo noticiado. Portanto, é 

preciso que o fotógrafo tenha domínio sobre o equipamento. Neste projeto, a iluminação 

utilizada para compor as imagens foi a luz natural, sem manipulação de cenas por quem 

estava capturando.  
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Para selecionar os elementos que farão parte da composição 

fotográfica, o fotógrafo precisa dar atenção a cada elemento inserido 

na imagem: não se deve clicar na primeira posição que for encontrada, 

a não ser que seja algo absolutamente inescapável e que os elementos 

tenham harmonia. O que se recomenda é andar em volta do que se 

quer fotografar, subir em algo para ver a cena de cima, que se deite no 

chão para ver como fica uma tomada de baixo, e assim por diante 

(COSTA, 2011, p.47). 

Para Sousa (2002), o enquadramento concretiza-se no plano. A fotografia é uma 

unidade de significação precisamente porque se consubstancia num plano. Existem 

alguns tipos de planos que podem se considerar essenciais para confecção do minidoc, 

são planos gerais que ajudam a nortear o olhar humano. As imagens do projeto O Vale 

Do Lixo contemplam os variados planos, como é possível obsermos adiante: 

 

Imagem 1 - Fotografia em plano fechado, sendo frequentemente mais expressivas do que informativos. 

 

Fonte: Fotografia produzida pela autora, Assu, 2015. 

Imagem 2 - Fotografia em plano médio serve para situar o cenário, relações, objetos e pessoas. 
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Fonte: Fotografia produzida pela autora, Assu, 2015. 

Imagem 3 - Fotografia em plano aberto envolve uma imagem de forma geral, servindo principalmente 

para situar o observador. 

 

Fonte: Fotografia produzida pela autora, Assu, 2015. 

 Para composição do site foi utilizada de forma cronológica imagens, textos, slide 

e vídeo que complementassem as informações e contasse a história de forma clara e 

simples. 

Dos recursos necessários para produção do projeto multimídia, dentre eles 

câmera semiprofissional, D3100 Nikon, com a utilização de duas lentes, 50mm e 18-

55mm, para realizar a filmagem foi necessário tripé com um metro e 80 centimtros e 

celular com gravador de áudio e fone para melhor captação do som. A edição de 

imagens com ausência de cores para não desviar a atenção do conteúdo foi feito no 

Lightroom e o minidoc com o programa Premiere.  
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Imagem 4: com a identidade visual do site multimídia 

 

https://readymag.com/u30305892/valedolixo/ 

  

https://readymag.com/u30305892/valedolixo/
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5 RESULTADOS 

 A convivência com os catadores além de refinar o sentido do fotojornalismo, 

deixando dessa forma o olhar mais atento e apurado para as cenas, permitiu em conjunto 

com a vivência acadêmica perceber que a fotografia não se limita, ela permite que o 

fotógrafo também participe e interaja com a história, deixando assim o conhecimento de 

cultura ainda mais vasto. Essa limitação do fotojornalismo é quebrada quando Bresson 

(1952) escreve sobre o “Momento Decisivo” e desvenda que existe o momento exato 

para cada fotografia, e o fotógrafo passa a ser um intruso no mundo do individuo 

fotografado, por isso é preciso cautela. 

 De acordo com o secretário de meio ambiente Reci Oliveira, Assu já tem uma 

autorização do Ministério Publico junto com o IDEMA, Instituto de Desenvolvimento 

Sustentável e Meio Ambiente, para iniciar o aterro controlado na área que vai ser o 

futuro aterro sanitário, com dezoito hectares. Como meta a prefeitura visa incentivar e 

ajudar a criar uma associação cooperativa dos catadores. O secretário afirma: “Os 

catadores do lixão não tem nenhuma vontade de criar uma associação”. No depoimento 

da catadora Ana Raquel nós podemos perceber que a ação da prefeitura ainda não 

chegou de forma concreta na vida dos catadores, “A prefeitura trata a gente, eu acho que 

a prefeitura pra ela nem lembra que a gente trabalha aqui dentro, porque não dá 

assistência de nada, não dá calçado, não dá roupa, não dá nada”. Notamos que na 

opinião da entrevistada a prefeitura ignora a existência do Lixão. 

 A pesquisa gera resultados a longo prazo quando possivelmente o Lixão possa 

ser erradicado do município de Assu. Desde 2010 quando foi instituída a Lei Nº 12.305 

não houve nenhuma mudança na realidade da comunidade, a prefeitura reconhece que o 

lixão dentro de Assu é um sinal de atraso, que além de ser um problema de saúde 

publica mostra que a cidade não tem condições de gerir os seus problemas, um dos 

problemas mais graves que é o resíduo solido hoje em dia.  
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CONCLUSÕES 

Em poucas semanas de contato com o objeto de pesquisa, observamos que, de 

forma geral, os catadores criaram uma barreira com desconhecidos que vinham saber a 

procedência do lixo, a decomposição, etc. Muitos integrantes da comunidade viraram o 

rosto ao saber que a câmera, a intrusa, estava presente em nossas conversas. Foi preciso 

esperar que o nosso contato conseguisse gerar confiança para poder retirar a câmera da 

bolsa. Essa barreira existente entre a sociedade e os catadores deixa com que realmente 

acreditem que são seres “diferentes”.  

 Ver o jornalismo como forma de denuncia social, no qual essas realidades são 

expostas nas 49 fotos, e no mini documentário, com duração de 7 minutos e 15 

segundos, e dispostos em um site online, para que todos que os interessados possam 

acessar. Esta pesquisa vai além dos dados levantados realizando uma provocação na 

Prefeitura de Assu, para voltar o olhar para a realidade dos catadores que se sentem 

invisíveis no lixão da cidade. Também proporciona ao Ministério Público, material 

suficiente para entender a realidade dos direitos indisponíveis dos catadores. A 

Fotoreportagem retrata todos os dados coletados na entrevista e pode aproximar o 

público com os catadores, provocando sensibilidade e empatia, na busca de seus 

direitos.  

(...) Desde o projeto moderno, que abrigou as matizes do trabalho da 

fotografia documental junto às forças que animavam o 

questionamento do processo político vigente, que o fotojornalismo 

parece investido de um dever moral de apresentação - exibição - do 

sofrimento. É curioso observar que a exposição do sofrimento, nestes 

moldes, ganha força com a produção e disseminação efetiva da 

fotografia como documento de denúncia social(...) período em que as 

políticas do bem-estar social voltavam atenção à pobreza, às 

desigualdades econômicas marcadas pelas sucessivas crises e onde o 

“Estado-Providência” era o agente regulamentador de toda vida social, 

política e econômica da polis.(BIONDI, 2011, p. 93) 

Com a exposição desse sofrimento, podemos entender o que os catadores estão 

passando, e o que o lixão provoca, não só nas vidas daqueles que pertencem à 

comunidade de Lagoa Ferreira de Fora, mas também do município de Assu que sofre 

direta e indiretamente com o lixão. Concluímos então que a cidade sofre com as 

queimadas de lixo que formam a combustão. Uma região com uma quantidade grande 

de material, algumas pessoas fazem queimadas, há também a queimada espontânea, de 

liberação de metano, que aumenta a ocorrência de combustão e também a combustão 

provocada pela temperatura acima dos 35º, que um fundo de garrafa que iniciaria uma 
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combustão. O lixão é um problema da comunidade, mas quando queima se torna um 

problema da cidade, que só assim toma ciência, ou lembra que tem um lixão nos 

arredores. 

A principal ligação com Assu vem de raiz, por crescer próximo aos problemas 

rotineiros, mas invisíveis, essa inquietação com os problemas sociais me permitiu 

pesquisar mais sobre o Lixão, a principal causa que fomentou a pesquisa foi a existência 

da Lei 12.305 e o não cumprimento dessa lei, pela prefeitura. A força para buscar o 

invisível foi estimulada através das leituras com Eliane Brum, durante as aulas de 

gêneros sobre Jornalismo Literário. Para Eliane Brum o que gira em torno das pessoas 

invisíveis é apenas a nossa identificação com o seu cotidiano:  

Diante de um morador de rua, tememos que um dia o mundo que 

criamos – e que nos custa tanto manter em pé sobre nossos ombros – 

possa ruir. E estaremos lá, indefesos na vitrine. Por isso, em geral, a 

parede que eles não desejam, mas que se mostra inabalável, é a dos 

nossos olhos. Fingimos que não os vemos não porque eles são 

diferentes – e sim porque são semelhantes demais. Mas, quando eles 

erguem seus frágeis muros para fazer o que todos nós fazemos entre 

os nossos de tijolos, apontamos. Quando apontamos, com nossos 

dedos e nossos gritos de decência ofendida, fingimos mais uma vez 

não enxergar o que enxergamos. (BRUM, 2011)  

Diante de fatos tão corriqueiros, mas que incomodam como ferida aberta, eu 

escolhi apertar o ferimento para ver até onde a dor suporta. Os humanos apenas 

esqueceram que a bondade existe e começaram a ignorar os fatos mais interessantes da 

vida. Eu concluo a pesquisa instigada a buscar mais “dores” que sangram e fazem 

chorar, mas que se perderam no cotidiano. Como Eliane Brum afirma em uma crônica: 

É assim que nos reduzimos todo dia, na incerteza de nossa 

superioridade – e por isso mesmo afirmando-a o tempo todo. Em meio 

a tantos sorrisos de plástico, sabemos que nossos iguais esperam 

apenas que nosso pé falseie num degrau para se atirar sobre nós. E 

quando gritamos a nossa dor de existir, nossas chagas expostas como 

leprosos do mundo antigo, virarão as costas pela nossa 

inconveniência. (BRUM, 2011) 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A - Questionário para os catadores.  

 

1. Nome, idade e trabalho 

2. Quanto tempo trabalha no lixão? 

3. Como começou? 

4. Tem filhos? 

5. Como convive em comunidade? 

6. Já houve algum problema com outros catadores? 

7. Como a prefeitura trata vocês? 

8. Há insegurança? 

9. Já aconteceu algum acidente de trabalho? 

10. Já faltou o que colocar na mesa? 

11. Já viu crianças brincando no lixo? 

12. Você trabalha pra quem? 

13. Qual o seu sonho? 

14. Como enxerga o lixo? 

15. Como acha que as pessoas enxergam o lixo? 

16. Você é feliz? 

17. Se pudesse, o que mudaria no lixão? 
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Apêndice B - Questionário para a prefeitura: 

1. A prefeitura tem algum planejamento ambiental para acabar com o Lixão? 

2. Há algum plano futuro para os que vivem do lixo?  

3. Qual o impacto ambiental? 

4. Qual o motivo das queimadas? 

5. E no seu ponto de vista, como a prefeitura enxerga de modo geral o lixão de 

Assu? 
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Apêndice C – Fotografias produzidas pela autora 
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