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1 INTRODUÇÃO

Historicamente, a organização coletiva do trabalho é caracterizada por diversas 
práticas e formas organizacionais que têm por objetivo associar pessoas para 
produzir e reproduzir meios de vida com base em relações de reciprocidade e 
igualdade (Cunha, 2003). Os meios de organização do trabalho em associações 
e cooperativas têm impactado de forma crescente o desenvolvimento social e 
econômico de pessoas, organizações e territórios. No Brasil, grande parte destas 
organizações encontra-se no âmbito da economia solidária, das quais se destacam 
as associações e as cooperativas populares. Como aponta Silva Júnior (2004), 
por atuarem em um triplo plano (social, econômico e político), estas formas de 
associação são entendidas como empreendimentos econômicos solidários (EES) 
(Gaiger, 1996; 2003).

Neste segmento, encontram-se as cooperativas de reciclagem de resíduos que 
surgem no Brasil a partir da confluência de duas questões que assumem visibilidade 
na década de 1980: de uma parte, o fortalecimento do debate sobre o meio ambiente, 
a dimensão crescente do lixo produzido nas cidades e a necessidade de atenuar 
seus efeitos; de outra parte, a reestruturação econômica, com a globalização da 
produção e dos mercados produzindo milhares de desempregados e a tendência à 
precarização das relações de emprego e trabalho. É nesse contexto que a reciclagem 
se torna economicamente atraente para as indústrias, por reduzir os custos de 
transformação das matérias primas (Lima, 2010). Deve-se considerar ainda que 
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a destinação final dos resíduos sólidos se constitui na atualidade como um dos 
principais desafios ambientais para a sociedade, requerendo ações objetivas e 
práticas para a sua solução.

Neste sentido, as cooperativas de reciclagem, organizadas dentro dos princípios 
da economia solidária, foram configurando-se como uma alternativa de emprego, 
renda e inclusão profissional para um expressivo contingente de trabalhadores das 
cidades que se encontrava à margem do mercado formal de trabalho. No que diz 
respeito às características dos diferentes grupos populacionais que o constituem: 
são mulheres4 e homens que, em termos sociais, se restringem a populações que 
vivem situações de exclusão social, ou a operários, em geral de baixa qualificação 
e/ou escolarização e em faixas de idade mais avançadas. 

O fato é que esse grupo, com o passar dos anos, por meio da organização 
política e da construção de pautas e reivindicações próprias, consolidou-se como um 
importante segmento social de trabalho. Uma das grandes conquistas do MNCR 
foi ter, em 2002, sua prática laboral reconhecida pela Classificação Brasileira de 
Ocupações (CBO), por meio do código 5.192: Trabalhadores da Coleta e Seleção 
de Material Reciclável, com a seguinte descrição:

os trabalhadores da coleta e seleção de material reciclável são responsáveis por coletar 
material reciclável e reaproveitável, vender material coletado, selecionar material 
coletado, preparar o material para expedição, realizar manutenção do ambiente e 
equipamentos de trabalho, divulgar o trabalho de reciclagem, administrar o trabalho 
e trabalhar com segurança.5

Essas e outras importantes conquistas, como a criação da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS), de 2010, bem como o desafio da maioria dos 
trabalhadores6 de não estar ligado a nenhum processo social organizativo (associação 
e/ou cooperativa) impõem aos catadores a necessidade de buscarem intensificar a 
estratégia de consolidação de EES como cooperativas e associações no aprimoramento 
de suas atividades de coleta, separação, beneficiamento e comercialização de 
resíduos recicláveis. Atenderiam, assim, às exigências e condições do mercado 
da reciclagem, tendo em vista a conquista de sua autonomia e os impactos desta 
categoria profissional na sustentabilidade socioambiental.

Este capítulo apresenta uma abordagem inspirada em estudos voltados para 
o debate teórico conceitual desses empreendimentos, buscando entendê-los em 
suas manifestações e arranjos organizacionais internos em diálogo com a sociedade 

4. Segundo dados do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR), estima-se que cerca de 69% 
desse contingente de trabalhadores seja composto por mulheres. Disponível em: <www.mncr.org.br>.
5. Disponível em: <http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/ResultadoOcupacaoMovimentacao.jsf>. Acesso 
em: 5 jan. 2016. 
6. O MNCR estima que, dos cerca de 800 mil catadores existentes no país, um quarto esteja organizado em associações 
e cooperativas. Disponível em: <www.mncr.org.br>.
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(França Filho, 2002; Gaiger, 1996; 2002; Singer, 2000). O propósito deste texto é 
contribuir para o debate sobre a formação e a dinâmica desses empreendimentos 
em seus desafios e potencialidades na interface com os princípios da economia 
solidária, uma vez que é exigida dos(as) catadores(as) a prática da autogestão 
para que exerçam plenamente as funções e as atribuições relativas às atividades da 
associação ou cooperativa.

2 ECONOMIA SOLIDÁRIA: NOTAS TEÓRICAS 

Atualmente, existe uma multiplicidade de conceitos e um intenso debate sobre as 
questões constitutivas e os processos inerentes à economia solidária, por ser esta um 
fenômeno que apresenta características muito distintas e contraditórias quando se 
pensa nas suas várias manifestações, o que torna difícil sua caracterização. Ela pode 
ser vista como um setor econômico em que a dimensão social é tão importante 
quanto a econômica (Cunha, 2003). Um modo de produção composto por empresas 
solidárias no qual não há a separação entre trabalho e posse dos meios de produção 
(Singer, 2005). A economia solidária pode ser entendida, ainda, como o “conjunto 
de atividades econômicas – de produção, distribuição, consumo, poupança e 
crédito – organizadas e realizadas solidariamente por trabalhadores (as) sob a forma 
coletiva e autogestionária” (Anteag, 2009). De acordo com o Fórum Brasileiro de 
Economia Solidária (FBES), tal economia pode ser um poderoso instrumento de 
combate à exclusão social ao se apresentar como alternativa viável para a geração 
de trabalho e renda, ao propor uma organização da produção e da reprodução da 
sociedade que contribui para a superação das desigualdades sociais, difundindo 
valores como a solidariedade, a cooperação e a autogestão.7

Conforme Gaiger (2002), as organizações que surgem no contexto de 
economia solidária, denominadas EES, compreendem as diversas modalidades 
de organização econômica, originadas da livre associação dos trabalhadores, com 
base em princípios de autogestão, cooperação, eficiência e viabilidade. Os EES 
aglutinam indivíduos excluídos do mercado de trabalho, ou movidos por ideais 
societários, à procura de alternativas coletivas de sobrevivência. Em seus setores de 
atividade, apresentam-se sob a forma de associações, cooperativas e empresas de 
autogestão e combinam suas atividades econômicas com ações de cunho educativo 
e cultural, valorizando o sentido da comunidade de trabalho e o compromisso com 
a coletividade social em que se inserem.

Sob esses princípios, as cooperativas de reciclagem vêm se difundindo de 
maneira importante como alternativa para resolver um problema com desafiantes 
dimensões: a dimensão social dos catadores; e a ambiental do lixo, por meio do apoio 

7. Disponível em: <http://www.fbes.org.br/index.php? option=com_content&task=view&id=63&Itemid=60>. Acesso 
em: 18 jul. 2014.
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à economia solidária. Apesar de ainda ser pouco representativa no conjunto das 
atividades de economia solidária,8 a coleta de material reciclável adquire relevância 
enquanto um dos segmentos de expansão mais acelerada nos últimos anos, já que 
a grande maioria dos empreendimentos – em torno de 93,2% – foi criada nos 
últimos doze anos (Schiochet e Brandes, 2009 apud Wirth, 2010).

Independentemente da ótica, é possível afirmar que a base da economia 
solidária é composta por três princípios (solidariedade, cooperação e autogestão) 
e atua diretamente nos processos de exclusão e marginalização social.

Para Singer (2000), a solidariedade da economia só pode se realizar se ela 
for organizada igualitariamente pelos que se associam para produzir, comerciar, 
consumir ou poupar. A chave dessa proposta é a associação entre iguais, em 
vez do contrato entre desiguais. Ou seja, cada sócio tem a mesma parcela de 
capital e o mesmo direito ao voto em todas as decisões. Para Carvalho (2006), o 
empreendimento solidário dá ao trabalhador a condição de ser proprietário e gestor 
do negócio, com possibilidade de decidir em favor do coletivo. A distribuição dos 
resultados do trabalho de forma equitativa ou conforme a contribuição individual 
conjuga motivações e interesses comuns. É sob esses aspectos que analisamos 23 
cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis em Belo Horizonte 
e sua região metropolitana (RM). 

3 COOPERATIVAS E ASSOCIAÇÕES DE CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

Criada em 2003 na esteira da consolidação da agenda da economia solidária no país, 
a Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes) – que conta, entre outros, 
com recursos diretos do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – apoia os 
EES, especialmente por meio de suporte para o fortalecimento dos seus processos 
organizativos e de capacitação. Em edital de chamada pública de 2011, o Insea9 
teve aprovada parceria com a Senaes/MTE para a execução do projeto Reciclando 
Oportunidades – Gerando Renda e Cidadania. Este projeto tem como área de 
abrangência territorial o município de Belo Horizonte e alguns municípios da RM 
da capital, com duração de 36 meses, e:

busca, através de ampliação e do fortalecimento dos programas de coleta seletiva, criar 
alternativas para a inserção de catadores informais ao associativismo/cooperativismo 
nos empreendimentos vinculados à Redesol [Central Cooperativa Rede Solidária 
de Trabalhadores de Materiais Recicláveis] e à Rede Cataunidos [Cooperativa 

8. De acordo com o Sistema Nacional de Informações em Economia Solidária (Sies) de 2007, a coleta de material 
reciclável representa 1,7% do total dos empreendimentos mapeados (Gaiger, 2007). 
9. O Insea é uma organização da sociedade civil de interesse público (Oscip), com atuação em âmbito nacional na 
prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica para a criação e o desenvolvimento de modelos de gestão 
ambiental, com o foco na inclusão produtiva de catadores de materiais recicláveis e da população em situação de rua. 
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de Reciclagem dos Catadores da Rede de Economia Solidária], promovendo o 
fortalecimento organizativo, ampliação do potencial de processamento dos recicláveis, 
aumento da renda e a melhoria das condições de trabalho, uma medida socioambiental 
no combate à pobreza (Insea, 2014, p. 5).

Minas Gerais é um estado expressivo em número de organizações de catadores, 
tendo sua capital, Belo Horizonte, se tornado uma das precursoras nesse processo 
de organização quando, em 1990, com o apoio da Pastoral de Rua, foi constituída a 
Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável (Asmare). 
O estado tornou-se assim referência na organização do trabalho de catadores de materiais 
recicláveis em centros urbanos. Atualmente existem em Minas Gerais aproximadamente 
oitenta associações e/ou cooperativas de catadores organizadas em sete redes10 de 
comercialização, formalizadas ou em processo de formalização. Este capítulo contempla 
os 23 empreendimentos situados na RM de Belo Horizonte, constituintes da 
Redesol e da Rede Cataunidos, que integram o projeto Reciclando Oportunidades.

O Insea, em sua ação de trabalho, tem consolidado como metodologia a prática 
da pesquisa-ação (Thiollent, 1986). De natureza qualitativa, a pesquisa-ação é uma 
ferramenta aplicada com caráter participativo que busca descrever uma situação-problema 
baseada na verbalização dos diferentes atores envolvidos. É, portanto, uma maneira 
de se fazer pesquisa em que o pesquisador também é uma pessoa com conhecimento 
prático no tema e deseja melhorar a compreensão desta prática. Barbier (2002) 
destaca que a pesquisa-ação enquanto ferramenta metodológica realizada por meio 
do agir comunicativo e participativo favorece o compartilhamento de saberes, além 
de tecer uma estrutura relacional de confiança e comprometimento com os sujeitos 
que integram a realidade a ser transformada. O objeto da pesquisa-ação, nesse caso, 
consiste em resolver ou, pelo menos, esclarecer os problemas da situação observada. 
Há, durante o processo, um acompanhamento das decisões, das ações e de toda a 
atividade intencional dos atores da situação. Sob esse enfoque, a pesquisa não se 
limita a uma forma de ação, mas visa aumentar o conhecimento dos pesquisadores 
e o nível de consciência das pessoas e dos grupos envolvidos.

A partir dessa perspectiva metodológica, uma equipe envolvendo os campos 
de antropologia, sociologia, história, psicologia, biologia e engenharia ambiental foi 
constituída a fim de atuar de forma interdisciplinar nas associações e cooperativas 
contempladas no projeto. Para a efetivação do objetivo proposto, a equipe deve buscar 
garantir o protagonismo dos trabalhadores, promovendo a melhoria de suas condições 
de vida a partir da inclusão socioprodutiva. Busca-se, assim, garantir a capacitação 

10. As redes solidárias consistem em uma estratégia de organização das cooperativas e associações de caráter econômico 
e social para inserção destas no mercado da reciclagem.
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técnica destes para que possam promover a autogestão dos empreendimentos 
aos quais se encontram filiados, bem como o aprimoramento de estratégias de 
organização das práticas de logística e comercialização que possibilite o acréscimo de 
renda e a melhoria nas condições de vida. Os procedimentos metodológicos adotados 
neste capítulo empregaram ainda: revisão bibliográfica, análise de documentos 
pesquisados na internet, como leis, decretos e regulamentações, assim como de 
materiais e documentos elaborados ao longo do projeto Reciclando Oportunidades.

Os EES de catadores estão localizados em catorze municípios da RM: Baldim, 
Betim, Caeté, Contagem, Ibirité, Igarapé, Itaúna, Matozinhos, Raposos, Ribeirão 
das Neves, Nova Lima, Sete Lagoas, Vespasiano e Belo Horizonte. De acordo com 
o plano de trabalho estabelecido, a equipe se dividiu entre os municípios para 
acompanhar os empreendimentos existentes em cada um. Alguns municípios 
possuem mais de um EES, como Contagem, Vespasiano e em particular Belo 
Horizonte, que concentra o maior número de associações e cooperativas, sendo 
seis ao todo, para os quais toda a equipe se dividiu para assessorar. 

Entre as práticas de trabalho da equipe, ocorre o acompanhamento técnico 
nos empreendimentos em períodos quinzenais ou mensais, de acordo com a 
realidade de cada um nos aspectos de organização – com a aplicação de layouts, 
gestão administrativa, logística, produção e mobilização, para a criação de novos 
postos de trabalho. Já em relação ao município, a equipe presta assessoria para a 
implantação dos planos de coleta seletiva, com a inclusão dos catadores e a formação 
e dinamização dos fóruns municipais Lixo e Cidadania. 

Ao longo de dois anos e meio de execução do projeto, foi possível traçar o perfil 
de cada empreendimento em seus diferentes aspectos, seja organizativo, social ou 
econômico. Procurou-se identificar as formas de gestão, as práticas de organização 
do trabalho, os serviços constituídos – que em sua maioria contam com triadores, 
prensistas, coletores, balanceiro e motorista –, além dos serviços de manutenção, 
como limpeza e preparo de refeições na cozinha, e de organização administrativa. 
Entre as práticas administrativas, foram identificados serviços de escritório, venda de 
material, pagamentos de despesas, compras gerais e pagamento dos cooperados ou 
associados. Embora convergentes em alguns aspectos, os empreendimentos possuem 
realidades distintas de infraestrutura e capacidade organizativa de gestão e logística, 
assim como mostram graus diferenciados de autonomia, participação e obtenção 
de renda. Aspectos multicausais interferem na realidade dos EES, provocando o 
descompasso no processo organizativo e estabelecendo o que convencionamos 
denominar de níveis de organização.

Com temporalidades de existência diversas, de vinte a seis anos, a origem 
das associações e cooperativas de catadores é em sua totalidade marcada pela 
iniciativa de organização dos trabalhadores em torno do objetivo comum de 
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geração de renda e melhoria na qualidade de vida. O princípio inicial que mobiliza 
os trabalhadores – em alguns casos, de forma intuitiva – é o da cooperação, o do 
fazer junto. Os catadores se percebem compartilhando de uma mesma realidade 
de exclusão e desafios para a sobrevivência, determinando assim a necessidade de 
buscarem estratégias comuns.  

Enquanto os catadores e as catadoras constituíam uma população socialmente 
excluída, no momento anterior à organização das associações e cooperativas, 
em seus relatos, existia uma maior situação de ameaça real às suas condições de 
sobrevivência. É nesse contexto que os EES surgem como alternativas de inserção 
social. Segundo autores como Singer (2000) e Gaiger (2002), esse elemento é 
essencial, uma vez que a economia solidária pensa as atividades produtivas e as 
relações no trabalho não apenas com vistas ao lucro, mas também com base nos 
princípios da cooperação, da autogestão e do cuidado com o meio ambiente. 
Apresenta-se, assim, como alternativa de geração de trabalho e renda para milhares 
de famílias no país, atuando diretamente no combate ao desemprego e resultando 
no acréscimo da cidadania dos trabalhadores.

Mas a maioria das cooperativas e associações surge sem contar com apoio ou 
investimentos do poder público local. Essa realidade fez surgir empreendimentos 
precários, especialmente no que diz respeito à estrutura de galpões e espaços 
adequados de trabalho, equipamentos e recursos de forma geral. A renda gerada 
inicialmente continuava baixa, e as condições de trabalho, precárias, embora 
estivessem em melhores condições que as dos lixões.  

Os municípios que destinam algum tipo de investimento o fazem de forma 
escassa; muitos gestores se omitem no reconhecimento dos serviços prestados pelas 
associações e cooperativas, na ausência de programas de coleta seletiva. Com o 
avanço na organização do trabalho dos catadores é que essa realidade começa a 
mudar e toma impulso com a PNRS, ao colocar a implantação da coleta seletiva 
como uma obrigação aos municípios, assim como ao destacar o trabalho realizado 
pelos catadores.

 Dos municípios acompanhados, somente Belo Horizonte, Betim, Contagem, 
Ibirité, Igarapé, Itaúna, Matozinhos e Sete Lagoas possuem coleta seletiva implantada 
em parceria com a prefeitura municipal. Destes, apenas Itaúna possui hoje contrato 
com a cooperativa local para a prestação de serviço de coleta seletiva, o que demonstra 
a necessidade de grandes avanços.  

Uma realidade comum a todos os empreendimentos é a ausência de capital 
de giro que possibilite investir no processo de organização e comercialização. Esse 
fator é determinante sob alguns aspectos centrais, uma vez que é preciso manter o 
fluxo de comercialização com os compradores intermediários (aparistas), mesmo 
que estejam sendo praticados baixos preços dos materiais. Isso se deve à necessidade 
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imediata de entrada de recurso para garantir a retirada de renda dos catadores. 
Outra questão a se considerar a esse respeito é a falta de estratégia para trabalhar 
com a sazonalidade de alguns materiais, e, sem capital de giro, torna-se impossível 
formar estoque para atuar no mercado da reciclagem.    

Um elemento importante na conformação dos processos de organização 
das associações e das cooperativas é a própria forma de organização do mercado 
da reciclagem. O domínio concentra-se em grandes empresas de coleta de lixo 
e reciclagem, as quais o têm como uma fonte de lucro e pressionam gestores 
municipais para permanecerem no controle. Na cadeia da reciclagem, os catadores 
atuam na ponta, realizando a coleta e a triagem do material que disputam com as 
empresas, comercializando com intermediários que praticam os preços de acordo 
com seus interesses. Paul Singer (2004) nos alerta que as organizações individuais, 
familiares, públicas e sem fins lucrativos, nas quais as associações e cooperativas 
se enquadram, podem influenciar o mercado, mas quem realmente o determina 
são as empresas que visam ao lucro, capitalistas, como na cadeia da reciclagem. 
Coloca-se a necessidade de ampliação do acesso a mecanismos e instrumentos de 
comercialização justa e solidária aos empreendimentos, com a eliminação da figura 
do intermediário, bem como a garantia dos programas de coleta seletiva, contando 
com a prestação de serviço dos catadores.

Verificamos que nesse cenário os EES de catadores se organizam a partir de 
diferentes práticas em seus processos de gestão, tendo por princípio a autogestão. 
Porém, estes estabelecem diferentes estratégias, entre elas a definição de distintas 
formas de remuneração. Para Rosenfield (2003), a autogestão é o eixo da compreensão 
da economia solidária. Ela define e discrimina as empresas solidárias das demais e 
também norteia as formas de pôr em prática os princípios desse movimento. Verardo 
(2005) define a autogestão como um movimento e uma forma organizacional de 
empreendimentos coletivos em que se combina a cooperação do conjunto dos 
trabalhadores diretamente envolvidos com o poder de decisão sobre questões 
relativas ao negócio em todas as suas dimensões. Esse aspecto aparece como um 
elemento de complexidade nos empreendimentos e perpassa a forma como estes 
foram e vão se consolidando ao longo de seu processo histórico e ganhos obtidos 
pelos trabalhadores. 

Pudemos acompanhar como a organização dos EES é um processo marcado 
por continuidades e descontinuidades, não só pelos aspectos já relacionados 
– questões internas –, mas também por conflitos nas relações de trabalho e de 
poder, no enfrentamento de problemas como o uso de álcool, drogas e violência 
doméstica – desafios sociais que marcam muitos trabalhadores. Se, na origem de 
cada empreendimento, existia o relato do desconhecimento, da falta de experiência 
no entendimento social e político dos aspectos que envolvem a organização do 
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trabalho na forma associada ou cooperada, hoje percebemos em muitos destes a 
consolidação de lideranças, coordenadores que foram seguindo os passos orientados 
por instituições parceiras, que se capacitaram até se apropriarem da complexidade 
das demandas de administração e gestão. 

Quando se organizam em associações ou cooperativas, os catadores 
automaticamente definem, mesmo que de forma intuitiva, uma maneira de gestão 
do empreendimento. Definem, por exemplo, os seguintes elementos: responsável 
pela venda, pela limpeza, pela pesagem e prensagem dos materiais (quando o caso); 
rodízio das atividades; horário de trabalho; como administrar faltas; e, claro, como 
será a remuneração de cada associado ou cooperado. Estas são algumas das questões 
que vão se colocando no dia a dia dos empreendimentos e requerem solução. São 
esses elementos que nos levam a classificar os EES em níveis de organização; ou seja, 
quanto mais autônomas nos aspectos gerais de funcionamento dos empreendimentos 
forem as práticas autogestionárias, mais organizados eles serão. O próprio MNCR 
tem claro esse princípio ao colocar que: 

“autogestão” é a prática econômica em que os trabalhadores são os donos das 
ferramentas e equipamentos de produção. Autogestão é o modo de organizar o 
trabalho sem patrões, tendo a decisão, o planejamento e a execução sob controle 
dos próprios trabalhadores. “Democracia direta” é a forma de decisão tomada pela 
participação coletiva e responsável da base. Uma decisão pode ser feita por consenso 
ou por maioria de votos, mas sempre deve respeitar antes de tudo a exposição das 
ideias e o debate.11

De fato, nas associações e cooperativas, todos esses aspectos são definidos no 
coletivo, por meio de assembleias e reuniões. No entanto, algumas práticas são 
influenciadas pela condução de lideranças estabelecendo hierarquias, controle de 
informações e dependência de conhecimentos específicos, especialmente nos aspectos 
contábeis, administrativos e no controle de planilhas. No grupo acompanhado, 
há dois empreendimentos nos quais as presidentes acumulam funções contábeis, 
administrativas e de logística, e há empreendimentos onde as lideranças assumem 
postura de controle sobre todos os aspectos, inclusive sobre a orientação dos espaços 
de debate, no exercício de uma prática de poder. 

Essas contradições estão presentes no cotidiano das associações e das cooperativas 
e confrontam o argumento apontado por Singer (2002): para que a autogestão se 
realize nos empreendimentos econômicos autogestionários solidários, é preciso que 
todo sócio se informe dos acontecimentos e das alternativas disponíveis para a solução 
de cada problema; e que cada trabalhador se esforce para que, além de cumprir as 
tarefas de seu cargo, se preocupe com os problemas gerais do empreendimento. 
Ainda de acordo com o autor, “o maior inimigo da autogestão é o desinteresse dos 

11. Disponível em: <http://www.mncr.org.br/box_1/principios-e-objetivos>. Acesso em: 21 jul. 2014.
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sócios, sua recusa ao esforço adicional que a prática democrática exige” (Singer, 
2002, p. 34), sendo que, em geral, não é a direção dos EES que sonega informações 
aos sócios, mas são estes que preferem dar um voto de confiança à direção para 
que esta decida em seu lugar. Essa realidade é vivida nos empreendimentos, uma 
vez que a maioria dos trabalhadores prefere estar comprometida com as funções 
que realiza do que com a totalidade do funcionamento do empreendimento. 
Sob esse aspecto, é preciso destacar que essa postura é muito mais comum nos 
trabalhadores com menos tempo de vínculo do que naqueles presentes desde o 
início do empreendimento, os quais participaram efetivamente na consolidação 
de regras e direitos. O pouco domínio sobre os processos e os preços, assim como 
a baixa escolaridade são elementos dificultadores de uma participação mais efetiva 
na gestão dos empreendimentos.

Essa situação confronta a literatura na qual Souza (2003) destaca que a 
autogestão, sob a perspectiva da economia solidária, é um processo educativo, 
transformador de mentalidades, que resgata outros ganhos além do econômico 
em si, como autoestima, identificação com o trabalho e com o grupo produtivo, 
companheirismo, noção crescente de autonomia e dos direitos dos cidadãos. 
Trata-se de um modelo que busca prover a todos sem explorar o trabalho de seus 
membros, necessitando, para tanto, da participação e do envolvimento de cada 
um nas decisões necessárias ao empreendimento, e dividindo os resultados desse 
trabalho de forma justa entre seus sócios (Anteag, 2009). 

Passaremos a descrever as formas de remuneração assumidas nas associações e 
nas cooperativas agrupadas em três tipos: remuneração por produção; remuneração 
por rateio coletivo; e remuneração por funções com outras práticas. Foram 
consideradas outras variáveis: pagamento do descanso, desconto por dia/hora 
faltado dentro das formas de pagamento. 

Dentro da remuneração por rateio coletivo, entende-se que o pagamento se 
dá de maneira igualitária a todos os associados e cooperados do grupo. Não há 
distinção de idade, gênero ou mesmo atividade realizada dentro do galpão (triagem, 
prensagem, coleta, administrativo, entre outros). Neste grupo, temos a maioria das 
associações e cooperativas acompanhadas, mesmo que essas práticas se diversifiquem. 

Foram identificados grupos em que a remuneração é feita de maneira coletiva 
depois de pagas as despesas mensais, ou em que é estabelecido um desconto de 
porcentagens entre 10% e 15%, sendo dividido o restante entre os associados. 
As faltas são descontadas por hora não trabalhada, sendo esse valor calculado 
por mês/venda ou ainda por valores estipulados. 

Em uma das associações, o total das vendas da semana é somado, e o valor 
é dividido igualmente pelos catadores. Não há retirada para o pagamento das 
despesas, prática comum nas outras associações, pois cobra-se para fazer a coleta 
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nos condomínios residenciais do município, e esse dinheiro é usado para pagar as 
contas. As faltas são descontadas por hora, de acordo com o valor da hora/semana. 
Cada associado tem direito a duas semanas de descanso por ano, que são pagas 
como se ele estivesse trabalhando nesse período. 

Na modalidade de pagamento por produção, em que cada material tem um 
preço pré-estabelecido, temos catadores cuja remuneração é feita por produção 
individual. Existem ainda pessoas que trabalham como diaristas, vigias, cozinheiras; 
para estas, o pagamento é feito por dia de trabalho, e o valor depende das funções de 
cada associado. Nesta modalidade se encontram também prensistas, cujo pagamento 
é realizado por fardo produzido. Algumas particularidades atrapalham aqueles que 
estabelecem metas de produção, pois, se não atingidas, sua remuneração sofrerá 
descontos. Nesta modalidade também ocorrem descontos referentes às despesas de 
manutenção dos empreendimentos, e as faltas representam uma baixa produtividade, 
impactando diretamente na retirada. É importante destacar que os catadores 
assumem os descontos numa perspectiva de garantirem o pagamento daqueles 
que não estão diretamente ligados às práticas de coleta, triagem ou prensagem, 
exercendo outras funções ou viabilizando o preparo de refeições comuns – como 
cafés, almoços –, bem como o pagamento de pessoas envolvidas em atividades de 
articulação e formação.  

Ressalta-se ainda a existência de um grupo que não se enquadra em nenhuma 
das duas formas de remuneração supracitadas, sendo efetuada, portanto, a 
remuneração por função, com outras variações como tempo e dias de trabalho. 
Neste caso, a presidência da associação determinou que o valor pago seria fixo, 
dividindo os associados em duas funções: aqueles que triam, coletam e prensam; 
e aqueles que apenas triam.

Apresentando ainda muitas limitações e contradições mais difíceis de serem 
enfrentadas na prática, as associações e cooperativas vão se consolidando como EES, 
uma vez que, como salienta Singer (2000), o que diferencia os empreendimentos 
solidários dos demais é a organização baseada no princípio da autogestão. São, 
portanto, organizações nas quais os participantes incorporam valores ideológicos 
(participação, igualdade, solidariedade, coletividade, entre outros), aspectos exercidos 
nos empreendimentos diante de muitos desafios. Na verdade, no que tange a essa 
última questão, os achados de nosso trabalho convergem no sentido de que um 
empreendimento realmente autogestionário se torna um grande desafio no quadro de 
um mercado capitalista, como o é o da reciclagem. As pressões para a competitividade, 
produção e eficiência são tantas que as práticas menos democráticas de tomada 
de decisão acabam despontando. Nesse sentido, é importante destacar o esforço 
dos EES de catadores de materiais recicláveis, que buscam seguir com maior ou 
menor grau de sucesso as práticas inspiradas em princípios da economia solidária. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora possam expressar uma consciência ambiental em crescimento na sociedade 
e desempenhar papel fundamental na cadeia produtiva da reciclagem, as associações 
e as cooperativas de catadores de materiais recicláveis abordadas neste capítulo vivem 
dilemas e contradições.  Elas buscam se constituir como EES inserindo-se no mercado 
por meio de um tipo de organização de trabalho regido pelos princípios da economia 
solidária, como cooperação, solidariedade e autogestão. Uma prática social que se opõe 
à lógica capitalista nas questões referentes a desigualdades sociais e sustentabilidade 
socioambiental, mas é determinada por fortes elementos da economia capitalista. A 
análise dos diferentes arranjos socioeconômicos desenvolvidos nos empreendimentos 
de catadores, sobretudo em seus sistemas de remuneração e distribuição de ganhos, 
evidencia as inter-relações entre economia de mercado, mercado da reciclagem, 
relações de poder e vínculos sociais que se desenvolvem nas associações de catadores.

Cria-se um cenário de desafios e possibilidades para as associações e cooperativas 
de catadores dentro da cadeia de reciclagem em sua organização como EES. O 
descompasso entre os diferentes empreendimentos evidencia a necessidade do avanço 
do poder público na efetivação de políticas públicas, assim como da ampliação dos 
princípios de autonomia e independência para uma gestão mais democrática. Isso 
porque foi verificada a tendência de que todo trabalho administrativo de gestão e 
coordenação, que exige conhecimento e habilidades mais específicas, seja realizado 
por poucas pessoas, gerando um monopólio, ou ainda por pessoas que não fazem 
parte da associação, criando dependência. Entende-se que as formas de gestão 
adotadas pelos empreendimentos não se isentam de conflitos e desafios, tendo 
em vista que são impactadas pela complexidade da cadeia de reciclagem entre o 
mercado capitalista e as práticas da economia solidária. 

Mas é preciso destacar que os catadores, por meio de experiências concretas, 
vêm comprovando a possibilidade de combinar inclusão social e medidas de manejo 
dos resíduos ambientalmente mais favoráveis. Apesar das adversidades, os EES de 
catadores indicam um conjunto de experiências exitosas e a potencialidade de serem 
gerenciados pelos próprios trabalhadores. Contudo, as políticas públicas de manejo 
de resíduos necessitam ser ainda efetivadas, para proporcionarem aos trabalhadores 
das cooperativas e às associações de reciclagem condições mais dignas de vida e 
trabalho, elementos transformadores do processo de autonomia destes trabalhadores.
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