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1 INTRODUÇÃO

Este capítulo é fruto da experiência enquanto integrantes da Assessoria Jurídica 
Universitária Popular Roberto Lyra Filho (Ajup-RLF), projeto de extensão de ação 
contínua da Universidade de Brasília (UnB). A Ajup-RLF foi criada em agosto 
de 2012 e, desde o seu início, as sessora a organização de catadores e catadoras do 
Distrito Federal (DF) por meio da Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis 
(Centcoop). Atua, portanto, junto à luta do Movimento Nacional de Catadores 
de Materiais Recicláveis (MNCR) pelo direito socialmente construído a partir 
daquilo que se descarta: o lixo.

No contexto de catadores e catadoras, este lixo significa o fortalecimento do 
coletivo e a fonte de renda para esses trabalhadores. Significa, ainda, a preocupação 
com condições dignas de trabalho, com a conscientização socioambiental e com este 
ser humano que sobrevive à realidade desumana a que está submetido e com a qual 
lida. Lixo já não é mais lixo, porque não é apenas material de descarte inutilizável. 
É resíduo sólido, é luta!

Para compreender essa luta, suas condições e sua história, é necessário analisar, 
também, a construção de políticas públicas e o seu processo de implementação social. 
Por isso, a Ajup-RLF somou esforços aos catadores e catadoras pela constituição 
de condições para a realização da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

1. Graduanda em direito na Universidade de Brasília (UnB).
2. Graduanda em direito na UnB.
3. Graduanda em direito na UnB.
4. Graduanda em direito na UnB.
5. Advogada popular e graduanda em Filosofia na UnB.
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prevista na Lei no 12.305/2010. Esta lei busca um novo modelo de gestão de 
resíduos sólidos com a inclusão social e produtiva de catadores e catadoras. Com 
isso, eles seriam responsáveis pela coleta, triagem e beneficiamento dos resíduos 
sólidos nos galpões de triagem cedidos pelo governo do DF, por meio do Serviço 
de Limpeza Urbana (SLU).6

A expectativa é que doze centros de triagem sejam construídos nos terrenos do 
SLU para apoiar os 1,5 mil catadores e catadoras do DF cadastrados.7 A definição 
do acesso aos galpões de triagem deu-se por meio da chamada pública realizada pelo 
Centro de Projetos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hidrícos 
do Distrito Federal (Semarh) no Contrato de Concessão de Colaboração Financeira 
não Reembolsável de no 13.2.0402.1 publicado no Diário Oficial Distrito Federal  
(DODF) (Brasil, 2014). Para que a cessão dos centros de triagem se realizasse, 
foi necessária a transformação das cooperativas e associações em cooperativas de 
trabalhos,8 conforme disciplina a Lei no 12.305/2010.9 Neste trabalho com catadoras 
e catadores, o projeto de extensão assessorou as cooperativas na reorganização de seus 
estatutos a fim de que se adequassem à PNRS e aos princípios do cooperativismo. 
No levantamento de dados sobre o número de cooperativas cadastradas pelo SLU, 
percebemos que, das 35 cooperativas, 16 tinham mulheres como protagonistas, 
presidentas, fiscais. Esse dado é algo novo, já que, nas assembleias de mobilização, 
constantemente são os homens que representam os catadores e as catadoras, sobem 
nos carros de som e constroem as falas.

Tal constatação mostrou-se contraditória, a nosso ver. Isto porque o número de 
mulheres na liderança de cooperativas é expressivo – cerca de 45% das cooperativas 
são lideradas por catadoras, ainda que o papel político de catadores e catadoras 
seja desenvolvido pelos homens.

Diante dessa problemática, este capítulo mostra-se fundamental para a análise 
conjuntural da organização de catadoras e catadores. É preciso entender o que 
esse número de mulheres realmente representa no plano do MNCR.10 Buscamos 
priorizar, neste estudo, a questão de gênero no trabalho de catação, analisando 

6. Sobre os centros de triagem do SLU, é possível encontrar informações no site da instituição. Disponível em: <http://
www.slu.df.gov.br/noticias/item/2123-começa-a-construção-do-primeiro-centro-de-triagem-do-df.html>. Acesso em: 
1 mar. 2015.
7. Idem. Acesso em: 1 mar. 2015.
8. A principal diferença entre associações e cooperativas de trabalho está na composição de seu patrimônio. Por não 
possuírem finalidade econômica, o patrimônio das associações advém de doações e fundos de reserva (Lei no 10.406/2002). 
A cooperativa de trabalho desenvolve o seu capital social por meio de quotas a serem integralizadas por seus cooperados, 
as quais podem ser ampliadas ou reinvestidas na própria cooperativa (Lei no 12.690/2012).
9. Apesar de esta lei prever a organização de catadoras e catadores em cooperativas de trabalho, o edital público para 
cessão dos galpões pelo SLU não estabeleceu tal critério. 
10. Os princípios e os objetivos do MNCR podem ser encontrados na página do movimento. Disponível em: <http://
www.mncr.org.br/sobre-o-mncr/principios-e-objetivos>. Acesso em: 10 jun. 2015.
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como ocorre a liderança feminina no que seria a base orgânica do MNCR e de 
que forma a nova PNRS afeta diretamente as catadoras.

Com o intuito de entender de forma mais significativa o papel destas trabalhadoras 
e as diversas maneiras pelas quais elas são afetadas por questões de gêneros, foram 
realizadas entrevistas semiestruturadas com três presidentas de cooperativas, cujos 
nomes serão aqui omitidos.11 Desenvolveu-se, também, um estudo de caso sobre a 
entrevista de uma delas em especial.

Julgamos este caso simbólico para o entendimento das relações entre catadoras 
e catadores dentro das cooperativas e na divisão sexual do trabalho. É um caso 
importante também para a compreensão da própria relação da mulher com o seu 
trabalho de catação. Ademais, analisar-se-á em que medida a inclusão socioeconômica 
das catadoras será realmente consolidada pela PNRS.

2 LEI DA PNRS E UM NOVO OLHAR SOBRE A CATAÇÃO

Como uma fonte do direito, a legislação é um objeto de análise fundamental. 
O debate político a respeito da Lei no 12.305/2010, que estabelece a PNRS, insere-se 
nesse contexto. Esta é pautada por um projeto de sociedade com responsabilidade 
solidária entre a coletividade, os empresários e as empresárias, e os próprios catadores 
e catadoras. Isto é, não somente os agentes sociais envolvidos com a gestão dos 
resíduos sólidos possuem a responsabilidade por seu tratamento, mas cada cidadã 
e cidadão brasileiro.

De acordo com o art. 25 da referida lei:

o poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade 
das ações voltadas para assegurar a observância da PNRS e das diretrizes e demais 
determinações estabelecidas nesta lei e em seu regulamento (Brasil, 2010).

Há de se considerar, com extrema clareza, a preocupação da lei com a inclusão 
das cooperativas de materiais recicláveis aos novos projetos de gestão dos resíduos. 
Ela procura entender o papel das cooperativas e das associações como elemento 
estruturante e fundamental do desenho de gestão do lixo, conforme se vê no art. 8o 
da lei analisada, que elenca como instrumento da PNRS, entre outros: “o incentivo 
à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação 
de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis” (Brasil, 2010).

Diante disso, a nova legislação se diferencia de outras proposições jurídicas 
a partir do momento em que dialoga com a realidade social e integra a agente e o 
agente social que sempre estiveram presentes na catação dos materiais recicláveis. 

11. Por questão de ética e para não serem identificados, os nomes das entrevistadas foram aqui ocultados. Cada uma 
delas será sinalizada ao longo do capítulo como entrevistada 1, 2 ou 3.
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Cooperativas de catadores e catadoras surgem como meio de organização coletiva 
diante da divisão do trabalho nos lixões abertos de todo o país.

A inclusão desses trabalhadores e dessas trabalhadoras em uma política nacional 
é resultado principalmente da discussão político-parlamentar da qual o MNCR foi 
protagonista. Neste contexto, a norma jurídica expressa na Lei no 12.305/2010 
foi uma conquista de catadores e catadoras diante da integração, como sujeito 
coletivo, de direito do movimento nacional à nova gestão de resíduo.

Da leitura da nova lei, percebem-se aspectos importantes para a ressignificação 
da gestão de resíduos sólidos. São três as perspectivas essências da PNRS: i) a 
responsabilidade solidária; ii) a priorização de cooperativas e outras associações 
de gestão dos resíduos sólidos; e iii) a conscientização ambiental como projeto a 
ser defendido e implementado no país.

Quanto ao aspecto da solidariedade, já citado neste capítulo, a proposta que 
se irrompe é a da possibilidade de mudar a forma de descarte, reaproveitamento 
e reutilização do lixo a partir do envolvimento e da conscientização de todos os 
indivíduos neste processo, tornando-o, assim, um debate público e de todos.

A proposta seria articular a sociedade no sentido de alertá-la de que o lixo 
ainda é sua responsabilidade depois que o caminhão o leva. O ideal é envolver 
diferentes esferas sociais, o poder público e o setor empresarial. É fundamental 
desconstruir o papel social e de gênero da dona de casa como a única responsável 
pela coleta seletiva da casa. Percebe-se isso no art. 7o da lei, o qual estabece os 
objetivos da PNRS, entre eles: a gestão integrada de resíduos sólidos; e a articulação 
entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor empresarial, com 
vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos 
(Brasil, 2010).

Em relação à conscientização ambiental, o papel que as catadoras e os catadores 
desempenham na gestão dos resíduos sólidos desponta como sustentáculo do 
sucesso da nova política, uma vez que são eles e elas que conscientizam o cidadão e a 
cidadã comuns. Sobre isso, é claro o que se prevê no art. 7o da Lei no 12.305/2010: 
“integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que 
envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos” 
(Brasil, 2010).

A lógica capitalista do conhecimento é transformada, e a rua torna-se sala 
de aula que ensina sobre a separação residual do lixo e o porquê dela ser essencial 
no contexto social. Sobre isso, é significativa a fala de uma de nossas entrevistadas:

depois que me apresentaram a reciclagem, eu nunca mais deixei ela. Sou catadora por 
amor e depois por necessidade. E depois disso a vida só foi caminhando. E comecei 
a prestar atenção no planeta, prestar atenção que a gente está para ficar sem água 



79

Reciclando as Relações de Gênero: a divisão sexual do trabalho em cooperativas  
de catadoras e catadores, e o papel de lideranças femininas na política pública de 
resíduos sólidos no Distrito Federal

potável, prestar atenção nas coisas. E depois não era só fazer a catação do reciclado 
que a gente encontrava na rua, já era uma ação mais do que social. Quando a gente 
começou, a gente fazia conscientização com uns bilhetinhos que a gente escrevia na 
mão mesmo e saía entregando para as pessoas, e sempre com a preocupação ambiental.

Dentro do quadro exposto, a conscientização ambiental e ecológica é base 
para os objetivos do governo brasileiro, que se propôs a adotar, pensar e efetivar a 
PNRS. O art. 30 da Lei no 12.305/2010 abarca a responsabilidade coletiva e social 
pelos resíduos sólidos e está transcrito a seguir, juntamente com o seu inciso IV:

é instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser 
implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante às 
atribuições e aos procedimentos previstos nesta seção.

(...)

IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e 
de maior sustentabilidade (Brasil, 2010).

Esse aspecto representa uma mudança legal na forma como se dá a 
responsabilidade pelo tratamento de resíduos sólidos, que deixa de ser exclusivamente 
do Estado – executada pelos catadores e pelas catadoras de forma não remunerada 
– para ser compartilhada entre os produtores, os consumidores e o poder público. 
As empresas passam a ser responsabilizadas pelos resíduos dos seus produtos e devem 
dar destinação adequada àquilo que colocam no mercado (Rocha, 2013, p. 17).

Pode-se observar, portanto, que, como projetos de sociedade a serem 
empreendidos pelo Estado brasileiro, os três aspectos inovadores e estruturantes se 
interligam e se correlacionam interruptamente. A prática coletiva de responsabilidade 
solidária como conscientização social se vê reforçada e sustentada por catadoras 
e catadores.

3 HISTÓRICO DO MNCR NO DISTRITO FEDERAL

Após a análise da PNRS, Lei no 12.305/2010, faz-se necessária a compreensão 
acerca do histórico do MNCR, protagonista no desenvolvimento da PNRS. 
Diante do recorte deste capítulo, cumpre entender principalmente o histórico do 
movimento no DF.

Em primeiro lugar, a normatização das reivindicações de catadoras e catadores 
somente foi possível a partir da conscientização das situações de exploração a que 
essas trabalhadoras e esses trabalhadores foram e estão submetidos. Fruto disso, 
por exemplo, é a própria lei da PNRS. Com a compreensão de que a construção 
do direito é um processo de libertação, esta categoria pôde se consolidar como 
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movimento social e fortalecer, no âmbito nacional, a luta por seus direitos básicos 
e fundamentais.

No entanto, nem sempre a questão das catadoras e dos catadores foi visibilizada, 
visto que a categoria permaneceu por muito tempo marginalizada, econômica e 
socialmente. Estas pessoas que trabalham com materiais recicláveis sempre estiveram 
excluídas do processo de produção. Contudo, após a sua organização política, várias 
foram as conquistas obtidas.

Ao longo da última década, as catadoras e os catadores tornaram-se alvo de 
políticas públicas e despertam, cada vez mais, o interesse da sociedade em geral. Isto 
porque, desde os anos 1990, ocorre em todo o país a luta de catadoras e catadores 
pelo reconhecimento e por direitos da prática do trabalho de catação.

Um momento importante neste processo foi o I Encontro Nacional de 
Catadores de Papel, realizado em Belo Horizonte, em 1999. Foi neste encontro que 
surgiram a ideia e a necessidade de um movimento de catadoras com articulação no 
âmbito nacional. Porém, foi em junho de 2001 que a proposta de um movimento 
nacional foi concretizada, com a criação do MNCR durante o I Congresso Nacional 
dos Catadores de Materiais Recicláveis, em Brasília/DF.

No congresso, de acordo com o MNCR,12 reuniram-se cerca de 1.700 pessoas. 
Foi lançada ainda a chamada Carta de Brasília, na qual os catadores apresentavam 
uma série de reivindicações e propostas, uma iniciativa que significou um importante 
marco para a luta por políticas que atendessem às necessidades da categoria.

Nesse sentido, para garantir o reconhecimento estatal da existência destes 
trabalhadores(as), uma das primeiras conquistas do MNCR foi a inclusão, em 2002, 
da profissão de catador ao rol da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Em 2003, aconteceu o I Congresso 
Latino-Americano de Catadores de Materiais Recicláveis, em Caxias do Sul, o qual 
reuniu catadoras e catadores de diversos países da América Latina, a fim de unificar 
a luta entre os países latino-americanos em torno da questão (MNCR, 2009).

Hoje, como forma de ter maior contato com suas bases, o movimento é 
estruturado de forma descentralizada. A estrutura tem por bases orgânicas as 
cooperativas, as associações, os entrepostos e os grupos, organizações nas quais 
o princípio mais importante é garantir que nenhuma catadora ou catador se 
beneficie do trabalho alheio, estimulando a construção do trabalho coletivo 
(MNCR, 2009, p. 13).

12. A recopilação da criação do MNCR pode ser encontrada na página do movimento, na aba Sua história. Disponível 
em: <http://www.mncr.org.br/sobre-o-mncr/sua-historia>. Acesso em: 28 fev. 2015.
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Dessa maneira, a organicidade viabiliza uma melhor comunicação interna do 
movimento social, pois liga o MNCR às catadoras e aos catadores, os(as) quais levam 
as demandas locais ao contexto nacional. A integração das bases orgânicas compõe 
comitês regionais, cujo objetivo é a reunião de diversas formas de organização de 
catadores e catadoras em uma determinada região.

A junção destes comitês dá origem a uma coordenação estadual, que organiza 
e planeja o movimento. Há também a união dessas coordenações estaduais em 
comissões, uma para cada região brasileira, e por fim, há uma comissão nacional 
com representantes de todas as regiões do Brasil, que conta com uma equipe de 
articulação nacional e uma instância deliberativa máxima do MNCR. Esta equipe 
é formada por cinco catadores ou catadoras de cada região do país, os(as) quais 
devem estar ligados(as) a uma base orgânica do movimento e a um comitê regional.13

O MNCR atua com base em seis principios14 que caracterizam a maneira pela 
qual o movimento enxerga e conscientiza a luta por direitos desses trabalhadores 
e trabalhadoras. São eles: autogestão, democracia direta, ação direta popular, 
independência de classe, apoio mútuo e solidariedade de classe.

O primeiro princípio, de autogestão dos trabalhadores e trabalhadoras sobre 
seus instrumentos de produção, implica a autorganização, independentemente 
de atores externos. Neste sentido, o movimento entende que a única forma para 
a emancipação econômica e política da categoría é a ação sem intermediários. 
Este processo deve ser realizado por meio da criação de bases orgânicas para o 
movimento, com a participação de todos os catadores e catadoras que desejam 
lutar por seus direitos.

O princípio da democracia direta, segundo princípio, está relacionado às 
tomadas de decisões do movimento. Cada catador e catadora tem direito ao voto, à 
fala e à opinião nas decisões em seus variados níveis de organização. Esta participação 
também deve ser incentivada, de maneira a contribuir com a formação política e 
a consciência de pertencimento à categoria.

O terceiro princípio, intimamente ligado ao segundo, diz respeito à ação direta 
popular, isto é, as próprias catadoras e os próprios catadores devem expressar suas 
demandas e buscar uma autonomia da atividade de trabalho.

A independência de classe, quarto princípio do MNCR, indica a luta da 
categoria por independência das estruturas econômicas e políticas de dominação.

13. Sobre a organização interna do MNCR, acessar o sítio do movimento. Disponível em: <http://www.mncr.org.br/
sobre-o-mncr/estruturas-regionais>. Acesso em: 28 fev. 2015.
14. Os princípios podem ser encontrados na Declaração de Princípios e Objetivos do MNCR. Disponível em: <http://
www.mncr.org.br/sobre-o-mncr/principios-e-objetivos>. Acesso em: 1 fev. 2015.
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O princípio do apoio mútuo refere-se à organização das catadoras e dos 
catadores entre si, de maneira cooperativa, em contraposição à visão de competição, 
que enfraquece o próprio processo de luta por direitos e os coloca em posição de 
fragilidade em relação às empresas de reciclagem.

A solidariedade de classe, o último princípio, envolve a relação das catadoras 
e dos catadores com outros grupos também marginalizados e excluídos, econômica 
e socialmente, organizados em outros movimentos sociais, sindicatos ou entidades 
nacionais e internacionais.

Observando o DF, verifica-se que há 28 cooperativas e associações (Alves, 
2013). Entre estas, 22 fazem parte da Centcoop. Esta é uma cooperativa de segundo 
grau que atua com foco no desenvolvimento de atividades para a estruturação do 
espaço físico de trabalho e para a formação técnica e política dos associados.

Assim, por meio da Centcoop, que possui íntima relação com o MNCR, 
articulam-se cooperativas a ela filiadas e a órgãos governamentais, com o objetivo 
de construir a política de coleta seletiva no DF. Como exposto anteriormente, na 
análise da Lei no 12.690/2012, esta política terá como ponto central a forma de 
organização de catadores na modalidade de cooperativas de trabalho.

Deste modo, a perspectiva é que as cooperativas de catadores e catadoras 
recebam todo o material reutilizável e reciclável da coleta seletiva, façam a triagem, 
o beneficiamento e a comercialização de maneira exclusiva (Rocha, 2013). Isto 
significa que, no cenário do DF, esta readequação jurídico-normativa é condição 
fundamental para que, quando da implantação da coleta seletiva, haja a inteira 
destinação dos materiais recicláveis para as cooperativas de catadores.

Contudo, há que se considerar as implicações política e sociais para a adaptação 
das catadoras e dos catadores à organização definida pela Lei no 12.690/2012, das 
cooperativas de trabalho. E, além disso, a relação das cooperativas de catadores 
com o movimento nacional.

Na perspectiva deste trabalho, mais especificamente, cabe analisar a relação 
entre catadores e catadoras dentro de suas cooperativas em relação ao princípio do 
apoio mútuo do MNCR. Perguntada a respeito da organização em cooperativas, 
a entrevistada 1 relatou que:

é tipo uma empresa. Só tem que, na empresa, os donos é que pagam pra gente, a 
gente trabalha pro patrão, né. Aqui não, aqui a gente trabalha pra gente mesmo. 
Todo mundo trabalha em grupo. Tem semana que a gente tira mais, tem semana 
que a gente tira menos, mas é tudo unido, é tudo um grupo. Ali não tem patrão pra 
mandar na gente, entendeu?

Para ela, a organização em cooperativas de trabalho fortaleceu o vínculo entre 
catadores e catadoras, reduzindo a competitividade entre as pessoas. A análise da 
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divisão do trabalho com enfoque na divisão sexual na catação, contudo, será feita 
nas próximas seções.

4 NOVA LEI DE COOPERATIVAS E COOPERATIVISMO

O conceito de cooperativismo e os seus desdobramentos demanda um complexo 
estudo de inúmeras páginas. Todavia, nosso foco são as relações de gênero nas 
cooperativas de catadoras e catadores de materiais recicláveis.

Antes de perceber a cooperativa como um instituto jurídico civil, é preciso 
pensar nas raízes das palavras cooperar e cooperativa, e nos seus objetivos como 
um primeiro passo para a compreensão das propostas que o instituto se faz. No 
dicionário Larousse Cultural temos a definição de cooperar, “operar juntamente com 
alguém; colaborar”; e de cooperativa, “diz-se de ou tipo de sociedade comercial, 
constituída por membros de determinado grupamento social ou econômico, 
visando desempenhar, em benefício comum, determinada atividade econômica” 
(Larousse Cultural, p. 266, grifo nosso). Ou seja, a intenção a priori é trabalhar 
conjuntamente em prol de objetivo uno.

Em termos legais, a conceituação de cooperativa, em sentido amplo, está 
contida no art. 4o da Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971. Este dispositivo 
enumera, em seus incisos, o que difere a cooperativa das demais formas de 
organização das sociedades:

as cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de 
natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados, 
distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características:

I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade 
técnica de prestação de serviços;

II - variabilidade do capital social representado por quotas-partes;

III - limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, facultado, 
porém, o estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se assim for mais adequado 
para o cumprimento dos objetivos sociais;

IV - incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade;

V - singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e confederações 
de cooperativas, com exceção das que exerçam atividade de crédito, optar pelo critério 
da proporcionalidade;

VI - quórum para o funcionamento e deliberação da Assembleia Geral baseado no 
número de associados e não no capital;

VII - retorno das sobras líquidas do exercício, proporcionalmente às operações 
realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da assembleia geral;
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VIII - indivisibilidade dos fundos de reserva e de assistência técnica educacional 
e social;

IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social;

X - prestação de assistência aos associados, e, quando previsto nos estatutos, aos 
empregados da cooperativa;

XI - área de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, controle, 
operações e prestação de serviços (Brasil, 1971).

Contudo, em julho de 2012, com o advento da Lei no 12.690, as cooperativas 
de trabalho, foco deste estudo, passaram a ser reguladas por lei própria e, em sentido 
mais específico, foram conceituadas conforme o seu art. 2o:

considera-se cooperativa de trabalho a sociedade constituída por trabalhadores 
para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais com proveito 
comum, autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação, renda, situação 
socioeconômica e condições gerais de trabalho (Brasil, 2012).

Nesta lei, cabe destaque ao art. 3o, que estabelece os princípios e os valores 
que regem as cooperativas de trabalho:

I - adesão voluntária e livre;

II - gestão democrática;

III - participação econômica dos membros;

IV - autonomia e independência;

V - educação, formação e informação;

VI - intercooperação;

VII - interesse pela comunidade;

VIII - preservação dos direitos sociais, do valor social do trabalho e da livre iniciativa;

IX - não precarização do trabalho;

X - respeito às decisões de assembleia, observado o disposto nesta lei;

XI - participação na gestão em todos os níveis de decisão de acordo com o previsto 
em lei e no estatuto social (op. cit., art. 3o).

O trabalho em cooperativas vem como uma forma mais livre e participativa 
de labor, em que cada pessoa trabalha para seu próprio sustento, mas tendo como 
plano maior a realização do todo. Seria ingênuo pensar que todos os valores aqui 
explanados na lei se operam de forma plena na vida real. Trata-se antes de um modelo 
a ser seguido. A organização em cooperativas é um instrumento capaz de transformar 
espoliados e espoliadas em colaboradores e colaboradoras ativos da política de 
labor em que estão inseridos a partir do momento em que, dividindo tarefas e 
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proventos econômicos, estes tornam-se capazes de regular a própria produção e 
a distribuição dos ganhos. Assim, efetiva-se a filosofia inicial do cooperativismo 
como um espaço de relações equânimes, em que todos dividam esforços e ganhos 
de maneira a promover os princípios acima elencados. Explicitando melhor: no 
modelo capitalista, os detentores do capital e das máquinas usufruem do trabalho 
alheio, empregando sua força de trabalho. Esse monopólio de máquinas e capital 
coloca aqueles que empregam sua força de trabalho em desvantagem econômica, 
razão pela qual convertem-se em explorados e exploradas.

O modelo capitalista tornou-se habitual nas relações de emprego, de modo 
que algumas cooperativas, abandonando a filosofia inicial do cooperativismo, 
passaram a reproduzi-lo. Sem rotatividade na presidência, elas se tornam pequenas 
empresas, mas não arcam com os ônus e os impostos que o sistema impõe, como o 
reconhecimento de vínculo empregatício e a obrigação de pagar verbas trabalhistas.

O advento da nova lei para cooperativas de trabalho veio para coibir essa 
manobra contra os direitos trabalhistas, e acarretou mudanças no dispositivo 
interno das cooperativas já existentes, embora também tenha contribuído para a 
maior transparência e equidade nas relações internas.

É evidente que o cooperativismo, ainda que seguido de forma a preservar 
seus princípios e fundamentos originais, trará consigo máculas de sujeições que 
vão muito além da opressão de classe. Entretanto, ele também nos mostrará outras 
formas de organização e pensamento que necessitam de mais elementos para serem 
problematizados, como a questão de gênero.

5 A DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO NA CATAÇÃO DE 
MATERIAIS RECICLÁVEIS

A economia solidária é vista como uma manifestação contrária às condições impostas 
pelo meio social e pelo sistema de produção capitalista vigente. Uma vez a economia 
dominada por grandes indústrias e pelo alto giro de capital, as cooperativas emergem 
como a saída para a classe trabalhadora se manter no mercado de trabalho sem a 
hierarquização do meio de produção industrial.

Entretanto, contradições surgem quando esta ideologia é posta em prática. 
Se, por um lado, é o próprio sistema capitalista que subsidia e proporciona a existência 
das cooperativas, e como estão organizadas, por outro, ele amplia a exploração do 
trabalhador e da trabalhadora, ainda que por meio de uma autoexploração.

A venda do produto visando à subsistência deixa de considerar importantes 
noções econômicas para que o preço se mantenha competitivo no mercado. Porém, 
isto resulta no aumento do trabalho e na diminuição da qualidade da alimentação, 
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da condição de moradia e de vida da própria trabalhadora e do trabalhador, sendo 
que estes têm que arcar com os custos ocultos do processo de produção.

Nesse contexto, a autoexploração do trabalhador por melhores condições 
de vida externaliza a ótica capitalista e, concomitantemente, evidencia a luta do 
proletariado contra o sistema, uma luta que não ocorre por revoluções. A organização 
do trabalho em cooperativas torna o trabalhador livre da hierarquização e da 
exacerbada exploração por parte dos donos das fábricas na medida que ele é o dono, 
conjuntamente, do meio de produção e da mão de obra especializada.

Isto posto, os movimentos sociais são guias importantes no ideal de libertação 
do sistema em que estão envolvidos trabalhadoras e trabalhadores, e tornam 
clara a condição à que estes estão submetidos. Sobre isso, “O que se processa é 
uma autoexploração em prol da nutrição de um sistema financeiro capitalista, 
complementaridade entre a transformação cotidiana das relações de trabalho e as 
estratégias de luta dos movimentos”(Wirth, 2010, p. 43).

“Se no século anterior a estratégia era o motim, no século XIX o associativismo 
se apresentava como uma possibilidade em favor da ‘produção da vida’” (op cit., 
2010, p.54). Ainda com a visão voltada para a historicidade, pergunta-se onde 
estavam as mulheres neste contexto. Apesar de não serem evidenciadas nos textos 
históricos e de o olhar estar constantemente voltado para os homens, há forte 
presença feminina nos ambientes industriais da Primeira Revolução Industrial.

A mulher, muitas vezes subordinada ao marido e tida como apta somente 
para os serviços domésticos, também protagonizou diversos levantes e fez parte 
de organizações econômicas. A atividade econômica exclusivamente direcionada 
para os homens não era suficiente para a manutenção do lar, sendo necessária a 
participação das mulheres e das crianças no processo produtivo. Detentoras de sua 
força de trabalho, em busca de sobrevivência, elas a trocavam com os detentores 
dos meios de produção.

“As evidências de desigualdade salarial, de segmentação da força de trabalho 
feminina, bem como a violência contra a mulher no local de trabalho permeavam o 
cenário das primeiras fábricas” (Wirth, 2010, p.54). Desta forma, foi se delineando 
a família operária (marido como provedor, basicamente de alimentos, e esposa 
como dona de casa).

Segundo Nobre (2003), no final do século XIX surgiram as cooperativas 
de consumo de alimentos, as quais eram organizadas por mulheres para baratear 
o custo do alimento. Estas cooperativas chegaram a ter 67 mil membros. 
Quando o trabalho fabril se tornou homogêneo, as cooperativas femininas se 
popularizaram, já que não representavam mais ameaça ao trabalho nas fábricas. 
Faz-se presente, neste contexto, o início de uma divisão sexual do trabalho.
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O gênero é o elemento da divisão sexual do trabalho. É importante evidenciar 
que esta categoria de análise que:

cunhada na década de 1970, enfatiza a construção social do “ser homem” e do “ser 
mulher”. Dessa forma, ela reafirma o que o movimento feminista declara desde a 
sua origem: homens e mulheres não são, simplesmente, resultado de uma condição 
biológica. “Gênero é a organização social da diferença sexual. O que não significa 
que gênero reflita ou implemente diferenças físicas fixas e naturais entre homens e 
mulheres, mas sim que gênero é o saber que estabelece significados para as diferenças 
corporais.” (Wirth, 2010, p. 55).

Há princípios praticados socialmente que organizam a divisão sexual do 
trabalho. O primeiro é a divisão entre trabalho para homens e para mulheres; e o 
segundo é a hierarquização destes trabalhos, sendo o masculino considerado mais 
importante, e, consequentemente, mais valorizado que o feminino (Kergoat, 2002). 
Interpretar o gênero para entender a divisão sexual do trabalho significa ampliar 
a visão perante o mercado e aceitar que as atividades realizadas pelas mulheres 
– tanto fora quanto no lar – também são trabalho produtivo, pois garantem a 
subsistência, assim como o trabalho desempenhado pelos homens, que visa à 
geração de valores econômicos.

Ademais, aceitar que mulheres desempenhem o trabalho essencialmente 
masculino é de suma importância para conceber homens e mulheres como iguais 
no mercado de trabalho e em outras esferas sociais. Algumas seriam as razões para tal 
segregação no mercado de oportunidades. Atribui-se às mulheres maior desempenho 
em trabalhos relacionados à produção têxtil, à confecção de vestuário e acessórios, 
ao comércio varejista, à reparação de objetos pessoais, à fabricação de produtos de 
madeira, móveis, bem como a atividades em indústrias diversas, de reciclagem, 
fabricação de produtos químicos e na preparação de couro e artefatos de couro. 
Assim, é de extrema importância ressaltar a inserção feminina em atividades que 
não estão mais relacionadas exclusivamente ao trabalho de “cuidar” (cuidar do lar, 
cuidar de crianças etc.).

As mulheres são aptas a desenvolver qualquer tipo de atividade comercial. 
Não há maior predisposição da mulher para a atividade X ou Y, sendo a sua escolha 
determinada pelas condições de vida nas quais estão inseridas.

O que pode ser identificado, porém, é que o aumento de mulheres em 
determinada atividade está ligado à desvalorização desta função pelo público 
masculino, o que lhes garante a oportunidade de ocupar este espaço. Como resultado, 
porém, ocorre equivocadamente a desvalorização da mulher perante a sociedade, 
por ocupar os lugares “rejeitados” pelos homens.

Muitas vezes, elas sofrem discriminação por desempenhar tais atividades, 
ainda que o fruto desses ofícios complemente ou componha integralmente a 
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renda do lar. Exemplo disso pôde ser extraído de uma das entrevistas. Ao chegar 
a casa, a cooperada (entrevistada 3) tinha que tomar banho, trocar de roupa e 
colocar a roupa de trabalho pra lavar antes mesmo de falar com o marido, pois 
este demonstrava nojo do trabalho de reciclagem desempenhado pela esposa, que 
constitui exclusivamente a renda do lar.

Trazendo a análise para a prática da reciclagem, será abordada a questão do 
lixo e de como se organiza o trabalho desempenhado por catadoras e catadores 
de materiais recicláveis. Contraditoriamente, é o capitalismo que gera a matéria 
e que exclui estes trabalhadores. A cultura da acumulação de bens é estimulada 
pelo sistema capitalista, e os produtos passam a ter vida útil menor, ou seja, são 
descartados mais rapidamente para que novos sejam objeto de desejo e consumo. 
Dessa forma, o contingente de material descartado vem aumentando e, com ele, 
os lixões urbanos.

A falta de oportunidades de inserção nesse sistema econômico os conduz à 
marginalização. O perfil evidenciado é o de falta de escolaridade, o desemprego e a 
necessidade de complementação da renda familiar. Os trabalhadores buscam na coleta 
de materiais recicláveis uma fonte de renda que seja capaz de manter suas famílias. No 
entanto, a coleta é vista com maus olhos pela sociedade urbana, que constantemente 
tenta excluir e afastar esses profissionais, transferindo-os para as cidades e para os 
bairros periféricos dos grandes centros urbanos como forma de maquiar realidade.

Inicialmente, o trabalho era desempenhado nos lixões ou nas ruas dos grandes 
centros urbanos. Devido à tendência de diminuição do número de lixões a céu aberto 
e à implementação da coleta seletiva, bem como à construção de aterros sanitários, 
os catadores e as catadoras vêm se organizando em cooperativas e associações, 
buscando maior reconhecimento dentro da cadeia da reciclagem.

Espremidos entre as empresas de coleta de materiais recicláveis e as empresas 
que realizam a reciclagem, ditam o preço dos produtos e por vezes atuam como 
atravessadores, os catadores(as) perdem o protagonismo que deveriam ter, já que são 
eles(as) os(as) responsáveis por devolver à cadeia produtiva o material que outrora 
foi descartado. Assim:

o fato de o trabalho do catador e da catadora não ser formalmente visível nesse 
circuito produtivo, uma vez que está desprovido de direitos e de regulação, possibilita 
que a exploração indireta por parte das empresas e a repressão por parte do Estado 
aconteçam simultaneamente (Wirth, 2010, p. 98).

Hoje, os municípios pagam milhões por mês para empresas enterrarem o 
lixo. O justo seria que esta quantia fosse paga aos catadores, por impedirem que os 
resíduos sejam enterrados e poluam o meio ambiente. Esta atitude permite a geração 
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de renda, a inclusão social e a produção de matérias-primas limpas, preservando 
o meio ambiente (MNCR, 2009, p. 57).

As cooperativas funcionam a partir da venda do material coletado e separado 
por tipos. A seguir, conforme explica Wirth (2010, p. 116):

os gastos com a produção são extraídos, e a sobra constitui a retirada de cooperados 
e cooperadas. (...) A complexidade do processo de separação e de triagem do material 
reciclável varia de empreendimento para empreendimento e está em grande medida 
relacionada à demanda do comprador. Os compradores, em geral, determinam o preço 
do material e a maneira como este deve ser separado. Eles podem ser classificados em 
dois grupos: atravessadores e empresas recicladoras. Conforme o volume atingido 
pelo empreendimento, o material é vendido para um ou para outro.

Cada bloco de material separado e prensado é chamado de fardo – o material 
é vendido assim, de forma prensada. De acordo com o peso e o tipo do fardo, é 
calculado o seu preço, seguindo os valores do material no mercado.

No DF, o lixão da Estrutural está localizado na Cidade Estrutural, a 11 km 
da Esplanada dos Ministérios. Lá, são coletadas centenas de materiais recicláveis 
diariamente por homens, mulheres e crianças, sem equipamento de proteção ou 
qualquer amparo estatal. A montanha de lixo, que hoje chega a 20 m de altura, 
deveria ter pelo menos o dobro, se não houvesse os agentes ambientais, chamados 
catadores e catadoras.

Visando à implementação da coleta seletiva, o governo aprovou um estatuto 
para adequar as cooperativas aos padrões estabelecidos pelos galpões de separação 
dos materiais e de encaminhamento para as empresas de reciclagem. A organização 
dar-se-á em dois patamares: o primeiro é o das cooperativas de primeiro grau, 
responsáveis pela separação do material e pela venda. O segundo diz respeito 
à cooperativa de segundo grau, que é responsável pelo repasse do material à 
empresa de reciclagem, atuando como centrais de vendas (caso da Centcoop, no 
DF). “As centrais de venda consistem numa estratégia para conseguir melhores 
preços por meio da comercialização coletiva, anulando o papel do atravessador” 
(Wirth, 2010, p. 109).

Quanto à divisão de trabalho dentro das cooperativas no DF, observou-se que 
as mulheres ocupam majoritariamente as funções de coleta e triagem, enquanto os 
homens, minoria nas cooperativas, desempenham a função de prensa do material. 
Ampliando o olhar para a composição das cooperativas, nota-se que muitas mulheres 
ocupam posição de presidentas ou são do conselho fiscal, funções de destaque e 
liderança dentro da organização. Quando questionadas sobre isso, elas relataram 
que são tidas como mães na cooperativa, por se importarem com a família de 
cooperados e cooperadas, e não somente com a produtividade. Isso, segundo elas, 
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é destoante de quando a presidência é exercida pelos homens, que não se atentam 
para atividades familiares e integradoras na cooperativa.

A inferiorização do trabalho com o lixo e, principalmente, do trabalho 
exercido por mulheres ainda é realidade no DF. As condições precárias e a falta de 
apoio governamental intensificam essa realidade. A Cidade Estrutural, que abriga o 
maior lixão da América Latina, é a que apresenta menor índice de desenvolvimento 
humano (IDH) no DF. Além da falta de estrutura urbana, os moradores convivem 
com inúmeros caminhões de lixo, que sobem e descem durante todo o dia, animais 
e o mau cheiro proveniente do lixão. A busca por reconhecimento é constante, e as 
passeatas se tornam um meio de a categoria adquirir visibilidade na sociedade – ao 
mesmo tempo que despreza e exclui os catadores e as catadoras, a sociedade depende 
do trabalho destes agentes ambientais.

6 AS RELAÇÕES SOCIAIS DE GÊNERO NO CERNE DO TRABALHO 
PRECARIZADO DAS CATADORAS E CATADORES DE  
MATERIAIS RECICLÁVEIS

Para entender as relações sociais de gênero na catação, é preciso inicialmente 
contextualizar a reconfiguração do capitalismo no âmbito global pós-fordista, bem 
como lançar mão da categoria de feminização do mundo do trabalho.

No que tange à reconfiguração do proletariado no nível global, o processo de 
reestruturação produtiva do capital reverberou em uma redução do proletariado industrial 
– tradicional, com atividade manual e especializada, estável e com raízes na indústria 
verticalizada taylorista e fordista –, para dar lugar a formas mais desregulamentadas de 
trabalho, reduzindo a estabilidade de trabalhadores que antes exerciam empregos formais. 
Tem-se ainda que a mundialização econômico-produtiva expandiu as dimensões do 
trabalho ilegal, tendo em vista que os países industrializados deslocaram suas produções 
para além dos limites nacionais, investindo principalmente em países nos quais as 
garantias trabalhistas são poucas e em que há relativa especialização. Assim:

a globalização neoliberal e a internacionalização dos processos produtivos estão 
acompanhadas da realidade de centenas e centenas de milhões de trabalhadores 
desempregados e precarizados no mundo inteiro. O sistema fordista nos havia 
acostumado ao trabalho pleno e de duração indeterminada. Agora, ao contrário, 
um grande número de trabalhadores tem um contrato de curta duração ou de meio 
expediente; os novos trabalhadores podem ser alugados por algumas poucas horas ao 
dia, por cinco dias da semana ou por poucas horas em dois ou três dias da semana 
(Vassapollo apud Antunes, p. 51).

Urge apontar também o processo de cooptação, por parte do capital, das 
formas organizativas e de resistência das trabalhadoras e dos trabalhadores, 
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caso do cooperativismo – tema longamente abordado ao longo deste capítulo. 
Segundo Antunes,

proliferaram, a partir de então, as distintas formas de “empresa enxuta”, 
“empreendedorismo”, “cooperativismo”, “trabalho voluntário” etc., dentre as mais 
distintas formas alternativas de trabalho precarizado. E os capitais utilizaram-se de 
expressões que de certo modo estiveram presentes nas lutas sociais dos anos 1960, como 
autonomia, participação social, para dar-lhes outras configurações, muito distintas, 
de modo a incorporar elementos do discurso operário, porém sob clara concepção 
burguesa. O exemplo das cooperativas talvez seja o mais eloquente, uma vez que, em 
sua origem, as cooperativas eram reais instrumentos de luta e defesa dos trabalhadores 
contra a precarização do trabalho e o desemprego. O que vem fazendo os capitais em 
escala global: criando cooperativas falsas, como forma de precarizar (e destruir) ainda 
mais os direitos do trabalho. Na fase capitalista das megafusões, os capitais denominam 
“cooperativas” verdadeiros empreendimentos patronais para destruir direitos sociais do 
trabalho. Muito diferentes das experiências de cooperativas feitas pelo Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra (MST), no Brasil, por exemplo, que são esforços autênticos 
dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais para buscar sua sobrevivência e reprodução 
fora dos marcos dominantes do capitalismo (Antunes, 2009, grifo nosso).

É preciso pensar em como seria possível manter as cooperativas de catadores(as) 
organizadas ou não no MNCR como polos de resistência à precarização e à má 
remuneração de mão de obra operada pela indústria da reciclagem.

A indústria da reciclagem estrutura-se em forma piramidal, tendo as 
catadoras e os catadores como base; os atravessadores como faixa intermediária; e 
as indústrias, cuja matéria-prima é o aproveitamento de materiais recicláveis, como 
topo. Proporciona-se, assim, uma maximização dos lucros, via exploração do(a) 
trabalhador(a), diminuição do uso de matérias-primas e economia de energia.

Apontada como modalidade autônoma de trabalho, espécie de invenção do 
precariado15 diante da expansão da flexibilização e da informalidade, reconhece-se que:

os catadores são trabalhadores cuja existência antecede os marcos da visibilidade nos 
cenários urbanos, despertando a atenção como discussão acadêmica a partir da década 
de 1990, quando temas ligados aos excluídos sociais e às relações de trabalho (novas 
relações contratuais, exclusão dos postos de trabalho formal, vulnerabilidade dos 
pobres ao desemprego) passam a ser de interesse de pesquisadores ligados à área social. 
Para ele [Souza, 2011, p. 65], “(...) os catadores(as) fazem parte desta engrenagem de 
longa data nos cenários urbanos, mas tornam-se visíveis como sujeitos das cidades 
brasileiras a partir da virada da década de 1990 para o novo milênio (...) (Souza, 
2011, apud Costa e Chaves, 2012).

15. Trata-se de uma ressignificação feita por Ruy Braga da sociologia francesa. O precariado seria o amplo contingente 
de trabalhadores que, com qualificações escassas, são admitidos e demitidos rapidamente das empresas, representando 
grande montante da classe trabalhadora de países capitalistas periféricos, como o Brasil (Braga, 2012).
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No cerne do neoliberalismo, tem-se então uma desobrigação do Estado em 
mediar as relações trabalhistas entre o precariado catador e as empresas, visibilizando, 
via barateamento da mão de obra e reinserção do reciclado no ciclo produtivo como 
matéria-prima, a pobreza e a instabilidade da categoria. Se não se pode negar o papel 
de agente ambiental desses(as) catadores(as) de materiais recicláveis, tampouco se 
pode ignorar que estes trabalhadores realizam, sem vínculo empregatício formal e 
a devida contribuição para a previdência social, o trabalho que caberia às próprias 
empresas, de responsabilizar-se pelo ciclo de vida dos produtos que ela injeta no 
mercado. Isso posto, o discurso ideológico da preservação ambiental deve ser 
criticamente analisado, ainda mais tendo em vista que as indústrias capitalistas de 
reciclagem visam antes ao lucro que à sustentabilidade, perpetuando uma cultura 
de consumo sustentada na exploração da força produtiva e reprodutiva da classe 
trabalhadora. Ou seja:

a reciclagem vista como possibilidade de recuperação lucrativa dos resíduos sólidos 
para o circuito de consumo de mercadorias nos conduz a uma desmistificação com 
relação aos ganhos ambientais por ela proporcionados, já que (...) o seu principal 
estímulo é a obtenção de lucros e não a preservação ambiental, que para sociedade 
que está sob a égide do capital é uma situação contraditória, pois como preservar e 
estimular o consumo ao mesmo tempo? (Leal et al., 2002, p. 179).

É necessário pensar em como a exploração da força produtiva ocorre em 
conjunto com a força reprodutiva de trabalho das mulheres; e em que medida 
o processo de organização das cooperativas de catadoras e catadores de materiais 
recicláveis lança mão das hierarquias de gênero.

Para pensar sobre estas questões, Claudia Mazzei (Nogueira, 2010) retoma o 
que seria a feminização do mundo do trabalho, processo que remonta à década de 
1970. Nos anos 1990, em contrapartida, evidenciou-se um quadro de estagnação e 
regressão do emprego masculino, bem como de crescimento do trabalho remunerado 
feminino. Todavia,

mesmo ampliando a participação feminina no mundo produtivo, as tarefas domésticas 
continuavam reservadas exclusivamente à mulher, ou seja, a organização da família 
patriarcal pouco é alterada, o marido se mantém provedor e a esposa a provedora 
complementar e dona de casa, confirmando a divisão sexual desigual do trabalho 
(Nogueira, 2010, p. 59).

Isso posto, para o funcionamento do capitalismo, é preciso que ele mantenha 
as condições sociais de subordinação da mulher, precarizando o seu trabalho na 
esfera produtiva e não remunerando o trabalho reprodutivo necessário para a 
própria existência de mão de obra.
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Para as várias catadoras de materiais recicláveis, portanto:

é imprescindível avançar na realização de uma metamorfose na divisão sexual do 
trabalho no espaço doméstico, com o intuito de iniciar uma “primeira” libertação 
das tarefas ditas femininas, impostas predominantemente pela sua condição de 
mulher. Isso, para que ela possa estar em condições de igualdade de gênero para o 
seu trabalho no espaço produtivo, já que hoje, a baixa remuneração e a jornada de 
trabalho parcial de seis horas desestimulam boa parte das mulheres na inserção no 
mundo do trabalho com um objetivo claro de seguir uma carreira aprimorando sua 
dimensão profissional, exceto quando necessário para a sua própria subsistência ou 
ainda na subsistência familiar, pois a precarização encontrada no espaço produtivo 
não compensa a exaustão da dupla jornada de trabalho. Porém, manter-se unicamente 
na esfera reprodutiva também não é uma boa opção para as mulheres, uma vez que 
o trabalho doméstico é mais desvalorizado socialmente, encontrando-se associado 
ao sexo feminino por ser entendido, pela sociedade conservadora, que cabem, à 
mulher, os cuidados com a reprodução e com a manutenção da família e aos homens 
a produção social geral (Nogueira, 2010, p. 60).

7 ESTUDO DE CASO: “A GENTE ENVOLVE A FAMÍLIA DENTRO DA 
COOPERATIVA” – ENTREVISTADA 2

As falas da entrevistada 2, presidente de uma cooperativa, remetem a alguns pontos 
que merecem destaque. Para tanto, iremos destrinchá-los em três eixos: i) cooperativa 
como família; ii) divisão sexual do trabalho; e iii) preocupação ambiental.

Reiteramos aqui que, por ser um estudo de caso, as falas e a análise a seguir 
possuem limitações, não podendo ser generalizadas. Entretanto, elas norteiam 
importantes aspectos acerca do protagonismo feminino nas cooperativas de 
materiais recicláveis.

7.1 Cooperativa como família

Por meio da fala da entrevistada 2, evidencia-se uma espécie de laço de parentesco 
como elemento fundador da relação entre cooperados(as) e a cooperativa. 
A cooperativa funcionaria, pois, como uma espécie de rede que aglomera a família 
de cada cooperada, bem como a sua totalidade, proporcionando um ambiente não 
só de trabalho, mas de lazer e cuidado. Segundo seu depoimento:

isso acontece com todas as presidentes de cooperativa, porque o homem, ele trabalha, 
mas eu acho que a mulher dentro de uma cooperativa faz mais diferença que o homem. 
É mais cuidadosa, a mulher não se preocupa só com o catador, ela se preocupa com 
a família do catador, ela preocupa se a mulher que tá lá quantos filhos tem, se o 
filho vai pro colégio, se deixou de ir pro colégio, a gente se preocupa com isso. Já o 
homem não se preocupa tanto assim, a gente envolve a família dentro da cooperativa. 
Olha, lá na cooperativa, eu tenho cooperadas que já tão fazendo faculdade. E todas 
as catadoras que tem lá já fizeram teatro. A gente fez uma peça lá.
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Evidencia-se também que, para a entrevistada 2, a presidência de cooperativa 
para as mulheres em muito se assemelharia à maternidade. Em suas palavras:

e outra: as presidentes são meio mãe também, são meio mãe, elas cuidam do povo delas. 
Agora por isso que a mulher é melhor, não que o homem não seja bom presidente, 
mas pra mim a mulher é melhor.

Ser mãe é entendido como “ser chata”, como “brigar”. A mesma preocupação 
que as mães demonstram com os filhos e as filhas em relação a trabalho, consumo 
de bebidas alcoólicas e demais drogas ilícitas ocorre com os cooperados homens 
em situação de rua e com vícios:

porque eles me chamavam de Mônica, diziam que eu era a dona da rua. Tem um cara 
que eu chamo de Clebão, ele é morador de rua. Ele é bem grande, é viciado em cola, 
cola de sapato, ele não fuma, ele não usa crack, é só a cola e esse cabra, ele consegue 
levar o carrinho com 300 kg de ferro. Quando ele levou pra dentro da cooperativa 
ferro, eu falei: meu Deus do céu, se esse cara não fumasse essas drogas, essas colas, 
eu falei: Clebão, para de fumar isso, Clebão. Porque desde adolescente que ele cheira 
cola e ele consegue levar 300 kg de ferro. O cara tem que ser muito forte, fiquei 
besta. Aí foi ele que me chamou de Dona Mônica, falou que eu sou a dona da rua, 
porque, tipo assim, eu chego nos bar e peço pra não dar pinga pra eles, a gente, eu e 
umas cooperadas, passou a fazer a comida deles, e, quando eu via eles lá no bar, eu 
brigava, brigava com o dono do bar porque vendia, brigava com o traficante porque 
vendia, eu saía brigando com todo mundo que vendia droga pra eles. Eu até que 
pensei assim, se o povo não vender a bebida e não der a droga, eles vão beber e fumar 
bem longe daqui, então deixa que aqui mesmo eles se viram, porque eles saíam lá 
pro Setor Sul, aí ficava perigoso.

Como a área da cooperativa é de conflito fundiário, uma das preocupações 
da presidenta (entrevistada 2) é com o provimento de alimentos e com a moradia 
para os cooperados.

E eu me preocupo também, agora eu fico preocupada, porque agora eles não têm 
nem onde dormir, porque antes eles dormiam dentro da cooperativa. Eu deixava 
eles dormir lá, agora fica difícil. E muitos, tipo assim, não gostam de cooperativa, 
gostam de trabalho individual, mas a gente tava dando um auxílio também. Mas 
hoje eu me preocupo porque eles não têm onde comer, onde dormir, ninguém mais, 
mas, quando eu abrir de novo, eu vou lá atrás deles.

7.2 Divisão sexual do trabalho

Com relação a este aspecto, as falas da entrevistada 2 evidenciam que, embora 
constituído em moldes cooperativos, o trabalho dos homens seguia a lógica 
individualista e alinhada aos padrões de masculinidade hegemônica, isto é, associado às 
funções de carregar peso e não participar de trabalhos como os de triagem de materiais.
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O que acontecia era o seguinte: todo mundo separava o material por produção, você 
entendeu? Quem trabalhava mais ganhava mais, quem trabalhava menos ganhava 
menos. Se bem que a gente nunca teve a quem, material a gente não tinha. A gente 
tava numa terra que era invadida. Mudou, agora é apossada, né? Não tínhamos 
caminhão. O SLU que deixava o material lá, depois o SLU parou de deixar o material, 
então a gente sempre teve assim muita dificuldade dentro da cooperativa, nunca 
foi um mar de rosas, não. Mas a gente recebeu sempre muito apoio também, você 
entendeu? Sempre a gente trabalhou nos órgãos porque lá era terra mesmo e não 
era legal levar o material pra lá, lá era bom o material do SLU. Porque tem muito 
morcegão na cooperativa, principalmente os homens. Porque homem, ele não gosta 
de fazer a classificação do material, poucos homens têm paciência de fazer a seleção. E, 
como nem todas as cooperativas têm esteira, bem poucas têm, então os homens ficam assim, 
praticamente, os que não gosta de (...) (grifo nosso).

A gente não tinha prensa, não tinha nada, aí eles preferiam ficar nos carrinhos, eles 
iam pra rua nos carrinhos e aí as mulheres ficavam. E as cooperativas, elas são feitas de 
mulheres, você entendeu? Só tem mulheres. O presidente pode até ser homem, mas tu vai lá 
na base e tem mulher, é mulher que comanda as cooperativas de reciclagem (grifo nosso).

Eles iam pra rua, pegavam o material deles e não dividiam. Era sozinho. Agora o 
que ia pra dentro da cooperativa que era... Eles preferem ficar na rua. Eles sempre 
pagavam a cota, se envolviam em tudo na cooperativa, só que eles iam, pegavam 
o material deles e vendiam. A maioria dos catadores, infelizmente, os homens, eles 
usam droga, são viciados em pinga, então às vezes esse material nem chegava lá, 
porque no caminho mesmo eles já... mas eles... e todos... os as ações da cooperativa 
eles participavam, todas.

7.3 Preocupação ambiental

Sobre o discurso da proteção ambiental, por fim, nota-se que a entrevistada 2 tem 
consciência da importância do seu labor para a sustentabilidade, o que, no entanto, 
não deve invisibilizar a precarização empreendida pela lógica do lucro por parte 
das indústrias de reciclagem. São estas as suas palavras sobre o tema:

mas depois que me apresentaram a catação, eu nunca mais abandonei. Então, daí pra 
cá, eu estou na Cooperfenix e sou catadora por amor e hoje, por necessidade. Mas eu 
deixei tudo, tudo só pra trabalhar com reciclagem, porque eu achava muito interessante. 
E depois disso a vida foi só caminhando, você entendeu? Aí eu comecei a prestar atenção 
no planeta, que a gente tá quase sem água potável e depois não era só fazer a catação 
do reciclado que a gente encontrava na rua, já era uma ação mais do que social. Aí eu 
fazia conscientização. Quando eu comecei, escrevia uns bilhetinhos na mão mesmo e 
saía entregando pras pessoas, sempre com essa... com a preocupação ambiental, e aí a 
gente foi. Não foi fácil, mas que foi bom, foi. A gente não ganhava dinheiro, mas que 
era bom trabalhar, era. Eu me preocupo muito com a conscientização ambiental, não é 
só ir lá e catar o material, você tem que saber o porquê você tá catando o material. Tem 
que entender que ela tem que tirar o material porque ela vai ficar sem água potável, 
porque aquele material é sustentável, eu penso assim e lá no Gama eu ajo dessa forma.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Enquanto rede familiar, a cooperativa de materiais recicláveis do estudo de caso 
em questão reproduz, no seu funcionamento, invariáveis opressões de gênero, quer 
no trabalho produtivo, quer no trabalho reprodutivo.

Em geral, para que haja uma política de resíduos sólidos com real inclusão 
socioeconômica das catadoras, é preciso que se atente para a possibilidade de 
apropriação do cooperativismo pelo capitalismo. Este mantém as hierarquias  
de gênero e raça no seu funcionamento para explorar trabalhadoras e trabalhadores 
e flexibilizar seus direitos trabalhistas. Com uma vivência realmente coletiva e 
cooperativa, não apenas em sentido formal, isto é, restrita aos estatutos elaborados 
por catadoras(es) organizados com a assessoria da Ajup-RLF, e atenta aos direitos 
das mulheres, é possível fazer da cooperativa um instrumento de resistência da classe 
trabalhadora (que tem cor, classe e gênero) à precarização da categoria advinda do 
avanço neoliberal, via economia de fato solidária.
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