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PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA: A organização 
dos trabalhadores de coleta seletiva na Cooperativa Filhos do 
Sol, em Belém do Pará: um olhar do Serviço Social. 
 
COORDENADOR: Michele Lima de Souza 
 
PLANO DE TRABALHO: O perfil dos/as catadores de coleta 

seletiva do município de Belém do Pará. 
 
ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: Bárbara Pereira Brito 
 
CURSO: Bacharelado em Serviço Social 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cooperativa Filhos do Sol, Belém/PA; 

catadores de coleta seletiva; Lixo. 
 
O objetivo do trabalho foi apresentar o perfil dos catadores de 

coleta seletiva da Cooperativa Filhos do Sol, no município de 

Belém do Pará, enquanto uma necessidade imprescindível à 

garantia de trabalho, sobrevivência e renda. É uma pesquisa de 

natureza exploratória. Foram várias as dificuldades relatadas: 

infiltração de catadores não legalizados que ocasionam conflitos, 

baixa produtividade, competividade e individualismo entre eles; 

falta de consciência populacional em separar os lixos produzidos 

pelas famílias; precariedade do processo de reciclagem. A falta 

de investimentos governamental para ampliação e visibilidade do 

trabalho de coleta seletiva na perspectiva de políticas sociais 

para a melhoria da qualidade de vida desses sujeitos é uma 

realidade que parece distante diante o cenário de crise política e 

financeira atual do Brasil.  
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PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA: A organização 
dos trabalhadores de coleta seletiva na Cooperativa Filhos do 
Sol, em Belém do Pará: um olhar do Serviço Social. 
 
COORDENADOR: Michele Lima de Souza 
 
PLANO DE TRABALHO: Coleta seletiva do lixo: a relação entre 
o desemprego dos pais e o trabalho de crianças e adolescentes  
 
ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: Cintia de Cássia Pantoja 

Rodrigues 
 
CURSO: Bacharelado em Serviço Social 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cooperativa Filhos do Sol, Belém/PA; 

crianças e adolescentes; Coleta de lixo. 
 
A realização deste estudo enfatiza a proximidade com a 

realidade vivenciada por catadores de coleta seletiva da 

Cooperativa Filhos do Sol, no município de Belém do Pará. 

Trata-se de uma investigação exploratória que se valeu da 

técnica da observação. Os depoimentos evidenciaram que os 

trabalhadores cooperados reconhecem a existência de direitos 

das crianças e adolescentes assegurados pelo ECA, mas não os 

conhecem na integralidade; que a coleta seletiva é uma 

oportunidade de trabalho que contribui para sobrevivência 

desses indivíduos; que não há crianças e adolescentes 

envolvidos no trabalho; que muitas catadoras levam os filhos 

para a coleta por não terem com quem deixá-los; que as mães 

reconhecem que essa atividade não deve ser exercida por 

crianças e adolescentes. 
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PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA: A organização 
dos trabalhadores de coleta seletiva na Cooperativa Filhos do 
Sol, em Belém do Pará: um olhar do Serviço Social 
 
COORDENADOR: Michele Lima de Souza 
 
PLANO DE TRABALHO: A implementação da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos no município de Belém do Pará: um olhar 
do Serviço Social 
 
ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: Diana Andrade de 

Lacerda 
 
CURSO: Bacharelado em Serviço Social 
 
PALAVRAS-CHAVE: Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO); Catadores de material reciclável; Lixo. 
 

Este Plano de Trabalho buscou mostrar a relevância do trabalho 

dos catadores de material reciclável, segundo a Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO), instituída pela portaria 

ministerial nº 397, de 9 de outubro de 2002. A análise realizada 

mostrou que as dificuldades para a implementação da PNRS 

impedem, de certa forma, que os catadores possam tornar-se 

trabalhadores no sentido amplo, capacitados e organizados, em 

cooperativas ou associações, para garantir trabalho e renda; os 

incentivos à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ainda 

precisam avançar; e o surgimento das cooperativas e 

associações vem se dando por esforço próprio dos cooperados. 
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PROJETO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA: A organização 
dos trabalhadores de coleta seletiva na Cooperativa Filhos do 
Sol, em Belém do Pará: um olhar do Serviço Social. 
 
COORDENADOR: Michele Lima de Souza 
 
PLANO DE TRABALHO: O olhar do Serviço Social sobre a 
capacitação dos catadores no centro de triagem de materiais 
recicláveis no município de Belém/PA 
 
ALUNO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA: Plínio André Andrade da 

Silva 
 
CURSO: Bacharelado em Serviço Social 
 
PALAVRAS-CHAVE: Serviço Social; Catadores; Belém -- Pará. 
 

Este estudo se estabelece em uma das expressões da questão 

social e serve à promoção do Serviço Social no processo de 

reprodução das relações sociais, que diz respeito a um esforço 

de captar o significado social da profissão no cenário capitalista 

para atuar de forma dinâmica. O objetivo foi investigar se ocorre 

e como ocorre a capacitação/qualificação dos catadores de 

material reciclável no município de Belém do Pará. Trata-se de 

um estudo de natureza exploratória. Os dados foram coletados 

por meio de entrevista e questionário. Concluímos que fica a 

desejar a capacitação/qualificação de catadores em causa. 

Indaga-se se existe luz ao final do túnel para o problema, tendo 

em vista que a realidade evidencia que Belém está muito longe 

de solucionar tal questão. 


