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COM AS MÃOS

No lixo, algo insiste em se manter 

fragmento de um inteiro anterior, 

estilhaço do que antes era supostamente 

completo. A estranha mistura de cacos 

postos fora, supostamente destituídos 

do seu valor original, dá pistas de algo 

que vai além do um a um, ou seja, algo 

que compõe o resultado de um em 

vários, vários.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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LUCÍLIA MARIA SOUSA ROMÃO
JOÃO FLÁVIO DE ALMEIDA

e a construção de um relato

APRESENTAÇÃO

AQUELE 
INSTANTE

Foi aquele instante 

em que nos ocorre um “e se 

fizéssemos”... E foi de súbito que 

o filme “Lixo extraordinário” 

nos conduziu ao espanto e à 

hipótese de tocar o tema, algo 

do que fica assim jogado fora 

de cada um, o que resta de 

uma operação de perda seja 

ela de subtração ou divisão. No 

lixo, algo insiste em se manter 

fragmento de um inteiro 

anterior, estilhaço do que antes 

era supostamente completo. 

A estranha mistura de cacos 

postos fora, supostamente 

destituídos do seu valor 

original, dá pistas de algo que 

vai além do um a um, ou seja, 

algo que compõe o resultado 

de um em vários, vários. As 

montanhas de Gramacho 

inauguraram o nosso olhar, 

foram convite e convocação,  

foram tambor para o 

movimento de propormos o 

nosso projeto de leitura com 

catadores de lixo, melhor, com 

agentes ambientais como eles 

se denominam. 

O convite bem ao 

modo “eu estava pensando 

em fazermos uma aposta...” 

arrancou risos de alguns, 

olhar de especulação de 

outros e espanto de (supomos) 

satisfação e a cumplicidade 

veio a galope. Semanas depois, 

estávamos saindo em comitiva 

para a nossa primeira visita 

na Cooperativa Mãos Dadas, 

situada em um bairro da 

periferia de Ribeirão Preto, 

interior de São Paulo. Éramos 

vários atrás de vários, à cata 

do vário e do um no local de 

trabalho com o lixo. A manhã 

de sábado nos pedia o novo, 

adentrar o espaço que não 

conhecíamos, colocar os pés 

em uma cena que não nos era 

familiar e que, por isso mesmo, 

era-nos tão próxima.

O barracão aglutina 

cerca de trabalhadores que se 

revezam diariamente na tarefa 

de receber o lixo coletado 

seletivamente em alguns 

pontos da cidade, estávamos 

diante do que vinha de vários 

pontos e ali se misturava em 

uma montanha só. Os agentes 

recebem o que vem de lugares 
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distantes, de perto e acolá, de cenários com esferas 

de consumo que lhe são negadas e das quais passam 

a ter nas mãos apenas o que restou; e disso passam 

a retirar ainda uma parte que será aproveitada a 

seguir. Encontro na esteira que não pára de rodar: o 

que ser ainda? Quanto ainda é possível ser de outro 

modo? O que se salva da montanha de restos no 

olhar de diagnóstico de cada um? A esteira tem algo 

da vida: o que fazer com o que sobra? Com aquilo 

em que fomos nos transformando à medida que 

restamos do tempo, sobramos daquilo que fomos ou 

éramos? Um olhar, uma mão em pinça, algo que não 

cessa de rodar embaixo e seguir adiante movendo 

os resíduos... Há no lixo trechos interrompidos, 

trilhas recortadas pela incompletude (falta um 

pé do chinelo, um braço da boneca, uma perna do 

soldadinho...), objetos mancos e faltantes como a alça 

quebrada da lancheira, papéis de diferentes usos que 

perderam a validade, caixas sem remédios com bula 

mas sem as receitas, revistas amareladas pelo tempo 

que não se pode recuperar de todo. Na esteira, esse 

tudo que a cidade descartou entra a caminhar, sem 

pausa, a escorrer, a deslizar pelos olhos e mãos que 

vão pinçado o que pode ser salvo, aproveitado, o que 

pode virar outra coisa... O que poderia não estar ali? 

Teria sido equívoco de alguém que desperdiçou à toa 

o que ainda guarda serventia? Quanto serve para 

produzir outro uso do mesmo material posto fora? 

Como se processa tal efeito de transformação? 

Estas questões foram nos tocando na medida 

em que nos aproximamos do lugar e, sobretudo, 

das pessoas que nele trabalham. Passamos horas de 

várias semanas ali junto com os agentes, escutando-

as, sabendo sobre eles, lendo filmes, observando 

histórias, recolhendo fragmentos de seus relatos e, 

neles, os nossos também foram tecidos. O horário 

de descanso deles contava com a nossa presença 
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falante, cheia de desejo de escuta, de partilha e de 

encontro. Deixamos, a cada semana na Cooperativa, nossa 

presença em forma de murais com fotos, prosa e versos. 

Estava ali o nosso pacto de que tornaríamos a voltar na 

semana seguinte; estava ali o nosso sinal desejante de 

encontro com eles e conosco pela via dos restos outros 

e tão próprios da gente. Estava ali em ato... E isso que 

nos fez criar a possibilidade de dizer(-nos), a aposta em 

tomar, do resíduo deles e de cada um de nós,  o material 

diversificado e heterogêneo que compõe este catálogo.
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IMAGENS
DE FILMES E LIVROS TRABALHADOS

Talvez o analista seja, ao seu modo, um catador, ele próprio um objeto ilimitado da cultura, já 

que tudo lhe serve. Que o espírito da bricolagem psicanalítica lhe permita prosseguir, fazendo-

se destinatário dos bordados de restos que lhe são endereçados e que desenham, a cada sujeito, 

o lugar do objeto para, com um pouco de sorte, dar vez a um estilo, moradia.



7}

“Alguns dias depois, ao 

receber a visita do médico, o 

próprio Bispo responderia à 

questão. Quando aquele lhe 

perguntou o que significavam 

os caixotes cheios de fichas de 

metal feitas com latas de leite  

- sucata da própria clínica-, o 

artista respondeu, sem hesitar, 

que ali estavam as datas de 

nascimento e morte dos médicos 

e funcionários daquele lugar. 

E como sabia? (...)” (DANTAS, 

2002, p.35)   

MARTHA DANTAS

- a poética do delírio

DOCUMENTÁRIO

ARTHUR BISPO
DO ROSÁRIO

Com o passar do tempo, 

seu mundo foi crescendo, a 

cela já não comportava seu 

inventário das coisas do mundo. 

Quantos uniformes e lençóis 

foram desfiados, quantos sacos 

de estopa foram bordados, 

quantos pequenos objetos 

talhados na madeira foram 

envolvidos nas linhas azuis- 

cor da “moda manicomial”, 

quantas canecas de alumínio e 

quantos talheres provenientes 

do refeitório ganharam vida 

nova? Papéis, sacos plásticos, 

bibelôs e todo tipo de sucata e 

lixo industrial foram recolhidos 

e organizados na construção 

do novo mundo. Mas, quem 

poderia, naquele lugar, 

periferia do mundo, perceber 

que Bispo era mais do que um 

homem de hábitos estranhos, 

mais do que um louco entre 

os loucos, que era um artista?” 

(DANTAS, 2002, p.44).

DANTAS, M. Arthur Bispo do Rosário - a poética do delírio, São Paulo, Editora da UNESP, 2002.  

QUANTOS TALHERES PROVENIENTES DO 
REFEITÓRIO GANHARAM VIDA NOVA?
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“Estamira novamente nós 

serve para destacar a operação 

analítica num plano ‘macro’. Ela 

delira, tem a missão sagrada de 

revelar o segredo do universo. 

É bem verdade que, em seus 

momentos mais desesperados, 

só vê a saída no fogo que um 

dia tudo queimará. De fato, ela 

pouco pôde fazer em termos de 

vida produtiva, mas é verdade 

também que sua firmeza e sua 

dignidade poderiam ganhar 

algum lugar num mundo em 

que tudo é descartável. Afinal, 

de modo algum está fora do 

juízo uma fala como esta de 

Estamira, ao descrever o lixão: 

“ Isso aqui é um depósito dos 

restos. Às vezes, é só resto e, ás 

vezes, vem também descuido. 

Resto e descuido “ (Prado, 2005: 

115). Quero ressaltar, portanto, 

outra via que não a do delírio, 

apresentada aqui e ali, por 

exemplo pelo sujeito que fez 

o que pôde e se virou com seu 

destino.” (VIEIRA, 2008, p.130-

131)

“Num plano “micro”, 

essas colocações destacam a 

importância do lixo subjetivo, 

que encontra lugar na definição 

lacaniana do objeto da 

psicanálise , o resto . As figuras 

do recalcado, do que não presta, 

do “deslustrado, atirado aos 

cães , à imundície, á lata de lixo, 

ao rebotalho do desejo comum, 

na impossibilidade de colocá-

lo em outro lugar” (LACAN, 

1962- 1963, p.120), interessam 

diretamente ao analista. Seu 

objeto é feito do que assombra 

cada um de nós com o que 

resta, uma vez constituído 

nosso ser; de nosso húmus 

original, tormenta do escultor 

ou ceramista, que sabe o quanto 

seu belo pote é habitado por um 

monturo, ou ainda do redator 

cuidando de afastar a mancha 

à espreita em cada caractere de 

impressora.” (VIEIRA, 2008, p. 

116)

“Talvez o analista seja, 

ao seu modo, um catador, ele 

próprio um objeto ilimitado 

da cultura, já que tudo lhe 

serve. Que o espírito da 

bricolagem psicanalítica lhe 

permita prosseguir, fazendo-se 

destinatário dos bordados de 

restos que lhe são endereçados 

e que desenham, a cada sujeito, 

o lugar do objeto para, com um 

pouco de sorte, dar vez a um 

estilo, moradia.” (VIEIRA, 2008, 

p. 131)

DOCUMENTÁRIO

ESTAMIRA
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“A minha missão, além de 

ser a Estamira, é revelar a 

verdade e somente a verdade. 

Seja a mentira, seja capturar 

a mentira e tacar na cara ou 

senão ensinar a mostrar o que 

eles não sabem - os inocentes.” 

(ESTAMIRA)

VIEIRA, M. A. Restos – uma 

introdução lacaniana ao objeto 

da psicanálise. Rio de Janeiro, 

Contracapa, 2008. 

Trechos do filme Estamira:

“Tem o eterno, tem o infinito, 

tem o além, e tem o além do 

além. O além do além vocês 

ainda não viram, cientista 

nenhum ainda viu o além do 

além.” (ESTAMIRA)

“Isso aqui é um disfarce de 

escravos, escravos disfarçados 

de libertados. Olha a Isabel 

soltou eles e não deu emprego 

para os escravos, passam fome, 

comem qualquer coisa, igual 

aos animais, não tem educação 

e então é muito triste.” 

(ESTAMIRA)

“A solução é fogo. A única 

solução é o fogo. Queimar tudo 

– os seres, e por outros seres 

no espaço. A Terra disse, ela 

falava. Agora ela está morta. 

Ela disse que então ela não 

seria testemunha de nada. 

Olha o que aconteceu com ela! 

Eu fiquei de mal com ela uma 

porção de tempo, e falei pra 

ela que até que ela provasse 

o contrário. Ela me provou 

o contrário, a Terra, ela me 

provou o contrário porque ela 

é indefesa, a Terra é indefesa.

A minha carne, o sangue é 

indefeso como a Terra, mas eu, 

a minha áurea não é indefesa 

não. Se queimarmos o espaço 

todinho, e eu estou no meio. 

Pode queimar! E eu estou no 

meio invisível. Se queimar o 

meu sentimento, minha carne e 

meu sangue, se for para o bem, 

se for para a verdade, para o 

bem, pela lucidez de todos os 

seres, pode me queimar agora, 

nesse segundo, eu agradeço 

ainda.” (ESTAMIRA)

“Isso é um depósito dos restos, 

às vezes, é só resto e às vezes 

vem também descuido, resto e 

descuido.” (ESTAMIRA)
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LUCÍLIA MARIA SOUSA ROMÃO
JOÃO FLÁVIO DE ALMEIDA

Arte-lixo-arte

DOCUMENTÁRIO

EXTRAORDINÁRIO

Do latim extraordinariu, 

a palavra aponta, em instância 

dicionarizada, uma vasta 

gama de traduções, singular, 

notável, admirável, imprevisto, 

inesperado, não rotineiro, 

fora do comum ou do orçado. 

Atribuída ao lixo, considerado 

no sentido legitimado como 

resíduo a ser desprezado, resto 

que sobra da vida privada de 

cada um (e também excesso 

que falta), descarte do que não 

pôde ser aproveitado, o adjetivo 

funciona discursivamente de 

modo a falar efeitos de obra 

de arte. Lixo como arte... Algo 

se produz com as sobras e 

com elas é possível restituir a 

inteireza novamente.

O documentário Lixo 

Extraordinário de Vik Muniz 

discursiviza movimentos que 

passam por esta via: da parte 

lançada fora, a construção 

de um todo outro, do resto, a 

restituição do inteiro, do que 

antes estava espatifado, a obra 

feita de cacos que dão o rosto 

e voz a catadores do Jardim 

Gramacho. 

Indago: que dizer e fazer 

com o que sobra do consumo 

de cada um quando se mistura 

despudoradamente de-dentro 

do saco de lixo? Quanto de 

falta e de exagero indiciam os 

materiais que ficam no escuro 

de sacos pretos amarrados 

na boca? O que o resíduo 

individual faz falar na trama 

do que se fixa no movediço 

espaço do lixo, lixão, aterro? 

Como cata-dores retiram 

forçosamente a matéria de/para 

transformação desse conteúdo 

lacrado para descarte? O 

perdido e jogado fora dá pistas 

aí de que pode vir-a-ser outra 

coisa, ter outra forma e função 

como a martelar o que Carlos 

Drummond de Andrade coloca 

assim: “De tudo fica um pouco, 

às vezes um botão, às vezes um 

rato”. 

O lixo como lixo, será 

que o efeito de extraordinário 

reside aí? Os sentidos 

estabilizados como produto 

da literalidade da história 

(ORLANDI, 1996) indiciam 
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que, no capitalismo industrial, 

o consumo deve ser mantido 

em alta, em efervescência, 

em uma roda viva sem pausa, 

produzindo uma sobra, algo 

que deverá ser esquecido 

para que novo consumo possa 

ser alimentado. Comprar, 

consumir e jogar fora em um 

mecanismo de interpelação 

ideológica tal, que fica 

parecendo evidente que o lixo 

desaparece após ser jogado 

fora. Zizek  afirma que “parte da 

nossa percepção da realidade é 

que isso desaparece do nosso 

mundo (...) Mas o problema 

é que o lixo não desaparece.” 

É justamente desse fazer-crer 

que o lixo some tão logo seja 

ensacado que o capitalismo 

se nutre, produzindo o jogo 

de fazer lembrar que outra 

coisa precisa ser consumida, 

comprada e ser colocada no 

lugar do que se foi. Isso implica 

fazer esquecer o que resta do 

que foi consumido, sua sobra e 

seu traço desprezado, lixo que 

precisa ser esquecido posto 

que é um restolho indigesto; 

vale lembrar aqui de Bandeira 

com o seu “vi um ontem um 

bicho...”, Sebastião Salgado 

com suas fotos em branco 

e preto nas quais crianças 

e urubus disputam espaço, 

Drummond com os moradores 

de debaixo da ponte que têm 

no lixo seu supermercado, 

“há duas vagas debaixo da 

ponte”... Índios do norte e do 

centro-oeste caminhando em 

montanhas de aterros, que 

circundam centros urbanos 

atraindo moradores, à procura 

de materiais e alimentos 

LIXO QUE PRECISA SER ESQUECIDO POSTO QUE 
É UM RESTOLHO INDIGESTO
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emblematizam formas de 

discursivizar o lixo. 

Inscrevendo-se nesse 

fio, a obra de Vik propõe 

uma ruptura, faz furo no que 

parecia ser o único sentido 

possível para lixo... Agora, 

extraordinário pela sua 

inscrição na trama da arte. 

Material como passagem para 

fazer dele outra coisa, não 

ficar apenas na literalidade 

de sua função de descarte. 

Por exemplo: o chinelo velho, 

estourado e sem par figura 

como parte do rosto do 

próprio sujeito que o coletou 

no lixo, que o tirou do sentido 

de fim. Não mais o botão 

arrancado, perdido e jogado 

fora da camisa, tampouco a 

lata rasgada cujo conteúdo 

foi devorado. Outra função 

atribuída, uma construção 

deslocada do que estava fixado 

em um lugar: botão vira parte 

do rosto e lata, do cabelo. A 

possibilidade de colocar em 

curso outro modo de arranjar, 

arrumar, adereçar e criar, é 

justamente isso que dá força 

expressiva ao documentário. 

É interessante perceber 

que a mão que montou o re-

trato, que catou o resto, que 

colocou o corpo em contato 

com o que metonimicamente 

foi ordenado para representá-

lo, não é apenas mão, é 

também voz. Voz que antes era 

silenciada e tomada apenas 

como mão con-tornada apenas 

pelos efeitos de trabalho braçal 

com o lixo, e que, como voz, 

passa a ocupar outra posição, 

qual seja, a de artista a partir 

do lixo. Tal giro implica o 

sujeito poder falar de seu 

mundo, trabalho, objetos 

de catar e de ser. Implica a 

emergência de uma força que 

se constrói enquanto se catam 

as palavras e os modos de 

dizer de/sobre si. Tarefa muito 

diferente daquela de amontoar 

objetos do lixo em sacolões, 

pois esta reclama um catar 

qualquer coisa sem que exista 

uma vinculação do sujeito 

consigo,com seu trabalho, 

com seu saber. À medida que 

o sujeito se empodera de seu 

nome, de sua narrativa e do 

seu desejo de ser (ou não) 

catador, há possibilidade de 

uma representação que faz 

movimentos de criar... Ali, no 

aterro de Gramacho, todos 

são muito parecidos na tarefa 

braçal de catar, por isso Vik 

aponta como eles são parecidos 

com o material que recolhem. 

Aos poucos, são fotografados 

um a um, passam a ter nome 

próprio, contam sua história, 

podem dizer de como chegaram 

ali, registram os motivos que 

os fazem ficar ou ansiar sair. 

E, nesse momento, passam a 

(já) não ficar mais na simples 

posição de catadores de lixo, 

mas catam suas próprias 

palavras e, com elas, passam a 

dizer do que lhe é singular. O 

saber irrompe nesse instante, 

constituído no/pelo dizer de 

si entre-tecendo o próprio de 

cada um na trama de algo que 

é puro desejo. De ser visto, 

de estar como obra em um 

museu, de mudar de profissão, 

de continuar cozinhando no 

aterro, de ter um novo amor 

e de, também, fazer algo com 

o lixo que é particular de cada 

um.

Lixo como lixo não há 

mais. Algo extraordinário está 

em curso e as palavras não 

podem ser mais recolhidas. 

Passam a capitanear outros 

efeitos e outras posições para 

estes sujeitos.

REFERÊNCIAS 

ORLANDI, E. A linguagem e 

seu funcionamento: as formas 

do discurso. Campinas: Pontes, 

1996.

A OBRA DE VIK 
PROPÕE UMA 
RUPTURA, FAZ 
FURO NO QUE 
PARECIA SER O 
ÚNICO SENTIDO 
POSSÍVEL PARA 
LIXO.

“ “
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Ao seguir os passos 

de Andy Warhol, seja 

no contato direto com a 

linguagem publicitária, na 

apropriação de imagens 

icônicas que marcaram 

a cultura popular norte-

americana e mundial, ou no 

CID JOSÉ MACHADO DOS 
SANTOS JUNIOR

ENTRE A REALIZAÇÃO ARTÍSTICA, A 
FILANTROPIA E A AUTOPROMOÇÃO EM 
“LIXO EXTRAORDINÁRIO”

DOCUMENTÁRIO

A LINHA TÊNUE

envolvimento com a realização 

cinematográfica, Vik Muniz 

permanece na linha tênue 

entre a realização artística, a 

filantropia e a autopromoção 

em “Lixo Extraordinário”, o 

documentário criado para 

registrar o processo de criação 

de seu trabalho “Pictures of 

Garbage” com os catadores de 

material reciclável do aterro 

do Jardim Gramacho, no Rio de 

Janeiro.

Por conta de sua gênese 

controversa, torna-se difícil 

separar o documentário do 

processo de criação do trabalho. 

Ao contrário do que ocorre 

usualmente na produção de 

obras documentais em que 

o diretor possui um vínculo 

de envolvimento pessoal 

ou engajamento com o 

tema a ser abordado, “Lixo 

Extraordinário” partiu de um 

convite do produtor inglês 

Angus Aynsley a Vik Muniz e 

contou com três diretores que 

trabalharam separadamente 

em momentos diferentes: Lucy 

Walker, João Jardim e Karen 

Harley. A primeira, que assina 

a direção, é inglesa e os dois 

últimos, que assinam a co-

direção, brasileiros.

Esta abordagem 

conferiu ao filme um caráter 

mais institucional e não-

autoral, incorporando-o a um 

projeto mais amplo em que 

a grande figura que acaba 

se destacando é a do próprio 

artista Vik Muniz.

A visão inglesa de 

Walker, que se envolveu no 

início e no final da produção, 

consolida a contradição de 

perspectivas já presente 

nos títulos brasileiro e 

internacional do filme: “Lixo 

Extraordinário”, que nos 

remete a uma perspectiva 

contrastante, mas criativa 

e positiva e “Waste Land”, 

que carrega um aspecto mais 
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negativo e sensacionalista. 

No início nos é mostrada uma 

representação exótica do Brasil 

em um movimento de fora 

para dentro, com olhar e língua 

estrangeiros, “para inglês ver”.  

A partir do momento em que 

a equipe se instala no aterro 

e passa a se relacionar com 

as personagens, a ênfase é 

modulada para elas. Com esta 

mudança, o filme ganha sua 

força na medida em que Vik 

Muniz assume um segundo 

plano na narrativa e nos 

envolvemos com o carisma, 

os dramas e a trajetória dos 

catadores em busca da própria 

dignidade: é assustador e 

surpreendente como essas 

pessoas são belas, falam 

bem, possuem um discurso 

articulado; a alegria de Tião 

pela vida que leva como 

catador e líder comunitário 

na associação dos catadores 

e a maneira com a qual ele 

descobriu Maquiavel e sua 

analogia entre os príncipes da 

Idade Média e o Rio de Janeiro 

da atualidade, com as gangues 

do tráfico. 

Ao que tudo indica, o papel dos dois 

diretores brasileiros foi fundamental para esta 

nova abordagem, apesar do apelo excessivo às 

emoções do espectador, o que faz a obra flertar com 

certos programas televisivos que exploram suas 

personagens e com o melodrama, tão caro ao nosso 

imaginário popular. 

É necessária a devida atenção à função de 

criador exercida por Muniz, como uma espécie 

de diretor-narrador-personagem, pois é partir 

das decisões e intervenções do artista e suas 

consequências que o documentário é estruturado. 

O longa-metragem espelha o processo de trabalho 

de Muniz na medida em que os catadores - cuja 

função já remete a uma ressignificação - manipulam 

e se apropriam de suas imagens na criação de uma 

obra de arte em parceria com o artista, a partir dos 

mesmos materiais com que trabalham no dia-a-dia, 

da mesma forma que Muniz se apropria de imagens 

célebres e as transforma ao manipular materiais 

inusitados, geralmente do cotidiano. 

Este método de transfiguração do comum, 

assim como proposto por Arthur C. Danto em relação 

à arte de Warhol, também está presente na trilha 

musical de Moby, em especial em uma cena aérea do 

aterro com uma música etérea e mística, na qual aves 

duvidosas revoam e conferem uma ressignificação 

de um ambiente harmonioso e estético a partir do 

inóspito.

No entanto, não podemos subestimar os 

momentos em que a música é utilizada praticamente 

como ruído (como o próprio lixo), mais dramático, 

grave. Através dela ocorre, inadvertidamente, a 

condução emocional, o julgamento, notadamente 

nas cenas em que os caminhões despejam o lixo e os 

catadores se acotovelam para pegá-lo, numa disputa 

pela sobrevivência. Neste trecho a música é pesada e 

exerce função subjetiva, pois a personagem Isis que 

é retratada neste momento não gosta do que faz.

Mistura de arte com projetos sociais, “Lixo 

Extraordinário” também funciona como veículo de 

autopromoção e agregação de valor social à obra 

e à persona de Vik Muniz. Os passos calculados 

do leilão e da reversão do dinheiro das obras 

para a associação dos catadores estimulam nossa 

empatia pelo artista e complicam a nossa leitura 

de suas verdadeiras intenções. Quando ele mostra É
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sua origem humilde em São 

Paulo, ele não define onde é, 

ao contrário do que faz com o 

Jardim Gramacho. Sua decisão 

em fazer seu trabalho no Rio e 

não em São Paulo, de onde veio, 

demonstra uma estratégia, um 

desafio com correspondente 

maior atenção por ser um dos 

maiores aterros sanitários do 

mundo em volume de lixo e 

por se localizar em um destino 
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conhecido internacionalmente 

pelo exótico, pelas praias, pelas 

mulheres, pelo Carnaval, pelo 

imaginário etc. Não podemos 

nos esquecer da participação 

da O2 e da consequente 

co-produção executiva de 

Fernando Meirelles, que já 

explorou esteticamente a 

pobreza carioca em “Cidade de 

Deus”.

Com toda a polêmica 

digna de um Warhol, Vik Muniz 

em seu “Lixo Extraordinário” 

opera simultaneamente no 

resgate da dignidade e da auto-

estima de excluídos através 

da transformação do lixo em 

obra de arte, de catadores 

em cidadãos – enquanto 

se apropria esteticamente 

daquilo que se esconde: o lixo 

e a exclusão social.

SOUSA, D. Diretora: Meu ‘Lixo Extraordinário’ era 
menos sensacionalista. 26 fev. 2011. Disponível em: 
<http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI4963
154-EI6791,00-DiretoraMeu+Lixo+Extraordinario+era
+menos+sensacionalista.
html>.

TOLEDO, C. Vik Muniz é salvo pelos objetos de sua 
arte. 20 jan. 2011. Disponível em: <www.omelete.
com.br/cinema/lixo-extraordinario-critica>.
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“O momento onde uma coisa 

se transforma em outra, é o 

momento mais bonito.” (XXX)

Outras transcrições do documentário Lixo Estraordinário

“Tudo começou com a sensação 

de que devíamos fazer algo que 

pudesse reverter para eles [os 

catadores] . Faremos algo a 

partir do lixo, que irá render 

muito dinheiro, e irá tornar-

se algo que eles possam pôr as 

mãos. Que eles sintam que os 

está ajudando. No final, eles 

não vão dizer que foi o Vik 

que fez, mas que nós fizemos”. 

(XXXX)

“Não tô me vendo mais naquele 

lixo. Tô não”. (XXX)

“O que realmente quero fazer 

é ser capaz de mudar a vida de 

um grupo de pessoas, com o 

mesmo material que elas lidam 

todo dia”. – (Vik Muniz)

“ Tenho projeto de fazer uma 

biblioteca comunitária; eu cato 

arquivo, que eu falo é livro. 

Livros nós temos milhares, 

porque toda hora caí livro no 

aterro. Eu tenho um projeto 

de fazer uma biblioteca 

comunitária, já li alguns livros: 

já li código da Vinci, a arte da 

guerra e tem vários livros que 

eu dou para o Tião ler...” – 

(Zumbi)

“A luta é grande companheiro, 

mais a vitória é certa! Ser 

pobre não é ruim. Ruim é 

ser rico no mais alto degrau 

da fama, quando a moral é 

um comércio de lama (...) O 

catador é como o lixo que tá 

aqui, uma pessoa que ninguém 

conhece. (...) Uma latinha tem 

grande importância, porque 99 

não é 100 e essa uma é que vai 

completar.” (Valter dos Santos)

“Se não morreu, não tá ruim.” 

(Suellem)

“Gosto muito do Maquiável. 

Gosto muito muito mesmo 

do Nietzsche: ele tem uma 

filosofia muito boa na vida, 

cara.” (XXXX)
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Ao assistirmos ao 

documentário “Boca de 

lixo”, de Eduardo Coutinho, 

retomamos algumas questões já 

discutidas quando da exibição 

de “Lixo extraordinário”, 

de Vik Muniz. Entretanto, 

apesar de abordarem a 

mesma temática, eles foram 

construídos de maneiras bem 

distintas, suscitando outros 

gestos de interpretação, outro 

olhar. Desse modo, ao invés 

de nos depararmos com 

tomadas aéreas que diluem as 

imagens e causam um efeito 

de distanciamento, logo nos 

primeiros minutos do filme, 

somos convidados por Coutinho 

e suas câmeras a adentrarmos 

o lixão, não sem sobressalto, 

o que também inquieta os 

LUDMILA FERRAREZI

o lixão

DOCUMENTÁRIO

ADENTRANDO

sujeitos catadores, intimida-

os, levando-os a esconderem 

seus rostos, sua identidade, 

constituindo sentidos de 

resistência, que questionam 

o porquê daquela “invasão”, 

como podemos observar no 

recorte “o que vocês ganham 

com isso?”. Nessa teia de 

sentidos, são constituídos os 

discursos que conferem aos 

“estrangeiros” um poder pelo 

qual, através de suas câmeras, 

poder-se-ia denunciar as 

condições precárias daqueles 

até então desconfiados e 

tímidos catadores, levando 

suas reivindicações, expondo 

sua dura realidade para as 

mais altas instâncias do poder 

público, o presidente em 

exercício na época (“podia 

mostrar pro Collor”), e para a 

mídia (“depois vocês bota no 

jornal”), dando voz e nome a 

esses catadores.

Passado esse primeiro 

contato, os sujeitos são 

instados a produzir sentidos 

sobre si, seu trabalho e suas 

B O C A D E L I X O

tenho direito de falar o que eu quero e o que eu penso

eu sou brasileiro, eu sou humano, então eu sou livre. Eu
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experiências de vida, o que, 

é importante observar, só 

é possível pela ilusão, dada 

pelo primeiro esquecimento 

apontado por Pêcheux (1997), 

de que o sujeito é o dono e 

a origem daquilo que diz, 

conforme aparece no seguinte 

recorte: “eu sou brasileiro, 

eu sou humano, então eu 

sou livre. Eu tenho direito de 

falar o que eu quero e o que 

eu penso”. A partir desses 

movimentos de enunciação, 

são discursivizados também os 

sentidos sobre o lixo, que são o 

objeto de interesse dessa breve 

análise discursiva. 

Segundo a perspectiva 

da Análise do Discurso francesa, 

os sentidos não estão colados 

às palavras, mas derivam 
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das posições assumidas pelo 

sujeito que as enuncia e é 

afetado por determinadas 

condições de produção, em 

relação ao funcionamento 

da memória e da ideologia. 

Sendo assim, observamos 

como se dá o deslizamento 

de diferentes sentidos que 

foram atribuídos ao lixo, ao 

longo do documentário, e que 

nos remetem a formações 

discursivas distintas que se 

entrecruzam no discurso 

fílmico.

 Inicialmente, flagramos 

a discursivização do lixo 

com um lugar de disputa, 

no qual podemos observar 

muitos animais, como porcos, 

cachorros, aves e baratas, 

que se entremeiam e se (con)

fundem com os homens, em 

uma árdua busca por comida 

e sobrevivência, suscitando 

em nós sentidos de espanto, 

tais como os discursivizados 

por Manuel Bandeira, em 

seu famoso poema “O bicho”. 

Colados a esses sentidos, 

vemos o lixo sendo tomado 

como lugar de descarte do 

que não serve mais, do que 

não é desejável, incluindo-se 

aí desde seres humanos (“até 

criança recém-nascida aparece 

ali [...] ninguém dá por fé, 

ninguém liga”), até diferentes 

tipos de materiais que, 

desprezados pela sociedade, 

convertem-se em garantia de 

sustento para os catadores, 

sendo ressignificados a partir 

de seu valor comercial e não 

estético, como foi abordado no 

documentário de Vik Muniz. 

Temos assim, sentidos que 

nos remetem ao lixo como um 

lugar de comércio, de compra 

e venda, o que é simbolizado 

pela imagem da balança, que é 

apresentada no vídeo e permite 

a realização das transações 

comerciais que ocorrem no 

espaço do lixão. 

Essas práticas implicam 

um saber de cunho econômico 

sobre os valores vigentes 

no âmbito de um sistema 

capitalista, que colabora 

para o aprofundamento da 

histórica desigualdade sócio-

econômica enraizada na luta 

de classes, em que uns detém 

os meios de produção e outros 

a força de trabalho. Sabendo 

que o discurso também é um 

lugar permeado pelo (des)

poder, pelos embates entre 

diferentes vozes, observamos, 

na trama heterogênea de 

dizeres, sentidos de não-

aceitação da exploração 

desses trabalhadores do lixão, 

conforme é enunciado por 

Nirinha, no recorte: “se o papel 

lá fora tiver 120, eles aqui quer 

pagar 60, então eu vendo pelos 

120 que eu ganho 120, eu não 

vou vender a 60 e perder 60 

pra eles”. 

Além dos sentidos já 

discutidos, flagramos também, 

nesse recorte, o uso da marca 

lingüística “fora”, que se repete 

ao longo do documentário 

de modo a estabelecer 

imaginariamente um contorno 

separando o “dentro” e o “fora” 

do lixão, o “aqui” e o “lá”, como 

podemos observar nos recortes 

a seguir: “tá ruim de serviço 

lá pra fora”, “quem vê isso lá 

fora”, “nasci ali dentro”, “daí 

pra fora ninguém conhece a 

gente”, dentre outros. Temos, 

assim, uma demarcação de 

fronteiras pela qual o lado de 

dentro, apesar das dificuldades, 

é tomado como um espaço de 

pertença, trabalho, sustento 

e socialização, no qual os 

sujeitos se sentem incluídos, 

ao passo em que se distanciam 

do lado de fora, em que 

ninguém os conhece e lhes dá 

oportunidades.

Essa delimitação que 

vai muito além dos aspectos e 
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limites geográficos faz com que 

os sujeitos assumam diferentes 

posições para enunciar, dentro 

e fora do lixão, o que fica bem 

marcado na fala da Jurema, que 

constitui diferentes sentidos 

sobre o alimentar-se no/de lixo 

quando se encontra lá dentro e 

cá fora, em sua casa. Lá, ela se 

posiciona de modo a negar com 

veemência que se alimenta do/

no lixo, (d)enunciando que tal 

prática “não pode acontecer” 

e que ela está ou deveria estar 

restrita aos porcos, animais 

que se alimentam dos restos e  

vivem em meio à imundície. 

Fora do lixão, é possível admitir 

que não são apenas os animais 

que se valem do lixo para sua 

alimentação; entretanto, busca-

se construir uma diferenciação 

entre homens e bichos pela 

via do alimento, que não 

seria o mesmo, posto que, em 

meio ao lixão, seria possível 

encontrar “muita coisa boa”, 

conforme podemos observar 

nos seguintes recortes que 

apontam para o lixo como um 

lugar de fartura: “dá muita 

coisa o lixo”,“muitas coisas 

que a gente apanha ali, a gente 

aproveita [...] é uma fruta, é 

um legume, é muita coisa boa, 

um macarrão, entendeu? E aí 

carne boa, galinha de boa....”, 

“tem comida que vem assim, 

pacote de arroz, pacote de 

macarrão e já ajuda, né?”, 

“[vou pegar] batata, chuchu, 

cenoura, maçã”, “cai de tudo 

para se comer”.

Analisamos, também, 

outros sentidos que marcam 

a diferença entre as condutas 

assumidas no lixão e fora dele, 

como podemos flagrar nos 

dizeres de Lúcia “quando eu tô 

lá no lixo, eu sou uma pessoa 

totalmente diferente do que 

eu sou em casa. Lá eu grito, eu 

falo, eu mexo com um, mexo 

com outro”. Vemos assim como 

o lixo é discursivizado como 

um espaço de socialização, em 

que “todo mundo é amigo”, um 

lugar de lazer, como podemos 

observar nas imagens 

captadas pelas câmeras de 

Coutinho e sua equipe que, 

acesso a saberes que outrora 

foram legitimados pela ciência, 

pela escola e pela mídia e 

que, posteriormente, foram 

transformados em informações 

descartadas, já consumidas e 

convertidas em detritos, como 

podemos observar nos livros, 

no globo terrestre, nas revistas 

e nos artigos sobre alimentação 

e saúde que chamam a atenção 

desses sujeitos-leitores, em 

meio ao lixo e às condições 

nada salutares que os rodeiam.

ao retratarem o cotidiano dos 

catadores, apresentam-nos 

cenas de leitura, conversas 

descontraídas, um jogo de 

futebol, que configuram o 

lixão tanto como um lugar 

de trabalho, quanto do ócio 

e diversão, como apontam os 

seguintes dizeres “às vezes 

eu venho aqui para distrair 

um pouco, olhar o pessoal, 

né”, “sente falta [do lixo] sim, 

tem que vim nem que seja 

de domingo passear, mas ele 

tem que vir aí”. Nesse espaço 

tomado como necessário, o 

catador pode, inclusive, ter 

Partindo desses 

sentidos, é interessante 

observamos como aqueles 

referentes ao lixão deslizam, 

passando-se do lugar do 

desejável, agradável, do qual 

se sente falta ao do insalubre, 

que oferece perigos, riscos 

à saúde, como podemos ver 

nos recortes enunciados por 

diferentes sujeitos: “ela passou 

mal no lixo”, “as condições de 

vida que a gente vive ali dentro 

não dá”, “agora tá muito perigo, 

pode uma agulha infectar”, “é 

um perigo isso aqui”. Em meio 

a tantos perigos, observamos 
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o atravessamento do discurso 

religioso na fala dos sujeitos 

catadores, suscitando dizeres 

sobre um Deus misericordioso 

e provedor, que lhes concederia 

a oportunidade de driblar tais 

dificuldades: “[...] tem que 

seguir por Deus”, “minha mãe 

criou nós todos aqui graças a 

Deus”, “Deus ajuda”, “Deus dá 

força, saúde e coragem. O resto 

a gente corre atrás, né?”, “Deus 

tem misericórdia, né?”. Vimos 

ainda como os discursos sobre 

fé e saúde são atravessados 

pelos sentidos de trabalho, por 

meio de uma relação causal, 

em que “se Deus me dá saúde é 

pra mim trabalhar, né?”.

A saúde é, portanto, 

condição primordial do 

trabalho, atividade que 

dignifica o sujeito, que lhe é 

fonte de orgulho ao fazer com 

que ele não se identifique com 

os sentidos de marginalidade, 

vagabundagem de que, 

pelo jogo imaginário das 

antecipações, ele acredita ser 

alvo, o que o leva a se significar 

através do seu ofício, o de 

catador, que instalaria uma 

relação de sinonímia com as 

denominações de não-ladrão, 

não-pedinte, não-assassino e 

não-vagabundo. Destacamos 

alguns desses sentidos 

largamente repetidos ao longo 

desse documentário, assim 

como no de Vik Muniz: “todo 

mundo aqui ta trabalhando, 

não tem ninguém roubando 

aqui dentro, todo mundo 

trabalha, ninguém rouba”, “eu 

tenho orgulho de trabalhar 

aqui, só assim eu não vou na 

casa de ninguém pedir”, “ [...] 

não tamo vagabundeando, 

não tamo roubando”, “não 

ta matando nem roubando, 

né?”, “não to roubando, não tô 

certa?. A partir desses dizeres, 

o sujeito procura desimplicar-

se de sentidos inseridos em 

uma formação discursiva 

dominante, buscando 

constituir outras formas de 

dizer sobre si, seu trabalho 

e seu cotidiano, a partir de 

palavras que já foram ditas em 

outros contextos e que agora 

são ressignificadas para fazer 

falar (d)o sujeito-catador.

Por fim, é interessante 

anotarmos como os discursos 

sobre o trabalho no lixão 

podem significar tanto 

sentidos de dignidade, como de 

preguiça, acomodação, onde 

há lugar para a crítica, ainda 

que ela seja dirigida apenas ao 

outro: “muita gente trabalha 

aqui porque é relaxado, não 

tem coragem de pegar um 

ônibus para ir procurar um 

emprego” [....]  trabalha aqui 

porque é relaxado, porque 

prefere comer fácil”. Nesses 

recortes e nos anteriores, 

podemos escutar várias 

vozes dissonantes, que nos 

lembram de que o discurso 

é sempre heterogêneo e que 

as formações discursivas são 

porosas, interpenetrando-se 

nos jogos de linguagem sobre 

o lixo e as relações de sentido 

que ele engendra. 
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“Aqui (lixão) é melhor, mil 

vezes, melhor que trabalhar 

em casa de família, melhor 

que trabalhar em certos 

lugares, muito melhor, se o lixo 

continua aqui nós continua 

trabalhando né, aí o pessoal 

não morre de fome. Porque se 

acaba todo mundo morre de 

fome.” (Boca de lixo)

“Catando o meu pão de cada 

dia.” (Boca de lixo)

“A gente tem que se virar aqui 

memo, não tá roubano, nem 

matano né. Tá trabalhano, é 

isso aí, a gente trabalha para 

vender”. (Boca de lixo)

“Muitas coisa, até crianças 

recém nascida aparece ali.” 

(Boca de lixo)

“Faz parte da vida (o lixo), é o 

final do serviço é o lixo, que ali 

é o final e é dali que começa”. 

(Boca de lixo)

“Eu não tenho medo pelo 

seguinte, porque eu acho 

que eu sou brasileiro, eu sou 

humano, então eu sou livre, 

tenho direito de falar o que eu 

quero e o que eu penso. (Boca 

de lixo)

Trechos do filme Boca de Lixo



{22

POEMAS
FILMES E CRÔNICAS

Através do lixo, o particular se torna público. O que sobra da nossa vida privada se integra 

com a sobra dos outros. O lixo é comunitário. É a nossa parte mais social. Será isso?
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Debaixo da ponte os três 

prepararam comida. Debaixo 

da ponte a comeram. Não 

sendo operação diária, cada um 

saboreava duas vezes: a carne e 

a sensação de raridade da carne. 

E iriam aproveitar o resto do dia 

dormindo (pois não há coisa 

melhor, depois de um prazer, 

do que o prazer complementar 

do esquecimento), quando 

começaram a sentir dores. 

Dores que foram aumentando, 

mas podiam ser atribuídas 

ao espanto de alguma parte 

do organismo de cada um, 

vendo-se alimentado sem 

que lhe houvesse chegado 

notícia prévia de alimento. 

Dois morreram logo, o terceiro 

agoniza no hospital. Dizem uns 

que morreram da carne, dizem 

outros que do sal, pois era soda 

cáustica. Há duas vagas debaixo 

da ponte.
CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
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Vi ontem um bicho 

Na imundície do pátio

Catando comida entre os detritos.

Quando achava alguma coisa,

Não examinava nem cheirava:

Engolia com voracidade.

O bicho não era um cão,

Não era um gato,

Não era um rato.

O bicho, meu Deus, era um homem.

Manuel Bandeira
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Luis Fernando Veríssimo

- Só não fiquei com eles porque, afinal, estaria 

roubando. Se bem que, não sei: o lixo da pessoa 

ainda é propriedade dela?

- Acho que não. Lixo é domínio público.

- Você tem razão. Através do lixo, o particular se 

torna público. O que sobra da nossa vida privada se 

integra com a sobra dos outros. O lixo é comunitário. 

É a nossa parte mais social. Será isso?
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Augusto de Campos

Francisco Alvim

Charlie Brown Jr.

Eu conheço o lixo e o luxo.

Eu sei quanto vale uma vida.

Eu vivo a vida, eu vivo a vida, ela deve ser

vivida com liberdade.

Vontade de me jogar fora.
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Manoel de Barros
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E As coisas jogadas fora por motivo de traste

são alvo da minha estima.

Prediletamente latas.

Latas são pessoas léxicas pobres porém concretas.

Se você jogar na terra uma lata por motivo de

traste: mendigos, cozinheiras ou poetas podem pegar.

Por isso eu acho as latas mais suficientes, por

exemplo, do que as idéias.

Porque as idéias, sendo objetos concebidos pelo

espírito, elas são abstratas.

E, se você jogar um objeto abstrato na terra por

motivo de traste, ninguém quer pegar.
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Manuel de Barros

Todas as coisas cujos valores podem ser

Disputados no cuspe da distância

Servem para poesia (...)

O que é bom para o lixo é bom para a poesia

Importante sobremaneira é a palavra repositório;M
A
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IA

 
D
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E
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O Teatro Mágico
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O O cara que catava papelão pediu

Um pingado quente, em maus lençóis, 

nem voz

Nem terno, nem tampouco ternura

À margem de toda rua, sem 

identificação, sei não

Um homem de pedra, de pó, de pé 

no chão

De pé na cova, sem vocação, sem 

convicção

(...)

O cara que catava papelão pediu

Um pingado quente, em maus 

lençóis, à sós

Nem farda, nem tampouco 

fartura

Sem papel, sem assinatura

Se reciclando vai, se vai.
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Tempo de decomposição...

Papel - 3 anos

Garrafa plástica - 450 anos

Vidro - 5.000 anos

Lixo radioativo - indeterminado

Vira lata vira giramundo

Procurando sempre o seu lugar

Encontrando em cada esquina

A verdade requentada em bancas de jornal

É do bagaço que eu faço do meu lixo

O reutilizável e o econômico

100% reciclado

Pé Do Lixo

10
0%
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Gilberto Gil

Se eu ousar catar.

Na superfície.

De qualquer manhã.

As palavras.

De um livro.

Sem final

Onde vamos pôr

as caixas de isopor

onde diabos vamos pôr

as nossas caixas de isopor

como nos livrar

das plásticas palavras

ditas á mesa do bar

palavras que vão dar no mar

poluir é ir juntando o que resta de nós

após as refeições

nossos restos mortais
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Tudo vira lixo

Tudo pode virar lixo

Carta de amor vira lixo

Conta pra pagar vira lixo

Seja como for tudo pode virar lixo

Namorado, gato, tio 

Até seu pavio

Também pode virar lixo
Ceumar

V
IR

A
 L

IX
O
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Inês Pedrosa

“(...) era um monte de trapos 

empilhados, mas isso seria estranho 

numa cidade onde o lixo não chega 

a amontoar-se, porque tudo o que 

uns deitam fora nem sempre, para 

outros, um préstimo qualquer. 

Um pedaço de lã esgarçada com 

um buraco para o pescoço pode 

voltar ainda a fazer as vezes de 

camisola, uma cadeira sem pernas 

transforma-se em pára-vento ou 

lenha para a fogueira, os sapatos 

que sobraram de uns pés apagados 

por uma mina servirão ao próximo 

que passar no terreno de novo 

inocente.” (p. 206)N
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ENTREVISTAS
DEPOIMENTOS DOS AGENTES AMBIENTAIS

“Era muita gente brigando pra catar no meio da rua com sol, com chuva não podia ir e ganhar. 

Então, quando saiu essa cooperativa aqui, lá no meu bairro falou que tinha uma cooperativa que 

era melhor pra mim trabalhar, né?”
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“Vem tudo, tudo misturado, 

é seringa, é coisa com soro, 

cheia de sangue... A tempo de 

pegar uma doença aqui, tomar 

agulhada”

“De primeiro, eu jogava fora, 

tudo que era garrafa, pote de 

creme, jogava tudo dentro do 

saco ai depois que eu comecei a 

trabalhar aqui, agora eu separo 

tudinho na minha casa... Então 

eu separo leite, papelão, as 

garrafa do anel, tampo tudo, 

ponho tudo no cantinho lá 

fechado. Quando não tem pão, 

nada pra criança comer, eu 

vou lá vendo dá pra comprar 

pão a semana inteira pros meu 

filho, eu aprendi... Dois real 

pra comprar e jogava fora as 

coisa e dava pra aproveitar é 

que eu não ainda sabia...e ia 

tudo pro lixo”

“Eu amo o que eu faço, to 

aprendendo ainda, mas eu 

gosto. ”Tem umas ai que 

ensina... aquela ali me ensinou, 

Maria da Penha, eu agradeço a 

ela,  eu fiquei do lado dela, ela 

me ensinou muito, eu agradeço 

a ela, nós é amiga”

“Ontem passei tinha uma 

moça catando lá perto do João 

Rossi, ela catando lá ela me 

vira assim,  aí falei assim: não 

tem vergonha não, é melhor 

você catar isso aí do que tá 

roubando, minha fia. Não é 

vergonha ser catador. Eu não 

me envergonho se alguém 

me chama ‘a lixeira’, sou com 

muito orgulho, não tô roubando 

de ninguém. Ninguém vem 

aqui na minha porta e põe o 

que eu roubei, né? Eu ganho 

meu dinheiro digno, pouco ou 

muito, mas é digno e é meu, 

ninguém vai chegar e falar ‘dá 

aqui que é meu!’”

“Já varri rua, por dois anos, dois 

anos varrendo rua, e eu varri o 

Calçadão, que é um dos piores 

lugares que tem pra se varrer. 

Então, eles passaram perto do 

carrinho, e eles não jogavam o 

lixo no carrinho, eles jogavam 

o lixo no chão!”  
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“É muito mais preferível a 

gente ser um lixeiro do que 

uma prostituta, não é? Apesar 

que eu já não estou nessa época 

mais.”

“Eu, nossa, lá em casa é a noite 

inteira com meus filhos na 

internet, no tal do bate-papo. 

Porque nóis tá na net, eu já 

achei, nóis tá na net.” 

“É, porque as pessoas acham 

que porque a gente trabalha 

no lixo a gente é lixeira, que a 

gente é suja, vai e trabalhar, às 

vezes você vai num lugar e suja. 

Aí o povo fica com nojo de ficar 

perto da gente, porque a gente 

trabalha e sai daqui. O povo 

tem medo de pegar doença, 

encostar neles (...) Num é, um 

serviço como todos qualquer, 

tudo é serviço, como catar  lixo, 

como catar reciclável, como 

trabalhar como você.”

“Era muita gente brigando 

pra catar no meio da rua com 

sol, com chuva não podia ir e 

ganhar. Então, quando saiu 

essa cooperativa aqui, lá no 

meu bairro falou que tinha 

uma cooperativa que era 

melhor pra mim trabalhar, 

né?”“A
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“Então é assim, né? É onde 

que nóis vai vivendo os dia... 

Quando você vai embora, o dia 

já foi e você nem percebe tem 

hora (...) Ah, dá tempo mais 

não! Agora a vida da gente é 

aqui mesmo.”

“É, dos filme eu achei bonito, 

diferente, uma coisa que eu 

nunca tinha visto na vida, 

igual, tirou retrato, fez, monto, 

eles mesmo montou. Achei 

muito bonito aquilo lá, eu 

nunca tinha visto uma coisa, 

um lixão, um lixo, trabalho no 

lixo, poder fazer montagem. 

Montar um quadro, aquela 

coisa mais linda, e poder 

fazer, né? É igual, ali, né. A 

gente acha muita coisa assim, 

roupa, fantasia, a gente veste 

também a roupa, veste, monta, 

põe uma coroa na cabeça. A 

gente acha aí no lixo, né? Esses 

dias, a menina achou uma 

roupa de enfermeira e vestiu. 

Disse que era enfermeira e 

assim trabalhou o dia inteiro, 

vestida de enfermeira; botou o 

uniforme aí e vestiu. Trabalhou 

o dia inteiro de enfermeira, 

né? Aí a gente vê, né? Também 

acha bonito, esses dias também 

a menina achou um vestido aí, 

de princesa. Disse que era a 

princesa. Nós falou que ela era 

a Rainha da Sucata.”

“Daí eu falei: ‘ah, não minha 

irmã, vamos voltar pra trás’. 

Ah, não, vamos ficar só um 

mês, depois nós sai. Aí, de um 

mês foi ficando, tá com quase 

dois anos aqui, já, e vai ficando. 

Aí que nós viu que não é bicho 

de sete cabeças, não! Até que é 

divertido aqui. Você dá risada, 

chora, fica triste, você fica 

nervosa, mais é divertido, aqui 

todo mundo é assim. Você vem 

triste uma hora, vem alegre, vê 

palhaçada, vê reclamar, mas 

todo mundo trabalhar aqui, 

todo mundo trabalha igual 

(...). E, peso acho que é igual, 

tanto pra homem, quanto pra 

mulher, não tem diferença, né? 

O que o homem faz, a gente 

também faz, se tiver que puxar 

o saco, nós também puxa, se 

tiver que puxar, nós também 

puxa, se tiver que arrastar 

com o carro. Aqui não tem 

assim, né? Mulher faz serviço 

maneiro, o homem faz serviço 

pesado. Acho que as mulher 

faz mais que os homes, ainda.”
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“Eu fui um dos fundadores da 

Cooperativa. Fui presidente 

durante, acho que cinco anos 

e pouco, agora que eu saí, mas 

estou como vice até hoje, né? 

É, e continuo ainda assinando 

cheque, documento, é tudo 

comigo. E a D. Geni passou a 

ser a presidente. Então eu tava 

meio depressivo naquela época, 

naquela coisa. Nós começamos, 

como? É, foi cedido um espaço 

pra nós, no parque permanente 

aqui em Ribeirão Preto, e lá nós 

começamos a reciclar. Como? 

O Prefeito de Ribeirão Preto 

doou pra nós um caminhão da 

Prefeitura novamente e nós 

íamos fazer coleta nos bairros 

da zona norte, nós pegávamos 

no Jandaia, Simione, Quintino, 

Avelino, essa região ali, 

então, aquele grupo que era o 

Projeto Mãos Dadas. Fomos se 

transformar numa Cooperativa 

até hoje. Então nós fazia (...), 
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eu trabalhava em caminhão 

naquela época, o motorista 

era da Prefeitura e nós ia 

recolhendo o que eles iam 

recolhendo, faziam as bacias 

e nós recolhia. O quê que nós 

fazíamos com isso? Fazia a 

separação, vendíamos; só que 

na época a gente não tava bem 

documentado, nada, e, com o 

tempo, nós se transformamos 

numa cooperativa de agentes 

ambientais, que ficava chato 

falar catador, né? Agentes 

Ambientais Mãos Dadas.”

“É o lixo, o lixo hoje em dia é, 

se transforma tudo, né? Tudo 

se transforma, nada se. Como 

se diz (...) tudo se transforma 

e nada se cria, né? É, nada se 

cria, tudo se transforma.”

“É o lixo, o lixo hoje em dia é, 

se transforma tudo, né? Tudo 

se transforma, nada se. Como 

se diz (...) tudo se transforma 

e nada se cria, né? É, nada se 

cria, tudo se transforma.”
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“Eu tenho pavor de pensar que 

eu vou ficar debaixo da terra. 

Ó, pra você vê, já tratei com 

psiquiatra, com tudo, por causa 

disso.”

“Porque a gente catava na 

rua, com o carrinho. Como o 

sol era muito quente, a gente 

sofria muito; era muita gente 

brigando por causa da rua, da 

sacola. Com chuva não podia ir 

ganhar. Então quando saiu esta 

cooperativa aqui, lá no meu 

bairro falou que tinha uma 

cooperativa que era melhor 

pra mim trabalhar. Aqui é 

melhor também.”

“Pra gente mexer no lixo. Mas 

eu não tenho vergonha do que 

eu faço. O problema que os 

moradores aqui, deixam o lixo 

meio misturado, né , então.”

“Você sabe, o que eu tenho 

de material reciclado? Que 

eu pego do lixo? O que eu 

tenho de enfeite, o que eu 

tenho de coisas, é incrível! É 

muitas coisas boas, muitas 

coisas antigas, muitas coisas 

que eu tenho seis máquinas 

fotográficas: Nikon, Kodak. 

Funcionando eu tenho três, as 

outras ficam como relíquia! Eu 

tenho coisas incríveis, lá, que a

gente até admira, né? Eu achei 

setecentos euros. Não nesse 

lixo, mas eu achei 700 Euros. 

Fui trocar no banco, o banco: 

“não”. Se ele  compraria meus 

euros se eu tivesse comprado 

lá, aí eu fui vender na casa 

de câmbio, no shopping. Deu 

R$1.590,00. E outra coisa, por 

incrível que pareça, achei 

dentro de uma latinha, parecia 

que era de cera, dessas de 

polir carro, um vidrinho, uma 

ampola de vidro, tampado com 

rolha, com um pó amarelo 

dentro. Ouro. Ouro! Bateado 

em bateia, tinha uns farelinho 

preto, o homem tirou assim. 

Um colega meu que vende 

ouro, derreteu e fez uma 

pepita, deu 42 gramas, isso me 

deu 1340 real.”
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“Eu vou contar uma historinha 

bem rápida, pode ser? Existia 

uma loja. Eu vou explicar 

porquê. Existia uma coisa 

dominada, com o nome loja de 

Deus, e essa loja vendia o que: 

ela vendia amor, sinceridade, 

prosperidade, carinho, saúde, 

alegria... ela vendia tudo 

isso. E chegou um sujeito 

endinheirado que foi lá pra 

comprar alguma coisa. O que 

o sr. vende? O vendedor falou:  

nós vendemos isso, isso, isso. 

Eu já falei o que era. Ele falou: 

eu quero isso tudo. É disso tudo 

aí que eu quero. Aí o sujeito 

foi lá no fundo, trouxe uma 

caixinha pequenininha, pôs. 

Tá aí. O que o sr. pediu ta aí. 

Nós só vendemos a semente, 

o senhor que vai plantar pra 

colher tudo isso. E aqui é assim 

também: amor, sinceridade, 

prosperidade, alegria, 

felicidade, apesar de todos os 

tropeços. Apesar de você saber 

como que é porque tem muita 

gente que sempre saí com uma 

coisinha, mas eles estão bem, 

graças a Deus. A cooperativa é 

isso aí que vocês estão vendo 

hoje.”

“É o sustento que a gente tira 

daqui! Não teve estudo, não 

teve oportunidade. Eu mesmo 

não tive estudo nenhum. Nunca 

pude ler e escrever. Nunca 

fui para escola. Cheguei aos 

“quarentão”, e com quarenta 

não acha serviço mais. Agora tô 

dando pros meus filhos, meus 

filhos eu quero que estuda.”

“E eu gosto de fazer isso, 

sabe. Eu fui uma pessoa que, 

graças a Deus, eu fui policial 

militar, mas eu pedi a minha 

exoneração. Começou a ficar 

complicado. Eu fiquei dezesseis 

anos, de 1967 a 1983. Fiz curso 

técnico de enfermagem, fiz 

curso técnico de contabilidade, 

eu tenho, graças a Deus, uma 

boa formação. Hoje eu trabalho 

com eles. Eu gosto de trabalhar 

com eles, gente humilde, gente 

bacana, e eu garanto que 99.9% 

gostam de mim, aqui dentro da 

corporação.”

“Deus recicla, e o diabo acaba 

com tudo!”
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CATÁLOGO DE FOTOS
O LIXO, O OUTRO LIXO, E OS TRANSFORMADORES

Há no lixo trechos interrompidos, trilhas recortadas pela incompletude (falta um pé do 

chinelo, um braço da boneca, uma perna do soldadinho...), objetos mancos e faltantes como 

a alça quebrada da lancheira, papéis de diferentes usos que perderam a validade, caixas sem 

remédios...
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ENCONTRO NA
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ESTEIRA QUE NÃO
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PÁRA DE RODAR:
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O QUE SER AINDA?
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O QUE SER AINDA?

QUANTO AINDA É
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POSSÍVEL SER DE
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OUTRO MODO?
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O QUE SE SALVA
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DA MONTANHA
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DE RESTOS NO OLHAR 



53}

DE DIAGNÓSTICO
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DE CADA UM?
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A ESTEIRA TEM ALGO
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DA VIDA: QUE FAZER
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COM O QUE SOBRA?
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COORDENAÇÃO GERAL
Lucília Maria Sousa Romão

COORDENAÇÃO DA COLETA 
DE FOTOS E VÍDEOS
Cid Machado
Lucília Maria Sousa Romão

EXECUÇAO DO PROJETO
Ane Ribeiro Patti
Camila Santos de Oliveira
Daiana de Oliveira Faria
Daniela Giorgenon
Fernanda Correa Silveira Galli 
Francis Lampoglia
Gustavo Grandini Bastos
João Flávio de Almeida
Jonathan Raphael Bertassi da Silva
Juliana dos Santos Batista
Larissa Junqueira
Lucília Maria Sousa Romão
Ludmila Ferrarezi
Márcia Delfino Hayaxibara
Mariane Leonel dos Santos
Mavi Galante Mancera Dall´Acqua Carvalho
Renata Malachias da Silva
Renata Estevam Geraldo de Campos
Thaís Harumi Manfré Yado
Vânia Lúcia Coelho
Vivian Fernandes
Vivian Lemes Moreira

AGENTES AMBIENTAIS
Adilson Carlos Paulo Da Silva
Adilson Roberto Jacinto
Aline Cristina Tome
Dulce Helena Ap. Bibiano
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Renata Estevam Geraldo de Campos
Thaís Harumi Manfré Yado
Vânia Lúcia Coelho
Vivian Fernandes

SELEÇÃO DE RECORTES DOS 
DOCUMENTÁRIOS
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