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Introdução 

 

Na esteira que caminha sobre a preservação do meio ambiente, a reciclagem tem 

ganhado espaço nos debates públicos e visibilidade na sociedade. Nas últimas décadas 

houve um acelerado crescimento das cidades e do consumo de produtos industrializados e 

descartáveis. A questão do lixo, ou mesmo a produção de resíduos sólidos urbanos, tem se 

tornado um dos principais temas de debate ambiental nas grandes cidades do mundo 

envolvendo diversos atores sociais, tais como poder público, empresários e trabalhadores 

informais. Com a crescente exclusão do mercado de trabalho e a queda dos rendimentos de 

muitas famílias em situação de pobreza, a catação passa a ser uma alternativa à renda, um 

trabalho autônomo, flexível e precário.  

Os empreendimentos econômicos solidários de catadores de resíduos sólidos como 

cooperativas, por exemplo, estão sendo criados em diversos municípios brasileiros como 

uma alternativa para a humanização e formalização do trabalho dos catadores junto aos 

sistemas de coleta de resíduos, nos quais exercem atividades de coleta, triagem, 

prensagem, beneficiamento e comercialização. A reciclagem de lixo urbano está entre uma 

das áreas do trabalho associado que se insere no campo da “Economia Solidária”. Esta 

forma de organização apresenta-se como uma alternativa de geração de trabalho e renda 

como também instrumento de inclusão a populações marginalizadas.  

O objetivo deste trabalho é investigar a inserção das mulheres nessas formas de 

ocupações associadas analisando se esse tipo de trabalho tem trago autonomia, 

reconhecimento, qualificação, renda e autoestima a elas. Está sendo estudada uma 

cooperativa de reciclagem de grande atuação feminina na cidade de Pirapora região norte 

de MG. Os dados estão sendo coletados por meio de questionários, entrevistas e 

observações. 
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A origem da economia solidária 

 

  A economia solidária tem como antecedente principal o cooperativismo surgido 

das lutas de resistência durante a Revolução Industrial ao longo do século XIX e XX. A 

Grã Bretanha foi à pátria da primeira Revolução Industrial precedida pela expulsão de 

camponeses dos domínios senhoriais, que se transformaram no proletariado moderno. O 

cooperativismo nasce no contexto do capitalismo industrial, como reação ao espantoso 

empobrecimento dos artesãos provocado pela difusão das máquinas e da organização fabril 

da produção. No século XIX várias comunidades ou aldeias cooperativas foram criadas. 

Trabalhadores se associavam em cooperativas de consumo para fazer frente às dificuldades 

de acesso ao mercado de produtos essenciais, ao mesmo tempo, operários em greve 

criavam sua própria cooperativa de produção para competirem com seus empregadores 

(PINTO, 2004). 

Essas organizações associadas estão na base do chamado socialismo utópico
1
 que 

almejava substituir mediante ação direta, as empresas capitalistas por cooperativas 

administradas pelos próprios trabalhadores. No entanto, essas organizações não 

conseguiram manter-se por mais de alguns anos, as numerosas experiências de 

cooperativas operárias lideradas pelo movimento sindical inglês, após vários êxitos e 

avanços democráticos, foram extintas pela feroz reação da classe patronal, pelo avanço 

tecnológico (máquinas fabris) e pela declarada hostilidade do governo (LECHAT, 2002). 

A mais conhecida e a que teve maior expressão foi à cooperativa de consumo dos 

Pioneiros Equitativos de Rochdale
2
, onde a mesma estabeleceu uma carta de princípios que 

ainda hoje referencia o cooperativismo e sua legislação a nível mundial.  

                                                
1 Os socialistas utópicos propunham a autogestão do trabalho como reação defensiva ao desemprego e as 

condições de vida e de trabalho aos operários industriais (LIMA, 2004). Entre os pensadores da época, que 

estruturaram a filosofia que fundamenta o cooperativismo em todo o mundo, destacam-se Robert Owen 

(1771-1858), Willian King (1786-1865), Charles Fourier (1772-1837), Philippe Buchez (1796-1865), Louis 

Blanc (1796-1882). O contexto histórico sobre a emergência dos socialistas utópicos em prol da criação de 

formas autogestionárias de cooperativas, sindicatos, organizações está presente na obra de Singer (2002). 
2
 Criada na Inglaterra em 1844, ano que vem marcar o cooperativismo, por 28 tecelões (27 homens e 01 

mulher), em sua maioria tecelões, no bairro de Rochdale-Manchester na Inglaterra. Foi uma forma de defesa 

econômica dos trabalhadores no contexto do capitalismo concorrencial. Foram os membros que orientaram a 

estrutura e as regras gerais de seu funcionamento, registradas no Estatuto da Sociedade dos Probos Pioneiros 

de Rochdale. A carta de princípios cooperativistas, ao longo da história, passou por inúmeras reformulações, 

sendo a última concluída em 1995, a partir do XXI Congresso Mundial promovido pela Aliança Cooperativa 

Internacional (ACI), órgão de representação mundial do movimento cooperativista. No contexto atual, os 

princípios cooperativistas se constituem em: adesão livre e voluntária dos cooperados, gestão democrática, 

participação econômica, autonomia e independência, educação, treinamento e informação e preocupação com 

a comunidade. 
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Na passagem para o século XX, as cooperativas que antes se caracterizavam como 

de consumo, desenvolvem e assumem formas de produção, habitação, produção agrícola, 

comercialização e crédito (SOUZA, 2003; LIMA, 2010), mas com o passar do tempo, 

muitas foram deixando de lado o sistema autogestionário. Isso devido não apenas ao 

próprio crescimento econômico do cooperativismo que ao crescer dificultava a democracia 

participativa como também o próprio desinteresse dos membros (CULTI, 2006). Pinto 

(2004) salienta que a evolução dessas diferentes formas de cooperativismo variou no 

tempo e no espaço. De acordo com o autor, com a competição realizada por 

empreendimentos capitalistas houve, após guerra, uma tendência de recuo dos 

experimentos cooperativos e sua descaracterização pelo excesso de burocratização 

(profissionalização de suas gerências) e assalariamento.  

Com as mudanças estruturais, de ordem econômica e social, ocorridas no mundo 

nas últimas décadas do século XX, discutidas anteriormente, fizeram-se com que o modelo 

tradicional de relação capitalista de trabalho se fragilizasse. A partir da segunda metade da 

década de 70, o desemprego estrutural em massa destaca-se tornando uma constante na 

vida dos trabalhadores. Nas décadas seguintes, com a desindustrialização dos países 

centrais e mesmo de países semi industrializados como o Brasil, o problema se agrava 

eliminando vários milhões de postos de trabalho formal (Nascimento, 2004) e ocasionando 

também o aumento da informalidade e de outras formas precárias e flexíveis de trabalho. 

Nesse sentido, essas transformações ocorridas na sociedade afetaram o mercado de 

trabalho, e fez com que ocorresse a retomada do cooperativismo como alternativa ao 

desemprego ou mesmo diante da crise do assalariamento. 

 Assim, o processo de internacionalização do capital, de reestruturação produtiva, de 

inovação tecnológica, da difusão dos ideais do neoliberalismo, das transformações no 

mercado de trabalho (Pereira, 2007) e o próprio colapso do socialismo de Estado 

influenciaram para com que o cooperativismo ressurgisse. Muitos estudiosos têm colocado 

esse retorno do cooperativismo relacionando-o a um movimento nascente de atividades 

autogestionárias realizadas dentro e fora do Brasil, tais como: socioeconomia solidária
3
, 

economia social
4
, economia do trabalho

5
, economia popular solidária

6
, empresas 

                                                
3ARRUDA, Marcos. Socioeconomia Solidária. In: CATTANI, A. D. (Org.). A outra economia. Porto Alegre: 

Veraz, 2003.      
4 LAVILLE, J. L. Economia Social. In: CATTANI, A. D. (Org.). A outra economia. Porto Alegre: Veraz, 

2003. 
5 CORAGGIO, J. L. Economia do Trabalho. In: CATTANI, A. D. (Org.). A outra economia. Porto Alegre: 

Veraz, 2003. 
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autogestionárias, empresa social
7
, ou mesmo em forma mais discutida de economia 

solidária
8
. No Brasil, precisamente, o termo mais usado é o de economia solidária. 

Ela emerge como resposta a falta de emprego e a precarização das relações de 

trabalho. A economia solidária não se resume concretamente ao cooperativismo, mas por 

outro lado, esse é sua base principal, devido ao predomínio de fundamentos éticos de 

organização e sua tradição histórica (SOUZA, 2003). A economia solidária vai além do 

cooperativismo abrangendo diferentes formas de organização econômica onde sua 

orientação se baseia em princípios de igualdade, solidariedade, democracia e faz o uso da 

autogestão.  

 

Economia solidária no Brasil e as definições conceituais   

   

No Brasil antes da década de 80, existiam basicamente apenas experiências de 

cooperativas de crédito, habitacionais e agrícolas. As cooperativas de trabalho só começam 

a ter expressão a partir da metade da mesma década, com as crises do fim do período 

militar, a adoção de medidas neoliberais no país e pelas mudanças resultantes do processo 

de reestruturação produtiva nas empresas. Singer (2002) sublinha ainda que a crise 

econômica que atingiu o país entre 1981 e 1983 e a crise dos anos 90, após a abertura dos 

mercados, no governo Collor, resultaram na falência e fechamento de muitas fábricas, 

deixando muitos desempregados, os quais passaram a buscar novas alternativas de renda. 

Partindo disso, tanto nos países europeus e nos EUA, apoiando-se no retorno do 

cooperativismo, a economia solidária aparece no Brasil
9
 como forma e alternativa de 

defesa da classe trabalhadora contra o processo neoliberal que aniquilou milhares de postos 

de trabalho formal (ARROYO & SCHUCH, 2006). Os autores argumentam que : 

(...) muitos segmentos das classes trabalhadoras assalariadas perderam 

seus empregos formais ou foram fortemente estimulados por intermédio 

de Planos de Demissão Voluntária (PDVS) – utilizados por várias estatais 
que alegavam necessidade de se adequarem as exigências de mercado, 

inclusive para entrarem em processo de privatização – a incluir seus 

próprios negócios, individualmente ou em cooperativas e associações 
(2006, p.34). 

                                                                                                                                              
6 TIRIBA, Lia. Economia Popular Solidária. In: CATTANI, A. D. (Org.). A outra economia. Porto Alegre: 

Veraz, 2003. 
7 LISBOA, A. Solidariedade. In: CATTANI, A. D. (Org.). A outra economia. Porto Alegre: Veraz, 2003. 
8 SINGER, P. Introdução à Economia Solidária. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2002.  
9
 Singer afirma que a economia solidária se destaca no país de forma esparsa na década de 1980 e se 

fortalece a partir da segunda metade dos anos 1990. O movimento resulta de movimentos sociais que reagem 

à crise de desemprego em massa, que se inicia em 1981 e se agrava a partir de 1990 com a abertura do 

mercado interno às importações (2000). 
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A partir disso, começam a surgir iniciativas, por parte dos trabalhadores, de assumir 

o controle das empresas atingidas pela crise. Essa ensejou que os trabalhadores 

procedessem à recuperação de empresas que entraram em processo falimentar, como forma 

de garantir seus postos de trabalho (LEITE, 2009). A legislação passou a facilitar a 

aquisição de instalações e instrumentos de trabalho dos antigos patrões. Trata-se das 

cooperativas formadas a partir de empresas recuperadas. Nessa conjuntura, “[...] 

trabalhadores de diversos ramos de atividades iniciam a formação de cooperativas, 

movimentos sociais passam a fomentar práticas de autogestão, [...] entidades começam a 

apoiar a criação de empreendimentos cooperativados" (PEREIRA, 2007, p.18). Leite 

(2009) acrescenta que é nesse contexto que serão fortalecidas medidas voltadas à geração 

de emprego e renda sendo a economia solidária uma alternativa importante.  

No ano de 1994, foi criada a ANTEAG
10

, com origem de um determinado 

movimento sindical, onde a finalidade focalizou-se em apoiar experiências de recuperação 

de indústrias falidas assumidas pelos trabalhadores, especialmente, em termos de 

assessoria técnica como também apoiando empresas autogestionárias. Lima (2010) nos 

chama atenção ao constatar que a partir da criação da ANTEAG, “[...] surge o que 

poderíamos chamar de novo cooperativismo [...]” (p.181), em oposição ao cooperativismo 

existente no país, caracterizado pelas grandes cooperativas agrícolas. Além da criação da 

ANTEAG, destacaram-se também a CÁRITAS
11

 e a FASE
12

 onde ambas em seus 

trabalhos nas comunidades propuseram desenvolver e apoiar a economia solidária por 

                                                
10 A ANTEAG (Associação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Autogestão e Participação 

Acionária) é uma associação de trabalhadores e empresas autogestionárias. Tem suas origens em meio à 

conjuntura política e econômica do Brasil do início da década de 90, momento de abertura do mercado 

nacional ao internacional e apogeu da chamada 3ª reestruturação industrial, com seu avanço tecnológico e a 

substituição da força humana pela automação. Essa instituição representa e assessora empresas de autogestão, 

defendendo seus interesses políticos e econômicos através de uma direção eleita pelas próprias empresas e 

um corpo de assessores especializados em autogestão. Organiza, apoia e orienta a recuperação de empresas 

em situação falimentar como de grupos que pretendem constituir uma empresa autogestionária. 
11 A CÁRITAS (Entidades Católicas) foi criada em 1956 pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB). No início ela foi incumbida de articular todas as obras sociais católicas e assumir a distribuição dos 

alimentos para a paz.  Nos anos 90 a CÁRITAS Brasileira projetou iniciativas inovadoras como a dos 
Projetos Alternativos Comunitários e com equipes estáveis (nacional, regionais e muitas dioceses), 

assumindo uma liderança ativa no conjunto das pastorais sociais. A missão da instituição é defender e 

promover a vida e participando da construção solidária de uma sociedade justa, igualitária e plural, junto com 

as pessoas em situação de exclusão social. 
12 A FASE (Federação de Órgãos para a Assistência Social e Educacional) foi fundada em 1961. É uma 

organização não governamental, sem fins lucrativos atuando em seis estados brasileiros e tem sua sede 

nacional no Rio de Janeiro. Desde suas origens, esteve comprometida com o trabalho de organização e 

desenvolvimento local, comunitário e associativo. Essa organização trabalha junto aos movimentos sociais 

rurais e urbanos, em ações educativas que tem por objetivo contribuir com a construção de alternativas para o 

desenvolvimento, fundadas na justiça social, na preservação do meio ambiente e na ampliação da cidadania. 

A FASE realiza convênios com órgãos públicos, monitora projetos e faz parcerias com universidades. 
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meios de ações específicas. Além disso, na década de 90, ocorreram várias universidades 

que através de suas ITCPs (Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares) 

proporcionaram assessorias técnicas a grupos organizados em economia solidária 

Outra entidade nacional relevante que veio assessorar e fomentar a economia 

solidária no país foi a Central Única dos Trabalhadores (CUT)
13

, a maior central sindical 

brasileira. Em parceria com a Fundação Interuniversitária de Estudos e Pesquisadores 

sobre o Trabalho (UNITRABALHO)
14

 e o Departamento Intersindical de Estatísticas e 

Estudos Sócio-Econômicos (DIEESE)
15

, a CUT organizou em 1999 a Agência de 

Desenvolvimento Solidário (ADS)
16

, onde essa vem difundindo conhecimentos sobre a 

economia solidária entre as lideranças sindicais e militantes de entidades de fomento. 

Essas entidades de assessoria e fomento, ocasionadas em vários anos a partir da 

década de 1980, vão cada vez mais chamando a atenção do debate acadêmico, 

desenvolvendo a discussão sobre o surgimento da economia solidária no Brasil. A partir de 

2003, a economia solidária ganha uma maior expressão institucional através do Ministério 

do Trabalho no governo Lula. Assim foi instituída a Secretaria Nacional de Economia 

Solidária (SENAES)
17

, cujo o renomado e referência desse movimento no país, o professor 

Paul Singer
18

 esteve na direção.  

 A iniciativa do governo buscou fortalecer a dimensão estratégica da economia 

solidária tornando-se um modelo que auxiliaria no desenvolvimento do país.  Nesse 

contexto a economia solidária é apresentada como um desafio de afirmação, de 

                                                
13 A Central Única dos Trabalhadores - CUT foi fundada em 28 de agosto de 1983, na cidade de São 

Bernardo do Campo. É uma organização sindical brasileira, cujo compromisso é a defesa dos interesses 
imediatos e históricos da classe trabalhadora. Baseada em princípios de igualdade e solidariedade, seus 

objetivos são organizar, representar sindicalmente e dirigir a luta dos trabalhadores e trabalhadoras da cidade 

e do campo, do setor público e privado, ativos e inativos, por melhores condições de vida e de trabalho e por 

uma sociedade justa e democrática.  
14 Trata-se de uma Rede Nacional de Universidades que apoia os trabalhadores na sua luta por melhores 

condições de vida e trabalho, realizando projetos de ensino, pesquisa e extensão, que integram o 

conhecimento acadêmico ao saber elaborado na prática social. 
15 É uma instituição de pesquisa, assessoria e educação do movimento sindical brasileiro. 
16 Foi formada em dezembro de 1999 com representação da CUT, DIEESE e UNITRABALHO com o 

objetivo de promover a constituição, fortalecimento e articulação de empreendimentos autogestionários, 

buscando a geração de trabalho e renda, através da organização econômica, social e política dos 

trabalhadores, inserindo-os num processo de desenvolvimento sustentável e solidário. 
17

A Secretaria Nacional de Economia Solidária vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 

criada em junho de 2003, vem desenvolvendo ações de estruturação interna, de interlocução com a sociedade 

civil com os diversos setores do próprio MTE e com outros órgãos governamentais. O objetivo da SENAES é 

formular e articular políticas de fomento à economia solidária visando à geração de trabalho e renda, à 

inclusão social e à promoção do desenvolvimento justo e solidário. Ligados a SENAES, destacam-se SIES, 

que é um sistema de identificação e registro de informações dos empreendimentos econômicos solidários e 

das entidades de apoio, assessoria e fomento à economia solidária no Brasil e o Fórum Brasileiro de 

Economia Solidária. 
18 Reconhecido como pesquisador e grande intelectual do país. Autor de respeitada obra econômica e 

militante da economia solidária de expressão internacional. 
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reconhecimento e modelo de desenvolvimento sustentável e solidário caminhando por uma 

forma de organização econômica cuja finalidade principal é a redução das desigualdades 

econômicas e promovendo o desenvolvimento humano e social (II CONAES/2010)
19

. A 

economia solidária nos últimos anos vem acumulando experiências de formação, produção, 

trabalho, consumo e comercialização que valorizam o trabalho associado. Assim esse 

movimento: 

(...) organiza a produção de bens e de serviços, o acesso e a construção do 

conhecimento, a distribuição, o consumo e o crédito, tendo por base os 
princípios da autogestão, da cooperação ... visando ... à distribuição 

eqüitativa das riquezas produzidas coletivamente, ao desenvolvimento 

local, regional e territorial integrado e sustentável, ao respeito aos 
ecossistemas e preservação ao meio ambiente, à valorização do ser 

humano, do trabalho, da cultura, com o estabelecimento de relações 

igualitárias entre diferentes, em relação a: gênero, raça, etnia, território, 

idade e padrões de normalidade (II CONAES, 2010, Documento Final, 
p.20). 

 

Para Guérin (2005) essas experiências se realizam conjuntamente a partir dos 

espaços públicos de proximidade, os quais favorecem uma rearticulação econômica, social 

e política. Esse movimento é apontado como “[...] o conjunto de empreendimentos 

produtivos de iniciativa coletiva, com um certo grau de democracia interna e que 

remuneram o trabalho de forma privilegiada em relação ao capital, seja no campo ou na 

cidade” (NASCIMENTO, 2004, p. 2). 

Nas considerações de França Filho (2009), o autor apresenta a economia solidária 

como um campo de práticas marcado por organizações heterogênias envolvendo atores 

(EES
20

, Entidades de Apoio e Fomento e Poderes Públicos) que se articulam criando 

espaços de auto-organização econômica e de auto-organização política, na busca de 

construção de uma nova institucionalidade para o fazer econômico em sociedade. Numa 

linha de concepção conceitual e defensiva, Arruda (2003) destaca que a economia solidária 

está relacionada com uma economia matrística, que trás a lógica do cuidado, a lógica da 

preocupação de cada horto rompendo com as hierarquias. Além disso, reforça dizendo que 

                                                
19

 Trata-se da II Conferência Nacional de Economia Solidária, realizada em Brasília em junho de 2010.  A 

Conferência debateu sobre o direito às formas de organização econômica baseadas no trabalho associado, na 

propriedade coletiva, na cooperativa e na autogestão, reafirmando a economia solidária como estratégia e 

política de desenvolvimento. Os delegados da CONAES elaboraram o Documento Final reconhecendo a 

economia solidária como direito dos trabalhadores/as e como dever do Estado em fomentar e apoiar as 

formas de organização econômica baseadas no trabalho associado. 
20 Empreendimento Econômico Solidário, conceituação teórica mais abrangente utilizada por alguns 

estudiosos e adotado no Atlas da Economia Solidária no Brasil 2005 do MTE. 



8 

 

dentro desses espaços solidários, o jogo está na partilha social da riqueza, do poder, do 

saber, no compartilhar, no empoderamento de todos.  

Na perspectiva de Laville e Gaiger (2009) esse movimento relaciona com a ideia de 

solidariedade em contraste com o indivíduo utilitarista que caracteriza o comportamento 

econômico nas sociedades de mercado. Nesse sentido, com a utilização de práticas 

solidárias, adotam-se critérios igualitários entre os membros participantes e socializa os 

recursos produtivos. Os autores entendem que os integrantes das organizações solidárias 

estabelecem entre si um vínculo de reciprocidade como fundamento de suas relações de 

cooperação, valorizando também a importância do trabalho e o compromisso com a 

comunidade social em que se inserem. 

 

 A reciclagem e a economia solidária
21

 

 

Na esteira que caminha sobre a preservação do meio ambiente, a reciclagem tem 

ganhado espaço nos debates públicos e visibilidade na sociedade. Nas últimas décadas 

houve um acelerado crescimento das cidades e do consumo de produtos industrializados e 

descartáveis. Com a redução da vida útil das mercadorias e o incentivo ao consumo 

desenfreado, tudo vai para o lixo rapidamente. A questão do lixo ou mesmo a produção de 

resíduos sólidos urbanos tem se tornado um dos principais temas de debate ambiental nas 

grandes cidades do mundo envolvendo diversos atores sociais, tais como poder público, 

empresários e trabalhadores informais. 

De acordo com Cortez (2002), a disponibilidade de objetos ofertados para o 

consumo na sociedade capitalista deturpou o valor desses, banalizando-os e fazendo com 

que se perdessem os referenciais quanto ao real significado das mercadorias em termos 

econômicos e ambientais. Assim, o consumo exacerbado para a rotatividade rápida dos 

produtos gera grandes volumes de resíduos principalmente nos grandes centros urbanos, 

aumentando os esforços para seu gerenciamento integrado e destinação (FRANCESCHINI, 

RIBEIRO & MACHADO, 2010). Em 2010, o país produziu 195 mil toneladas de resíduos 

sólidos por dia, um aumento de 6,8% em relação a 2009, quando foram geradas 182.728 

toneladas (ABRELPE, 2010)
22

. Dos resíduos coletados, 45,1% têm como destino aterros 

sanitários e 54,9% vão para aterros controlados ou para lugares a céu aberto (lixão) 

                                                
21  Não é interesse deste item aprofundar as questões relacionadas à toda a arquitetura econômica, social e 

ideológica envolvida na reciclagem, e sim focar limites e possibilidades que esta atividade oferece aos 

trabalhadores/as inseridos/as. 
22 Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. 
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(ABRELPE, 2008). No Brasil, de acordo com a última Pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico (PNSB) realizada pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 

18% dos 5565 municípios possuem programas de coleta seletiva de resíduos. No entanto, 

esses resíduos descartados recicláveis são cada vez mais utilizados como fonte de renda 

para milhares de pessoas.  

Com a crescente exclusão do mercado de trabalho e a queda dos rendimentos de 

muitas famílias em situação de pobreza, a catação passa a ser uma alternativa à renda, um 

trabalho autônomo, flexível e precário. Os empreendimentos econômicos solidários de 

catadores de resíduos sólidos
23

como cooperativas, por exemplo, estão sendo criados em 

diversos municípios brasileiros como uma alternativa para a humanização e formalização 

do trabalho dos catadores junto aos sistemas de coleta de resíduos, nos quais exercem 

atividades de coleta, triagem, prensagem, beneficiamento e comercialização. A reciclagem 

de lixo urbano figura como atividade emergente após movimentos ambientalistas e de 

preservação ambiental. Este setor está entre uma das áreas do trabalho associado e nos 

últimos anos vem sendo analisado por uma série de pesquisas. 

No contexto de formação de cooperativas, Singer (2002, p. 89) comenta sobre 

algumas características e vantagens que catadores/as podem ter ao escolherem 

organizarem-se desta forma: 

(...) a cooperativa representa os catadores perante o poder público e dele 
reivindica espaço protegido para armazenar e separar o material recolhido 

e financiamento para processar parte do material separado, agregando-lhe 

valor. A cooperativa é uma oportunidade de resgate da dignidade humana 

do catador e desenvolvimento da autoajuda e ajuda mútua, que permite 
constituir a comunidade dos catadores.  

 

 Nasciutti (2001), ao relatar algumas experiências com projetos de ação 

comunitária, como reciclagem de lixo, por exemplo, ressalta que por mais distantes que 

esta possa parecer estar das ações econômicas, culturais, ambientais que primem pela 

integralidade do ser humano em sua relação social mais global, o que se pode apreender 

são elementos ricos em aspectos da cidadania, resgate de autoestima, conscientização e 

construção de novos sujeitos, a partir da ação coletiva organizada. Ao estudar cooperativas 

de reciclagem, Vieira (2011) constatou que essas funcionam com trabalhadores sob 

                                                
23 Os catadores se dividem em dois tipos: os que catam na rua e os que catam nos lixões ou aterros. Esse 

último geralmente é realizado sob condições muito desumanas, uma vez que, faz a coleta em lixões a céu 

aberto, chegando a disputar alimentos com urubus e entrando em contato direto com substâncias tóxicas em 

consequência da inadequação de descarte de alguns resíduos e da decomposição de outros, ao retirar os 

recicláveis. 
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condições socioeconômicas precárias, visto que são constituídas por trabalhadores 

marginalizados, desempregados e subempregados. Entretanto, essas cooperativas 

representam significativas experiências para recuperação da dignidade, da solidariedade e 

da construção de uma nova sociabilidade entre os cooperados (VIEIRA, 2011). 

Embora a reciclagem tenha importância ambiental ao preservar recursos naturais, 

importância econômica ao apresentar benefícios financeiros para o processo produtivo e 

importância social, ao gerar renda para setores excluídos da sociedade, há algumas críticas 

trazidas por diversos autores. Na concepção de Freitas (2005), a atividade da reciclagem 

compreende dois pólos distintos. Em um lado, as empresas recicladoras que têm lucros 

exorbitantes e, do outro, os catadores, sem capital, que desenvolvem ações à margem da 

lei. Para a autora, essa é uma das atividades mais aviltantes e que mais sofrem a exploração 

da mão-de-obra. Os ganhos advindos da comercialização dos produtos recicláveis é detido 

pelas indústrias recicladoras, nesta rede, os catadores situam-se à margem, tanto do ponto 

de vista econômico quanto social (FREITAS, 2005). 

Nessa mesma linha de análise, Conceição (2005) aponta que a reciclagem é a “mais 

pura construção capitalista”, que sob o manto da legalidade e, supostamente, da defesa do 

meio ambiente, alimenta as “formas mais predatórias do capitalismo.” A utilização dos 

materiais recicláveis no processo produtivo é extremamente atrativa para o capitalista 

estando em total conformidade com a lógica da redução de custo e maximização dos 

lucros. De acordo com Carmo (2005), os catadores desconhecem os aspectos que 

envolvem a logística do processo de reciclagem, desconhecimento muitas vezes atribuído 

ao baixo nível de escolaridade. Muitos desses trabalhadores desempenham suas atividades 

em condições precárias, realizado em condições inadequadas, com alto grau de 

periculosidade e insalubridade, com riscos muitas vezes irreversíveis à saúde, além disso 

ocorre a ausência total de garantias trabalhistas, sofrem preconceitos, não têm acesso à 

educação e ao aprimoramento técnico e possuem baixo reconhecimento do papel que 

representam na economia e no meio ambiente (MEDEIRO & MACEDO, 2006). 

  Por outro lado, os catadores estão construindo sua história e demarcando sua área 

de atuação, como categoria profissional, oficializada na CBO – Classificação Brasileira de 

Ocupações
24

. Em uma postura mais defensiva, Miura (2004) afirma que tornar-se catador é 

sentido como fonte de dignidade e modo legítimo de obter renda. É uma atividade que faz 

                                                
24

 Nessa classificação, os catadores de lixo são registrados pelo número 5192-05 e sua ocupação é descrita 

como catador de material reciclável. Segundo a descrição sumária de suas atividades na CBO, os catadores 

“catam, selecionam e vendem materiais recicláveis como papel, papelão e vidro bem como materiais ferrosos 

e não ferrosos e outros materiais reaproveitáveis” (www.ministeriodotrabalho. gov.br). 
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do excluído um trabalhador inserido no mundo do trabalho. O trabalho, além de ser um 

meio de subsistência, também é um meio de integração social, possibilitando o 

relacionamento de todos, a inclusão social e o sentimento de pertencer a um grupo. 

A tentativa de organizar os trabalhadores da reciclagem, em empreendimentos 

solidários, cooperativas e associações, tem sido uma tendência para fortalecer o setor e 

valorizá-lo. A maioria dos grupos de pessoas que hoje vivem ou sobrevivem do material 

reciclado são formados por mulheres, apesar de que se destaca a presença masculina. De 

acordo com o SIES
25

, na área da reciclagem, o total geral dos participantes é de 55% de 

mulheres e 45% de homens (WIRTH, 2010). Na atualidade, observa-se a existência de uma 

série de estudos empíricos sobre cooperativas de reciclagem com objetivos diversificados. 

No entanto, analisado precisamente as mulheres ou mesmo as relações de gênero/sexo 

nesses espaços, as pesquisas são restritas
26

. 

Analisar as mulheres nessa atividade é relevante para a compreensão da condição 

do trabalho que elas exercem e o impacto que ele pode provocar em suas vidas. Diante 

dessas argumentações, selecionamos uma cooperativa de reciclagem na região norte 

mineira
27

 constituída em sua maioria por mulheres. A cooperativa é organizada 

                                                
25

 Utilizando-se dos dados do SIES/CNAE sobre as quatro principais áreas que concentram a maior 

participação das mulheres nos EES do país, Wirth (2010) constatou que 36,1% delas estão na agricultura, 

pecuária e serviços relacionados (sendo 66% Homens e 34% Mulheres), 19,6% na fabricação de produtos 

têxteis (15% H - 85% M), 7,3% na fabricação de produtos alimentícios e bebidas (52% H - 48% M) e 5,2% 

na confecção de artigos do vestuário e acessórios (17% H – 83% M). Na área da reciclagem a participação 

feminina é de 2,6%. Nessas ocupações, as mulheres, em sua maioria predominam na fabricação de produtos 

têxteis, na produção de alimentos e bebidas e na costura, atividades essas relacionadas ao universo do fazer 

feminino expressando a divisão sexual do trabalho dentro do movimento da economia solidária (WIRTH, 

2010). 
26

 Na perspectiva das relações de gênero no setor da reciclagem, as dissertações de Costa (2007) e Wirth 

(2010) mostram relevantes contribuições para esta temática. Costa analisou as trajetórias e a inserção de 

trabalhadores/as em dois EES do setor da reciclagem, situados em Belo Horizonte. A autora constatou que 

ocorreu limites de renda e benefícios trabalhistas, além da presença da divisão sexual das tarefas e de 

conflitos entre os/as trabalhadores/as. Por outro lado, esses espaços tornaram-se solos férteis para o exercício 

de relações mais democráticas e a conquista de autonomia para as mulheres. Costa concluíu que a inserção 

das mulheres, por meio do trabalho cooperativo, proporcionou sociabilidade e pertencimento. Na pesquisa de 

Wirth, com um viés mais crítico, a autora analisou duas cooperativas populares de triagem de resíduos 

sólidos, de Campinas-SP, observando o processo produtivo, a divisão sexual do trabalho, a gestão do 

empreendimento e a incubação. Wirth percebeu uma nítida divisão dos sexos nas tarefas, a precariedade e a 
subordinação desse setor diante das grandes empresas de reciclagem. Em relação às mulheres entrevistadas, a 

pesquisadora percebeu sentido contraditório do trabalho associado, significando por um lado uma melhor 

possibilidade de articulação entre as atividades produtivas e reprodutivas e por outro, essa flexibilidade 

combinada com um maior nível de exploração. De modo geral, a pesquisa analisou e serviu de reflexão sobre 

o procedimento da divisão sexual do trabalho e a desigualdade de gênero no interior de grupos de reciclagem 

que entram dentro do movimento da economia solidária. 
27  Minas Gerais tem se destacado na economia solidária pela multiplicação de empreendimentos situados nas 

várias regiões do estado (Noroeste, Vale Jequitinhonha, Central/Belo-Horizonte, Vale do 

Mucuri,Triângulo/Alto Paranaíba, Vale do Rio Doce, Belo-Horizonte, Oeste, Sul/Sudoeste, Zona da Mata). 

De modo geral, a grande maioria dos participantes desse movimento nessas regiões do estado são homens. 

No caso dos empreendimentos do norte de Minas, esses em sua maioria são constituídos por grupos 
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comparando com outros empreendimentos da região na área da reciclagem. Abaixo 

descrevemos o caso da COOPRARTE. 

 

Dados da pesquisa de campo 

 

A “COOPRARTE” (Cooperativa de Produção Artesanal Ltda) foi fundada em maio 

de 2001 na cidade Pirapora/MG. O seu surgimento se deu através de uma proposta da 

prefeitura na qual se buscava soluções em relação ao volume de lixo reciclável que 

diariamente estava sendo depositado no aterro sanitário da cidade, como também na 

possibilidade de retirar desses aterros catadores/as que viviam em suas margens, sem 

infraestrutura, sem segurança a mercê de contaminações por doenças ou mesmo de 

acidentes. Nesse sentido, o acirramento das questões ambientais fomentou o surgimento de 

uma preocupação em gerar renda e de ser uma alternativa de trabalho sustentável 

beneficiando a cidade, moradores e principalmente os/as catadores/as.  

Nessas condições, a cooperativa possibilitaria a comercialização de produtos 

recicláveis em condições de maior organização, segurança, formalidade e contribuiria para 

a satisfação das necessidades sociais e econômicas dos cooperados, além da disseminação 

da ideia de responsabilidade ambiental à população local, por meio de ações sociais 

concretas. A COOPRARTE surgiu diante dessa proposta e o tempo de sua existência é de 

aproximadamente 11 anos, no entanto sua constituição jurídica formal foi consolidada 

apenas em outubro de 2004. Atualmente é composta por trinta (35) cooperados, sendo 25 

mulheres e 10 homens e o trabalho vai desde a produção de vassouras de garrafa pet, 

artesanatos, como coleta, triagem, prensagem, até a comercialização de materiais 

recicláveis: plásticos, sacolas, papeis, papelão, garrafas pet, etc. Atualmente é assessorada 

pela Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social de Pirapora e pela 

ITCP/UNIMONTES.  

A entrada desses/as trabalhadoras/as na reciclagem se deu pela busca e tentativa da 

sustentação econômica, por trabalho e renda. No caso das mulheres, a maioria apresenta 

baixa escolaridade, algumas semi-analfabetas, em seus históricos de vida persistia a 

                                                                                                                                              
informais. No geral, muitos desses são assessorados pela ITCP da Universidade Estadual de Montes 

Claros/UNIMONTES e pelas prefeituras municipais locais juntamente com a Secretaria do Estado de 

Desenvolvimento Social de Minas Gerais/SEDESE, que possui uma diretriz em decreto de Lei Estadual na 

promoção da Economia Solidária e no desenvolvimento de grupos organizados autogestionários em 

atividades econômicas. A grande maioria das pessoas que se reúnem nessas iniciativas dessa região são 

mulheres, que de certa forma desenvolvem o trabalho em diversos ramos de atividades como: alimentação, 

oficina de costura, artesanatos, padarias, lanchonetes, reciclagem, entre outros, situação comum em outras 

regiões do país. 
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problemática do desemprego, da informalidade, da pobreza e exclusão. As participantes em 

sua maioria são as chefes da família (nove delas são solteiras, uma desquitada, duas 

divorciadas e uma viúva, as outras vivem com o companheiro). Além do Bolsa Família, 

que algumas delas recebem, a renda adquirida provém apenas da cooperativa. No geral são 

famílias pobres chefiadas por mulheres sozinhas com a presença dos/as filhos/as. 

A cooperativa veio representar um meio de inserção, de subsistência e de 

integração social para essas trabalhadoras, todavia o grupo não deixa de apresentar 

dificuldades. Ao observar o cotidiano dos homens e das mulheres percebemos a 

dificuldade de organizar coletivamente a gestão do grupo. As decisões a respeito dessa 

atividade apoiando-se nos princípios da economia solidária deveriam acontecer 

coletivamente, sendo compartilhadas por todos/as, mas isso nem sempre ocorria na prática. 

Uma parte dos/as cooperados/as ainda não se apropriou de toda a organização do trabalho e 

também não construiu uma consciência participativa. Avaliamos que este processo ainda 

requer tempo e reflexão. Nas reuniões internas do grupo, por exemplo, geralmente se fazia 

no final do mês, os/as cooperados/as não colocavam as dificuldades e quase não 

apontavam opiniões. Quem transmitia a pauta eram as líderes (presidente e a tesoureira), 

elas acompanham, assessoram todo o andamento do grupo. Por serem mais escolarizadas e 

gostarem de participar na gestão, os/as cooperados entregavam todas as responsabilidades 

a elas, ficando-as em alguns momentos sobrecarregadas.  

 A proposta da autogestão, que pressupõe a participação de todos e democratização 

nas decisões, ainda está longe de ser compreendida e aceita entre aqueles/as que vivem 

exclusivamente da força do seu trabalho, como aponta Vieira (2011). Além disso, a 

cooperativa encontrava também dificuldade na comercialização de seus produtos. São 

vários os fatores, entre eles: o baixo preço dos produtos, pois o material mais barato era o 

mais comercializado; dependência em relação aos atravessadores, já que não possui uma 

quantidade de clientes satisfatória para negociar melhores preços; dificuldade em vender 

diretamente às indústrias; e a falta de capital de giro. Em relação a assessorias, as entidades 

de apoio, BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Social e a prefeitura, 

principalmente, possuíram papel fundamental nos momentos iniciais de criação, busca pela 

consolidação e fortalecimento do grupo, ainda assim, a cooperativa não se tornou 

independente e caso a assessoria seja encerrada, provavelmente não permanecerá no 

mercado. 

Além disso, ainda que o grupo seja formalizado assegurando a contribuição 

previdenciária a todos/as, as garantias sociais e trabalhistas são nulas. Devido à baixa 



14 

 

retirada, os/as cooperados/as não têm acesso à carteira de trabalho assinada e nem 

condições de adquirir direito às férias anuais e/ou 13º salário. Focalizando a problemática 

da divisão sexual do trabalho, foi possível perceber que o estabelecimento de funções 

próprias ao sexo feminino e masculino se reproduz dentro deste espaço. A maioria dos 

homens está destinada apenas ao trabalho da coleta o qual exige rapidez e resistência. Essa 

atividade geralmente exige mais força física e por isso são eles mesmos que a executam. 

Por serem chefes de família além da alta demanda de materiais que a cooperativa precisa 

recolher na cidade, os homens trabalham mais e recebem a mais por isso. Já as mulheres 

estão no trabalho mais minucioso no qual é necessário separar os mais diversos tipos de 

materiais.  

O coletivo feminino se divide basicamente em quatro funções: aquelas que separam 

o material que chega da coleta (em geral as mulheres, há poucos homens na reciclagem), 

aquelas que levam o material separado da triagem para prensa (através dos bags), aquelas 

que prensam o material e o armazena para a comercialização e aquelas que estão na 

diretoria realizando funções administrativas e financeiras bem como responsáveis pelos 

artesanatos e produção de vassouras. Analisamos que aos homens cabem as tarefas que 

exigem força física/resistência e às mulheres, o trabalho de paciência e gestão coletiva. 

Essa divisão sexista do trabalho demonstra uma desigualdade sistemática entre os sexos 

como também retrata um processo mediante o qual a sociedade utiliza essas diferenças no 

processo de hierarquização das atividades criando um sistema de gênero (Neves, 2006, 

Hirata & Kergoat, 2007). As mulheres ainda se encontravam associadas à esfera privada 

nas quais uma parte delas na prática trabalhava menos que os homens, em função de 

possuir tempo para as atribuições do lar e o cuidado com os filhos que lhes são socialmente 

impostas. Nesse sentido, o trabalho da reciclagem já é por si só cansativo e para algumas 

mulheres o cansaço também ficava dobrado devido à dupla jornada. 

Observamos que o desenvolvimento dessa atividade realizada pela divisão dos 

sexos é permeado por ações vulneráveis atingindo principalmente a maioria das 

trabalhadoras. Estas, por sua vez, estão em contato direto com o lixo (na maioria das vezes 

sem o uso de qualquer equipamento de proteção), correm risco iminente de contrair 

doenças, risco de sofrerem acidentes por materiais cortantes, exposição ao mau cheiro e 

aos gases tóxicos exalados do lixo. No que diz respeito à renda, essa é notoriamente baixa, 

não se aproximando de um nível condizente com as necessidades básicas de manutenção 

ideal e, conforme visto, para as mulheres a situação ainda se apresenta de forma mais 

acentuada.  
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De acordo com as variações dos preços dos produtos e da quantidade vendida, o 

faturamento da cooperativa mensal saía em torno de R$ 10.000,00 e R$ 11.000,00. A renda 

das mulheres ficava inferior a um salário mínimo, em torno de R$ 250,00 e R$ 400,00 

líquidos. O que era posto por receberem esse valor era que faltavam muito mais do que os 

homens que recebiam a mais, geralmente em média de R$ 500,00. Por motivos pessoais, 

algumas ficavam ausentes, outras trabalhavam de forma parcial e de fato obtinham uma 

renda menor, pois a renda é calculada pelas horas de trabalho. As que eram bem presentes 

e atuantes conseguiam receber um valor semelhante ao dos homens, mas isso não se 

traduzia em muita alteração. 

Neste contexto, percebemos que as relações de trabalho entre os sexos ocorrem de 

forma desigual. As mulheres em sua maioria encontram-se numa posição mais precária e 

degradante, além da dupla jornada e recebendo uma baixa renda em relaçãos aos homens. 

Tudo isso contribui para a desvalorização do trabalho feminino e para a reprodução da 

desigualdade de gênero no interior dessa atividade. As piores condições de inserção das 

trabalhadoras no mercado de trabalho e sua condição na divisão sexual do trabalho, 

aspectos caros às relações sociais de gênero, são fatores preponderantes para que elas 

estejam em ocupações mais precárias (BRUSCHINI, 2000). 

Por outro lado, a posse do espaço físico que reflete no comando da atividade pode 

ser interpretada como um fator importante para promover a autonomia da cooperativa. As 

mulheres inseridas partilham conhecimentos e através dessas experiências, apesar do 

desalento em ter que lutar contra a exclusão e o empobrecimento, buscam construir 

espaços de trabalho e desenvolvem a convivência com pessoas diferentes, o que beneficia 

no processo de adaptação e aprendizado. Dentro dessa complexidade, também foi possível 

enxergar contribuições positivas, seja pelo montante de lixo recolhido - prestação de 

serviço público, pelas aprendizagens dos/as cooperados/as e da comunidade, pelas novas 

oportunidades criadas como pelas relações estabelecidas com o poder público. 

Ao entrar nesse espaço, sabendo que não dispunham do conhecimento sobre a 

organização de uma cooperativa, as situações incentivaram às mulheres a desenvolver 

aptidões e capacitação. Saber quais são os materiais que se reciclam, saber qual a 

importância para o meio ambiente, entender como e para quem se comercializa tem 

representado na vida dessas trabalhadoras um processo de entendimento e amadurecimento 

resultando na valorização do trabalho organizado no qual fazem parte. A inserção das 

mesmas na reciclagem se mostra positiva do ponto de vista do reconhecimento, pois são 

notadas pelo que fazem e, em alguma medida, sentem-se valorizadas. Realizando uma 
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atividade capaz de reunir aspectos como visibilidade e relevância, percebemos que muitas 

delas passaram por processos de reflexão valorizando a autoestima e revisando as suas 

atuações no grupo. 

Foi necessário entender também através de suas opiniões se esse trabalho tem 

trazido um ganho de aprendizado, de qualificação para elas. Cortizo & Oliveira (2004) 

argumentam que a economia solidária garante a construção de um espaço de politização e 

de empoderamento. Esse empoderamento, conforme os autores, enaltece as potencialidades 

e o crescimento dos trabalhadores e trabalhadoras na medida em que vivenciam outra 

lógica de trabalho, tecem relações e se apropriam de informações.  

A partir dessa definição verificamos se esse trabalho ofereceu acesso à qualificação 

a elas. Ficou percebida, nos relatos, a contribuição de conhecimentos que essa atividade 

propiciou às participantes. Na oportunidade de estarem inseridas em atividades coletivas 

geradoras de renda, elas apontaram que trocaram informações umas com as outras no 

trabalho como também receberam assessorias de órgãos de apoio (ITCP/Prefeitura) e 

fizeram cursos profissionalizantes e treinamentos. Todas afirmaram que conseguiram 

adquirir o conhecimento básico para o trabalho.  

Uma das estratégias adotadas no interior da economia solidária refere-se à 

valorização da subjetividade dos trabalhadores. Segundo alguns estudiosos, o 

envolvimento nessas experiências auxilia na emancipação psicológica dos envolvidos. O 

sentimento de pertença, o resgate da autoestima, os processos empáticos, a valorização de 

cada integrante são construídos dentro desses espaços (OLIVEIRA, 2005). Desse modo, 

buscamos explorar algumas questões que partem da subjetividade dessas trabalhadoras. 

Nesse sentido, a nossa intenção foi fazer com que elas expressassem o que realmente 

sentem por esse trabalho, se gostam de estar nessa organização coletiva, se esse trabalho 

proporciona alegria, satisfação. 

Percebemos que as mulheres desenvolvem uma satisfação por esse trabalho a partir 

vários campos. De acordo com as entrevistadas, essa atividade beneficia em aspectos 

relacionados à saúde, onde se torna um espaço de terapia, além disso, proporciona 

satisfação em relação à renda que auxilia nas despesas em casa, assim como pelo fato de 

estabelecer relações entre elas e com outras pessoas. Com a aquisição de 

conhecimento/qualificação, reconhecimento, interação com a comunidade e com as 

pessoas do grupo, e a própria melhoria nas condições de saúde, as entrevistadas foram 

unânimes e apontar grande melhoria na subjetividade valorizando a autoestima. 
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Concluímos que as iniciativas do trabalho associado, referindo-se nesse caso ao 

trabalho nessa cooperativa, se tornam instrumentos que buscam amenizar as duras 

condições de vida das classes menos favorecidas, sobretudo de mulheres trabalhadoras 

pobres, contendo, no entanto o diferencial de aliar inclusão social a uma nova ótica de 

trabalho.  Esse procedimento tem buscado promover a emancipação econômica/social e o 

bem estar coletivo dos seus participantes, apesar de não ter se tornando um caminho 

efetivamente estável e satisfatório para contemplar a todos/as. Podemos considerar que 

esse ainda resiste e se encontra em lento processo de construção. 
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