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1 INTRODUÇÃO

O fechamento dos lixões e dos aterros controlados de norte a sul do país em 
atendimento à nova Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) trouxe à tona 
duas importantes questões que, não por acaso, estão profundamente imbricadas: 
i) o crescimento exponencial do volume de resíduos per capita gerado no mundo 
e no Brasil, decorrente do aprofundamento do consumismo sustentado na 
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produção e no consumo de mercadorias cada vez mais descartáveis e supérfluas 
(Layrargues, 2002); e ii) o debate acerca da precarização do processo de trabalho 
dos catadores de rua e de lixão e da sua íntima, mas nem sempre conhecida, 
relação com o circuito da reciclagem. 

Apresentados, muitas vezes, sob os conceitos de excluídos, marginalizados e 
estigmatizados, os catadores de recicláveis, amparados pela promulgação ainda que 
tardia da PNRS,10 retornam à cena acadêmica e das políticas públicas reivindicando 
um novo lugar na atual cadeia da reciclagem. Embora os conceitos supracitados 
representem uma dimensão do processo de produção e reprodução social, algumas 
análises deixaram de considerar as relações constituídas pela cadeia da reciclagem, 
que tem na precarização do trabalho dos catadores a sua fonte de lucro.

Nesse sentido, este trabalho pretende discutir o processo de encerramento das 
atividades do antigo lixão da Codin,11 como era conhecido o aterro controlado de 
Campos dos Goytacazes no Rio de Janeiro, fechado em junho de 2012, depois de 
quase trinta anos de existência. 

Os conflitos desencadeados pelo fechamento da única e principal fonte de trabalho 
de aproximadamente quinhentos catadores e o protagonismo destes trabalhadores pelo 
reconhecimento do direito de continuarem a participar da cadeia de reciclagem 
de maneira menos desigual e subordinada devem ser enfatizados. Cabe ressaltar 
que a concomitância do processo de fechamento do aterro de Campos com o do 
maior aterro da América Latina – o de Gramacho – influenciou positivamente 
os catadores da Codin em sua luta. O que acontecia em Gramacho os levava a 
acreditar no fechamento do lixão12 e na impossibilidade de prosseguir exercendo 
a atividade de catação da maneira como vinham realizando até então – atividade 
que exerciam desde 1987 e 1988. Além disso, a cobertura da mídia nacional sobre 
o encerramento de Gramacho, especialmente a do estado do Rio de Janeiro, e as 
negociações entre os(as) catadores(as) e o poder público estadual e municipal, 
envolvendo indenização e inclusão socioeconômica de uma parcela dos catadores, 

10. A PNRS levou dezenove anos tramitando no Congresso Nacional. Este longo período de debate revela o conjunto 
de tensões e de conflitos de interesses nela envolvidos, que precisaram ser “negociados” para haver a sua promulgação 
pela Lei no 12.305, em 2 de agosto de 2010 (Brasil, 2010).
11. O nome “lixão da Codin” deve-se ao fato deste vazadouro situar-se em um terreno cedido pela Companhia de 
Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro (Codin) ao município de Campos, no próprio Distrito Industrial, 
em 1990. 
12. É preciso lembrar que mesmo depois de anunciado o fechamento do aterro pela empresa Vital Engenharia, 
concessionária de limpeza pública e gestora do aterro, chamou nossa atenção a descrença por parte de um número 
significativo de catadores quanto ao fechamento do lixão. Após pesquisa nos jornais locais, percebemos que esta 
descrença estava diretamente ligada à forma como os catadores vivenciaram os anúncios do poder público local de 
fechamento do lixão da Codin e a sua substituição por um aterro sanitário. A pesquisa realizada nos jornais locais Folha 
da Manhã e Monitor Campista, do período entre 1983 e 2010, demonstrou que, desde o início da década de 1990, os 
governos locais anunciavam, consecutivamente, o fechamento do lixão para a sua substituição por um aterro sanitário 
e por uma usina de triagem para os catadores. As reportagens também indicavam os diversos lugares escolhidos para 
a construção do aterro sanitário, apesar de este só ter começado a funcionar em 2012, depois do fechamento do lixão 
e da sua transformação em aterro controlado.
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funcionaram não só como uma importante referência de negociação para os(as) 
catadores(as) da Codin como contribuíram para dar visibilidade à sua luta local pelo 
reconhecimento do direito de continuar o trabalho na coleta seletiva, a partir daquele 
momento, previsto na nova PNRS, aprovada em 2010.

Entre os aproximadamente quinhentos catadores(as) que trabalhavam no 
lixão e nas reciclagens13 próximas, o diagnóstico realizado pela equipe da UFF 
Campos14 demonstra que 64% deles eram mulheres, enquanto 36% eram homens. 
A proximidade entre a reciclagem e as residências, e a possibilidade de os afazeres 
domésticos e os cuidados com os filhos serem articulados ao trabalho no lixão 
foram lembradas por grande parte das catadoras. Elas também deixaram claro que 
muitas vezes as tarefas domésticas com a reprodução social da família impediam a 
sua permanência em outro trabalho, geralmente o trabalho doméstico e a faxina. 
Trinta e quatro por cento tinham entre 18 e 29 anos, ou seja, eram jovens; 36% 
possuíam entre 30 e 49 anos; 23% estavam na faixa entre 50 e 59 anos; e 7% 
tinham mais de 60 anos.

 É importante salientar que, em comparação com o diagnóstico dos anos 1990 
sobre os(as) catadores(as) do lixão da Codin (Juncá, Gonçalves e Parente, 2000), 
verificamos não só a ausência de crianças e adolescente no aterro mas também 
um aumento significativo do índice de jovens. Com relação ao primeiro aspecto, 
cabe lembrar que o aterro passou a ser administrado no final dos anos 1990 pela 
concessionária de limpeza pública, que proibiu a entrada de menores na lixeira. 
Além disso, o lixão foi alvo de inúmeras denúncias de trabalho infantil, o que fez 
com que aumentasse a fiscalização por parte dos agentes responsáveis, em especial 
a dos conselhos tutelares. Com relação aos jovens com idade entre 18 e 24 anos, 
houve um aumento de mais de 6% em relação ao que se observou em 1994 (Juncá, 
Gonçalves e Parente, 2000). Acreditamos que, mesmo com a melhoria na oferta de 
escolas, de cursos e de postos de trabalho, a partir de 2003, a catação de recicláveis 
no lixão atendia às necessidades dos trabalhadores, como o acesso à renda diária e a 
oferta de trabalho por conta própria, com liberdade de horário e sem exigência de 
escolaridade. Outro fator que deve ser levado em consideração é o crescimento do 
mercado de recicláveis no país, o que aumentou a demanda por novos recicláveis 
e o seu preço. O crescimento das empresas de recicláveis no Brasil a partir do 
ano 2000 incrementou o mercado de trabalho dos catadores. Diferentemente do 
que apontavam os autores na década de 1990, a catação deixa de ser apenas uma 
alternativa ao desemprego para se tornar um trabalho que, embora precário, assim 

13. Os(as) catadores(as) chamavam de reciclagens os pequenos e grandes sucateiros que comercializavam direta ou 
indiretamente com eles devido à sua localização próxima ao lixão da Codin.
14. A pesquisa feita com os(as) catadores(as) de materiais recicláveis do antigo lixão da Codin foi realizada em 2013, 
com a aplicação de um formulário para uma amostra de 111 catadores(as), responsáveis pelo domicílio. Se considerarmos 
os(as) catadores(as) na condição de cônjuge, a amostra cresce para 165 catadores(as). A pesquisa, com coordenação da 
professora Érica Almeida, contou com o apoio da Faperj, através do programa Prioridade Rio (2013-2014).
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como as demais atividades desenvolvidas pelos trabalhadores de baixa renda, oferece 
algumas vantagens, entre as quais um salário melhor que o de outras atividades 
também de baixa remuneração. 

Segundo os(as) catadores(as), eles tiravam em média R$ 200,00 por semana, 
ou seja, um rendimento bem acima do salário mínimo (SM) vigente na época, de 
R$ 640,00. Diante da precarização dos demais trabalhos da região e das vantagens 
de trabalhar no lixão, mesmo sem carteira, os(as) catadores(as) adiaram o sonho do 
emprego com carteira assinada. Cabe destacar que a remuneração dos(as) catadores(as) 
estava diretamente ligada ao volume e à qualidade dos resíduos coletados. Entre os(as) 
catadores(as) do lixão, 24% trabalhavam todos os dias; 56%, de segunda a sábado; e 
14%, de segunda a sexta-feira. Quanto ao tempo de trabalho no lixão, 61% disseram 
que trabalhavam no local há mais de dez anos, o que indica que a maioria tinha 
vínculo permanente com o trabalho, ainda mais se considerarmos que 37% dos(as) 
catadores(as) começaram a trabalhar ali com 10 anos ou menos (Almeida, 2014). 

2 A NOTÍCIA DO FECHAMENTO DO LIXÃO DA CODIN E A RESPOSTA 
   DOS CATADORES

Os recentes acontecimentos envolvendo os(as) catadores(as) do lixão da Codin nos 
levam a defender a tese de que a história da construção da PNRS em Campos dos 
Goytacazes se divide em dois momentos: antes e depois do fechamento do lixão. 
A medida foi marcada pelo protagonismo dos(as) catadores(as), ou melhor, pela 
mediação de uma nova representação política no cenário municipal. Embora o 
fechamento do lixão constitua um marco na relação dos(as) catadores(as) com 
o poder público municipal, foi a resposta organizada dos(as) catadores(as), um 
grupo social até então invisível do ponto de vista político e desprezado pelo poder 
público local como interlocutor na construção da PNRS, que representou a grande 
novidade e o elemento de inflexão na condução desta política pública. Em outras 
palavras, o que transformou o fechamento do lixão em uma questão local não foi 
o drama da perda do trabalho e da renda em si, mas a consciência política deste 
grupo sobre os seus dramas, em especial sobre a perda do trabalho. Tal tomada  
de consciência dos trabalhadores só foi possível pelo reconhecimento de sua 
identidade como trabalhador e como catador. Além disso, o sentimento de injustiça 
que tomou conta dos catadores foi, sem dúvida, a motivação responsável por sua 
organização e por sua participação política coletiva na construção de respostas 
menos injustas e que pudessem reparar a situação à qual foram submetidos. 

No entanto, a construção desse novo sujeito político em Campos não pode 
ser pensada sem levar em consideração dois aspectos fundamentais: o apoio e a 
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parceria da UFF Campos15 e do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais 
Recicláveis (MNCR) do Rio de Janeiro; e o contexto nacional pós-aprovação 
da PNRS, em 2010. A aprovação da PNRS e do Decreto no 7.404/2010, que a 
regulamenta, foram, sem dúvida, dois importantes instrumentos de apoio e de 
incentivo não apenas à luta dos(as) catadores(as) e às suas organizações mas também 
às instituições federais, estaduais e municipais e organizações sociais alinhadas à 
defesa dos direitos dos catadores, ainda que a sua implementação, em nível local, 
apresente um conjunto de problemas e desafios, como veremos a seguir. 

Como já adiantamos na introdução, as primeiras notícias relativas ao 
fechamento do aterro da Codin remetem ao ano de 1996, portanto, dezesseis 
anos antes do seu fechamento, em 17 de junho de 2012. Mesmo antes de seu 
fechamento abrupto, e sem alternativas de inclusão socioeconômica, o lixão da 
Codin já era notícia e motivo de questionamentos por parte de outros sujeitos e 
instituições. Logo depois da transferência do primeiro vazadouro municipal de 
que se tem notícias para uma área de propriedade privada, nas proximidades do 
Distrito Industrial da Codin, em 1987, o novo vazadouro já era motivo de críticas 
por parte do Conselho de Saúde e da própria Fundação Estadual de Engenharia do 
Meio Ambiente (Feema) do Rio de Janeiro. Criticavam-se não só o despejo do lixo 
hospitalar e a presença de animais, pelos riscos de contaminação dos(as) catadores(as), 
mas o trabalho infantil e os problemas ambientais provocados pela contaminação do 
solo, do lençol freático e das lagoas próximas. Pressionado, o novo governo, eleito 
em 1988, respondeu com a proposta de criação de uma usina de lixo à qual os(as) 
catadores(as) seriam incorporados como operários. O projeto nunca se concretizou.  
A única mudança durante as décadas de 1990 e 2000 foi a transferência do 
vazadouro para uma área de 160 mil metros quadrados, cedida em 1990 pela 
Codin ao município de Campos, no próprio Distrito Industrial. 

O novo vazadouro ficava a 600 m da zona urbana e tinha capacidade para 
receber 70 toneladas de resíduos por dia. Segundo notícias dos jornais locais, em 
1992, “diariamente dezenas de crianças e adultos disputam com os urubus, cachorros 
e bois, todos os dejetos de alimentos, além de papelão, depósitos plásticos e latas 
que são recolhidos e vendidos” (Lixão..., 1992, p. 6), numa clara demonstração 
de descumprimento das normas de saúde pública. Além disso, o lixo hospitalar 
continuava sendo despejado junto com o lixo doméstico, provocando riscos ao 
meio ambiente e à saúde dos(as) catadores(as). 

Até o final da década de 1990, os sucessivos governos anunciaram o fim do 
lixão da Codin, a construção de um aterro sanitário e a implementação das usinas de 

15. Sob a coordenação da professora Érica Almeida, do Departamento de Serviço Social de Campos, a UFF Campos 
desenvolveu dois projetos entre os anos de 2013 e 2014, um de pesquisa e outro de extensão. Ambos foram formalmente 
citados na nota de apresentação da professora. Sobre os projetos, ver nota 1.   
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triagem para a inclusão dos catadores. Nenhuma das medidas foi efetivada. O novo 
século chegou sem que nenhuma iniciativa concreta fosse implementada, nem sequer a 
incineração do lixo hospitalar, causador de inúmeras doenças entre os(as) catadores(as). 
A usina de tratamento de lixo hospitalar foi inaugurada apenas em junho de 2010.

Conhecido como importante produtor de cana-de-açúcar, desde o século 
XVIII, o município de Campos dos Goytacazes, no norte do estado do Rio de 
Janeiro, atravessou diversos períodos de crise que o afetaram significativamente, 
o que é muito comum entre as economias dependentes de monoculturas. Dessas 
crises, vale destacar as mudanças técnicas no complexo agroindustrial do açúcar, 
iniciadas nos anos 1940, e aprofundadas em meados dos anos 1970, pelo Proálcool. 
Estas mudanças provocaram um forte movimento migratório para a cidade, 
reforçado pelas alterações nas relações de trabalho, pela redução das atividades de 
colonato e parceria, de moradia, e pelo gradativo predomínio e generalização das 
relações assalariadas (Cruz, 1992). O assalariamento nas lavouras de cana-de-açúcar 
passou a combinar a superexploração da força de trabalho com formas perversas 
de contratação, seleção e pagamento, numa demonstração inequívoca do poder 
econômico das oligarquias agrárias e dos seus vínculos com o poder político local. 
Além do caráter sazonal do mercado de trabalho ligado à produção do açúcar do 
álcool, a generalização da relação assalariada temporária, os chamados boias-frias, 
criou um imenso e desqualificado exército de reserva, acentuando ainda mais o 
processo de favelização na cidade. Este processo reproduz, no território da cidade, a 
mesma lógica que preside a exclusão social, econômica, cultural e política: a lógica 
da desigualdade e da segregação.

A concorrência com o estado de São Paulo, maior produtor de açúcar e de 
álcool (derivados da cana), e o processo de reestruturação produtiva no setor fizeram 
com que dezenas de usinas locais entrassem em processo de falência. Embora 
a grande maioria dos trabalhadores rurais já não residisse mais nas fazendas, o 
fechamento das usinas provocou forte desemprego entre os assalariados pauperizados 
e com menor escolaridade. No início dos anos 1990, estudos dedicados às famílias 
de baixa renda16 demonstravam uma redução no contingente de trabalhadores rurais, 
função que deixou de ser a terceira principal ocupação entre os trabalhadores de 
baixa renda para se tornar a oitava, representando uma taxa de apenas 4,1% dos 
assalariados.17 Ao contrário do que diziam os trabalhadores nas décadas de 1970 e 
1980, “a gente acaba caindo no corte de cana” (Cruz, 1986, p. 40), demonstrando 

16. Trabalho realizado em 1992 pelo Centro de Pesquisa Candido Mendes (Cepecam) de Campos. 
17. Os dados dos anos 1970 e 1980 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstram que o emprego 
na agropecuária, no município de Campos, chegava a 36,8% e a 30,3%, respectivamente. Em 1983, em plena entressafra, 
o trabalho na agricultura aproximava-se do trabalho de serventia doméstica e da construção civil em quantidade de 
pessoas ocupadas; já na safra, o trabalho na agricultura quase que monopolizava o emprego (Cruz, 1992, p. 171), 
indicando a centralidade dessa ocupação entre os trabalhadores de baixa renda.
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a associação entre o trabalho sazonal na cana e as demais atividades de construção 
civil, faxina, biscate e catação no lixão, a pesquisa realizada com os beneficiários 
do programa Bolsa Família (Almeida e Rangel, 2014)18 nos mostra que o trabalho 
na lavoura de cana-de-açúcar não só perdeu importância na economia local mas 
também entre os trabalhadores empobrecidos, sobretudo os mais jovens. 

Concomitante a esse processo de crise do setor sucroalcooleiro local, o 
recrudescimento do desemprego e da precarização do trabalho durante toda a década 
de 1990 no país pressionou os trabalhadores a buscar alternativas ao desemprego 
e à insuficiência de renda. Para Pochmann (2002; 2004), no rastro da crise do 
capitalismo contemporâneo, além do avanço do desemprego aberto, amplia-se o 
segmento não organizado do trabalho, com ocupações precárias e heterogêneas, caso 
dos(as) catadores(as) de materiais recicláveis, organizados ou não em cooperativas 
e associações. Segundo Bosi (2008), além das mudanças introduzidas no mundo 
do trabalho a partir dos anos 1990, a intensificação do mercado de trabalho dos 
catadores de recicláveis deve ser relacionada também à demanda das empresas 
recicladoras, as quais apresentam algum grau de dependência com relação ao 
trabalho dos(as) catadores(as). Assim, faz-se necessário relativizar a ideia da catação 
como um setor marginal, e dos(as) catadores(as) como trabalhadores excluídos do 
circuito de valorização do capital.

Não podemos nos esquecer de que, no Brasil, é pela mão dos(as) catadores(as) 
de rua e de lixão, cujo trabalho é precário e desprotegido, que 90% do material 
reciclável chega às empresas recicladoras. Isso nos faz compreender melhor as 
elevadas taxas de lucro do setor. Mesmo com os avanços neste campo, ainda assistimos 
à desresponsabilização tanto por parte das empresas quanto do próprio poder 
público, em especial dos estados e dos municípios, no que diz respeito ao processo de 
reprodução social relacionada ao(à) catador(a) – o que esperamos que seja transformado 
com a implementação da PNRS e do marco jurídico-legal construído recentemente.

Como pudemos observar, a combinação entre o crescimento do desemprego e 
do conjunto de trabalhadores precários e empobrecidos, formado, principalmente, 
por mulheres mães, trabalhadoras e chefes de família – os chamados arranjos 
monoparentais femininos –, de um lado, e o incremento do negócio da reciclagem, 
com a transformação dos resíduos em mercadorias, do outro, acabou por criar 
condições necessárias e favoráveis à entrada de novos trabalhadores no mercado 
de trabalho da catação, até então formado por trabalhadores mais antigos e seus 
familiares. Isso ajuda a explicar o crescimento do número de catadores(as) no final 
dos anos 1990 e início dos anos 2000. Como já apresentamos, em Campos, 53% 

18. A pesquisa com os beneficiários do programa Bolsa Família de Campos foi coordenada pela professora Érica 
Almeida e teve como amostra 2% das famílias beneficiárias do programa. As entrevistas foram realizadas entre os 
anos de 2011 e 2012.
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dos catadores, ou seja, mais da metade, iniciaram a atividade de catação no lixão 
no final dos anos 1990 e início dos anos 2000 (Almeida, 2014).

Sem grandes novidades até o início de 2010, a notícia sobre o fechamento do 
lixão foi recebida com desconfiança pelos(as) catadores(as) do aterro controlado da 
Codin, então sob gestão da empresa Vital Engenharia Ambiental, concessionária de 
serviços de limpeza pública desde o final dos anos 1990. Em 2008, a concessionária 
realizou um estudo dos(as) catadores(as) por intermédio de uma equipe técnica, 
que, além de analisar, realizava reuniões com os trabalhadores periodicamente, na 
expectativa de informá-los acerca do fechamento do aterro e da interdição da atividade 
de catação. A equipe passava ainda as informações necessárias para o processo de 
seleção dos(as) catadores(as) que seriam contratados para trabalhar na usina de triagem.

No final de 2010, a equipe técnica contratada pela concessionária enviou 
ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Campos um ofício 
comunicando-lhe o fechamento do aterro. Nele, a equipe, formada por uma 
assistente social e uma pedagoga, apresentava um pequeno diagnóstico da situação 
dos(as) catadores(as), fazendo menção ao número significativo de desempregados 
entre eles, já que a proposta da empresa concessionária abarcaria apenas 90 dos 
260 catadores(as) registrados. Ainda segundo a equipe que assinou o ofício, 258 
catadores(as) trabalhavam no lixão, a maioria mulheres. Para elas, a catação 
era a principal renda da família, mesmo para as beneficiadas pelos programas 
de transferência de renda federal ou municipal. Indagados sobre o trabalho de 
catação, a maioria respondeu exercer tal atividade desde a infância ou adolescência, 
acompanhando os pais. Para outros, a proximidade do lixão favorecia a catação, 
que desde cedo se transformou em uma estratégia de sobrevivência para as famílias, 
sobretudo para aquelas formadas por mães e filhos.

A representação dos(as) catadores(as) sobre o trabalho no lixo confirmava a 
degradação e a superexploração a que estes estavam submetidos, embora a catação 
também fosse reconhecida como a atividade que lhes possibilitara criar os filhos. 
Além da mistura com o lixo, dos inúmeros acidentes, do calor, do vento e da lama, 
o trabalho é visto como responsável também por diversas doenças, inclusive as 
relacionadas ao excesso de sol e de peso, como problemas na coluna e de hipertensão. 
A rotina pesada de trabalho começa geralmente às 8h, para pegar um bom lugar e 
aguardar a chegada dos caminhões. Entretanto, muitos eram os que, em função das 
necessidades, trabalhavam o dia inteiro, até a madrugada. Aliás, não eram poucos 
os que passavam toda a semana trabalhando (noite e dia), como já apresentamos 
na introdução deste trabalho. Perguntados sobre o material que coletavam, 97% 
responderam que catavam todo o tipo de material reciclável. Sobre a relação com 
os compradores, enquanto 39% vendiam para o mesmo comprador, 48% vendiam 
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para mais de um; 11% vendiam para quem pagasse mais, e 2% não declararam 
(Almeida, 2014).

Sobre o rendimento, eles reclamavam da redução do valor da bombona19 – 
50% nos últimos cinco anos. Esse valor torna-se ainda mais significativo quando 
se considera o crescimento do volume de recicláveis oferecidos pelos trabalhadores 
do lixão e de rua, uma realidade que deixava os compradores bastante à vontade 
para impor o preço dos materiais. Além disso, os(as) catadores(as) reclamavam 
da concorrência com os lixeiros e com a coleta seletiva realizada pela empresa 
concessionária em parceria com uma organização não governamental (ONG), a 
Sociedade de Apoio à Criança e ao Idoso (Saci).20 Segundo eles, esta inciativa fez 
diminuir a quantidade de material reciclável e reutilizável – material considerado 
lixo bom, pois tem maior valor na comercialização com os atravessadores locais.

Embora a maioria recebesse o Cheque Cidadão e o Bolsa Família, programas 
de transferência de renda municipal e federal, respectivamente, os catadores faziam 
questão de afirmar que era do lixo que provinha a renda para sustentar a família, 
e que os vales – como os programas eram nomeados por eles – “ajudam, mas não 
são suficientes para as necessidades da família”. Como foi observado, a catação foi 
e ainda é um importante mercado de trabalho para trabalhadores e trabalhadoras, 
especialmente idosos e mulheres, com baixa ou quase nenhuma escolaridade, ou 
para aqueles que ficaram desempregados. Mesmo submetidos a situações de extrema 
degradação e a um processo de superexploração do trabalho, os(as) catadores(as) 
buscavam os lixões e se expunham a todos os tipos de risco21 para evitar aquilo 
que para eles era o mais grave – o desemprego, a criminalidade e a mendicância. 

Preocupados com o fim da atividade de catação de recicláveis no lixão e sem 
alternativa concreta de inclusão socioeconômica, os(as) catadores(as) se mobilizaram 
em torno de três reivindicações: i) a integração produtiva nos moldes anunciados 
pela nova PNRS (2010); ii) a proteção social dos(as) catadores(as) idosos(as) e 
incapazes para o trabalho; e iii) a indenização pelos serviços prestados ao município 
como catadores(as) de recicláveis.

19. Nome dado à sacola com material reciclável que é vendida para os atravessadores.
20. A Saci foi criada em 1994 pelo empresário Antônio Ferreira e tinha o apoio do Rotary Club de Campos. Inicialmente, 
a proposta da Saci era a promoção da ideia da coleta seletiva a partir de um sistema de troca, no qual a população, 
os empresários, os comerciantes e os(as) catadores(as) poderiam trocar os recicláveis por tickets nos valores de 
R$ 1,00 e R$ 5,00. Para o idealista da ONG, esse sistema ajudaria os(as) catadores(as) a deixar de vender para os 
atravessadores, já que a ONG pagaria um pouco acima do preço oferecido pelos compradores locais. Os ganhos da 
ONG eram revertidos para entidades sociais de apoio à criança e ao idoso.
21. É comum na literatura especializada, assim como nos relatos dos catadores de Campos, ouvir casos de morte, 
acidentes e contração de doenças graves, como tuberculose e Aids.
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3 MOBILIZAÇÃO E PROTAGONISMO DOS CATADORES EM CAMPOS

Apoiados inicialmente pelo CMAS de Campos e pela UFF Campos, os(as) 
catadores(as) começaram a se organizar a partir da criação do Conselho de 
Representantes dos Catadores da Codin, eleito em uma assembleia. Ao conselho, 
que contava inicialmente com dez representantes, caberia a tarefa de negociar com 
os interlocutores da prefeitura – em especial com o secretário de limpeza pública 
e com a empresa concessionária gestora do aterro – as alternativas de inclusão 
socioeconômica de todos(as) os(as) catadores(as), uma vez que a usina de triagem 
proposta pelo poder público municipal como contrapartida comportaria apenas 
noventa dos quinhentos catadores que trabalhavam diretamente na lixeira e na 
triagem do resíduo destinado aos pequenos compradores e aos atravessadores das 
imediações do lixão.

Logo depois das primeiras reuniões com os gestores da política de limpeza 
pública e de outras secretarias, como a de Família e Assistência Social e a de Governo, 
ficaram evidenciadas as principais divergências. A primeira, referia-se ao número 
de catadores(as) do aterro, já que a quantidade levantada pela empresa e pelo 
equipamento de assistência social na Codin, o Centro de Referência de Assistência 
Social (Cras), era distinta daquela sugerida pelo Conselho de Representantes dos 
Catadores. Esse fato obrigou o conselho a se organizar e a realizar a sua própria 
listagem, que foi elaborada coletivamente pelos catadores nas assembleias e no 
próprio aterro, durante as noites e os fins de semana. Havia um consenso por 
parte dos catadores de que a listagem realizada pela empresa concessionária não 
teria cadastrado todos os catadores, em especial aqueles que não frequentavam a 
reunião realizada pela equipe da empresa. A segunda divergência evidenciada nas 
negociações referia-se às alternativas de inclusão socioeconômica dos catadores na 
usina de triagem para além da questão dos salários. O poder público deixava claro 
que não tinha a intenção de integrá-los na coleta seletiva, já que esta era realizada 
pela concessionária em parceria com a Saci, como já salientado aqui.

Esse impasse e a intenção do poder público de fechar o lixão antes mesmo 
das alternativas de inclusão produtiva fizeram com que os catadores e os parceiros 
recorressem ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e à Defensoria Pública 
denunciando a situação e solicitando a observância da PNRS. Em março de 2011, 
um grupo de representantes da sociedade civil e dos catadores ingressou com uma 
representação no MPRJ e na Defensoria Pública que se transformou em uma ação 
civil pública (ACP), reivindicando a implementação integral da PNRS, em especial 
das diretrizes que tratam da inclusão socioeconômica dos catadores, presentes 
no art. 148 da lei, inciso II: “implantar a coleta seletiva com a participação de 
cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis 
formadas por pessoas físicas de baixa renda” (Brasil, 2010).
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Novidade nos meios jurídicos, considerando que a PNRS foi aprovada em 
agosto de 2010, a judicialização da questão dos(as) catadores(as) não substituiu a 
ação política destes trabalhadores, pelo contrário. A constituição da ACP fortaleceu a 
luta dos catadores pelo direito ao trabalho, além de reconhecer o seu papel histórico 
como prestadores de serviços ambientais ao município.

Sobre a necessidade de uma nova listagem, ainda que a atuação dos(as) catadores(as) 
em sua elaboração tenha sido fundamental para uma contraposição aos números 
apresentados pelos interlocutores, – o que conferiu maior autonomia ao conselho 
nas negociações – ela também gerou muitas críticas e desconfiança por parte dos que 
ficaram de fora da lista. Por inúmeras vezes, o conselho foi acusado de incorporar 
pessoas estranhas ao mundo da catação, o que fez com que o mesmo convocasse 
uma assembleia para a leitura pública daqueles que faziam parte da listagem. 
Se, por um lado, esse processo gerou muita desconfiança sobre as lideranças do 
movimento, acusadas de receberem vantagens e benefícios em troca da inclusão 
do nome de pessoas que não eram catadores(as), por outro, ele contribuiu para 
fortalecer o movimento, ao promover uma discussão coletiva sobre a inclusão na 
listagem dos(as) catadores(as) que trabalhavam para os pequenos sucateiros e que 
também perderam o trabalho com o fechamento do lixão. Na verdade, o fato de 
essas pessoas serem ligadas aos pequenos atravessadores que compravam diretamente 
dos(as) catadores(as) na lixeira não impediu que o movimento local também os 
considerasse catadores(as).

Para grupos ameaçados pela desocupação e pela perda da renda, essas críticas 
e a lentidão das negociações políticas acabaram reduzindo a participação dos(as) 
catadores(as) no conselho, que ficou restrito a apenas cinco catadoras. Até o 
fechamento do lixão, as negociações pouco avançaram em direção à inclusão 
socioeconômica e à proteção social de um segmento de catadores(as) considerados(as) 
incapazes para o trabalho, em função da idade avançada e dos problemas de saúde. 
No final da tarde do dia 16 de junho de 2012, de maneira inesperada e em meio 
ao processo de negociação,22 os(as) catadores(as) que trabalhavam na lixeira foram 
surpreendidos por funcionários da empresa Vital Engenharia e por seguranças 
armados, que lhes solicitaram deixar o aterro e não mais retornar. No dia seguinte, 
pela manhã, aconteceu a primeira manifestação coletiva dos(as) catadores(as) nas 
imediações do aterro, chamando a atenção das autoridades e da comunidade em 
geral para o fechamento do lixão sem que houvesse qualquer medida de inclusão 
socioeconômica dos trabalhadores, nem mesmo a proposta da prefeitura local de 
implementar e incorporar os noventa catadores na usina de triagem. 

22. Na véspera, o conselho teve uma reunião com os representantes do governo municipal, mas não foi comunicado 
sobre o fechamento do lixão.
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Recebido pelo governo municipal, o conselho resistiu às propostas de cunho 
assistencial e compensatório e insistiu na implementação de uma coleta seletiva 
com os catadores e na efetivação da usina de triagem. A ênfase na centralidade do 
trabalho como instrumento de inclusão social defendida pelas lideranças aparecia 
em afirmações do tipo: “não queremos viver de assistência do governo”; “nós nunca 
dependemos de governo”; ou ainda, “nós sempre nos viramos para sustentar a 
nossa família”. Como podemos observar, as frases acima sintetizam não apenas o 
sentimento de injustiça dos catadores diante da ação do poder público, que, segundo 
os próprios trabalhadores, retirou deles a sua única fonte de renda, mas também 
o sentimento de indignação destes com relação ao governo local, que insistia em 
justificar a medida,23 oferecendo em troca a inclusão dos(as) catadores(as) em 
programas assistenciais e em cursos de qualificação profissional de curta duração, 
para pedreiro, ladrilheiro e outros gêneros.  

Em resposta à pressão dos(as) catadores(as) diante da não abertura da usina de 
triagem, que permanece fechada até hoje, a empresa e o poder público ofereceram 
trabalho aos(às) catadores(as) como varredores na empresa concessionária, e não na 
usina, conforme havia sido prometido. A empresa iniciou então a contratação dos 
trabalhadores, especialmente das lideranças do conselho, uma eficiente estratégia 
de cooptação e de enfraquecimento do movimento. Além das 75 vagas na varrição, 
os(as) catadores(as) negociaram o pagamento de seis parcelas no valor de um SM 
aos 435 catadores(as) que não haviam sido absorvidos pela empresa concessionária, 
somando, os dois grupos, um total de 510 catadores(as).

Aquele foi, sem dúvida, o momento mais difícil do processo. A não abertura 
da usina de triagem e a inclusão dos(as) catadores(as) como varredores, ao mesmo 
tempo que acomodava os conflitos, pressionava o movimento a reagir e a continuar 
lutando pela coleta seletiva e pela inclusão dos demais trabalhadores. Entretanto, 
era difícil permanecer na liderança do movimento na condição de trabalhador da 
empresa, conciliando estes dois lugares e estas duas identidades, e resistindo às 
pressões e propostas de conciliação. Não foram poucas as tentativas de intimidação e 
de cooptação, sobretudo depois que as lideranças do movimento, mesmo empregadas 
na varrição, decidiram continuar representando o conjunto dos(as) catadores(as). 

Sabemos que, num país onde a cidadania não se realizou concretamente para 
todos de maneira igualitária, ou seja, onde a relação entre o Estado e trabalhadores 

23. Segundo o governo municipal e a empresa concessionária, a interdição do aterro foi fruto das pressões do Terceiro 
Comando da Aeronáutica (Comar), que agia em resposta às inúmeras denúncias de pilotos com relação à existência 
de aves naquela área. Curiosamente, ainda que o lixão ficasse próximo ao aeroporto local, pesquisa nos jornais locais 
do período de 1983 a 2010 não encontrou nenhuma matéria relativa à questão dos urubus. O que se sabe é que, 
com os novos investimentos na região, em especial no município vizinho de São João da Barra, como o Superporto do 
Açu, o movimento do aeroporto aumentou, elevando também as demandas por sua ampliação e privatização. Outro 
fator que pode ter contribuído para o fechamento do lixão de maneira abrupta foi a conclusão do aterro sanitário e a 
necessidade de colocá-lo para funcionar. 
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não se tornou ainda uma mediação universal, as velhas práticas clientelistas e de 
compadrio ainda resistem como moeda de troca e, lamentavelmente, como forma 
de acesso às políticas e programas sociais e aos benefícios públicos. Nesse sentido, a 
decisão das lideranças de dar continuidade às manifestações públicas e às passeatas,  
e à participação em esferas públicas locais, como os conselhos de assistência 
social, as conferências municipais de assistência social e de meio ambiente e, 
também, a Câmara Municipal – espaços quase sempre fechados à participação 
popular e aos interesses dos oprimidos –, causava incômodo à gestão municipal, 
que, não por acaso, substituiu o secretário de limpeza pública que lidava com o 
movimento de catadores(as).

A estratégia de continuar dando visibilidade à questão por meio das 
manifestações públicas e das articulações com os demais movimentos sociais e de 
classe foi acompanhada pela criação da Reciclar Campos, em março de 2013. 
A medida forçou uma nova rodada de negociação com o governo local e originou 
uma agenda de compromissos que incluía, principalmente, a implementação da 
coleta seletiva, com a participação dos(as) catadores(as) e a intermediação da Reciclar.

Cabe salientar que, durante os anos de 2011 e 2012, foram várias as tentativas 
para formar uma associação de catadores(as). Motivados pelos representantes do 
MNCR do Rio de Janeiro e das universidades (UFF e Universidade Estadual do Norte 
Fluminense – UENF), sobretudo após a PNRS, os(as) catadores(as) se mobilizaram duas 
vezes com este intuito, mas, em ambas as tentativas, suas lideranças foram pressionadas 
a desistir. Além do medo de assumir um empreendimento solidário, havia também 
um consenso entre eles contra as experiências associativas, uma opinião reforçada 
pelos atravessadores, que não queriam perder a possibilidade de remunerar pouco a 
força de trabalho dos(as) catadores(as). Não podemos nos esquecer de que, embora 
esses trabalhadores tenham construído uma experiência de troca e de solidariedade 
no lixão, a baixíssima ou a total falta de escolaridade, a ausência de uma cultura 
política associativista na região, assim como a inexistência de uma política pública 
local de apoio a essas experiências solidárias intimidavam o engajamento dos(as) 
catadores(as) nessa nova empreitada.

Em Campos, a coleta seletiva com a participação dos(as) catadores(as) nunca 
figurou como uma alternativa de integração, pelo menos até o momento. Em 
fevereiro de 2014 foi assinado o Termo de Cooperação Técnica entre a prefeitura 
e a Reciclar Campos,24 mas no documento não se faz menção à contratação da 
associação para prestação de serviços na coleta seletiva.

24. O Termo de Compromisso de Cooperação Técnica foi assinado pela prefeita de Campos e pela presidenta da Reciclar 
em solenidade pública no auditório da prefeitura municipal, em fevereiro de 2014. A prefeitura se comprometeu com a 
construção e a cessão de um galpão, com o fornecimento dos equipamentos necessários para a triagem e a prensagem 
do resíduo, e com a concessão de 90 toneladas por mês de resíduos provenientes da coleta seletiva municipal, realizada 
atualmente pela empresa concessionária.
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Não por acaso a bandeira dos(as) catadores(as) de Campos foi a inclusão do 
lixão da Codin na coleta seletiva local. Implementada em 1997, a coleta seletiva 
municipal não incluía o(a) catador(a). Realizada pela empresa Vital Engenharia 
Ambiental, concessionária de serviços de limpeza pública, como já citado, os resíduos 
da coleta seletiva são totalmente doados à Saci por intermédio de um convênio 
assinado entre a Prefeitura Municipal de Campos, o Rotary Club de Campos e a 
Saci,25 o que demonstra um completo descompasso da gestão local dos resíduos 
sólidos com relação aos avanços conquistados na área depois da implementação 
da PNRS e de outras legislações federais e estaduais. Mais recentemente, segundo 
entrevista concedida pelo gerente da coleta seletiva da própria Secretaria de Limpeza 
Pública (Almeida, 2014), depois de retiradas as despesas com o processo de triagem 
da mão de obra e com os equipamentos, a renda obtida pela comercialização dos 
resíduos é transformada em cestas básicas, que são doadas, em rodízio, a mais de 
vinte instituições cadastradas. Ou seja, estas instituições recebem as cestas a cada 
dois meses. Ainda segundo o gerente, são comprados 1.000 kg de alimentos e 
confeccionadas trinta cestas a cada mês.26 Mesmo depois do fechamento do lixão, 
a inclusão dos catadores na coleta seletiva não foi proposta pela prefeitura local. As 
negociações em torno da coleta seletiva com a participação dos(as) catadores(as) 
são resultado da ação política dos próprios catadores articulados no MNCR, com 
o apoio das universidades, em especial o da UFF Campos.

Em julho de 2014, orientados pelo MNCR, contaminados pelas experiências 
das cooperativas de catadores(as) contratadas pelas prefeituras para realizar a 
prestação de serviços ambientais urbanos, e apoiados pelo convênio entre a 
Presidência da República e o Ministério Público Federal para a implementação 
da PNRS, as lideranças da Reciclar Campos foram à Câmara Municipal buscar 
o apoio da Casa às suas propostas, entre elas, a de contratar a associação para a 
realização da coleta seletiva. Sem resposta, em outubro do mesmo ano, a Reciclar 
Campos foi ao Ministério Público do Trabalho solicitar a intermediação do órgão 
na questão, depois de aguardar durante trinta meses a entrega do galpão e dos 
resíduos da coleta seletiva (90 toneladas por mês). 

25. Sobre o tema, ver nota 20.
26. As informações sobre a Saci foram fornecidas pelo então coordenador da coleta seletiva municipal em maio de 
2014. Ainda sobre a coleta seletiva, a Secretaria de Limpeza Pública da Prefeitura de Campos dos Goytacazes divulgou 
que quase 6 mil toneladas de material reciclável foram recolhidas nos últimos seis anos. São papéis, plásticos, papelão, 
garrafas PET, latinhas e outros materiais coletados pelo Programa de Coleta Seletiva, que atende a 5 mil pontos em todo 
município. Segundo o superintendente de limpeza pública Carlos Morales, o número de lixo reciclável vem aumentando 
a cada mês, conforme os números de adesões ao programa. “Isto porque, a população está crescendo e os munícipes 
estão mais conscientes em relação à questão da reciclagem”, disse o superintendente (Campos..., 2015).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O recente protagonismo dos catadores, bem como a organização e a representação 
política forçando uma agenda pública na qual este protagonismo figurasse como 
prioridade, constitui um novo modo de fazer política pública no município, abrindo 
novas possibilidades de interlocução entre o governo e a sociedade, sobretudo 
quando se trata de grupos subalternos até então marginalizados e estigmatizados. 
Para Telles (1996, p. 4):

é preciso reativar o sentido político inscrito nos direitos sociais. Sentido político 
ancorado na temporalidade própria dos conflitos pelos quais as diferenças de 
classe, de gênero, etnia, raça ou origem se metamorfoseiam nas figuras políticas 
da alteridade – sujeitos que se fazem ver e reconhecer nos direitos reivindicados, se 
pronunciam sobre o justo e o injusto e, nesses termos, reelaboram suas condições 
de existência como questões pertinentes à vida em sociedade.

Como já salientamos, não se pode pensar o protagonismo dos(as) catadores(as) 
de Campos sem considerar a existência política do MNCR, interlocutor responsável 
pelas diversas conquistas nacionais no campo do reconhecimento político do(a) 
catador(a), e do arcabouço legal e institucional existente (Lei Federal no 12.305, de 2010, 
Decreto Federal no 7.404, de 2010 e Decreto Federal no 5.940, de 2006). Aliás, esta nova 
institucionalidade, que não pode ser pensada sem a participação política do MNCR, tem 
sido fundamental não só para o avanço da organização política e econômica dos(as) 
catadores(as), mas para a busca de uma maior autonomia destes(as) na cadeia da 
reciclagem. Antes desse protagonismo, possibilitado pela construção de uma mediação 
política legítima, resultado de um processo difícil e complexo e que está ainda em 
construção, os catadores nunca foram representados por seus iguais. Sua visibilidade 
era produto de olhares estrangeiros, ou seja, dos agentes externos (jornalistas, 
políticos, partidos, pesquisadores, entre outros). Não podemos nos esquecer de que 
esse movimento só foi possível graças ao contexto de luta do MNCR e das conquistas  
jurídico-político-institucionais impulsionadas pela PNRS e por seus desdobramentos, 
processos extremamente importantes para o avanço do movimento local, ainda 
que estejamos só no começo. 
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