
CAPÍTULO 14

COSME E DAMIÃO: DESENVOLVENDO HORIZONTES E 
TRANSPONDO OS MUROS DA UNIVERSIDADE

Aline de Sousa Nascimento1

1 INTRODUÇÃO

O descarte de lixo, a produção em massa, as formas de uso e os hábitos culturais 
estão cada vez mais aumentando e impactando negativamente a saúde e o meio 
ambiente. Neste contexto, os catadores e as catadoras de materiais reutilizáveis e 
recicláveis ganham relevância, já que esses trabalhadores atuam no ambiente urbano 
realizando coleta, separação, triagem e comercialização do material reciclável.

A luta por melhores condições de vida faz parte da trajetória desses 
trabalhadores, pois a catação dos materiais recicláveis no Brasil, por muitos anos, 
foi marcada pela pouca influência das empresas privadas, participação intensa de 
trabalhadores informais e presença pouco significativa dos poderes públicos no 
que diz respeito à coleta seletiva.

No entanto, o processo de conquista dessa categoria se inicia a partir da 
década de 1990, quando a inclusão de catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis começou a ganhar relevância. Foi importante para esta inclusão a 
atuação do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) 
e principalmente as políticas de resíduos sólidos apoiadas pelo governo, por 
organizações não governamentais (ONGs), instituições sociais, incubadoras etc. 
Estas ações deram visibilidade a essa “classe” de trabalhadores no sentido de fortalecer 
especialmente empreendimentos organizados em associações e cooperativas.

Entretanto, apesar dos avanços, catadores e catadoras de materiais recicláveis 
ainda trabalham em condições precárias e apontam fragilidades na gestão, 
comercialização e infraestrutura.

A organização dessas cooperativas, por si só, não garante aumento de rendimento para 
os catadores. É necessária a integração entre as diversas cooperativas, a fim de que, no 
momento da negociação, elas possam se equiparar às empresas de reciclagem que atuam 
como atravessadoras. A precária situação da gestão na maior parte das cooperativas, no 

1. Assessora técnica na Fundação Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho (Unitrabalho).



310 Catadores de Materiais Recicláveis: um encontro nacional

entanto, não permite que essa articulação nasça e se fortaleça espontaneamente, sem 
o apoio e o acompanhamento de instituições parceiras (Alves e Bentes, 2010, p. 7-8).

Neste contexto, considerando a importância dos catadores e das catadoras 
de materiais recicláveis na sociedade, este capítulo traz a experiência do projeto 
Incubadora de Redes de Economia Solidária II, conhecido como Cosme e Damião II, 
no desafio de melhorar a gestão e, consequentemente, a produção e a comercialização 
dos empreendimentos contemplados no projeto. O Cosme e Damião II foi realizado 
em Brasília, nas seguintes regiões administrativas: Estrutural, Asa Norte, Asa Sul, 
Riacho Fundo I, Sobradinho, Gama e Ceilândia.

2 PROJETO

O projeto Cosme e Damião II, executado pelo Instituto Arthur Andrade em 
parceria com a Universidade de Brasília (UnB), teve o objetivo de contribuir para a 
profissionalização da gestão das associações e das cooperativas de catadores(as), tendo 
em vista a consolidação destas como empreendimentos econômicos e solidários. 
Os objetivos específicos do projeto visavam: melhorar a eficiência produtiva e 
aumentar os resultados comerciais dos empreendimentos; aperfeiçoar as rotinas de 
trabalho, os processos administrativos internos e os controles financeiros, produtivos 
e comerciais; e elevar o nível de satisfação dos associados e dos cooperados.

Esse projeto surgiu de uma demanda concreta do Cosme e Damião I, realizado 
em 2010 pela Cooperativa de Serviços e Ideias Ambientais (Ecooideia), no qual 
foram identificados problemas em comum nos empreendimentos, tais como: falta 
de disposição em apoiar os estudantes universitários e catadores no desenvolvimento 
das ações; ausência de conhecimento técnico da diretoria no exercício de suas 
funções; fragilidades na gestão; e dificuldade na implementação de controles e 
mudanças nos empreendimentos.

O Cosme e Damião II manteve o método original, um catador ou catadora e 
um estudante trabalhando em conjunto, viabilizando aos catadores a oportunidade 
de imergir na universidade e atribuir significado ao seu trabalho por meio do 
aperfeiçoamento acadêmico. Aos universitários, por sua vez, o projeto proporcionou 
a chance de conhecer outras realidades e pôr em prática os conhecimentos teóricos, 
transpondo os muros da universidade.

Seu público-alvo abrangeu estudantes universitários, catadores e catadoras, 
dirigentes dos empreendimentos, integrantes dos conselhos fiscais, associados e 
cooperados. A proposta de trabalho foi de 80 horas/aula mensais, durante as quais 
os estudantes participariam de uma ação formativa de 12 horas/aula e estagiariam 
as 68 horas restantes, implementando a prática nos empreendimentos.
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3 EXPERIÊNCIA METODOLÓGICA DO PROJETO COSME E DAMIÃO II

Os empreendimentos de catadores e catadoras de materiais reutilizáveis e recicláveis 
enfrentam desafios e apresentam necessidades de aprendizagem em todos os âmbitos 
de atuação, desde a concepção organizacional até o processo de produção, gestão 
e comercialização.

A estruturação da proposta de treinamento e desenvolvimento exigiu conhecer 
os principais desafios enfrentados no dia a dia dos catadores e das catadoras, 
caracterizar o público-alvo, identificar as competências necessárias para a gestão do 
negócio, bem como as que precisavam ser desenvolvidas em cada empreendimento. 
Igualmente, foi necessário elaborar, implementar e avaliar um plano de treinamento, 
desenvolvimento e educação, que nomearemos aqui plano de formação.

Segundo Lawrie (1990 apud Vargas e Abbad, 2006, p. 137), muitos profissionais 
que trabalham nas áreas de gestão de pessoas nas organizações não conseguem fazer 
distinção entre treinamento, desenvolvimento e educação. Essa lacuna na definição, 
assim como na forma de pensar e agir, pode levar a esforços cujos resultados nem 
sempre seriam os esperados. Enfatizando a importância desses conceitos, ele afirma 
que não se consegue atingir um alvo a menos que ele esteja claramente demarcado. 
Para se obterem resultados efetivos nas ações de formação, é fundamental compreender 
quais resultados se deseja atingir e quais os métodos mais apropriados.

Abbad e Borges-Andrade (2004 apud Vargas e Abbad, 2006, p. 139) esclarecem 
que, nas organizações, nem todas as situações que geram aprendizagem são ações 
formais de treinamento, desenvolvimento e educação. Há outras formas de indução 
da aprendizagem, tais como informação e instrução, que podem ser hierarquizadas 
de acordo com o seu grau de estruturação e complexidade, conforme figura 1.

FIGURA 1
Ações de indução de aprendizagem em ambientes organizacionais

Fonte: Borges-Andrade, Abbad e Mourão (2006).
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A realização das ações de formação nos empreendimentos de catadores 
e catadoras deve ter o objetivo de desenvolver competências e gerar impactos 
positivos a fim de garantir a sustentabilidade e a sobrevivência das organizações. 
No entanto, esse desafio só pode ser alcançado da seguinte forma: primeiro, é 
necessário ter clareza e conhecimento desses conceitos, para que seja possível 
identificar até que ponto se pode avançar, considerando os recursos existentes, as 
características e as demandas de cada empreendimento na elaboração do plano de 
formação. Em segundo lugar, é preciso garantir o envolvimento e a participação 
dos(as) catadores(as) em todo o processo, pois este envolvimento garantirá o 
engajamento de todos e a atribuição de significado às suas experiências de trabalho. 
Em terceiro, é necessário fortalecer as relações de parceria da entidade proponente 
com universidades, ONGs e empreendedores para a execução efetiva do plano. Por 
fim, é preciso que os mediadores de todo o processo tenham grande capacidade 
de facilitação, de forma a empoderar e fortalecer os agentes multiplicadores e os 
empreendedores na transformação da sua realidade.

O envolvimento dos catadores e das catadoras durante o processo deve ocorrer 
da seguinte forma:

• organização de um conselho gestor para a execução do projeto e da proposta;

• parceria na realização do diagnóstico e inserção nos empreendimentos;

• elaboração da proposta do plano de formação; e

• parceria na execução das ações formativas.

Para a organização do conselho gestor, foi convidada uma ou duas pessoas 
de cada entidade para participar e estruturar uma agenda para acompanhamento 
e deliberações do projeto. Neste trabalho, o conselho foi composto pelo Conselho 
Gestor da Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal 
(Centcoop-DF), no qual há participação de dirigentes de todos os empreendimentos 
que fazem parte da rede Centcoop. O conselho gestor apoiou a execução do projeto, 
facilitando a entrada nos empreendimentos de técnicos, pesquisadores e estudantes 
que acompanharam e garantiram o levantamento de informações fidedignas, a 
aprovação do plano de formação e a indicação dos(as) estudantes catadores(as) 
que participariam de todo o projeto.

Após a composição do conselho gestor e a seleção dos estudantes, foi realizado 
o diagnóstico, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista de quem 
vivencia a problemática dos catadores e das catadoras no dia a dia. Para o sucesso 
do desenvolvimento das ações de formação a serem realizadas em qualquer projeto 
de catadores de material reciclável, deve-se iniciar com o diagnóstico, cujo foco 
tem de ser a identificação das necessidades de treinamento e das competências que 
favorecerão o desenvolvimento organizacional.
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Para Cavalcanti e Mello (1981), o diagnóstico visa levantar as necessidades 
passadas, presentes ou futuras por intermédio de pesquisas internas, a fim de 
descrever o problema e prescrever uma intervenção. Envolve a coleta e o cruzamento 
de dados e informações, a definição dos pontos fortes e fracos, e o detalhamento dos 
problemas por meio de uma análise aprofundada, buscando identificar a situação 
real, a desejada, as causas, além de definir ações para os pontos passíveis de melhoria.

Com base nas principais problemáticas identificadas no diagnóstico e na análise 
dos resultados com os estudantes e o conselho gestor, foram definidas as ações de 
formação e as atividades a serem realizadas nos empreendimentos, conforme quadro 1.

QUADRO 1
Plano de trabalho 

Ações de formação Problemática Atividades

Cooperativismo e 
associativismo  
20 horas/aula

As cooperativas e associações estão com dificuldades 
referentes à organização, ao funcionamento e à 
regularização da documentação. Grande parte 
dos empreendimentos está com atas e estatutos 
desatualizados e não utilizam livros obrigatórios.  
A quantidade de reuniões e de assembleias é mínima, não 
se sabendo identificar a diferença entre ambas. 

Recuperação do histórico da cooperativa.
Análise e adequação do estatuto.
Levantamento das pendências e 
regularização da cooperativa.
Levantamento e implementação dos 
livros obrigatórios.

Regimento interno  
(atribuições)  
12 horas/aula

A Lei no 5.764/1971 trata das atribuições referentes 
a cada cargo. No entanto, a maioria dos catadores 
e catadoras que atualmente assumem os cargos de 
direção não sabe quais são suas atividades diárias para o 
desenvolvimento efetivo da gestão do empreendimento. 
Portanto, redesenhar os cargos de forma detalhada 
auxiliará numa gestão participativa e efetiva.

Definição das atribuições de cada cargo 
em cada cooperativa.
Elaboração de manual.

Layout e cinco S1  
12 horas/aula

O ambiente e a organização do espaço de trabalho 
influenciam diretamente no clima organizacional do 
empreendimento, na gestão dos processos, na emissão 
efetiva de documentos, na prontidão de resposta, nas 
relações pessoais e profissionais, entre outros. 
As associações e cooperativas do Distrito Federal e 
Entorno encontram-se em situação crítica de organização 
financeira e administrativa. Tal situação tem gerado perda 
de documentos, problemas de controle, falta de higiene, 
documentos sujos, desorganização etc.

Melhoria do ambiente de trabalho 
por meio da limpeza, organização e 
catalogação dos arquivos e documentos.

Comunicação e 
transparência  
12 horas/aula

Como melhorar a comunicação interna no empreendimento? 
Quais mecanismos podem ajudar a facilitar a comunicação 
interna? Como fazer uma reunião produtiva? 

Implementação de mecanismos de 
comunicação nos empreendimentos a fim de 
facilitar o processo de comunicação interna.

Curso de secretário – 
controles administrativos 
12 horas/aula

Quais são as verdadeiras atribuições dos secretários? 
Quais são os controles necessários para o bom 
funcionamento da cooperativa? É necessário fazer um 
controle de estoque?

Orientação dos secretários de cada 
cooperativa nas suas atribuições 
e implementação dos controles 
necessários para a melhoria do trabalho 
administrativo nas cooperativas.

Curso de tesoureiro – 
controles financeiros
12 horas/aula

Quais são os controles necessários para o bom 
funcionamento da cooperativa? Os cooperados contribuem 
com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)? E os 
fundos e taxas administrativas da cooperativa?

Implementação dos controles financeiros 
necessários para a melhoria do trabalho 
das cooperativas.

(Continua)
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(Continuação)

Ações de formação Problemática Atividades

Curso de  
conselheiro fiscal  
12 horas/aula

Qual o papel do conselho fiscal? Quando deve se reunir? 
Qual sua responsabilidade no empreendimento?

Apoio do conselho fiscal no exercício 
da função.

Elaboração e gestão  
de projetos  
12 horas/aula

Como fazer a gestão de um projeto? Como elaborar um 
projeto? Qual sua estrutura? Como monitorá-lo?

Elaboração de projetos sociais e melhoria 
da gestão de projetos.

Elaboração da autora.
Nota: 1 O termo cinco S é derivado de cinco palavras em japonês: seiri (senso de utilização), seiton (senso de organização), 

seiso (senso de limpeza), seiketsu (senso de saúde e higiene) e shitsuke (senso de autodisciplina).

O envolvimento de catadores e catadoras, estudantes universitários, educadores, 
dirigentes dos empreendimentos e de um conselho gestor tornou o processo 
participativo, multidisciplinar e enriquecedor, facilitando o surgimento de soluções 
mais criativas e ajustadas à realidade de cada empreendimento, reduzindo as 
possibilidades de elaboração de planos de formação dissociados da realidade.

Nesse sentido é que a investigação do tema gerador, que se encontra contido no 
“universo temático mínimo” (os temas geradores em interação), se realizada por 
meio de uma metodologia conscientizadora, além de nos possibilitar sua apreensão, 
insere ou começa a inserir os homens numa forma crítica de pensarem seu mundo 
(Freire, 2005, p. 112).

Para tanto, foi importante que as reuniões e as ações de formação tivessem um 
enfoque participativo, constituindo-se no diálogo ativo, na problematização e na 
condução compartilhada do processo, por meio da utilização de métodos e técnicas, 
tais como: toró de parpite;2 visualização móvel;3 problematização;4 atividades 
práticas;5 e jogos e dinâmicas de grupo.6

As ações de formação ocorreram conforme o planejado na UnB, por 
profissionais especializados na respectiva área de conhecimento, com carga horária 
mínima de 12 horas/aula. A metodologia dos cursos e das oficinas foi baseada nos 
princípios da educação popular e nos pressupostos da economia solidária.

Dois catalizadores do processo nos empreendimentos foram a participação dos 
dirigentes das organizações nas ações de formação e o desenvolvimento das ações de 
assessoramento técnico, que foi realizado in loco, de acordo com a necessidade e a 
disponibilidade de cada empreendimento. O assessoramento técnico ocorreu durante 
todo o projeto e teve o papel de acompanhar e apoiar as atividades que estavam sendo 
desenvolvidas pelos estudantes universitários, bem como pelos catadores e catadoras. 

2. Refere-se ao brainstorming, também conhecido como tempestade de ideias.
3. Targetas, cartazes, slides e fichas.
4. Rodas de conversa com temas geradores.
5. Atividades realizadas no ambiente de trabalho.
6. Estudos de caso e atividades vivenciais realizadas em sala de aula.
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Para tanto, foram realizadas, no mínimo, duas visitas mensais às organizações, sendo 
uma para apoiar a dupla no desenvolvimento das atividades, solucionando suas 
dúvidas, e a outra para avaliar os resultados das atividades desenvolvidas.

Dessa forma, os empreendimentos atendidos eram assessorados a fim de 
potencializar suas atividades e conquistar melhores resultados produtivos, comerciais 
e financeiros.

Ao final de cada etapa, em reunião, todos os envolvidos no processo relatavam 
e avaliavam a ação de formação, as atividades realizadas nos empreendimentos, 
pontuando resultados alcançados e principais dificuldades e avaliando o 
assessoramento técnico. Estas reuniões foram de suma importância porque, durante 
a avaliação, as ações de formação, os resultados e as possibilidades de mudança e 
melhorias eram discutidos. O momento de avaliação é a melhor oportunidade para 
rever as ações do projeto e verificar as possíveis falhas na sua realização.

De acordo com Hamblin (1978 apud Borges-Andrade, 2006), a avaliação 
vai além de definir se o treinamento, o projeto ou a ação foi ou não benéfico para 
a organização; ela deve ser, primeiramente, uma tentativa de obter informações e 
retroalimentar o sistema e, posteriormente, de determinar o valor desse treinamento 
à luz dessas informações.

O primeiro nível de avaliação é o de reação, do qual fazem parte as opiniões e a 
satisfação dos participantes com a formação. O segundo é o de aprendizagem e corresponde 
à aquisição pelos participantes dos conhecimentos, habilidades e atitudes (CHAs) indicados 
nos objetivos da aprendizagem. O terceiro nível é o de comportamento no cargo, que 
avalia a aplicação das competências aprendidas no trabalho e no empreendimento.  
Por fim, o quarto é o de mudança na organização e indica as alterações que ocorreram no 
funcionamento desses empreendimentos em decorrência da ação de formação.

4 RESULTADOS

Os resultados foram mensurados durante todo o projeto, por depoimentos, relatórios 
descritivos e registros fotográficos. Os relatórios eram simples, mas continham as 
informações necessárias para identificar os resultados adquiridos e eram utilizados 
para retroalimentar e aprimorar o projeto.

Ao final de cada etapa, que consistia no processo de formação e implementação 
das ações, os estudantes e o responsável pelo assessoramento técnico tinham 
que relatar a situação do empreendimento antes e depois da intervenção, o 
desenvolvimento e as dificuldades de implementação das atividades. O quadro 2 
apresenta os resultados esperados em todas as etapas.
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QUADRO 2
Resultados

Ação de formação Resultados

Cooperativismo e associativismo

Linha do tempo do empreendimento.
Análise e adequação do estatuto.
Regularização da cooperativa.
Implementação dos livros obrigatórios.

Regimento interno
(atribuições)

Definição das atribuições de todos os dirigentes.
Elaboração de manual.

Layout e cinco S
Implementação dos cinco S nos empreendimentos, com registro fotográfico do antes e do depois.
Catalogação dos arquivos e documentos.

Comunicação e transparência
Implementação de mecanismos de comunicação nos empreendimentos (mural de avisos) a 
fim de facilitar o processo de comunicação interna.

Curso de secretário – controles 
administrativos

Implementação de controles administrativos, modelos de carta, ofício, ficha de matrícula etc.

Curso de tesoureiro – controles 
financeiros

Implementação de controles financeiros.

Curso de conselheiro fiscal Atualização das atividades do conselho fiscal.

Elaboração e gestão de projetos Elaboração de um projeto social para cada empreendimento.

Elaboração da autora.

Os registros do antes e do depois mostraram resultados bastante satisfatórios 
em quase todas as atividades, com exceção dos controles financeiros do curso de 
tesoureiro, por dois motivos: primeiro, muitos estudantes não tiveram acesso às 
contas do empreendimento; e, segundo, porque, embora os tesoureiros tenham 
participado da ação de formação, não são eles quem exercem esta função, mas, 
sim, o presidente.

O processo de aprendizagem ação-reflexão foi diário, intenso e nem sempre 
desejado por todos os envolvidos no processo. O conhecimento construído pelo 
diálogo, pelas ações de formação e trocas de experiência implementou mudanças 
significativas, mas gerou conflitos internos, pois alguns dirigentes acharam o processo 
invasivo e não permitiram que os universitários juntamente com os catadores e 
as catadoras se apropriassem das informações, principalmente no que se refere a 
questões financeiras. Em alguns casos, acertamos no conteúdo, mas não na forma.

A existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco 
pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens 
transformam o mundo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado 
aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. Não é no silêncio que os 
homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão (Freire, 2005, p. 90).

As intervenções promoveram questionamentos sobre o verdadeiro papel da 
associação e cooperativa. Alguns catadores e catadoras foram retirados do projeto 
pelos dirigentes, alguns foram solicitados a se retirar dos empreendimentos e outros 
conseguiram emprego no mercado de trabalho, como resultado das qualificações 
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realizadas. Neste caso em específico, analisando-o sob o aspecto individual, houve 
ganhos, pois as pessoas que saíram adquiriram experiência e conseguiram se inserir no 
mercado de trabalho. Do ponto de vista coletivo, contudo, o empreendimento voltou à 
estaca zero, porque, com a saída do catador ou da catadora, o conhecimento adquirido 
não chegou a ser repassado ou implementado na organização.

De acordo com a avaliação feita mediante aplicação de questionário pelo 
conselho gestor, o projeto teve 95% de aprovação, sendo considerado um dos que 
mais geraram resultados internos, conforme o quadro 2. Como sugestão de melhoria, 
foram apresentadas as seguintes propostas: manter os catadores e catadoras nos 
empreendimentos até o final do projeto; possibilitar a remuneração da diretoria; 
evitar intervenção nos processos e controles financeiros; e criar mecanismos de 
atuação efetiva do conselho fiscal.

Apesar disso, é de fundamental importância que durante todo o processo haja a 
participação efetiva de catadores, com uma atenção especial para a formação política e 
a responsabilidade de cada um no crescimento dos empreendimentos, pois o objetivo 
principal dessa caminhada é tornar estes trabalhadores sujeitos ativos, conhecedores 
e transformadores de sua realidade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A luta dos catadores e das catadoras de materiais reutilizáveis e recicláveis perdura 
mais de uma década, e, apesar de todas as conquistas, ainda existem muitos desafios 
no que concerne à obtenção de seus direitos, qualidade de vida e reconhecimento 
pelo trabalho realizado.

O projeto Cosme e Damião II foi uma experiência, entre várias que estão 
acontecendo em todo o país, de avanço e de conquista dos catadores e das catadoras 
de materiais recicláveis. No entanto, é fundamental ressaltar a importância de 
torná-los protagonistas deste processo, porque, embora as instituições executoras 
tenham sua importância, elas são passageiras. A realidade da gestão, da produção e 
da comercialização será vivenciada por estes sujeitos, que precisam de oportunidade 
para fazer a diferença em seus empreendimentos.

O papel das instituições executoras no seu compromisso pedagógico, conforme 
Paulo Freire (2005) dizia, terá dois momentos: o primeiro, em que os oprimidos 
vão desvelando o mundo da opressão e se comprometendo na práxis, com a 
sua transformação; o segundo, em que transformada a realidade opressora, essa 
pedagogia deixa de ser a do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em 
processo de libertação.
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