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RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre as 
experiências de inclusão socioeconômica ou inclusão produtiva 
dos catadores de materiais recicláveis a partir da 
implementação da nova PNRS (Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, 2010), tendo como referência a trajetória recente dos 
catadores do lixão de Campos dos Goytacazes/RJ, fechado em 
junho de 2012, depois de quase 25 anos de existência. Na 
esteira deste debate, pretende-se problematizar o significado 
Economia Solidária no Brasil, a partir do governo Lula, como 
estratégia de enfrentamento do desemprego, da precarização e 
das péssimas condições de reprodução social da classe que 
vive do trabalho.  
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ABSTRACT 

 
This paper aims to reflect on experiences of social and 
economic inclusion, or productive inclusion, of waste pickers, 
since the implementation of the new PNRS (National Solid 
Waste Policy, 2010), with reference to the recent trajectory of 
scavengers in Campos dos Goytacazes/RJ landfill, closed on 
June 2012, after almost 25 years of existence. Lined up with 
this debate, we intend to discuss the meaning of Solidary 
Economy in Brazil – since President Lula’s term – as a strategy 
to fight unemployment, precariousness and the lousy working 
class social reproduction conditions. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 
O desemprego, assim como a precarização do trabalho quase sempre 

apareceram associados ao estágio de “países subdesenvolvidos ou “em desenvolvimento” 

em sua trajetória em direção ao seu desenvolvimento econômico, social e, mais 

recentemente sustentável. Ao contrário do tão propalado discurso sobre a estabilidade das 

economias desenvolvidas e do seu robusto sistema de proteção social, o crescimento do 

desemprego estrutural, de largo prazo, exatamente nas sociedades de bem-estar social vem 

assustando os governos e mobilizando os trabalhadores em movimentos de grande 

repercussão mundial e que vai dos EUA até a Grécia, passando pela Espanha e Portugal, 

dentre outros.3  

A recente crise do capital vivenciada na década de 70 e suas medidas de 

enfrentamento resultaram em mudanças no mundo do trabalho, com uma exploração sem 

precedentes do capital sobre o trabalho. Para, além disso, como nos traz Antunes (2002, p. 

49), “o mais brutal resultado dessas transformações é a expansão, sem precedentes na era 

moderna, do desemprego estrutural, que atinge o mundo em escala global”. 

No Brasil, embora o modelo adotado no segundo governo Lula, denominado 

pelos economistas de neodesenvolvimentismo4 (FILGUEIRAS, 2010) tenha alavancado a 

taxa de emprego formal, fazendo com que o desemprego atingisse a sua menor taxa na 

história recente do país, os custos dessa operação começam a aparecer, ameaçando as 

chamadas conquistas dos governos petistas no campo do aumento do emprego e da renda 

e os trabalhadores já começam a “pagar a conta”, considerando as recentes medidas 

provisórias restringindo alguns direitos sociais, em especial na Seguridade Social e na 

Educação, por intermédio de mudanças nas regras dos benefícios.  

                                                           
3
    A denúncia contra austeridade fiscal, o crescimento do desemprego e a perda dos direitos foram 

temas dos recentes protestos no mundo desenvolvido. Ocupa Wall Street nos Estados Unidos, os 
Indignados na Espanha e Syriza na Grécia.  
4
 O processo de consolidação e fortalecimento do modelo liberal-periférico ou do novo 

desenvolvimentismo, de acordo com Filgueiras (2010), encontra-se ancorado na hegemonia do 
capital financeiro - exportador (bancos e agronegócio) associados ao grande capital nacional 
(principalmente setores vinculados à infraestrutura) e articulados pelo Estado.  Esse novo padrão de 
intervenção se difere do anterior, ainda que dê continuidade aos altos índices de superávit primário e 
ofereça elevadas taxas de juros, aos rentistas. Para Filgueiras (2010) embora o novo 
desenvolvimento tenha sido o responsável pelo recente aumento das reservas nacionais em dólar, do 
superávit da balança comercial, do aumento real do salário mínimo, da diminuição do desemprego, o 
seu fortalecimento está intimamente vinculado ao recrudescimento da “questão social” no país. 
Ver em FILGUEIRAS, L. et al. Modelo liberal-periférico e bloco de poder: política e dinâmica 
macroeconômica nos governos Lula. In: Os anos Lula: contribuições para um balanço crítico 2003-

2010. Rio de Janeiro: Garamond, 2010. pp. 35-70. 

 
 



 

 

                  

 

Nesse sentido, como pensar a relação capital-trabalho na conjuntura 

contemporânea de crise do capital? O objetivo desta indagação é problematizar o lugar 

ocupado pelo trabalho e, consequentemente, pela classe que vive do trabalho (Antunes, 

2002) em um contexto de crise de emprego e de direitos e, porque não dizer, de um modo 

de produção que, segundo Marx (1999), cria seus próprios coveiros, mas também, as 

estratégias para continuar se reproduzindo, ainda que os ônus das suas reestruturações 

recaiam nas costas da classe que vive do trabalho. A crescente ampliação da pobreza 

mundial e o acirramento das expressões da questão social, dentre elas, a transformação do 

espaço urbano e da polis em cidade do capital e dos grandes investidores e, por 

conseguinte, a periferização das classes subalternas e a sua criminalização, são apenas 

alguns dos ônus que vem sendo assumido pela classe que vive do trabalho (e reside nas 

periferias) seja no mundo “desenvolvido” ou nas periferias e semiperiferias. Diante desse 

contexto, é fundamental abordar as consequências deste processo no Brasil, a partir dos 

anos 90, com o avanço do neoliberalismo e a expansão do processo de contrarreforma 

(BEHRING, BOSCHETTI, 2011), tanto no âmbito da proteção social quanto no mundo do 

trabalho. O resultado disso, como já citado, foi o aumento do desemprego e das formas 

precarizadas de trabalho, com destaque para o trabalho feminino e infanto-juvenil. 

É nesse cenário de desemprego, a partir dos anos 90 que segundo Singer 

(2002) ocorre a ressurreição da Economia Solidária no Brasil, apresentada como uma saída 

para a crise do emprego formal e protegido. 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, responsável por ocupações precárias e 

heterogêneas, como é o caso dos catadores de materiais recicláveis organizados ou não em 

cooperativas e associações. 

Como vimos a análise da Economia Solidária requer uma reflexão profunda 

sobre a forma como o Estado brasileiro passou a enfrentar o aumento do desemprego, 

incentivando o autoemprego e a autogestão. Além disso, pensar sobre a forma como a 

Economia Solidária vem atuando junto ao universo de desempregados e de trabalhadores 

precarizados e, portanto, no universo da classe trabalhadora e no conflito capital-trabalho 

será um dos objetivos do presente trabalho. 

Para tal, utilizaremos como referência a experiência de pesquisa e extensão da 

UFF/Campos5 com os catadores de materiais recicláveis do lixão da CODIN, fechado em 

                                                           
5
 Sob a Coordenação da Professora Érica Almeida, do Departamento de Serviço Social de Campos, a 

UFF/Campos vem desenvolvendo, nos anos de 2013, 2014 e 2015, dois projetos juntos aos 
Catadores do lixão de Campos: - um de pesquisa intitulado De Catadores de lixo a Catadores de 
material reciclável – o que muda com a Política de Resíduos Sólidos? um diagnóstico da trajetória de 



 

 

                  

junho de 2012 e sua experiência, ainda que recente, de autogestão. Este trabalho terá como 

referência, também, a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, promulgada em 2010, 

como um recurso importante à inclusão socioeconômica dos catadores de modo menos 

precarizado e subalterno.  

 
2. MUNDO DO TRABALHO NO BRASIL PÓS ANOS 90 

 

 

O mundo do trabalho no Brasil pós -anos 90, sofreu uma série de metamorfoses, 

como ressalta Antunes (2002) que devem ser entendidas como medidas de enfrentamento 

da crise de acumulação vivenciada pelo capital na década de 70, que incidiram o ônus 

diretamente na classe trabalhadora. Essas metamorfoses centram-se basicamente na forma 

de se produzir representadas pela reestruturação produtiva, baseada em um novo modelo 

de produção, o toyotismo, com uma acumulação flexível que rompe com diversos princípios 

do fordismo.  

Dentre as características desse novo modelo de organização do trabalho, como 

bem trabalha Dal Rosso (2008) é fundamental ressaltar que o mesmo é caracterizado pela 

redução dos postos de trabalho, com a maior incorporação do trabalho morto em detrimento 

do trabalho vivo, ou seja, ampliação das máquinas no processo produtivo e a consequente 

redução de efetivos. Em oposição ao trabalhador especializado do fordismo, uma demanda 

por um trabalhador polivalente, que opera várias máquinas. Contrapõe-se ao fordismo 

também no que tange a ideia de produzir, no toyotismo o estoque é zero, se produz de 

acordo com o mercado. Com a redução dos postos de trabalho, ocorre a intensificação da 

jornada de trabalho dos que permanecem em seus trabalhos. Além disso, ocorre 

predominantemente a terceirização do trabalho, com contratos de trabalho temporários e 

flexíveis.  

Diante dessa caracterização, é possível entender a precarização do trabalho e a 

subproletarização da classe trabalhadora. De acordo com Antunes (2002, p. 49), “vivencia-

se a subproletarização intensificada, presente na expansão do trabalho parcial, temporário, 

precário, subcontratado, “terceirizado”, que marca a sociedade dual no capitalismo 

avançado.” Para além disso, essas novas formas de gestão do mundo do trabalho e dos 

trabalhadores vem resultando em flexibilização de direitos trabalhistas, precariedade do 

                                                                                                                                                                                     
trabalho dos catadores de material reciclável e do seu protagonismo a partir do fechamento do lixão 
da CODIN em Campos dos Goytacazes/RJ, que conta com o apoio da FAPERJ e, um outro, de 
Extensão, intitulado Apoio à Organização dos Catadores de Campos, que tem o apoio do 
PROEXT/MEC.     



 

 

                  

emprego e das remunerações e o consequente acirramento das condições de 

vulnerabilidade social da classe trabalhadora e da pobreza. 

Para Telles (1998) a pobreza na contemporaneidade é uma face do descarte de 

mão de obra barata que faz parte da expansão capitalista. Expansão na qual o trabalho, 

fonte da riqueza social, sofre os efeitos devastadores das mudanças que vem ocorrendo no 

processo de acumulação, com a reestruturação produtiva e com “financeirização” do capital 

em andamento nas últimas décadas. Expansão que cria uma população de trabalhadores 

precarizados, gente que se tornou não empregável, parcelas crescentes de trabalhadores 

que não encontram um lugar reconhecido na sociedade, que transitam à margem do 

trabalho e das formas de troca socialmente reconhecidas. 

É preciso chamar atenção também para o fato de que as mudanças não se 

restringiram ao mundo do trabalho; o papel do Estado foi reformatado com o avanço do 

neoliberalismo no país, repercutindo no campo da proteção social, em especial, na 

Seguridade Social. A desregulamentação dos direitos sociais conquistados pela classe 

trabalhadora na Constituição de 88 é um exemplo desse movimento. As mudanças no 

âmbito da proteção social e no papel do Estado foram mecanismos de legitimação da nova 

ordem social. Segundo Yazbek (2004): 

Nos anos 1990 a somatória de extorsões que configurou um novo perfil para a 
questão social brasileira, particularmente pela via da vulnerabilização do trabalho, 
conviveu com a erosão do sistema público de proteção social, caracterizada por uma 
perspectiva de retração dos investimentos públicos no campo social, seu 
reordenamento e pela crescente subordinação das políticas sociais às políticas de 
ajuste da economia, com suas restrições aos gastos públicos e sua perspectiva 
privatizadora.  

Em síntese, os mecanismos utilizados recentemente para o enfrentamento da 

crise do capital e garantia da sua reprodução, ainda que conjunturalmente, atingiram “em 

cheio” a classe trabalhadora. É nesse contexto que a Economia Solidária ressurge no Brasil. 

Como nos mostra Singer (2002), embora as experiências de autogestão ressurjam a partir 

da década de crise do emprego, qual seja, a década de 90, é no Governo Lula que ela será 

incentiva e transformada em Política Pública com a criação da Secretaria Nacional de 

Economia Solidária (SENAES), em 2003 (BARBOSA, 2007).Esse novo status não só 

fortalece essa estratégia de gestão do desemprego no país, como também, a credencia no 

interior da classe trabalhadora e movimentos sociais, influenciando parcelas significativas do 

chamado campo da esquerda brasileira (BARBOSA, 2007). Esse processo de 

consentimento vai promover uma verdadeira reconfiguração das Políticas de enfrentamento 

do desemprego, que vai desde o empreendedorismo individual até as formas coletivas de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Secretaria_Nacional_de_Economia_Solid%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Secretaria_Nacional_de_Economia_Solid%C3%A1ria


 

 

                  

autogestão, a maioria delas, carente de um amplo debate sobre os limites do padrão de 

desenvolvimento adotado pelo Brasil nos últimos anos.     

 
2.1 A ECONOMIA SOLIDÁRIA COMO MECANISMO DE ENFRENTAMENTO AO 
DESEMPREGO –  LIMITES E CONTRADIÇÕES. 

 
 
Pensar em iniciativas de Economia Solidária significa pensar, como nos traz 

Barbosa (2007, p. 96) “em uma modalidade específica de economia popular que reúne 

grupos em associações, cooperativas ou pequenas empresas, baseadas na cooperação e 

na autogestão”. Pensá-la como estratégia de enfrentamento ao desemprego implica 

associar tais experiências, que vem se expandindo pelo país, a uma alternativa que seja 

capaz não só de engendrar novas relações de trabalho, com o objetivo de enfrentar a crise 

do emprego, mas de possibilitar a criação de oportunidades de trabalho protegido, para não 

fazermos coro ao processo de destruição do emprego ocorrido pós - reestruturação 

produtiva. Daí, a necessidade de aprofundarmos o debate sobre as experiências de 

Economia Solidária no país. 

 Como ressalta Barbosa (2007, p. 28) 

 
(...) a interação entre Economia Solidária e produção capitalista tende 
a se realizar em dois sentidos: a) por meio de relações de 
subcontratação; e, 2) para redução de custos de reprodução do 
trabalhador. Diante disso, têm representado uma mediação que vêm 
conformar esse novo contexto das relações de trabalho e 
subordinação, sobretudo na conjuntura contemporânea.  

 

O objetivo da autora com essa afirmação é ressaltar a natureza e função política 

dessas experiências. Segundo ela, as mesmas não estão sendo suficientes para garantir a 

superação das condições de subalternidade, exploração e vulnerabilidade dos trabalhadores 

que a integram, continuando a reproduzir suas condições, muitas vezes, precárias de vida. 

Um fator que resulta essa condição diz respeito à própria configuração do Estado Brasileiro, 

sobretudo, no que tange aos direitos inerentes à cidadania e proteção social. Por mais que a 

Economia Solidária tenha avançado nas últimas duas décadas não existem, na maioria dos 

casos, investimentos concretos e a devida implementação de Políticas Públicas que 

propiciem o desenvolvimento dos empreendimentos autogestionários e a superação das 

condições de vida de seus integrantes. 

Outro aspecto inerente a esse debate, de acordo com Barbosa (2007), refere-se 

ao significado político da Economia Solidária, na medida em que ela propõe a 

ressignificação do trabalho nas experiências contemporâneas de enfrentamento do 

desemprego.  Ao valorizar o trabalho informal, precarizado, desprotegido e mal remunerado 

como possibilidade e, o que é mais grave, como projeto político, a Economia Solidária acaba 



 

 

                  

por reproduzir, no interior da classe trabalhadora a cultura de autoemprego e de 

precarização, eximindo o Estado pela promoção do emprego protegido e decente. Por outro 

lado, algumas pesquisas indicam que sem os investimentos necessários, as experiências 

oriundas da Economia Solidária não conseguem competir com as iniciativas capitalistas, 

sobretudo num mercado mundializado e oligopolizado, tendendo a se constituírem como 

atividades de baixa produtividade e de baixa rentabilidade. 

 

Trata-se da cultura do auto-emprego, baseada em dois eixos temáticos de 
sustentação: 1) defesa do trabalho por conta própria como uma realidade concreta 
intangível e como mobilizadora das virtudes empreendedoras de “empresariamento 
de pequeno porte”; 2) difusão da “sociedade por conta própria”, como alternativa 
para diminuição da intervenção estatal na promoção do emprego assalariado e na 
garantia de direitos sociais tendentes à universalização. Esses dois eixos temáticos 
sustentam a cultura de estruturação e legitimação do auto-emprego como uma das 
tendências de enfrentamento da crise social capitalista com significado também no 
segmento economia solidária. (BARBOSA, 2007, p. 66 – 67) 

 
Para Geiger (2003) essas iniciativas poderiam representar uma opção efetiva 

para os segmentos sociais de baixa renda fortemente atingidos pelo quadro de 

desocupação estrutural e pelo empobrecimento, porém o sistema de proteção social 

brasileiro vem impedindo um desenvolvimento nesse âmbito.  

 

Em diferentes países, pesquisas apontam que os empreendimentos solidários, de 
tímida reação à perda do trabalho e a condições extremas de subalternidade, estão 
convertendo-se em considerável mecanismo gerador de trabalho e renda, por vezes 
alcançando níveis de desempenho que os habilitam a permaneceram no mercado, 
com perspectivas de sobrevivência (Nyssens, 1996; Gaigeret al., 1999). 

 
No caso específico dos catadores de materiais recicláveis, objeto de nossa 

reflexão, o fechamento dos lixões de norte a sul do país em cumprimento à Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (2010), fez com que milhares de trabalhadores que sobreviviam da 

catação nos lixões perdessem sua principal e, muitas vezes, única fonte de renda. No 

entanto, a mesma Política que exige o fechamento dos lixões também apresenta como 

princípio, a inclusão socioeconômica dos catadores na implementação da Coleta Seletiva. 

Vejamos o Art. 15, V da Lei 12.305/10 PNRS, 2010):  

 

A União elaborará, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o 
Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com vigência por prazo indeterminado e 
horizonte de 20 (vinte) anos, a ser atualizado a cada 4 (quatro) anos, tendo 
como conteúdo mínimo: [...] V - metas para a eliminação e recuperação de 
lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica de 
Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis. 

 

Diante do novo cenário posto pela PNRS e de algumas bem sucedidas 

experiências envolvendo os catadores de recicláveis como prestadores de serviços 



 

 

                  

ambientais urbanos, é que propomos a retomada do debate sobre os desafios, contradições 

e perspectivas da Economia Solidária como Política Pública de enfrentamento ao 

desemprego.  

 
2.2 O CASO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 

 
 
Nossa aproximação com os catadores se deu logo depois da notícia do 

fechamento do lixão e da proposta de reinserção de apenas 90 catadores como 

assalariados da Empresa concessionária em uma Unidade de Triagem ao lado do antigo 

vazadouro6. Cabe ressaltar que a mesma concessionária, uma subsidiária da Empresa 

Queiroz Galvão, também é a gestora do novo aterro sanitário, construído em substituição ao 

lixão. Influenciados pelo fechamento do aterro de Gramacho, o maior da América Latina, os 

catadores de Campos iniciaram um ciclo de discussão e de negociação (com a Empresa 

concessionária e a Prefeitura) em torno das alternativas de inclusão produtiva de todos os 

aproximadamente 500 catadores7.  

Os conflitos desencadeados pelo fechamento do lixão, ocorrido em junho de 

2012, depois de mais de 25 anos de funcionamento, trouxe à tona não apenas o drama da 

perda do trabalho, mas, sobretudo, a ausência de debate pública sobre a Política de 

Resíduos Sólidos aprovada em 2010 (Lei nº 12.305) e o novo papel atribuído aos catadores 

na coleta seletiva nos municípios. A inicial falta de interlocução resultou em manifestações 

públicas dos catadores denunciando a atitude arbitrária do Executivo municipal de fechar o 

aterro sem a implementação de uma alternativa de inclusão produtiva para os catadores na 

perspectiva da nova PNRS. A organização política de um grupo social historicamente 

marginalizado e estigmatizado surpreendeu o poder público que aceitou negociar com os 

catadores, embora com muita relutância, nos termos apresentados pela nova PNRS.  

A visibilidade da questão do lixo trazida pelo protagonismo dos catadores foi sem 

dúvida a grande novidade e o elemento de inflexão na forma de conduzir esta Política 

Pública por parte da municipalidade. No entanto, a construção desse novo sujeito político 

em Campos não pode ser pensada sem levar em consideração dois aspectos fundamentais: 

- o apoio/parceria da UFF/Campos e do MNCR/RJ (Movimento Nacional de Catadores de 

                                                           
6
 A denúncia chegou inicialmente ao Conselho Municipal de Assistência Social por meio de um ofício 

de duas técnicas contratadas pela Concessionária para a elaboração de uma listagem dos catadores 
do lixão, chamando a atenção para o fato de que somente 90 dos mais de 260 catadores cadastrados 
pelas mesmas seriam incluídos pelo trabalho. O ofício solicitava a intervenção do CMAS. 
7
 Além dos catadores do lixão, foram considerados também aqueles que trabalhavam na triagem e 

enfardamento dos recicláveis nas pequenas unidades de triagem nas proximidades do lixão. 



 

 

                  

Materiais Recicláveis) e o contexto nacional pós-aprovação da PNRS (2010). A aprovação 

da nova PNRS e do Decreto nº 7.404 (2010) que a regulamenta, foram, sem dúvida, dois 

importantes instrumentos de apoio e de incentivo ao protagonismo dos catadores, ainda que 

a sua implementação, em nível local, apresente um conjunto de problemas e desafios, como 

já adiantamos. 

O trabalho exercido pelos catadores de materiais recicláveis se ampliou no Brasil 

a partir das, já citadas, mudanças no mundo do trabalho, como uma estratégia de 

sobrevivência. Atrelado a isso a partir do final dos anos 90 houve um incremento das 

atividades de reciclagem como forma de redução de custos de matéria–prima. Essa 

estratégia aliada à crise do emprego (BOSI, 2008) impulsionou o crescimento do mercado 

de trabalho de catadores que, segundo o MNCR, possui hoje em torno de 1 milhão de 

catadores. Segundo BOSI(2008), a identificação dos catadores de resíduos sólidos como 

trabalhadores autônomo e informais vem escamoteando os seus vínculos com a cadeia da 

reciclagem, considerando que são os catadores, em suas atividades precarizadas e 

insalubres, os responsáveis por 90% do que é reciclado no país. Além disso, é sabido que 

os extratos mais baixos da cadeia (catadores de lixão, de rua e pequenos atravessadores) 

atendem diretamente às exigências apresentadas pelas recicladoras, aliás, são elas com os 

grandes sucateiros os principais responsáveis pelos preços pagos pelos recicláveis no 

interior da cadeia. Para Mota (2002) a presença das indústrias de reciclagem confirmam a 

ligação dos catadores (informais e precarizados) ao circuito da valorização com o 

consentimento de um Estado que permite tais transações ou, pelo menos, permitia, 

considerando a nova PNRS (2010). Segundo ela,  

 
A catação de lixo afigura-se como parte de um processo coletivo e 
combinado de trabalho que começa na rua e continua na fábrica de 
reciclagem. Transformados em produtores de mercadorias, os catadores de 
lixo materializam uma das novas personas do trabalho reestruturado: estão 
integrados ao circuito mercantil e produtivo, mas apartados das condições 
sociais que lhes assegurem os meios de proteção legais e institucionais 
relacionados ao seu estatuto de trabalhador. (Mota, 2002, p. 19)  

 

Constituídas ainda na década de 80, as cooperativas e associações de 

catadores de materiais recicláveis vem participando de maneira ainda marginal e secundária 

no tratamento dos resíduos domésticos, completamente dominado pelas grandes empresas. 

A ausência de uma Política de Resíduos Sólidos, até 2010 e, mesmo depois da sua 

aprovação, as dificuldades relativas à sua implementação contribuiu para o avanço de um 

modelo empresarial de gestão de resíduos que excluiu o catador como figura central da 

cadeia de reciclagem. A ausência de apoio governamental por meio de Políticas Públicas de 

apoio a este segmento, com financiamento e assessoria técnica, impediu que as 



 

 

                  

cooperativas e associações de catadores se estabelecessem garantindo as mínimas 

condições de trabalho e de reprodução  social para os seus associados.  

Nesse sentido, a nova PNRS (2010) dando um novo lugar ao catador (na 

prestação de serviços na coleta Seletiva) e os esforços do MNCR para que ela se efetive 

concretamente pode mudar o atual cenário de como os catadores vem se integrando na 

cadeia da reciclagem.  

É claro que não podemos desprezar os conflitos de interesses presentes neste 

campo e as dificuldades de operacionalização das Políticas Públicas, por parte da grande 

maioria dos municípios brasileiros, sobretudo, em contextos de ajuste. Em Campos dos 

Goytacazes isso não é diferente. Passados quase três anos do fechamento do lixão a 

inserção dos catadores na Política de Resíduos local, por meio da sua Associação encontra-

se ainda em processo. Todavia, não podemos negar os avanços frutos resultantes de uma 

consciência política (ainda em construção) provocada pelo sentimento inicial de injustiça 

pela perda do trabalho que, ainda que precarizado e estigmatizado, significava uma 

estratégia desesperada de integração no mundo de trabalho “pelas suas próprias mãos” e, 

também, pela certeza do direito de continuarem participando como catadores na nova 

estratégia de inclusão socioeconômica apresentadas pela PNRS (2010), em oposição à 

inclusão pela assistência social. 

Uma iniciativa que segue essa direção e vem se expandindo, ainda que 

lentamente no país, tem sido a contratação das cooperativas e associações de catadores 

pelas prefeituras para prestarem serviços na Coleta Seletiva. Alternativas como essas, são 

fundamentais para que esses trabalhadores superem sua condição de vulnerabilidade, 

precariedade e, sobretudo a sua condição de trabalhadores não-remunerados. No entanto, 

ainda são poucos os municípios onde as prefeituras seguem essas determinações da 

PNRS, o que indica que nem sempre a promulgação de uma lei resulta em sua 

implementação, elemento característico do Estado brasileiro. Cabe ressaltar que, nos locais 

onde a PNRS vem sendo implementada, ela tem sido resultado de uma forte participação 

dos catadores organizados em movimentos e em constante interlocução com o poder 

público local. 

Diante disso, não podemos negar que a organização dos catadores em 

cooperativas traz reflexos importantes do ponto de vista do acesso à cidadania, 

principalmente, do ponto de vista do seu protagonismo político, aspecto fundamental para a 

superação dos estigmas associados a este grupo de trabalhadores. Organizados 

coletivamente, seu trabalho passa a adquirir um novo significado para si e perante a 

sociedade. De acordo com Rodríguez (2002, p. 353): 



 

 

                  

 
“(...) o fato de pertencer à cooperativa tem efeitos simbólicos muito importantes que 
melhoram substancialmente a atitude da polícia e da sociedade em geral face aos 
membros das cooperativas. (...) O uniforme, semelhante ao dos empregados das 
empresas de limpeza convencionais, proporciona ao reciclador um status de 
trabalhador que geralmente lhe é negado quando circula pela cidade vestindo 
roupas humildes.” 

Porém, ainda é necessário conquistar o mais fundamental que é a possibilidade 

da contratação das cooperativas de catadores por prestação de serviços ambientais 

urbanos, no caso da coleta seletiva, possa se concretizar numa perspectiva de 

universalidade, atingindo os catadores de todo o país ou, pelo menos, aqueles que até bem 

pouco tempo trabalhavam nos milhares de lixões espalhados por este país.  

3. Conclusão: 
 

A consolidação de um sujeito político coletivo representando os interesses de 

catadores de recicláveis no Brasil, como é o caso do Movimento Nacional de Catadores de 

Recicláveis foi determinante para os avanços neste campo, em especial, no caso da nova 

PNRS, fruto de um debate de mais de 19 anos no Congresso Nacional.  Sua importância 

permanece se considerarmos os impasses e desafios postos a sua implementação, 

considerando os interesses divergentes e, nem sempre confessáveis, presentes nesta área. 

A regulação tardia permitiu a consolidação de uma cadeia produtiva com muitas iniquidades 

o que, certamente, desafiará a efetivação da PNRS e o pleno atendimento das 

necessidades dos catadores, num curto prazo. Além disso, faz-se necessário que a política 

de ajuste fiscal não penalize, mais uma vez a classe que vive do trabalho, colocando em 

risco as conquistas sociais, dentre elas, a superação da condição de exploração e 

precarização do trabalho do catador, como vem ocorrendo até então. 

No que se refere à Economia Solidária, esta tem se configurado num campo de 

iniciativas plurais que tem como sujeito os segmentos populares excluídos pelo desemprego 

e que encontraram no autoemprego uma resposta, ainda que precária, a sua sobrevivência 

e de sua família. Todavia, a forma como esses empreendimentos vem se realizando não 

tem sido capaz de garantir a superação das condições de precariedade, vulnerabilidade e 

exploração desse segmento da classe que vive do trabalho. Além disso, a 

desresponsabilização do Estado em prover alternativas de empregos formais, protegidos ou 

em apoiar este segmento de modo a torná-lo competitivo e protegido acabou não 

contribuindo para a transformação da Economia Solidária em uma Política Pública prioritária 

no campo do enfrentamento do desemprego. Ao contrário, esta Política ficou relegada a um 

segundo plano, sobretudo, se comparada ao investimentos e subsídios ao grande capital 

nos últimos governos.  



 

 

                  

No entanto, se as possibilidades inerentes na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e citadas no trabalho em tela junto as determinantes da Economia Solidária se 

tornarem realidade e forem implementadas, como vem ocorrendo em alguns municípios do 

Brasil, é possível falar em uma real superação das condições de vida e, sobretudo, da 

exploração dos catadores de materiais recicláveis. E assim, em contraponto a Barbosa 

(2007), poderá haver uma ressignificação da Economia Solidária no país ou pelo menos do 

papel que ela vem desempenhando junto às classes subalternas nas décadas 2000/2010. 
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