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1 INTRODUÇÃO

O ponto inicial de aproximação e envolvimento com o tema das relações entre lixo 
e catadores de materiais recicláveis se deu a partir de uma investigação conduzida, 
entre 2004 e 2008, com o universo social de catadores de materiais recicláveis que 
trabalhavam no lixão da cidade de Maceió, em Alagoas, e habitavam ao lado deste, 
em território erigido a partir das relações com o trabalho. Tínhamos por objetivo 
conhecer as percepções da realidade do trabalho, do lugar e da identidade dos 
catadores e suas famílias para explicar as dinâmicas constituintes da produção e 
reprodução da exclusão socioespacial de um território dependente do descarte do 
consumo da sociedade urbana e do crescimento exponencial dos resíduos sólidos na 
sociedade moderno-industrial. Por conseguinte, visávamos também conhecer como 
os catadores enxergam a realidade impressa nas agudas urgências à sobrevivência a 
que estão submetidos. E, finalmente, procurávamos identificar como os indivíduos 
veem a si próprios como agentes de mudança da realidade percebida (Stroh, 2009). 
No desdobramento do estudo, o foco se direciona para a complexidade dos processos 
de organização de cooperativas da categoria ocupacional de catadores de materiais 
recicláveis, tendo por referência empírica o processo de organização de cooperativas 
na cidade de Maceió. Em específico, a Cooperativa de Recicladores de Lixo Urbano 
de Maceió (Cooplum) e a Cooperativa dos Recicladores de Alagoas (Cooprel).

A partir deste posto de observação, o estudo que ora segue busca conhecer e 
elucidar os fatores desafiadores à apropriação de tecnologia social de organização 
coletiva do trabalho e de autogestão empreendedora, que alcance a inclusão 
produtiva de catadores de materiais recicláveis. Nesse contexto, apresentamos 
resultados parciais obtidos em projeto de pesquisa e extensão universitária realizado 
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entre 2011 e 2013,2 cujo material de análise provém de duas vertentes metodológicas. 
De um lado, vivências cotidianas na Cooprel e, em parte, na Cooplum, norteadas 
por parâmetros da abordagem da observação participante. De outro, realização de 
oficinas de formação e encontros entre cooperativas locais, norteados por postulados 
da abordagem da pesquisa-ação. Ambas as abordagens sustentam o princípio da 
troca de saberes, compartilhamento de experiências e decisões coletivas tomadas 
entre os pesquisadores e os sujeitos do cooperativismo em estudo. Como seria de se 
esperar, ao longo da consecução o método interativo conduziu a alguns impasses, 
os quais puderam ser superados ou contornados no interagir aberto e amistoso 
entre os atores envolvidos no estudo.

No geral, conforme o texto detalha, as oficinas focalizaram os seguintes 
assuntos: processos de apropriação em tecnologias sociais para consolidar a 
cooperativa, em rede com outras cooperativas atuantes em Maceió; características 
dos apoios externos recebidos de entidades da sociedade civil, instituições 
governamentais e empresas em âmbito local e nacional; e relações de dependência 
ou autonomia das cooperativas em relação a autoridades públicas, governamentais 
e não governamentais. As interações possibilitadas ajudaram na identificação, 
compreensão e interpretação dos comportamentos cotidianos e das representações 
dos cooperados diante das situações concretas do dia a dia, dos problemas do 
coletivo, das urgências de decisão, de conflitos velados, entre outros.

É sabido que a capacidade de resposta social às políticas de combate à pobreza 
convoca inovações nos parâmetros de concepção, formulação e execução de 
programas, projetos e ações direcionados para o horizonte de superação da cultura 
assistencialista e de acesso à autonomia social dos sujeitos, no caso, pela via do 
trabalho associativo. Entre pesquisadores e atores sociais dedicados ao tema afirma-se 
o consenso de que a publicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
em 2010, está induzindo um novo entendimento social ao lugar da ocupação do 
catador de material reciclável no mercado de trabalho e nos sistemas de gestão 
municipal de resíduos sólidos urbanos. A lei vem cumprindo papel social triplamente 
mobilizador: de parcelas do movimento social ambientalista, das lutas do movimento 
social dos catadores em favor da inclusão produtiva da categoria ocupacional 
em sistemas públicos de coleta seletiva e na cadeia produtiva da reciclagem, por 
meio de microempreendimentos estruturados em cooperativas e associações, e de 
setores econômicos ligados às indústrias da reciclagem, uma vez que, conforme 

2. As informações empíricas foram produzidas por estudantes de geografia da Ufal, Carlos Antonio Gregório de Oliveira 
Junior, Gesyca Patrícia da Silva Santos, Iris Lisiê Gomes Neto e Rôse Meire Dias dos Santos, no contexto do grupo de 
pesquisa “Cooperativismo de Catadores em Alagoas”, mediante subsídios de bolsas de iniciação científica do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas 
(Fapeal), no período 2011-2013. Contou-se também com a participação de Mônica Melo, na condição de mestranda 
do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Ufal.
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indicação do Ministério das Cidades (Brasil, 2005), 80% dos materiais utilizados 
nas indústrias de reciclagem são coletados por catadores de materiais recicláveis.

A PNRS apresenta-se como relevante conquista do movimento social e 
inscreve novas inflexões no mundo do trabalho de 800 mil catadores, segundo 
número estimado pelo Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis 
(MNCR). A entidade, hoje, assume o protagonismo como ator social de políticas 
municipais de gestão pública de resíduos sólidos urbanos domésticos. Protagonismo, 
diga-se, de âmbito nacional e associado à Red Latinoamericana de Recicladores 
(Red Lacre).3 Em que pese este fato, contudo, em 2012, conforme informações do 
próprio MNCR, apenas 10% dos catadores brasileiros encontravam-se organizados 
em cooperativas e associações. Em 2014, ano determinado pela PNRS para o 
encerramento de todos os lixões, não chegava a quarenta o número de municípios 
que contratam cooperativas de catadores para o trabalho da coleta seletiva. Apenas 
34% dos municípios já dispõem de Plano Municipal de Gerenciamento Integrado 
de Resíduos Sólidos.

A realidade mostra, portanto, que, a despeito do significativo caráter de 
mobilização social ancorado na PNRS, os desafios para o cumprimento de suas 
metas esbarram em determinações multifatoriais e de alta complexidade. Isto 
é, não apenas comportam múltiplas interações e retroações de fatores políticos, 
econômicos e socioculturais, mas também comportam antagonismos e concorrências 
entre os fatores. Dentro deste quadro desafiador estão alojados os esforços para 
a concretização de microempreendimentos estruturados no trabalho associativo, 
com capacidade para enfrentar a dura precariedade do trabalho e conduzir a 
autogestão nas direções da inclusão produtiva dos sujeitos. Tais desafios, por sua 
vez, se entrelaçam nos desafios à plena implantação da política pública de gestão 
integrada dos resíduos sólidos nos âmbitos municipais e estaduais. Com efeito, 
já estão identificados na literatura sobre políticas públicas os graves problemas 
engendrados nas lacunas entre a esfera da normatização de políticas no âmbito 
federal e a esfera da aplicação destas, em âmbito dos entes federados. Nesse cenário, 
a plena aplicabilidade da PNRS subordina-se às capacidades políticas e sociais 
presentes nas realidades territoriais determinadas. Sob tal perspectiva, os desafios 
ao cooperativismo de catadores de materiais recicláveis apresentam-se revestidos de 
complexa pluralidade e, assim, instigam os interesses de estudo das ciências sociais.

3. A Red Lacre, conforme informações, encontra-se integrada pelos seguintes países: Colômbia, Uruguai, Brasil, Peru, Chile, 
Argentina, Costa Rica, Porto Rico, Paraguai, Bolívia, Nicarágua, Equador, Panamá, Guatemala, Venezuela e República 
Dominicana. Disponível em: <http://www.redrecicladores.net/pt/>. 
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2 COOPERATIVISMO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS

Do que é possível extrair dos estudos sobre o tema, as práticas sociais exitosas 
de organização do trabalho autogestionário requerido ao cooperativismo de 
catadores buscam combinar a positivação da identidade dos sujeitos e da noção 
de pertencimento ao coletivo com a capacitação técnica voltada para a economia de 
mercado e a cultura empreendedora. O que os êxitos mostram é que a promoção 
de programas e ações integrados de capacitação em tecnologias próprias de coleta 
seletiva, separação, limpeza, prensagem e acondicionamento dos materiais necessita 
estar entrelaçada a processos de resgate da cidadania e da autoestima dos quais 
depende a transformação cultural, social e política dos cooperados.

O economista Márcio Magera, autor de um dos primeiros estudos acadêmicos 
no tema, apontou, em 2005, a importância das práticas sociais de organização de 
cooperativas como alternativas de dupla relevância. Primeiro, a relevância ambiental, 
no reconhecimento da importância da contribuição do trabalho do catador para 
minimizar os impactos ambientais provocados pelo crescente descarte de objetos 
de consumo. Hoje está socialmente reconhecida a contribuição ambiental do 
trabalho do catador, sem o qual a situação dos lixões seria ainda pior do que é. 
A segunda relevância da organização do trabalho cooperado consiste no caráter 
socioeconômico das estruturas de trabalho coletivo como alternativa de inclusão 
produtiva de parcela social tradicionalmente marginalizada e estigmatizada. Já 
naquele estudo o autor destacara que a organização em associações ou cooperativas 
deve, necessariamente, ser acompanhada de processos integrados de transformação 
cultural, social e política dos seus membros (Magera, 2005).

O período entre 2001 e 2010 assistiu ao entrelaçamento de acontecimentos 
que interligaram as reivindicações do movimento social pela inclusão social dos 
catadores, representado pelo MNCR – em parceria com o Fórum Nacional Lixo 
e Cidadania –, cujo processo desembocou na publicação da PNRS. Este marco 
legal entretece significativas conquistas do movimento social dos catadores, pois 
a lei termina por constituir um conduto de conquistas trabalhistas do catador de 
material reciclável. Ainda mais, a PNRS vem se afirmando como ponto catalisador 
entre a indústria da reciclagem e a inclusão socioeconômica das cooperativas. Nesta 
condição, a lei e os respectivos instrumentos de aplicação imprimem possibilidades 
inovadoras de abertura de acesso à inclusão produtiva da categoria ocupacional 
de catador e diminuição das condições extremas de vulnerabilidade social a que 
está submetida.

São conhecidas experiências bem-sucedidas e malsucedidas de cooperativas. 
As variações estão enraizadas nas territorialidades de pertencimento dos 
empreendimentos, cujas singularidades imprimem a heterogeneidade interna 
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do universo das cooperativas e associações ligadas à indústria da reciclagem. Há 
cooperativas que transpõem imensas dificuldades, tanto interna como externamente, 
e estão conseguindo se efetivar como alternativa de inclusão produtiva do grupo de 
pertencimento. Há estruturas coletivas que sobrevivem à custa de apoios de cunhos 
assistencialistas e inibem o deslanchar de processos de autonomização. Há, ainda, 
grupos que sobrevivem sob completa dependência de entidades da sociedade civil 
e/ou de grupos econômicos.

A indução ao cooperativismo apresenta-se como parte do corpo de políticas 
públicas de inclusão social do governo federal, com estrutura institucional encabeçada 
pelo Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de 
Materiais Reutilizáveis e Recicláveis (Ciisc), integrado por um conjunto de ministérios 
e secretarias executivas, como a Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes). 
Definido por decreto, o Ciisc se interliga com amplo leque de parcerias de empresas 
públicas e de agências financeiras. O MNCR e a organização não governamental 
(ONG) representante do setor industrial, Compromisso Empresarial para Reciclagem 
(Cempre), têm lugar no Ciisc como convidados. A secretaria executiva do comitê 
integra os programas de governo Brasil sem Miséria, o Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) e, mais recentemente, o Programa Nacional de Fomento às 
Cooperativas de Trabalho (Pronacoop). Em síntese, o Ciisc aparenta afigurar um 
grande fórum de indução ao cooperativismo e de mediação dos conflitos de interesses 
sociais envolvidos no tema. Desse modo, grande parte dos equipamentos existentes 
nos galpões de reciclagem e mesmo as edificações de galpões mais recentes foram, em 
grande parte, financiadas por projetos inscritos nesse arranjo institucional voltado 
para a indução de microempreendimentos de coleta e triagem de material reciclável. 
Acrescenta-se, ainda no campo governamental, o papel do Ipea na elaboração de 
estudos e diagnósticos sobre a temática (Ipea, 2013).

No leque de apoios técnico-científicos dedicados à produção de conhecimento 
na temática de cooperativas populares, cabe o realce à implantação em diversos 
centros universitários de projetos de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas 
Populares (ITCPs). Dentro da heterogeneidade de práticas prevalece o entendimento 
comum de que os apoios financeiros, técnicos e administrativos às cooperativas 
devem, impreterivelmente, estar interassociados a ações de promoção à dignificação e 
à formalização do trabalho de catador. Não se pode, por fim, deixar de mencionar a 
presença de agências internacionais de financiamento, como o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), bem como de entidades internacionais, como a 
Fundação Avina, em projetos de fomento do cooperativismo com inclusão produtiva 
dos seus sujeitos, aparentemente exitosos.

A política pública de indução ao cooperativismo dos catadores, presidida 
pelo governo federal, sustenta-se sobre dois pilares programáticos: a inclusão 
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social produtiva das cooperativas e o atendimento às demandas da indústria da 
reciclagem. Nestas bases programáticas, a PNRS representa um divisor de águas 
para os catadores, trazendo novos elementos desafiadores para a profissionalização 
da categoria ocupacional, os quais se prefiguram como processos de metamorfose 
social da condição de objetos do assistencialismo para a condição de sujeitos 
microempreendedores coletivos e autogestionários.

Para tanto, as políticas públicas de indução a cooperativas não podem ser 
formuladas dissociadas do conhecimento profundo das demandas de acumulação 
ampliada do capital da cadeia produtiva da reciclagem. A coleta seletiva e a 
triagem dos materiais consistem na porta de entrada de várias cadeias produtivas 
da reciclagem, vindo a ser os únicos trabalhos de força braçal no interior de 
processos industriais portadores de vultosos recursos aplicados em pesquisa e 
desenvolvimento (P&D) para impulsionar a inovação em equipamentos 
tecnológicos. Nessa etapa inicial, a tecnologia instalada está restrita a veículos de 
coleta e instrumentos de triagem e enfardamento preparatório para a comercialização 
dos materiais. Aumentar a capacidade de agregação de valor na comercialização dos  
materiais é uma das principais reivindicações do MNCR. Esta se traduz em um 
enorme desafio no contexto de um sistema de preços dos materiais subordinado a 
variações sazonais, segundo determinações das próprias indústrias transformadoras; 
preços estes seguidos por sistemas de comercialização marcadamente cartelizados.

Sob tais condições, a capacidade de sustentação das práticas cooperativistas depende 
diretamente de suportes educacional e tecnológico, operados mediante projetos de 
desenvolvimento de empreendimentos solidários com tecnologia social. A incubação 
do cooperativismo com apropriação e o acesso às tecnologias sociais referidas às 
cadeias produtivas da reciclagem de resíduos sólidos domésticos correspondem a 
projetos de intervenção social, nos quais estão em jogo dinâmicas do inconsciente 
social ou de símbolos mentais dos sujeitos para quem são dirigidos os projetos.

O conhecimento da subjetividade e da dimensão simbólica ganha importância 
para a positivação de respostas sociais a programas de inclusão social de grupos 
vulneráveis, mediante estratégias participativas de apropriação de tecnologia social. 
Os progressos na inovação tecnológica necessitam ampliar a própria racionalidade 
tecnocientífica e se voltar para invenções tecnológicas direcionadas para os horizontes 
da inclusão social.

Isso pressupõe, o reconhecimento das características territoriais dos processos 
sociais que implicam a edificação de microempreendimentos coletivos e solidários. 
É preciso levar em conta que o processo de acesso à inclusão produtiva corresponde 
à travessia de estruturas cristalizadas na identidade da exclusão social, como 
ressentimentos guardados em dimensões profundas da subjetividade dos indivíduos 
e manifestados na cotidianidade da vida pessoal, coletiva e de trabalho. Sabe-se 
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que as especificidades de cada elemento estruturante das cadeias da exclusão fixam 
uma identidade social específica moldada na privação e, muito particularmente, na 
privação aos direitos sociais. Pierre Ansart observa, por exemplo, que frustração de 
longa duração, geralmente intergeracional, alimenta a percepção de uma injustiça 
“natural” contra a qual não se tem o poder de reagir. A sensação de impotência para 
exprimir de forma ativa tais sentimentos seria motor de reprodução da humildade 
resignada (Ansart, 2004). Daí resulta que a identidade de deficit de direitos de 
cidadania, forjada na privação e nas agudas urgências à sobrevivência física e à 
reprodução da vida, alimenta percepções ambíguas dos catadores quanto ao seu 
lugar na sociedade local, na cidade em que vivem e no mundo do trabalho.

Nesse sentido, o fomento do cooperativismo solidário com apropriação de 
tecnologia social voltada à emancipação dos sujeitos corresponde a um processo 
social para o qual se requer o conhecimento dos constructos (símbolos mentais) 
constituintes da identidade da privação material e de direitos. Estão em questão 
processos sociais complexos de metamorfose da identidade da exclusão social para 
a identidade que se percebe portadora de direitos de inclusão produtiva, no caso 
dos catadores, nos sistemas públicos de coleta seletiva e na cadeia produtiva local 
da reciclagem.

Com efeito, as práticas sociais exitosas de organização do cooperativismo 
autogestionário de catadores de materiais recicláveis combinam a positivação 
da identidade dos sujeitos e do pertencimento ao coletivo com tecnologia social 
e viabilidade econômica. Assim, as alternativas de promoção socioeconômica, 
mediante programas e ações integrados de capacitação e tecnologias próprias 
para a separação, limpeza, prensagem e acondicionamento dos resíduos, estão, 
indissociavelmente, entretecidas em processos integrados de transformação cultural, 
social e política dos cooperados, por meio de processos de resgate da cidadania e 
da autoestima.

3 COOPERATIVISMO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS EM MACEIÓ

Os horizontes de inclusão produtiva dos catadores de materiais recicláveis que 
trabalham na cidade de Maceió e no estado de Alagoas como um todo estão 
referenciados nos obstáculos e nas oportunidades existentes na territorialidade 
local. Isso reafirma que as políticas de indução ao cooperativismo precisam ser 
concebidas à luz das particularidades da realidade local. Nela estão guardadas as 
condições mais favoráveis e os obstáculos mais resistentes à realização de ações com 
alcance de respostas sociais positivas.

Ao lado do Maranhão, o estado de Alagoas apresenta os piores indicadores em 
todas as estatísticas nacionais de desenvolvimento social. Ainda persiste no território 
a historicidade das relações sociais e de poder cunhadas na tríade patrimonialismo, 
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clientelismo e paternalismo, cujos fatores são fontes de alimentação da enorme 
desigualdade na distribuição social da riqueza, do solo e das oportunidades, assim 
como do alto deficit de cidadania. O parque industrial estadual é incipiente e 
centralizado na mesorregião Leste Alagoano, sendo o setor sucroalcooleiro responsável 
por 90% das exportações do estado. Conforme o Atlas do Desenvolvimento 
Humano no Brasil (Pnud, Ipea e FJP, 2013), quase 60% da população do estado 
pertencem ao estrato social de vulneráveis à pobreza. No âmbito educacional, 
mesmo acompanhando a evolução dos indicadores nacionais, mais da metade 
da população acima de 18 anos de idade (51%) não possui o nível fundamental 
completo e somente 7% da população possuem diploma de nível superior. No 
universo de jovens entre 15 e 24 anos, aproximadamente 22% pertencem à categoria 
dos que não estudam nem trabalham. Reforça o quadro da desigualdade social 
a estrutura do preconceito social e racial que se revela, por exemplo, no fato de 
Alagoas apresentar os maiores índices nacionais de violência contra negros.4

As oligarquias políticas de clãs – ao que Oliveira (2003) chama jocosamente 
de “cunhadismo” e/ou “primismo” – estruturam o sistema alagoano de gestão 
pública como uma espécie de domínio particular de compadrios, cuja inépcia fere 
os fundamentos do ordenamento territorial democrático, atuando decisivamente 
na reprodução dos débeis indicadores de desenvolvimento humano e social do 
estado. O sistema patrimonialista de uso do território acabou por consolidar uma 
estrutura de poder político marcado por fragilidade institucional e pautado no 
conservadorismo a mudanças sociais.

Neste cenário, as políticas públicas de gestão integrada de resíduos sólidos, 
concretamente, inexistem no estado. Em Maceió, o índice de aproveitamento de material 
reciclável está na ordem de 3%. Praticamente todo o material reciclável coletado em 
Alagoas é comercializado para outros estados do Nordeste, nos quais há indústrias de 
reciclagem intermediária. O MNCR não tem base nem expressão política no estado 
de Alagoas, embora esteja presente em estados vizinhos, como Sergipe e Pernambuco. 
A prefeitura municipal de Maceió interditou o lixão municipal, em anos recentes, 
sem nenhum tipo de medida em relação às centenas de catadores que lá trabalhavam. 
Contra esta violência, houve práticas de resistência com manifestações públicas, porém 
de pouquíssima visibilidade. No quadro geral da débil empregabilidade e predomínio 
do trabalho informal, está visível o aumento do número de catadores que trabalham 
isoladamente nas ruas da cidade e vendem o material coletado a sucateiros.

Há em Maceió três cooperativas de catadores de materiais recicláveis, todas 
cadastradas no Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária do 
Ministério do Trabalho e Emprego (Sies/MTE), conforme demonstrado a seguir.

4. Disponível em: <http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/11/alagoas-e-o-estado-mais-violento-para-negros-no-
brasil-aponta-ipea.html>. 
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A Cooperativa dos Catadores da Vila Emater (Coopvila), vinculada a 
uma ONG, apresenta dinâmicas particulares de organização não abarcadas por 
este estudo.

A Cooplum foi criada em 2001 pela Superintendência de Limpeza Urbana 
(Slum). No horizonte do planejamento do encerramento do lixão, era preciso que 
a prefeitura municipal apresentasse alguma alternativa aos catadores; o que veio 
a ocorrer, porém de forma inexpressiva. Dos cerca de setecentos trabalhadores 
do lixão, a Cooplum absorvera apenas dezesseis cooperados, até 2012. O galpão 
de triagem e enfardamento está em terreno cedido pela prefeitura municipal de 
Maceió em regime de comodato, e a área apresenta visíveis evidências de riscos 
ambientais. O terreno possui grande declividade; em períodos de chuva ocorrem 
deslizamentos de lama que atingem o galpão e danificam os materiais, porque 
este é aberto, sem paredes, de tamanho insuficiente para abrigar todo o material, 
e parte dele também fica a céu aberto (figura 1).

FIGURA 1
Galpão da Cooplum

Fonte: Grupo de pesquisa Cooperativismo de Catadores em Alagoas (Coopcatal).

Até 2012, a estrutura física do galpão era de precariedade extrema e o lugar 
apresentava alto teor de insalubridade: profusão de insetos misturada a perigos 
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iminentes com animais peçonhentos, devido à mata do entorno. Sem instalações 
adequadas de cozinha e refeitório, os cooperados eram obrigados a comer em meio 
aos materiais.

A declividade do terreno constitui dificuldade para o acesso dos poucos e 
precários carrinhos que descarregam no galpão o material da coleta porta a porta, 
o que agrava ainda mais os sobre-esforços de energia exigidos ao catador (figura 2). 
Até 2012, a Slum disponibilizava, duas vezes na semana, um caminhão para a coleta 
junto a grandes geradores. O maquinário de triagem disponível consistia em duas 
balanças mecânicas e uma balança digital, esta última doação da empresa Coca-Cola, 
mas não instalada devido a conflitos com a capacidade de energia elétrica ofertada 
no galpão. A única prensa também era manuseada pelas mulheres, apesar da enorme 
força física requerida. A falta de segurança do trabalho também está retratada nos 
parcos conhecimentos técnicos de manutenção de máquinas, na inexistência de 
equipamentos de proteção individual (EPIs) e no sistema ineficiente de armazenamento 
dos materiais, o que introduz ainda maiores dificuldades para a comercialização.

FIGURA 2
Cooplum: armazenamento de material para venda

Fonte: Grupo de pesquisa Coopcatal.
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O ganho mensal dos cooperados, em 2012, variava em torno de R$ 300. 
A gestão da Cooplum apresenta deficiências estruturais no controle de entrada e 
saída de materiais e na transparência da contabilidade. Os cooperados, por seu 
turno, possuem conhecimento irrisório sobre o sistema de trabalho em cooperativa, 
demonstrando desinteresse pelos modos de gestão do grupo, desmotivação para 
práticas de decisão coletiva e descrédito nas possibilidades de mudança da realidade 
vivenciada. Desse modo, a estabilização do grupo se mostra altamente desafiante. 
A situação que se manteve na Cooplum durante o exercício do projeto de extensão 
apresenta-se como retrato da observação de Magera (2005) em relação a situações 
em que os cooperativados se encontram em ambiente de dupla precariedade: nas 
condições do trabalho em si e nas relações de exploração pela própria cooperativa. 
A complexidade dos conflitos internos e das relações intersubjetivas prevalecentes 
na cooperativa atuou como impedimento para a continuidade do projeto de 
extensão, após 2012.

A terceira cooperativa, Cooprel, criada em 2003, é fruto da mobilização e 
de manifestações públicas de um grupo de garis demitidos da extinta companhia 
municipal beneficiadora de lixo, sem qualquer indenização trabalhista. Como 
resposta à mobilização, o grupo obteve do governo municipal a franquia de uso de 
um galpão para a criação da cooperativa (figura 3). A situação fundiária do imóvel 
é um mistério legal ainda por se descobrir. Soma-se que o galpão está localizado 
em via que se encontra em processo de rápido adensamento urbano. Um shopping 
center, um hipermercado e conjuntos habitacionais implantados pelo programa 
governamental Minha Casa Minha Vida (MCMV) animam a expansão urbana e 
a especulação imobiliária na área circunvizinha ao galpão.

O número de cooperados da Cooprel é altamente instável, entre dez 
e vinte pessoas. Do grupo original persistem apenas três pessoas. O Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), entidade integrante 
da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), assiste à Cooprel por meio 
de ações pontuais e emergenciais, sob formas diversas, pagando para isso uma 
taxa anual. Recentemente o Sescoop arcou com reformas na área de convivência 
e dos sanitários do galpão. Entretanto, a estrutura geral do galpão se mantém em 
condições inadequadas de utilização.

O Sescoop tem o controle não só da contabilidade mas também da própria 
existência jurídica da cooperativa, e o exerce segundo lógicas de manutenção do 
assistencialismo. Isto está retratado tanto na má qualidade da assessoria contábil 
quanto na indiferença dos cooperados às questões fiscais do empreendimento. 
Por ocasião de apresentação de projeto de financiamento de equipamentos para 
a Fundação Banco do Brasil, ligado ao projeto de extensão, a cooperativa tomou 
ciência da situação de inadimplência em que se encontrava na Receita Federal, 
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por falta de declaração anual dos impostos. Para regularizar a situação com o 
fisco, pesadas multas foram arcadas pelo Sescoop, após muitas negociações. 
O desconhecimento, somado à resistência dos cooperados para entender as exigências 
jurídicas de funcionamento do empreendimento, termina por alimentar os vínculos 
assistencialistas com o Sescoop, os quais se prolongam nas relações com o poder 
público e agentes econômicos. Tal círculo vicioso contraria frontalmente as condições 
de construção da autogestão do empreendimento.

FIGURA 3
Fachada da Cooprel

Fonte: Grupo de pesquisa Coopcatal.

Além de caminhão cedido pela companhia de coleta de lixo, duas vezes por 
semana, para coleta junto a grandes geradores, a coleta porta a porta é executada com 
técnicas rudimentares (carrinho de mão). Para a triagem do material, a cooperativa 
conta com uma esteira considerada imprópria pelos cooperados, que, desta maneira, 
a utilizam como bancada para a separação dos materiais. Para a compactação destes 
há uma prensa, que apresenta problemas recorrentes de manutenção. Os EPIs 
praticamente inexistem na rotina de trabalho; quando há, são pontuais e frutos de 
doações esporádicas e irregulares por parte de entidades e empresas. Na ausência de 
sistema público implantado, a coleta seletiva porta a porta é praticada em caráter 
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espontâneo, sustentado na sensibilidade da população ao tema da reciclagem do 
lixo doméstico.

FIGURA 4
Galpão da Cooprel

Fonte: Grupo de pesquisa Coopcatal.

A Cooprel também sobrevive sobre uma corda muito frágil de dificuldades 
organizativas estruturais, impeditivas ao alcance da autogestão. Ainda que apresentem 
um quadro mais favorável de participação nas discussões dos problemas do coletivo, 
porque reconhecem a importância da união do grupo, os cooperados resistem à 
disciplina de formalização das discussões a respeito de conflitos que permeiam o 
cotidiano, o que acaba por alimentar desconfianças dentro do coletivo. Resistência 
correlata apresenta-se para a formalização do controle coletivo das vendas e a 
transparência contábil. Isso acaba por alimentar elos de dependência dos dirigentes 
da cooperativa aos compradores dos materiais, encadeados em fatores além da 
dimensão estritamente comercial. Com frequência, o comerciante atende a urgências 
financeiras da cooperativa e também pessoais, por exemplo, mediante empréstimos.

O acompanhamento do trabalho cotidiano da Cooprel permitiu detectar 
a percepção dos cooperados quanto às principais dificuldades enfrentadas pelo 
coletivo. O valor pago pelo trabalho é a queixa mais recorrente, na qual estão 
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verbalizadas não só as carências materiais mas também, e acima de tudo, os 
significados negativos que comprometem a dignidade do trabalho e provocam a 
depreciação da identidade ocupacional.

A precária condição de locomoção dos carrinhos utilizados na coleta dos materiais 
aparece como a segunda queixa principal, seja por causa do peso da carga transportada, 
que chega a 300 kg, pela exigência de sobre-esforço desmesurado, ou pelas dificuldades 
na manutenção mecânica dos carrinhos (encaixe de peças e calibragem dos pneus). 
As queixas também recaem sobre as longas distâncias entre as áreas de coleta seletiva 
e o diminuto número de cooperados para cumpri-las, acarretando duras e exaustivas 
condições de trabalho. Sobrepõe-se a isso a percepção da vulnerabilidade aos riscos 
de vida advindos do tráfego dos carrinhos em meio ao trânsito de carros, ônibus e 
caminhões. A percepção deste risco confrontada com a coercitiva vivência cotidiana 
de vulnerabilidade associa-se a profundos sentimentos de medo, de desrespeito social 
e de desproteção.

A falta de separação correta do material por parte dos moradores das áreas de 
coleta seletiva também é queixa recorrente. Muito “lixo” misturado aos materiais, 
além de depor gravemente contra patamares mínimos de salubridade da triagem, 
interfere diretamente na produtividade do trabalho. Os cooperados ressentem-se 
da parca visibilidade social da cooperativa diante da inexistência de política pública 
de coleta seletiva e educação ambiental.

Finalmente, as queixas dos cooperados se dirigem à própria organização 
interna, sobretudo quanto à prática recorrente do que denominam queima de 
ponto. Quer dizer, o não cumprimento do programa de áreas da coleta porta 
a porta. Há o reconhecimento das consequências da indisciplina individual na 
diminuição do volume de material coletado, como também nos prejuízos que 
trazem à relação dos moradores com a cooperativa. Há clareza de que faltas em 
relação ao caráter individual comprometem o coletivo e “o nome da cooperativa”. 
Ou seja, comprometem o sistema de doação do material para a coleta seletiva, 
porque os moradores deixam de separar e guardar os resíduos recicláveis para a 
cooperativa, descartando-os para a coleta por catadores avulsos, os quais, por sua 
vez, são percebidos pelos cooperados como concorrentes.

Em comum às duas cooperativas, está a precariedade extrema. Os próprios 
nomes das cooperativas “de lixo”, e não de materiais recicláveis, indicam as condições 
da reprodução social. O trabalho aprisionado nos estágios mais primitivos do 
processo da reciclagem ainda sofre largos obstáculos para a apropriação de tecnologias 
que possibilitem a agregação de valor na comercialização dos materiais. As duas 
cooperativas retratam o que Singer (2008) e Singer e Souza (2003) observam a 
respeito de cooperativas populares que patinam na precariedade e assim podem se 
manter por anos a fio. As condições de instalação do cooperativismo na Cooplum 
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e na Cooprel caracterizam-se como decisivamente contrárias ao incremento da 
renda e da própria sustentabilidade dos empreendimentos, em cujos coletivos 
predominam a desmotivação, a baixa autoestima, o deficit de cidadania e a sua 
rotatividade. A título de ilustração, apresentamos uma referência dos preços de 
venda dos materiais nas duas cooperativas, em novembro de 2012 (tabela 1). Os 
materiais estão designados de acordo com as nominações utilizadas pelos cooperados.

TABELA 1
Preços praticados na venda de materiais pela Cooprel e Cooplum (Maceió, nov./2012)
(Em R$/kg)

Material Cooprel Cooplum

Alumínio 1,90 2,60

Apara (papel) 0,15 0,20

Balde e bacia 0,50 0,55

Cacareco fino 0,80 1,00

Cano _ 0,30

Cadeira (PVC) _ 0,90

Cobre 9,00 9,00

Detergente (embalagem) ou PET Pinho 0,20 0,30

Ferro 0,20 0,16

Jornal 0,20 0,13

Papelão 0,15 0,15

PET branco 0,75 0,90

Plástico mole 0,50 0,50

Plástico colorido 0,80 _

Plástico preto _ 0,30

PET verde e azul 0,60 0,90

PET óleo 0,20 0,30

PET vinagre 0,30 0,30

PET sopro branco 1,00 _

PET colorido 0,80 _

Vidro unidade 0,20 0,15

Vidro quebrado 0,04 0,04

Fonte: Projeto de Pesquisa Cooperativismo, Tecnologia Social e Inclusão Produtiva de Catadores de Materiais Recicláveis.

4 OFICINAS DE TRABALHO

Este quadro parcial de referências construído ao longo da extensão embasou as 
oficinas de trabalho realizadas com as cooperativas, nas quais os cooperados eram 
estimulados a discutir os problemas, seus motivos e como enfrentá-los. É interessante 
observar uma tendência acentuada para colocar os problemas da realidade objetiva 



262 Catadores de Materiais Recicláveis: um encontro nacional

no campo das intersubjetividades das relações pessoais, nas quais os sentimentos são 
soberanos absolutos, inibindo o raciocínio lógico. Coube à mediação redirecionar 
as discussões para a realidade objetiva comum ao coletivo, sempre enfatizando, 
nas palavras de um cooperado, que “a cooperativa é um pouco de cada um e as 
responsabilidades têm que ser divididas. Não é apenas a liderança que deve tomar 
as decisões, isso tem que ser feito em conjunto”.

FIGURA 5
Oficina de capacitação: espacialização das áreas cobertas pela coleta seletiva das 
cooperativas na cidade de Maceió

Fonte: Grupo de pesquisa Coopcatal.

Com essa conduta, o programa das oficinas se autoconstruiu ao longo da extensão 
sobre cinco temas pilares, os quais foram abordados com recursos visuais, projeção 
de vídeos e de material didático produzido pelo próprio projeto. As cooperativas 
receberam uma cópia em CD-ROM de todo o material projetado nas oficinas.

O primeiro pilar das oficinas assentou-se na PNRS e nas respectivas 
determinações da gestão pública de resíduos sólidos urbanos. Ênfase especial foi 
dada aos novos entendimentos que a lei confere à profissionalização do catador. 
No início do projeto, em 2011, os cooperados não sabiam da existência da lei, 
nem mesmo as diretorias de ambas as cooperativas. Desnecessário discorrer aqui 
a respeito da indispensabilidade do conhecimento da lei para que as cooperativas 
possam se posicionar publicamente como sujeitos detentores de direitos.
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O segundo pilar assentou-se na questão do cooperativismo, dos desafios 
subjetivos a cada cooperado para a construção coletiva, dos deveres e compromissos 
individuais e da força do coletivo na construção da autogestão. A concordância 
com os princípios do cooperativismo é generalizada. Entretanto, fatores ligados 
à frágil autoconfiança na capacidade dos grupos, a desconfianças veladas e nunca 
explicitadas, além de formas generalizadas de descrédito em si próprios, dos poderes 
constituídos, da sociedade envolvente em relação a possibilidades de mudança 
no quadro de trabalho e de vida, formam cenários muito desafiadores para a 
consolidação das cooperativas.

O terceiro pilar sustentou-se na questão da apropriação de tecnologias sociais 
que possibilitem melhorar as condições de inserção das cooperativas nas cadeias 
produtivas da reciclagem (comercialização e transformação). Fez parte deste trabalho 
a participação de dois representantes de cada cooperativa na Expocatadores 2012, 
cuja viagem foi franqueada por uma empresa nacional instalada em Alagoas. 
Os cooperados puderam conhecer inovações em instrumentos de trabalho, como 
os carrinhos motorizados, e tecnologias mais avançadas de triagem e de reciclagem, 
sem contar os ganhos adquiridos na assistência às palestras e trocas de experiências 
com outras cooperativas. No campo ainda das tecnologias sociais, não foi possível 
trabalhar coletivamente a questão contábil e de administração das cooperativas, 
por razões ainda a descobrir. É provável que motivos de fidelidade ao Sescoop 
tenham alimentado as resistências das diretorias das cooperativas às ofertas de 
auxílio nestes domínios.

O quarto pilar de sustentação das oficinas fixou-se na questão do mercado, 
agregação de valor e sistemas de venda em rede. A despeito de algumas tentativas 
voltadas para a formação de rede entre as três cooperativas, efetivamente pouco 
se avançou. Diversos fatores contribuíram como impedimentos, entre os quais 
caberia enfatizar, além das dificuldades de convergências entre as cooperativas, as 
relações mais profundas de dependência destas aos compradores dos materiais, os 
quais nem sempre coincidem para as três cooperativas.

O quinto pilar presente nas oficinas assentou-se no debate a respeito do 
movimento social dos catadores, na organização do MNCR e na dimensão política 
das conquistas coroadas na lei e dos desafios que necessitam ser enfrentados. 
O assunto provocou interesse, sempre que abordado, porém como algo distante 
da realidade vivida. A organização política dos catadores como sujeitos da política 
de resíduos sólidos ainda se coloca como ideia intangível no imaginário dos 
cooperados de Alagoas.
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QUADRO 1
Percepção do quadro situacional das cooperativas – um produto das oficinas 
de trabalho

O que temos? Como deve ser?

61 t por mês recolhem juntas as cooperativas. 300 t é o que a prefeitura precisa coletar por mês

Apenas uma parte dos bairros é atendida. Com a assinatura do contrato as cooperativas atendem a todo o bairro.

A maior parte do material recolhido pelas 
cooperativas vem de grandes empresas.

A maior parte do material recolhido pelas cooperativas deve ser das residências.

A Cooplum possuí menos de vinte cooperados. Uma cooperativa necessita de, no mínimo, vinte pessoas para funcionar.

A cooperativa realiza cinco serviços, mas só 
recebe pela venda do material coletado.

O ideal seria a cooperativa receber por todos os serviços realizados: educação 
ambiental, coleta nas residências, coleta em grandes doadores e processamento 
do material.

Elaboração da autora. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A reciclagem torna-se cada vez mais indispensável em uma sociedade consumista que 
produz toneladas de lixo e acaba por degradar o meio ambiente, de onde retira tudo 
o que necessita para sobreviver. Incluem-se neste quadro as profundas transformações 
no mercado de trabalho, de braços dados com a revolução tecnológica e o declínio 
da empregabilidade formal; por conseguinte, novas alternativas de organização 
social do trabalho. Este cenário alicerça a relevância da categoria ocupacional 
do catador de material reciclável e, por sua vez, a essencialidade da capacitação 
voltada para a apropriação tecnológica e para o cooperativismo, como abertura e 
pavimentação de caminhos para a travessia à inclusão social. Caminhos esses que 
convocam a compreensão dos constructos − símbolos mentais − constituintes da 
identidade da privação material e de direitos. Neles estão alojadas as percepções 
sociais de impotência diante das injustiças, bem como aquelas de liberação das 
travas de emancipação dos sujeitos, ou seja, a metamorfose da exclusão em inclusão 
social das cooperativas de catadores na cadeia do sistema municipal de gestão de 
resíduos sólidos urbanos e na produtiva local da reciclagem.

A incorporação da subjetividade e da dimensão simbólica dos sujeitos sociais 
a quem são destinados programas, projetos e ações em favor da inclusão social é 
reconhecida por economistas do próprio Banco Mundial (Kliksberg, 1993) como 
fator decisivo para a capacitação de respostas sociais significativas a programas 
e políticas de inclusão social. Neste sentido, a indução das políticas públicas 
de inclusão socioeconômica dos catadores necessita ser pensada como processo 
de metamorfose social, o que equivale à superação dos constructos mentais da 
exclusão social cristalizados nas estruturas da vida cotidiana pessoal, coletiva e de 
trabalho. A questão está em conhecer os nós górdios de cada elemento das cadeias 
estruturantes da exclusão e os labirintos que demarcam uma identidade social 
específica da privação; muito particularmente, a vivência da privação aos direitos 
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sociais como elemento da própria identidade. No campo das políticas públicas, 
o mau conhecimento dos constructos constituintes da identidade na privação 
material e de direitos responde, de acordo com diversos economistas (Kliksberg, 
1993), por incorreções das políticas sociais, cujas consequências mais graves se 
revelam nas fraquezas de respostas sociais aos programas e políticas concernentes.

De tudo isso se depreende que os processos de incubação do cooperativismo 
popular de reciclagem correspondem a processos sociais de médio a longo prazo, em 
geral compreendidos pela literatura em torno de dez anos, a depender das características 
particulares dos grupos e dos territórios nos quais se materializam. Deste conhecimento 
radicam as impropriedades de programas fundamentados sobre concepções pragmáticas 
que anseiam por respostas de curto prazo e por ações descontínuas e desarticuladas entre si.
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