
CAPÍTULO 2

RELAÇÕES DE GÊNERO E RAÇA EM UMA COOPERATIVA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS: DESAFIOS DE UM SETOR

Carolina Orquiza Cherfem1

1 INTRODUÇÃO

Este capítulo refere-se à pesquisa de doutorado desenvolvida em diferentes 
empreendimentos de economia solidária (ES) que visam construir uma proposta 
de geração de renda para uma população excluída do mercado de trabalho (Cherfem, 
2014). Destaca-se a grande quantidade de mulheres nestes empreendimentos, o que 
vem chamando a atenção de diferentes estudiosas do tema (Butto, 2009; Cherfem, 
2009; Guérin, 2005; Nobre, 2003; Wirth, 2013).

No caso do Brasil, os motivos que confluíram para a inserção das mulheres nos 
empreendimentos solidários foram, principalmente, as altas taxas de desemprego 
entre elas nos anos 1990 e no início dos 2000, ao lado do movimento de incentivo 
à criação de cooperativas nestes anos.

Ao analisar-se a evolução histórica do trabalho das mulheres, observa-se que 
não existe uma relação direta entre qualificação, tecnologia e valorização do trabalho 
feminino (Gardey, 2003; Kergoat, 2012; Maruani e Hirata, 2003). Inicialmente, a 
baixa qualificação dos postos de trabalho femininos era atribuída ao menor valor 
de seu capital humano, medido pelo diploma e pela experiência. Porém, mesmo 
que nos últimos anos as mulheres tenham se destacado significativamente no que 
tange à escolaridade, esta melhora na qualificação não representa ainda avanço 
equivalente nos postos de trabalho que ocupam, nem em termos de rendimento, 
nem em termos de status.

Kergoat (2012) explica que uma das justificativas presentes nesse debate é que 
os trabalhos femininos, relacionados ao trabalho reprodutivo, e caracterizados pelo 
cuidado, capricho e delicadeza, são menos valorizados, pois não seriam trabalhos 
qualificados, mas desenvolvidos a partir de características naturais das mulheres. 
Os trabalhos masculinos, mais relacionados ao trabalho produtivo, envolvem 
manuseio de maquinário pesado e força física e, por sua vez, são mais valorizados, 
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pois seriam habilidades resultantes de processos de qualificação profissional. 
Esta divisão em trabalho produtivo e reprodutivo, relacionado aos sexos e com 
diferentes valores sociais, configura o conceito denominado por Kergoat (2012) 
divisão sexual do trabalho.

Embora o cenário brasileiro venha apresentando avanços, com a redução 
de desigualdades sociais, há de se salientar, como apontam Lima, Rios e França 
(2013, p. 54), que “ainda persistem padrões diferenciados de participação na 
educação e no mercado de trabalho que afetam de forma específica as mulheres, 
os negros e, em especial, as mulheres negras”. Tal realidade pode ser revelada no 
âmbito da ES, já que ela acaba atraindo grande parte desta população à procura 
de trabalho que gere renda no âmbito produtivo.

No caso das cooperativas de triagem de resíduos sólidos, de acordo com 
as estimativas do Movimento Nacional dos Catadores de Material Recicláveis 
(MNCR)2, as mulheres constituem 75% de seus integrantes. Nesse contexto, 
a pesquisa realizada reflete sobre os motivos pelos quais o setor vem atraindo as 
mulheres, sobretudo as mulheres negras, bem como indaga sobre as possibilidades 
de feminização do setor de reciclagem. Também problematiza a relação entre a 
precariedade das condições de trabalho de algumas cooperativas e a predominância 
da força de trabalho feminina (Cherfem, 2014).

A isso se soma o fato de o setor não exigir altas categorias de formação 
profissional, atraindo uma gama de mulheres desempregadas e com poucas 
oportunidades de formação para o mercado de trabalho, principalmente aquelas 
com mais de 40 anos de idade e baixa escolaridade.

No entanto, tais indagações não estão sozinhas enquanto campo de discussão 
teórico necessário para a compreensão e a ampliação dos estudos sobre o trabalho nas 
cooperativas de triagem de resíduos sólidos. A invisibilidade da população negra se cruza 
com as questões de gênero e da divisão sexual do trabalho. Qual a cor/raça das e dos 
participantes das cooperativas? Qual a cor/raça das trabalhadoras e dos trabalhadores 
que se dedicam historicamente à atividade de catação? Como as cooperativas podem 
contribuir para diminuição dos impactos da divisão racial do trabalho?

Assim como o conceito de divisão sexual do trabalho separa e hierarquiza o 
trabalho de homens e mulheres, o conceito de divisão racial do trabalho ajuda a 
refletir sobre os papéis sociais do trabalho de brancos em detrimento do trabalho de 
negros.3 Brancos e negros têm as mesmas oportunidades no mercado de trabalho? 
Onde os negros estão mais alocados? Como isso se reproduz nas iniciativas de ES?

2. Disponível em: <http://www.mncr.org.br/>.
3. Neste capítulo, optou-se pela denominação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em que a definição 
da cor/raça é separada entre brancos, amarelos, indígenas, pretos e pardos, sendo que os pretos e pardos juntos 
representam os negros. Também utilizaremos a expressão “não brancos” para nos referirmos aos negros (pretos e pardos).
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Em pesquisa do Ipea sobre a situação social dos catadores (Silva, Goes e 
Alvarez, 2013), a maior parte deles se identificou como negros (pretos e pardos). 
Os dados mostram que a participação de negras e negros representa 66,1% do total. 
Assim, duas em cada três pessoas que exercem a atividade de catação se identificam 
como negras e negros. De acordo com o Censo Demográfico 2010, do IBGE, a 
porcentagem desta parcela da população na atividade de catação é superior à de 
negras e negros na população brasileira total, que é de 52% (op. cit.).

A grande quantidade da população negra encontrada nas cooperativas de 
reciclagem, no entanto, é reflexo de uma exclusão histórica desta população no 
mercado de trabalho.

Segundo Ianni (1972), no processo histórico de formação econômica brasileira, 
o antigo escravo, ou seja, o trabalhador negro, não foi aquele que passou a ser o 
trabalhador assalariado responsável por “elevar o patamar da economia brasileira”, 
tal como proclamava o discurso nacional. Pelo contrário, o governo passou a fazer 
propaganda para receber estrangeiros para ocupar este trabalho, pagando inclusive 
o transporte até o Brasil. Chegando aqui, esses estrangeiros eram distribuídos nas 
diferentes fazendas de acordo com as demandas de trabalho.

De acordo com Fernandes (1978), essa política estimulou a vinda para o 
Brasil de milhões de portugueses, espanhóis, italianos, japoneses, alemães, sírios 
e libaneses no final do século XIX e no início do século XX, os quais passaram a 
contribuir com a tentativa de branqueamento da população brasileira, tal como 
almejado pelo governo. Nesse processo, o trabalho assalariado, pago e privilegiado, 
foi associado ao trabalho dos brancos.

Observa-se que é desta forma que a sociedade de classes vai se configurando 
no país, formando uma elite dominante branca com privilégios, além de uma 
classe média branca que vai viver do salário como pagamento de seu trabalho 
livre. Enquanto isso, os negros foram relegados à classe excluída, explorada nos 
trabalhos braçais, numa perspectiva ideológica do modelo de trabalho (exploração) 
da escravidão, que continuou marcando a vida destes trabalhadores.

No caso específico da mulher negra, após a escravidão, a maior parte delas 
continuou trabalhando nas casas das famílias brancas, nos trabalhos de reprodução; 
entre eles, no cuidado e na educação dos filhos e das filhas dos antigos senhores. 
Elas continuaram tendo que realizar o serviço doméstico e atender ao patrão 
no trabalho produtivo, além de ter que servir à patroa. Algumas ainda eram 
exploradas sexualmente.

Na sequência da Abolição e do surgimento do trabalhador livre, branco e 
imigrante, houve o processo de industrialização, inaugurando a produção fabril no 
país. Nesse período, novamente o governo se utiliza da estratégia de incentivar a 
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vinda de imigrantes para suprir a necessidade de mão de obra nas fábricas (Ianni, 
1972). A cidade começou a suplantar o campo como ambiente sociocultural e 
político distinto. A maior parte da população negra, por sua vez, apesar de ter 
ido para as cidades, não progrediu com ela, na medida em que ficou mais uma 
vez à margem dos postos de trabalho assalariado, bem como dos jogos políticos e 
administrativos das cidades. Os negros foram submetidos aos trabalhos subalternos 
e informais; dessa vez, alojados nas periferias das cidades. É neste cenário que parte 
da população negra acaba sendo relegada ao trabalho no lixo nas cidades.

Deste modo, observa-se um acúmulo histórico de desigualdades no trabalho 
da população negra, o que acaba influenciando a divisão racial do trabalho no 
Brasil, existente até os dias atuais, bem como sendo uma das explicações para a 
grande quantidade desta população em cooperativas de ES, sobretudo no setor de 
reciclagem. Segundo Hasenbalg e Silva (1999), a história do país gerou um ciclo 
cumulativo de desvantagens dos negros. Para os autores, não apenas o ponto de 
partida dos negros no mercado de trabalho é historicamente desvantajoso, mas 
também novas discriminações aumentam a sua desvantagem em diversas esferas 
da dinâmica social, como a educação e as condições reais de vida e de acesso a 
direitos humanos.

Segundo Ianni (1972), o mercado de trabalho e a própria sociedade brasileira 
se estruturaram com base em um referencial de desqualificação da raça negra a 
partir da colonização. Isto tem consequências até hoje, não só na inclusão do 
negro no mercado de trabalho, mas também na ideologia racista dominante e 
no preconceito de cor, bem como na desvalorização do universo simbólico da 
cultura afro-brasileira.

No âmbito da ES, segundo Giaccherino (2006, p. 8), o reconhecimento da 
diversidade racial restringe-se às cartas de intenções, e não foram encontrados estudos 
acadêmicos voltados a aprofundar “a composição étnico-racial dos empreendimentos 
econômicos solidários, ou a construir uma agenda conjunta de pesquisa entre as 
temáticas relativas à economia solidária e às desigualdades raciais”.

Dessa forma, este capítulo pauta-se numa investigação que buscou compreender 
como as diferentes formas de dominação que estruturam a sociedade, a saber, classe, 
raça e gênero, se relacionam no mundo do trabalho e acabam por influenciar 
diferentes empreendimentos de ES, dificultando ou favorecendo alguns avanços 
(Cherfem, 2014). Neste capítulo, o objetivo é focar as análises em alguns dados 
de uma das iniciativas pesquisadas, a saber: a cooperativa de triagem de resíduos 
sólidos Bom Sucesso, localizada na região de Campinas, no estado de São Paulo.

Para cumprir essa proposta, na seção 2 serão abordadas algumas discussões 
em torno das relações raciais e de gênero na ES. Na seção 3, apresentam-se as 
especificidades encontradas na pesquisa da cooperativa de triagem de resíduos sólidos 
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em torno das questões de gênero e da divisão sexual do trabalho. Na seção 4, serão 
explicitadas as questões de raça e da divisão racial do trabalho no mesmo campo 
de estudo. Por fim, na seção 5, poderão ser tecidas algumas conclusões acerca do 
estudo elaborado.

2 QUESTÕES DE GÊNERO E RAÇA NA ECONOMIA SOLIDÁRIA

Embora os estudos no âmbito da ES venham crescendo, ainda são recentes os que 
enfatizam a condição das mulheres e as relações de gênero nesta economia, e mais 
recentes ainda são os que abordam as questões raciais neste espaço de trabalho.

De maneira geral, entre os estudos que refletem sobre a divisão sexual do 
trabalho na ES, prevalecem: i) aqueles que investigam as contribuições que a ES e 
suas políticas podem conferir ao trabalho das mulheres; e ii) aqueles que apontam as 
dificuldades e as limitações da ES no que concerne à igualdade de gênero, tanto no 
interior dos empreendimentos solidários como no que tange às políticas públicas e 
sua capacidade de interferir na vida cotidiana das mulheres (Butto, 2009; Cherfem, 
2009; 2014; Guérin, 2005; Nobre, 2003; Wirth, 2013).

No âmbito do movimento de ES, o primeiro avanço em torno dessas questões 
se deu durante a V Plenária Nacional de Economia Solidária,4 em que se apresentou 
uma carta organizada pelo grupo de trabalho (GT) de Gênero. Em 2011, este GT 
passou a ser um espaço exclusivo de auto-organização das mulheres e a se chamar 
GT Mulheres do Fórum Brasileiro de Economia Solidária (Fbes). Destacam-se 
alguns trechos desta carta em que o GT reforça a existência da desigualdade entre 
homens e mulheres na ES, e mostram que o conceito de trabalho na ES precisa ser 
ampliado, compreendendo definitivamente o trabalho produtivo e reprodutivo.

As mulheres são a maioria na construção da economia solidária. Porém, a igualdade de 
participação entre homens e mulheres, em todos os seus espaços, ainda é um desafio a ser 
superado. (...) Um debate central para a construção do feminismo dentro da economia 
solidária é o questionamento e o rompimento com a divisão sexual do trabalho. Para 
isto é preciso ampliar o conceito de trabalho e compreender que as chamadas esferas da 
produção e da reprodução não são separadas e independentes. Pelo contrário, são esferas 
articuladas. (...) As mulheres se concentram em empreendimentos menos valorizados e há 
uma naturalização do lugar das mulheres nos empreendimentos mistos. As mulheres são 
ainda minoria nas direções e em outros espaços de decisão e, frequentemente, desempenham 
funções associadas às tarefas da esfera da reprodução. (...) Um elemento fundamental da 
economia solidária, que estabelece relação direta de contribuição com a luta feminista, é 
a autogestão. Na construção da autonomia das mulheres, a autogestão pode nos levar a 
práticas de igualdade, garantindo às mulheres espaços de decisão e representação política 
(GT Mulheres do Fbes, 2012, p. 1-2).

4. Realizada em dezembro de 2012, a plenária teve como tema Economia Solidária: bem viver, cooperação e autogestão 
para um desenvolvimento justo e sustentável.
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O GT Mulheres também apresentou uma série de demandas para o 
fortalecimento delas na ES seguindo as bandeiras do movimento feminista.5 
Após essa organização, novas questões com ênfase na perspectiva de gênero foram 
incorporadas para a segunda versão do mapeamento de ES realizado pela Secretaria 
Nacional de Economia Solidária (Senaes).6 Neste complemento, encontram-se 
questões que buscam conhecer o trabalho reprodutivo das mulheres.7

A partir desta mobilização, as mulheres conseguiram um espaço específico para 
elas durante a III Conferência Nacional de Economia Solidária (Conaes), realizada 
em novembro de 2014. Tal evento teve a duração de dois dias e denominou-se 
Encontro de Delegadas da III Conferência Nacional de Economia Solidária.

Neste encontro, foram pautadas questões relativas à invisibilidade do trabalho 
produtivo e reprodutivo das mulheres na ES; ao empoderamento das mulheres 
no processo de construção dos planos estaduais e nacionais de ES; e às demandas 
levantadas pelas mulheres nos estados com recortes de gênero. Entre estas  
demandas, enfatizou-se o acesso a financiamento, créditos e finanças solidárias 
específicas para as mulheres; o acesso ao conhecimento, à educação, à formação e ao 
assessoramento; a participação na construção de políticas públicas; e a necessidade 
de ampliação dos processos de produção, comercialização e consumo.

É notável também o esforço das mulheres catadoras para organizar, junto ao 
MNCR, um encontro exclusivo de mulheres. Este evento encontra-se atualmente 
em sua quarta edição e vem possibilitando avanços para a auto-organização das 
mulheres catadoras.

5. São exemplos de propostas: socialização das tarefas de cuidado; rotatividade de funções nos empreendimentos; 
combate à violência contra a mulher; garantia de instrumentos de políticas públicas, tais como cozinhas comunitárias, 
creches, lavanderias; que a titularidade da terra seja também decidida pelas e para as mulheres; realização de estudos 
que incorporem a perspectiva da divisão sexual do trabalho; garantia, nos mapeamentos da ES, de dados desagregados 
por sexo, raça e classe; formação política visando à transformação das desigualdades de gênero, raça e classe; inclusão 
dos temas raça e gênero em todos os programas de formação educativos da ES; realização de ciranda infantil nos 
espaços dos eventos de ES; entre outras.
6. Uma das primeiras ações da Senaes, em 2004, foi a implementação do Sistema Nacional de Economia Solidária (Sies), 
com o objetivo de mapear e cadastrar os empreendimentos solidários existentes no país, bem como identificar as suas 
entidades de apoio, financiamento e assessoria. O Sies levantou informações quanto ao número de sócios e demais 
integrantes dos empreendimentos, quanto aos setores e às atividades desenvolvidas, quanto às principais dificuldades 
econômicas, às formas de gestão, entre outros. Contudo, segundo o GT Mulheres, a análise dos dados requer um maior 
tratamento no que diz respeito à realidade da participação das mulheres, pois ele permite a invisibilidade destas e não 
encara a problemática das desigualdades de gênero que o mapeamento revela. Somado a isto, o mapeamento não nos 
permite analisar qual é a cor/raça dos e das integrantes dos empreendimentos solidários, o que reforça a invisibilidade 
da população negra nos documentos oficiais da ES da Senaes. 
7. São exemplos: quem é responsável pelos cuidados com os filhos enquanto as mulheres estão no trabalho? Como os 
empreendimentos lidam com as mulheres que precisam levar os filhos ao trabalho? Por quais atividades domésticas as 
mulheres são responsáveis na família? A renda da mulher é a principal fonte de renda da família ou é complementar? 
Quais são os programas ou políticas de comercialização a que as mulheres tiveram acesso? Para os empreendimentos 
mistos, buscou-se detectar quais atividades são realizadas só por homens ou por mulheres, entre outras questões que 
podem ser encontradas no site da Senaes. 
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Em 2014, foi realizado ainda o I Congresso Estadual de Mulheres Catadoras. 
Tal evento aconteceu no estado de São Paulo e teve como resultado a criação de 
uma Secretaria Estadual da Mulher, sediada na cidade de Ourinhos. A partir desta 
iniciativa, as catadoras dos outros estados também estão começando a se organizar 
para ter suas secretarias e aumentar a representatividade das mulheres no MNCR. 
No final de 2014, as catadoras também conquistaram um espaço específico para 
a apresentação de suas mobilizações durante a V Expo Catadores.

No âmbito teórico, as pesquisas em torno das questões de gênero na ES também 
vêm ganhando destaque ao enfatizarem tais discussões. Nesse cenário, encontra-se 
principalmente a contribuição das teóricas da chamada economia feminista.

Em síntese, a economia feminista questiona a economia capitalista dominante 
por esta contribuir com a invisibilidade das mulheres. Para as feministas desta 
corrente, a economia capitalista contribui para a exploração e a subordinação das 
mulheres e para as desigualdades existentes entre as próprias mulheres (Nobre, 
2003; Faria, 2011).

O diálogo entre ES e economia feminista se dá principalmente porque um 
dos objetivos desta última é a inserção de mulheres no mercado de trabalho de 
maneira autônoma. Segundo Santos (2009), a economia feminista defende a luta 
das mulheres pela construção de empreendimentos de geração de renda, pela 
superação de situações de violência, doméstica ou fora de casa, e por melhores 
condições de trabalho.

No entanto, como demonstrado pelas discussões do GT Mulheres, o 
questionamento presente na ES muitas vezes se fixa numa discussão de classe e 
não acontece nos termos de crítica à divisão sexual e racial do trabalho, capaz de 
elucidar as contradições do trabalho das mulheres e ajudá-las a superar dificuldades.

Nobre (2011) salienta que a ES poderia atuar articulando o trabalho 
reprodutivo à produção socializada, mostrando como o esforço das mulheres 
pode gerar riqueza. Para a autora, isso deveria ser feito de forma a diminuir a 
sobrecarga de trabalho das mulheres e a melhorar as condições em que seu trabalho 
é realizado. Porém, Nobre (op. cit.) analisa que as cooperativas de ES, com seus 
limites e contradições, acabam não fazendo este intercâmbio. Os postos de trabalho 
ocupados pelas mulheres geralmente se caracterizam por baixos salários, profissões 
desqualificadas e serviços de baixa tecnologia. Para a autora, estas cooperativas 
têm um potencial para a busca de maior autonomia das mulheres, mas no interior 
delas ainda existem divisão sexual do trabalho e violência de gênero. Além disso, as 
mulheres continuam sendo sobrecarregadas com o trabalho precário e doméstico 
junto com a atividade remunerada, o que deixa a problemática mais complexa.
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Guérin (2005) analisa que as mulheres na ES acabam denunciando a 
hierarquização de uma série de oposições que se reagrupam e se confrontam 
mutuamente e que vão além da produção-reprodução, mas que inclusive colaboram 
para manter separações denunciadas pelo movimento feminista, tais como  
público-privado, mercado-não mercado, profissional-familiar.

De acordo com a autora, é preciso saber como as mulheres constroem suas 
capacidades de ação e como elas respondem a essas lógicas de dominação entre a 
resistência e a reprodução da opressão, o que reforça a importância das investigações 
sobre as relações de gênero e a ES.

Paralelamente a essas questões, faz-se necessário enfatizar a ausência do debate 
em termos raciais. Nota-se que o GT Mulheres vem conquistando grandes avanços 
para a reflexão sobre as questões da divisão sexual do trabalho na ES. Quanto à 
divisão racial do trabalho, o GT Mulheres inclui as questões de raça em seus textos, 
mas ainda deixa a desejar nas discussões e nas propostas específicas, principalmente 
para as mulheres negras.

Segundo Giaccherino (2006, p. 8), existem algumas ações de política pública 
voltadas à inclusão dos afrodescendentes ou das comunidades quilombolas na 
ES; contudo, ela afirma que se trata de ações afirmativas “limitadas às esferas 
consideradas culturalmente negras, ou às experiências historicamente negras como 
as comunidades quilombolas”. Assim, a autora aponta a necessidade de aprofundar 
o debate e prosseguir na inclusão de outras temáticas que envolvem as mulheres.

Em pesquisas realizadas sobre o tema, verificou-se que a relação entre a ES e 
o movimento negro vem se ampliando aos poucos, mas não teve ainda a mesma 
expressividade da relação do movimento feminista com a ES. Esta, por sua vez, 
não vem incorporando as questões raciais com a mesma relevância das questões 
de gênero, deixando uma lacuna no que tange à representatividade e a demandas 
específicas das mulheres negras da ES.

Ao analisar o movimento feminista, Carneiro (2003) enfatiza a necessidade 
de enegrecimento deste movimento, a fim de tentar evidenciar questões específicas, 
como a subjetividade das mulheres negras, que muitas vezes não são contempladas 
pelo movimento feminista. Segundo a autora, a opressão que a ideologia machista 
causa tem significado especial para as mulheres negras, e muitas vezes isso não é 
encarado pelos movimentos feministas. Trata-se de evidenciar que o combate ao 
racismo precisa ser uma prioridade política de maneira geral, e não somente para 
as mulheres negras.

Segundo Carneiro (2003), as mulheres negras, geralmente, não conseguem 
converter suas aquisições educacionais em melhores rendimentos e posicionamentos 
no mercado de trabalho. Contudo, em estratos ocupacionais com baixo prestígio 
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e menor remuneração, elas apresentam maior participação, como nos empregos 
domésticos ou nas cooperativas de reciclagem. Nas palavras da autora, trata-se 
de uma “violência invisível que contrai saldos negativos para a subjetividade das 
mulheres negras, resvalando na afetividade e sexualidade destas” (Carneiro, 2003, 
p. 44), bem como no lugar que ocupam no mercado de trabalho.

Compreende-se que o movimento negro, por seu turno, também precisa olhar 
para esse espaço que vem sendo ocupado pelas mulheres negras na ES. Algumas 
iniciativas podem ser citadas: i) o Encontro Nacional da Rede de Incubadoras 
Tecnológicas de Cooperativas Populares (ITCPs) em 2014, que contou com a 
presença do movimento negro; ii) a incorporação do trabalho associativo como 
ação com as mulheres negras, por parte de organizações não governamentais 
(ONGs) ligadas a questões de raça ou do próprio movimento negro; ou, ainda, 
iii) estudos sobre o trabalho nos quilombos que apresenta semelhanças com a 
organização do trabalho na ES. Contudo, este é um campo de pesquisa e de ação 
ainda a ser explorado.8

A ITCP da Unicamp se destaca como uma das incubadoras que têm o seu 
foco de atuação nas perspectivas de gênero e raça. Em 2008, fundou o Grupo 
de Estudos e Pesquisas em Economia Solidária (Gepes) de gênero. A partir 
deste grupo, ela passou a orientar ações específicas para as mulheres, como a 
organização de um grupo de mulheres para gerir um fundo coletivo entre diferentes 
cooperativas (ITCP/Unicamp, 2013). A ITCP também organiza uma série de 
oficinas sobre relações de gênero e estimula a auto-organização das mulheres 
nos grupos que incuba.

Em 2011 e 2012, a atuação com ênfase nas questões raciais também se ampliou 
na ITCP/Unicamp, principalmente com a presença de educadoras (formadoras) do 
movimento negro em seu corpo de trabalho. A atuação do Gepes de gênero passou 
a incorporar a questão específica das mulheres negras na incubação, bem como a 
organizar oficinas sobre as questões raciais nos empreendimentos incubados, nos 
cursos que ministram e nos eventos em que participam.

Além da ITCP/Unicamp, destaca-se a atuação de algumas ONGs, tais como 
a SOS Corpo e a Casa da Mulher do Nordeste, que também pautam suas ações 
nessa relação entre gênero e raça.

Deste modo, aos poucos esses trabalhos vêm ganhando relevância e sendo 
sistematizados. Contudo, este levantamento inicial dos documentos, das pesquisas 

8. Em pesquisa realizada em diferentes bases de dados de artigos, teses e dissertações, foi localizada apenas uma 
dissertação de mestrado (Giaccherino, 2006) com foco na relação entre a ES e as questões de raça. A pesquisa foi realizada 
nas bases de: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp); Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes); Scientific Electronic Library Online (Scielo); Universidade de São Paulo (USP); 
Unicamp; Universidade Federal da Bahia (UFBA); Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); e Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ). 
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e dos espaços de organização da ES já começa a revelar que discutir gênero e 
raça significa a necessidade de disputar um espaço de representação que não 
está contemplado na ideia de autogestão apresentada pela ES. A desigualdade de 
gênero e raça também está presente nos espaços de trabalho que se pretendem 
solidários, cooperativos e igualitários, sendo um grande desafio para os grupos 
que se lançam nestas iniciativas, tal como será exemplificado na sequência deste 
capítulo, a partir de pesquisa realizada em cooperativa de triagem de resíduos 
sólidos na cidade de Campinas.

3 RELAÇÕES DE GÊNERO NA COOPERATIVA BOM SUCESSO

A cooperativa de triagem de resíduos sólidos Bom Sucesso, localizada na região 
de Campinas, estruturou-se a partir de 2002, sendo parte do programa de coleta 
seletiva da cidade, o qual foi iniciado em decorrência do fechamento dos lixões 
como política estatal. Neste processo, as antigas trabalhadoras e trabalhadores do 
lixão tiveram que se organizar para montar cooperativas. Segundo a presidenta 
da Bom Sucesso, com o fechamento dos lixões as pessoas tiveram que montar 
cooperativas, pois sem estudo e com pouca experiência não conseguiriam encontrar 
outro trabalho.

A cooperativa, que iniciou com 34 participantes, passou ao longo dos anos 
a ser composta por quatorze trabalhadoras cooperadas e quatro trabalhadores 
cooperados. Quando da realização da pesquisa, encontravam-se trabalhando 
dezessete mulheres e apenas um homem.

Observou-se que existe grande rotatividade de pessoas nas cooperativas, 
pois muitas encontram outros trabalhos e deixam a associação, principalmente 
os homens. Esta rotatividade se dá por diferentes motivos, sobretudo referentes 
à precariedade do trabalho: algumas pessoas voltam para suas cidades de origem 
(geralmente no Nordeste do Brasil), enquanto outras encontram trabalhos com 
carteira assinada, em empresas de serviços de limpeza ou no comércio, ou ainda 
como cozinheiras. No caso dos homens, a maior parte foi trabalhar no setor da 
construção civil. Outras pessoas deixam a cooperativa diante do baixo rendimento 
financeiro, somado ao trabalho pesado, que acaba afetando a saúde das trabalhadoras.

Ao analisar-se a trajetória de trabalho das mulheres e dos homens da 
cooperativa, observou-se que todas possuem baixa escolaridade por terem precisado 
trabalhar desde muito novas. A maior parte estudou até a quarta série do ensino 
fundamental e algumas pessoas nunca estudaram, tal como revela a fala abaixo:

a minha dificuldade é só porque eu não conheço tudo. Eu não sei ler. Assim, tem 
muita coisa que eu não dou conta lá em casa. Minha filha que faz conta para mim, 
que paga às vezes alguma coisa, que vai comigo no banco. Então é isso aí que eu 
acho difícil para mim (Mercedes).
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A maior parte das entrevistadas revelou que a baixa escolaridade e a dificuldade 
de obter qualificação para uma melhor inserção no mercado de trabalho foram 
os principais motivos que as levaram a trabalhar com reciclagem. Contudo, cabe 
considerar que, com o passar do tempo, existe uma identificação com o trabalho 
por parte de algumas cooperadas, o que as faz manter-se no trabalho.

Ao se perguntar sobre a trajetória de trabalho das cooperadas,  
observaram-se trabalhos pouco reconhecidos socialmente e relacionados com 
atividades reprodutivas, tais como serviço de limpeza, cozinha, costura, ou ainda no 
chão de fábrica das empresas. Embora a maior parte das mulheres tenha trabalhado 
sem registro formal, em algumas das trajetórias observou-se que houve o trabalho 
com carteira assinada.

Além dessas ocupações, muitas mulheres trabalhavam no cuidado de crianças 
e em “casas de família”, a maior parte sem registro. Cabe ressaltar que todas as 
entrevistadas já trabalharam em “casas de família”, como elas dizem, e a maior parte 
prefere o trabalho na cooperativa ao trabalho doméstico em casas de outras pessoas. 
Segundo as entrevistadas, este é um trabalho humilhante para a mulher, enquanto 
na cooperativa existe maior valorização do trabalho e das capacidades delas. 

Também se identificaram cooperadas que trabalharam quase a vida inteira em 
lixões e que valorizam muito o trabalho na cooperativa. Para estas trabalhadoras, 
mesmo em condições de precariedade do trabalho, como falta de ventilação no 
barracão e ausência de maquinários capazes de diminuir a força física necessária 
ao trabalho, a cooperativa é bem melhor que o lixão, tal como revela o fragmento 
de uma entrevista:

− Quais são as dificuldades aqui no trabalho?

− Ah... Dificuldade?... Não tem nenhuma, não!

− E as condições de trabalho, o calor, o barracão, os conflitos? Essas coisas que 
você comentou.

− Ah, esse tipo de dificuldade. Isso tem mesmo, mas é pequeno. É que eu criei todos 
os meus filhos no lixão, aí lá que era dificuldade. Aqui é ótimo! Entende? (Dirce).

Atrelado às atividades na catação, sempre se encontra o trabalho doméstico, 
responsabilidade de todas as entrevistadas, que precisam conciliar o trabalho na 
cooperativa com as atividades domésticas e de cuidado com as crianças (filhos ou 
netos) ou idosos. Algumas conseguem dividir este trabalho com os companheiros, 
mas trata-se da minoria das mulheres. Muitas delas também não possuem 
companheiros e dependem quase exclusivamente da cooperativa como fonte de 
renda, além de receberem auxílios, como o Bolsa Família.
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O mesmo não aparece na trajetória de vida do único cooperado homem 
que se manteve na cooperativa, visto que ele não se responsabiliza pelas tarefas 
domésticas. Ele também apresenta baixa escolaridade e uma trajetória de trabalho 
bastante variada. Porém, observa-se que em sua trajetória ele sempre conseguiu ser 
registrado, o que lhe permitiu ter uma aposentadoria. Dessa forma, o trabalho na 
reciclagem é uma complementação de renda para ele, realidade diferenciada da maior 
parte das mulheres, que tem o trabalho na cooperativa como única fonte de renda.

O negócio é o seguinte, eu já catava papelão na rua, era papelão na rua debaixo de 
sol mesmo, entendeu? Aí eu soube de uma cooperativa procurando pessoas para 
trabalhar e aí eu falei para minha esposa: vou lá, quem sabe é melhor do que no sol. 
Mas eu tenho seis carteiras cheias. Já trabalhei de armador, pedreiro, carpinteiro, 
ajudante de cozinha... Aí eu me aposentei. Ganho uma aposentadoria e tenho aqui 
como complementar (Francisco).

Observa-se nesta trajetória de trabalho das mulheres e do homem entrevistado 
que as oportunidades de trabalho ao longo de suas vidas foram diferenciadas. Primeiro 
porque para a maior parte das mulheres com pouca escolaridade, sobretudo para as 
mulheres negras, o trabalho em que encontram maior espaço é como empregada 
doméstica. Os outros trabalhos são aqueles compreendidos como femininos, seguindo 
a divisão sexual do trabalho. Para o cooperado, outras foram as possibilidades, e 
com acesso a direitos trabalhistas, o que mostra como os trabalhos a eles destinados 
apresentam melhores condições quanto à segurança social.

No caso das atividades desenvolvidas pelas mulheres, além do trabalho 
doméstico, quando inseridas no mercado de trabalho, as funções de reprodução 
por elas realizadas adquirem distintos contornos. Estão designadas às funções de 
reprodução na escola ou na área da saúde; às funções de conservação e limpeza em 
empresas, escritórios e hotéis; e às funções de secretariado e relação – vendedoras, 
caixas e empregos terciários. Quando chegam à indústria, são mais fortemente 
encontradas em trabalhos como de costura, limpeza ou cozinha (Baudelot, 2003).

Tal relação varia enormemente no tempo e no espaço. Entretanto, o que se 
torna importante nesta discussão é o valor destinado a cada um dos trabalhos, 
valor não apenas econômico, mas no sentido antropológico e ético. Este valor 
induz a uma hierarquia social: “o trabalho dos homens vale mais do que o das 
mulheres” (Baudelot, 2003), mesmo nas profissões que exigem menor qualificação 
para o trabalho.

É esse valor, atrelado a uma ideia de qualificação do trabalho, que acaba 
justificando postos de ocupação de homens e mulheres de forma dicotômica. Sobre 
esta justificativa, o trabalho das mulheres passou a representar o trabalho pouco 
qualificado e mal pago, sendo elas confinadas nos trabalhos manuais e que exigem 
baixa qualificação. Cabe destacar ainda a dificuldade de algumas mulheres em se 
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qualificarem para obter melhor colocação profissional, devido ao seu compromisso 
com as atividades domésticas (Maruani e Hirata, 2003).

Nas entrevistas realizadas na cooperativa Bom Sucesso, observou-se que as 
próprias mulheres definem o trabalho da reciclagem como um trabalho mais 
apropriado às mulheres, o que poderia ser indício de uma possível feminização do 
trabalho nas cooperativas de reciclagem.

Segundo Yannoulas (2011), a categoria de feminização vem sendo aplicada 
à compreensão da participação das mulheres no mundo do trabalho e indica 
processos de transformação da composição sexual das profissões. Nas palavras da 
autora (op. cit., p. 273), semanticamente, a palavra feminização “é um substantivo 
que vem sendo utilizado para designar ato ou efeito de feminizar, dar feição feminina 
a algum aspecto da vida social”. Ele refere-se à incorporação e à concentração das 
mulheres no universo do trabalho.

O termo feminização como categoria teórica de análise começou a ser utilizado 
pelas sociólogas do trabalho na década de 1990, a partir das mudanças ocorridas no 
mundo do trabalho com as tendências de flexibilização, terceirização e reestruturação 
produtiva. Passou-se a contratar a mão de obra feminina para algumas atividades, 
deixando-as com características compreendidas como femininas (Kergoat, 2012).

Nesse processo, muitos trabalhos foram ganhando características de trabalho 
feminino, ou tornando-se femininos, mesmo sem ter esta característica de origem. 
É o caso do trabalho domiciliar (teletrabalho ou trabalho à distância), e do trabalho 
em empresas terceirizadas e em locais onde as trabalhadoras podem servir de 
“cobaias para o desmantelamento das normas de emprego predominantes até então” 
(Hirata, 2001-2002, p. 145). Isto porque as mulheres estão menos protegidas, tanto 
pela legislação do trabalho quanto pelas organizações sindicais, e acabam por ser 
absorvidas nesta multiplicação de espaços de trabalho.

Diferentes investigações em torno das mudanças ocorridas na divisão sexual 
do trabalho no interior das empresas, e ao longo das cadeias produtivas, apontam 
o deslocamento do emprego feminino para as empresas de menor porte, em função 
do enxugamento das grandes empresas e da intensificação da terceirização, por 
exemplo (Araújo, 2005).

Para Yannoulas (2011, p. 273), há no conceito um significado quantitativo, 
que expressa “o peso relativo do sexo feminino na composição de uma profissão ou 
ocupação”, e um qualitativo, que “alude às transformações de significado e valor 
social de uma profissão ou ocupação”.

Dessa forma, não é apenas a quantidade de mulheres no setor de reciclagem, 
indicada pelo MNCR e observada neste estudo de caso, que justificaria a ideia de 
feminização, mas também as transformações ocorridas no cotidiano do trabalho das 
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cooperativas por serem elas predominantemente femininas, bem como os fatores 
que fazem esta feminização ocorrer.

Os principais pontos apontados pelas entrevistadas e entrevistado para essa 
feminização são apresentados a seguir.

1) Os homens não querem ser comandados por mulheres e a liderança da 
Bom Sucesso é feminina:

Eles vêm aqui e conversam, vêm aqui às vezes pedir serviço, mas chega aqui e vê 
que a gente é mulher. Eles conversam bastante, mas acho que eles não querem 
ser mandados por mulher. Porque se fosse um homem eles aceitariam (Carmem).

Mesma coisa que catando reciclável na rua, trabalhei seis meses e depois de seis 
meses a mulher lá era muito chata e eu saí (…). É mulher [a presidente]. Mas 
tem cada uma chata! A maior parte não, acho que em todas as cooperativas é 
mulher. Tem mulher que é ruim, mas tem umas que são boas de a gente combinar, 
melhor do que homem. Porque se o homem vem falar alguma coisa eu já parto 
para a porrada e a mulher você não pode fazer nada (Francisco).

2) Os homens dispõem de melhor formação e podem arrumar melhores 
trabalhos (salários e registro). Elas, em contrapartida, são pouco 
qualificadas e estão cansadas de ser empregadas domésticas:

Se fosse para sair daqui dessa cooperativa, como eu não tenho leitura... Eu não 
vou para o trabalho de empregada doméstica, disso eu já trabalhei bastante (...). 
É muita humilhação. Se você tem uma patroa boa, tudo bem, se tem um patrão 
ou uma patroa ruim, aí é ruim (Carina).

Os homens vêm aqui e falam que não é serviço para eles, um diz que o serviço é pesado 
demais, outros dizem que o serviço não dá e eles vão procurar serviço em outro lugar 
(…) Ah, porque o homem não quer ganhar R$ 600, R$ 300, R$ 400, R$ 70. Ele 
quer ganhar salário, ele quer registrar e aqui não registra. E para eles é melhor registrar, 
porque quando sai da firma tem tudo. Aqui não, às vezes fica o mês atrasado, no mês 
do roubo eu tirei R$ 70 (Mercedes).

A cooperativa é uma coisa que dá serviço para várias pessoas, pessoas que não 
sabem ler, mulher que não vai trabalhar em outro lugar e chega aqui e começa 
a trabalhar e ganhar um dinheirinho dela... (Vilma).

3) Na cooperativa existem vantagens para as mulheres, pois elas precisam 
levar os filhos na escola, socorrer a família e assumir atividades que os 
homens não assumem. Assim, elas precisam de horários flexíveis:

Sempre a gente tem um problema aqui, outro ali. Uma hora o ônibus quebra, 
outra hora é o filho, sempre tem um probleminha, então tem que entender um 
ao outro (Carmem).
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Trabalhei entregando jornal na rua, no centro da cidade. Era registrada. Mas 
faltava muito porque eu tinha que ficar faltando para levar o meu filho no 
médico, ele tem diabetes. Eu não podia faltar e era no período da manhã. E é no 
período da manhã que ele passa no médico. Daí eu tive que sair. Eu que tenho 
que cuidar dos meus filhos, mas minha mãe ajuda um pouco. Sou separada e 
minha mãe é aposentada (Dolores).

4) Elas têm necessidade de trabalhar e muitas vezes sustentam a família 
sozinhas:

Olha, o trabalho não é bom, mas como a gente precisa, eu mesma preciso porque 
eu sou uma pessoa que, em casa, se eu trabalhar eu como, se eu não trabalhar eu 
não como, porque eu não tenho marido, tenho meus filhos e tenho que pagar 
as contas (Eulália).

Nessa mesma direção, a pesquisa realizada por Wirth (2013) em cooperativas 
de reciclagem evidenciou que, para as mulheres, o trabalho representava, além 
de uma ocupação de grande duração e com remuneração significativa em suas 
trajetórias ocupacionais, a possibilidade de conciliar melhor as atividades produtivas 
e reprodutivas. A autora destaca que esta foi uma característica marcante encontrada 
em todos os depoimentos das mulheres. Em contrapartida, tal questão não aparece 
nos depoimentos dos homens. Em nenhum caso, os homens citam o trabalho na 
cooperativa como um facilitador para realizar as tarefas domésticas (Wirth, 2013). 
A autora observou que em nenhum caso os homens citam o trabalho na cooperativa 
como um facilitador para realizar as tarefas domésticas.

Em relação à flexibilidade no trabalho, apesar das vantagens vivenciadas pelas 
mulheres, a problemática que Wirth (2013) apresenta é que esta ausência das mulheres 
é compreendida, mas não é amparada financeiramente pelas cooperativas. Elas 
podem faltar, mas receberão menos ou terão que repor a produção. Na realidade, 
esta flexibilidade atrai as mulheres, mas elas arcam individualmente com o ônus 
destas faltas.

O desafio que se coloca a partir destes dados, portanto, é compreender 
as questões que perpassam o enfoque quantitativo e analisar em que medida a 
feminização estaria redefinindo o trabalho no setor. São duas as principais questões 
que podem ser indicadas aqui: i) a precariedade do setor está intimamente relacionada 
a esta possibilidade de feminização, tendo em vista que as mulheres de baixa renda 
e qualificação – que necessitam trabalhar, mas não são facilmente alocadas no 
mercado de trabalho – encontram nas cooperativas de reciclagem uma forma 
de gerar renda conciliável com suas atividades domésticas; e ii) a predominância 
feminina confere especificidades ao trabalho cotidiano e à construção de políticas 
públicas para o setor, o que não vem ganhando a dimensão política que deveria. 



62 Catadores de Materiais Recicláveis: um encontro nacional

Como bem descreveu Yannoulas (2011, p. 278), “a polêmica sobre a feminização 
dos processos sociais não é apenas epistemológica, mas fundamentalmente política”.9

Outro aspecto a ser observado é que, na cooperativa pesquisada, mesmo sendo 
predominantemente feminina, há forte presença de representações sociais que 
fundamentam a divisão sexual do trabalho: homens nos trabalhos mais valorizados 
e qualificados, ou seja, na etapa de prensagem do material; e mulheres nos trabalhos 
que não exigem qualificação técnica e que sejam flexíveis.

Embora na prática as mulheres realizem todos os tipos de trabalho no cotidiano 
da cooperativa, inclusive na prensa, devido à escassez de homens, elas afirmam 
que os homens devem ser os responsáveis pelo trabalho pesado. No imaginário da 
cooperativa, esta divisão é clara e bem-definida.

O trabalho na prensa, compreendido como atividade masculina, é um dos 
mais valorizados na cooperativa, pois se trata de uma atividade que precisa de 
capricho e é fundamental para a venda dos materiais. De qualquer forma, apesar 
do maior prestígio, o trabalho da prensa corresponde a uma atividade que é pesada 
tanto para homens quanto para mulheres, e, no caso em questão, os homens que a 
desenvolvem têm idades entre 50 e 60 anos. Neste cenário, as mulheres entrevistadas 
reconhecem que o ideal seria realizar a prensagem com a tecnologia de maquinários 
específicos, o que pouparia homens e mulheres deste esforço. Contudo, continuam 
pensando que, mesmo com as máquinas, o trabalho de manejá-las deveria ser 
reservado a um homem.

Fica evidente, como afirma Martins (2003, p. 72), que “a divisão sexual do 
trabalho dentro dos galpões manifesta-se e mantém-se, em parte, através da alegação 
da existência de habilidades específicas determinadas pelo sexo do trabalhador”. 
Nessa divisão, é explícita a ideia de que o trabalho pesado e a tecnicidade – que 
simbolizam a qualificação profissional, o poder e o controle sobre a natureza – são 
associados ao masculino, enquanto os serviços relacionais, simples e com baixas 
exigências de qualificação são interpretados como pertencentes a um universo 
inerente à natureza feminina.

9. Durante a apresentação de versão anterior deste capítulo no Encontro Nacional Conhecimento e Tecnologia: Inclusão 
Socioeconômica de Catadores(as) de Materiais Recicláveis, que ocorreu na cidade de Brasília de 20 a 22 de agosto 
de 2014, foi observado que existe uma tendência de encontrar mais homens, ou um equilíbrio maior entre homens e 
mulheres, nas cooperativas mais estruturadas e menos precárias, enquanto elas prevalecem nas situações mais precárias. 
Os homens estão em maior frequência nas cooperativas mais avançadas, que têm contratos de prestação de serviço 
com as prefeituras municipais e, consequentemente, onde estes trabalhadores possuem maiores rendimentos. Nas 
cooperativas mais precárias, com menor rendimento e onde o trabalho refere-se à necessidade de renda não encontrada 
em outros espaços de trabalho, observa-se maior quantidade de mulheres. Tal observação merece ser investigada com 
maior profundidade. Além disso, as mulheres catadoras de fato estão cada vez mais participando das mesas de debate 
e se colocando publicamente. Contudo, elas não estão nas principais mesas de articulação política, e a participação 
delas ainda pode ser compreendida como algo “exótico”, a ser destacado de maneira diferenciada, e não como natural. 
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Essa dicotomia abre um acesso distinto para homens e mulheres em relação 
à qualificação para o trabalho, principalmente porque a dominação da técnica 
tornou-se uma disputa nas sociedades modernas. À medida que o trabalho se 
instrumentaliza, também se redefinem os ofícios, ao mesmo tempo que se redefine 
quem os realiza (Kergoat, 2012), embora esta representação social não seja o que 
de fato acontece na prática da cooperativa.

As pesquisas que analisam o setor indicam um avanço significativo na direção 
da qualificação das mulheres, a saber: a participação política, a ocupação de cargos 
de liderança, e a participação em reuniões e em diversos espaços da esfera pública 
(Martins, 2003). Não é incomum o relato nas entrevistas de que as mulheres 
aprenderam a falar em público e a expressar sua opinião, aumentaram as suas 
redes de contatos e solidariedade, bem como adquiriram novos conteúdos antes 
impensáveis em suas vidas como domésticas ou nos outros trabalhos presentes em 
suas trajetórias profissionais.

Além disso, notou-se certa diferença na comparação dos aprendizados 
entre os homens e as mulheres. Para elas, estes aprendizados adquiridos foram 
compreendidos como qualificação profissional, o que não se revelou para eles. 
Os aspectos como as aprendizagens cotidianas e a significativa participação 
política não foram comumente encontrados na fala dos homens, visto que eles 
acabam não participando dos espaços coletivos e acessam menos as informações a 
respeito do grupo cooperado. Além disso, eles encontram outras possibilidades 
de espaços de formação em suas trajetórias de trabalho. Dessa forma, eles não 
aproveitam os espaços para se formarem profissionalmente, o que acontece de 
forma contrária para as mulheres. No caso delas, o espaço da cooperativa é o 
único para a ampliação de seus conhecimentos.

Na cooperativa Bom Sucesso, por exemplo, identificou-se que os homens 
dificilmente vão a reuniões fora do empreendimento e não entendem que estes 
espaços podem servir para qualificá-los para o trabalho. No caso estudado, a 
cooperativa é uma fonte de complementação de renda e este era o limite do trabalho 
para o entrevistado.

Em contrapartida, as mulheres passam a participar de cursos, reuniões, 
movimentos sociais, atividades de intercâmbio com outras cooperativas, entre 
outras atividades que fazem parte do mundo do trabalho produtivo e qualificado 
socialmente, antes desconhecido por muitas mulheres. Assim, o que aparece como 
novidade e como qualificação para as mulheres não aparece da mesma forma para 
os homens, pois estes já tiveram em geral as chances de se formar profissionalmente 
nesta direção em outros trabalhos ao longo de suas vidas.

Diante dessa constatação, de um lado é possível afirmar que as cooperativas 
de reciclagem contribuem para a qualificação de mulheres, principalmente ao 
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considerarem-se as suas trajetórias anteriores no mercado de trabalho, sobretudo, 
a trajetória de mulheres que não tiveram acesso à escolarização ou à formação 
profissional. Este é, porém, um dado importante na direção das potencialidades 
do trabalho das mulheres no setor. No entanto, de outro lado, estas organizações 
ainda não são suficientes para representar uma transformação nos processos de 
divisão sexual do trabalho no interior da ES. Tal transformação é um processo 
que vem sendo aos poucos construído pelos homens e mulheres que se lançam a 
estas experiências.

4 RELAÇÕES RACIAIS NA COOPERATIVA BOM SUCESSO

No que tange às questões raciais, observou-se não apenas a restrição de pesquisas em 
torno do assunto, mas também um silenciamento sobre a questão. Se, em relação 
às questões de gênero, as mulheres da cooperativa conversavam e trocavam algumas 
informações, mesmo existindo a representação da divisão sexual do trabalho, sobre 
as questões raciais pouco se fala.

Ao se perguntar para as trabalhadoras se a maior parte delas na cooperativa era 
negra ou branca, a maior parte não sabia dizer. Em geral, elas dizem que “branca, 
branca não tem muito... Aqui todo mundo é moreninha”, mas notou-se que elas 
não discutem sobre o tema.

Pelo fato de a maior parte ser considerada não branca, parecia não haver 
motivo para debater. O tema era tratado como superado pela suposta igualdade 
natural existente. Se todas são “mais ou menos negras”, parece não haver necessidade 
de discussão.

A partir disto, nota-se o peso do mito da democracia racial ainda presente 
no país. Depois de descoberto por Florestan Fernandes, na década de 1950, este 
conceito continua sendo bastante coerente para explicar o silenciamento sobre as 
questões raciais ainda na atualidade.

Como explicam Hasenbalg e Silva (1999), este mito passou a fazer parte 
de uma conformação ilusória de integração de raças, operando no imaginário 
popular e justificando a ausência da discussão sobre o tema. Isto ganha relevância 
em locais onde grande parte da população é negra, como o bairro periférico em 
que a cooperativa está localizada. Uma vez que as pessoas apresentam cores e traços 
fenotípicos semelhantes, muitas se sentem iguais. No entanto, não buscam saber por 
que naquela região a maior parte da população é negra, e em outros espaços, não.

Guimarães (2003, p. 139) explica que “o Brasil moderno deu lugar à construção 
mítica de uma sociedade sem preconceitos e discriminações raciais”. Este Brasil é 
exatamente o que transformou o escravo em trabalhador assalariado, negando-lhe 
o pertencimento aos seus grupos étnicos. Paralelamente a esta negação do que era 
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próprio destes grupos, negaram-se também o espaço no campo político e o acesso 
a determinados espaços de poder, mas com a impressão de que as oportunidades 
eram as mesmas, afinal, todos são considerados iguais.

Santos (2007) acrescenta ainda que o colonialismo deixou uma marca em 
que se tornou difícil reconhecer “o outro”, ou seja, o negro, como ser humano. 
Tornou-se difícil reconhecer a força de trabalho do negro como fundamental, 
uma vez que o colonialismo a desvalorizou em comparação com a mão de obra 
branca especializada. Contudo, isto foi maquiado pelo mito da democracia racial, 
pelo convencimento de que, todos sendo iguais, não é preciso encarar a questão.

É nesse não reconhecimento que o autor indica o papel do silêncio, ou 
melhor, do silenciamento, visto que a cultura ocidental e a modernidade, por meio 
do contato colonial de desprezo, apagaram outras culturas (indígena e africana), 
chegando a destruí-las. No lugar delas, ficou justamente o silenciamento. Para o 
autor, este é um de nossos grandes desafios: “como fazer o silêncio falar de uma 
maneira que produza autonomia e não a reprodução do silenciamento” (Santos, 
2007, p. 12). O silenciamento identificado, portanto, não é privilégio ou culpa das 
cooperadas entrevistadas, mas uma marca histórica de nossa sociedade estruturada 
no racismo e no mito da democracia racial.

Ao mesmo tempo, foi observada certa dificuldade de as mulheres se 
identificarem como negras. Ao aprofundar-se individualmente a questão nas 
entrevistas realizadas, apenas duas das cooperadas se declararam brancas, as outras 
diziam que eram morenas ou pretas, e algumas perguntaram como poderiam 
autodeclarar-se, pois nunca haviam pensado nisso. Outras também disseram que 
escutam falar sobre a cor parda e perguntaram o que isso significava: “pardos são 
assim os morenos mais escuros? Como a gente sabe?” (Miranda). Foi observado 
também que, para a definição e a reflexão sobre a cor/raça, de maneira geral, as 
cooperadas se referiam não apenas à cor da pele, mas também ao tipo do cabelo, 
ao nariz e a outros traços fenotípicos.

Esse é de fato um tema polêmico, visto que as pessoas podem se identificar 
com diferentes cores, ou seja, uma mesma pessoa vista como preta pode se perceber 
parda, e uma pessoa vista como parda pode perceber-se branca ou preta. Devido 
à grande discriminação racial existente no país, muitas pessoas acabam não se 
identificando como negras, mas, devido à condição social de baixa renda e por 
apresentarem alguns traços fenotípicos da população negra, também não conseguem 
se identificar como brancas.

Ficou evidente na análise dos dados que elas se definem como negras 
(pardas ou pretas) não somente pela cor da pele, mas pela soma de cor, classe 
social, escolaridade, local que ocupam na esfera do trabalho e traços fenotípicos 
(cabelo, nariz e a própria cor).
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Ao longo da pesquisa, foi observado que, devido à condição social de baixa 
renda, algumas cooperadas de pele mais clara e cabelo liso não conseguem se 
identificar como brancas, já que a cor branca, conectada com a raça branca, é 
observada a partir de uma representação social em que elas não se enquadram. Em 
um dos diálogos sobre esta questão na cooperativa, uma das cooperadas disse que 
“branca como você, que vem da universidade, não tem” (Filó). Por estar em uma 
cooperativa de reciclagem, ela não se considera tão branca quanto a pesquisadora 
que vem da universidade, mesmo tendo a cor da pele mais clara que a desta.

Logo, a questão da cor da pele está também atrelada à ocupação de lugares 
sociais e à condição financeira, o que faz com que haja um enegrecimento das 
pessoas dependendo do lugar de classe que ocupam. No lugar compreendido como 
o do lixo, há a tendência a um enegrecimento da população por meio da definição 
da cor da pele morena ou escura, independentemente dos traços fenotípicos. 
Contudo, diante do peso social em se declarar negra neste país, a maior parte acaba 
se identificando como morena, escura ou parda, e não como negra.

Como explica Guimarães (2003, p. 104), “cor não é uma categoria objetiva, 
cor é uma categoria racial, pois quando se classificam as pessoas como negros, 
mulatos ou pardos, é a ideia de raça que orienta essa forma de classificação”. Deste 
modo, cor seria o discurso que as pessoas utilizam para falar de raça.

No entanto, falar ou não de raça é um pouco mais complexo. Segundo 
Munanga (2004), assumir que existe raça em termos sociológicos significa assumir 
que existe racismo, visto que, embora o termo não exista para os estudos científicos 
biológicos destinados aos humanos, ele ainda está presente nas representações 
coletivas construídas em diversas sociedades contemporâneas. O autor considera 
que o termo deve ser entendido como uma realidade sociocultural e política, ou 
seja, como um instrumento de dominação e exclusão. Trata-se, portanto, de um 
conceito sociológico e não biológico, que expressa uma construção social e que se 
aplica numa relação social de dominação, em que a cor da pele escura e os traços 
fenotípicos (como nariz largo e cabelo crespo ou enrolado) implicam segregação 
racial (Guimarães, 2003).

Munanga (2004) explica que se criou no Brasil um imaginário do branqueamento, 
em que o branco foi valorizado socialmente em detrimento do negro, que teve os 
seus traços fenotípicos ridicularizados, a sua cultura rechaçada e o seu trabalho 
desqualificado. Logo, reconhecer-se como negro é assumir e brigar contra uma 
série de preconceitos raciais que se formou no país em torno do ser negro. Ao 
mesmo tempo, o movimento negro luta por este reconhecer-se negro, visto que 
esta é uma das únicas formas encontradas para a mobilização política capazes de 
revelar a quantidade de negros no país e provar que existem desigualdades raciais.
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Assim como aconteceu na cooperativa pesquisada, ao se autodeclararem, os 
brasileiros se apoiavam numa infinidade de possibilidades. Segundo Munanga 
(2004), no Censo de 1976, por exemplo, o IBGE, que havia suprimido o quesito 
cor do seu levantamento da população brasileira, resolveu reintroduzir a questão 
sobre cor no seu formulário. Ao tratar desta questão de forma aberta, na qual a 
pessoa responde livremente o que vem à sua cabeça, o IBGE recolheu 136 respostas 
distintas (preto, negro, moreno claro, moreno escuro, escurinho, queimadinho, 
entre outros).

Grande parte se concentrou em algumas categorias, como branca, clara, 
morena clara, morena, parda e preta. Consequentemente, como era estatisticamente 
recomendável agregar os dados para permitir análises menos confusas, o IBGE 
juntou os pretos aos pardos sob a denominação de negros em seus estudos sobre 
as desigualdades raciais no Brasil.

Do ponto de vista de Guimarães (2003), tal agrupamento, também sugerido 
pelos movimentos sociais negros, fortaleceu a luta dos afro-brasileiros, uma vez 
que assim eles passavam a representar pouco menos de 50% da população, o que 
conferia maior peso à suas reivindicações.

Ao debater questões como essas, a maior parte das cooperadas acabou se 
autodeclarando parda, mas ainda assim não existe uma identificação entre o ser 
parda e uma identidade racial que permite mobilizações importantes.

Foi possível identificar que no interior da cooperativa não há forte presença da 
divisão racial do trabalho, ou seja, não foram observadas pessoas brancas realizando 
diferentes atividades das pessoas não brancas, ou divisão entre trabalho das pretas e 
das pardas. Não foi identificada distinção de salários ou das tarefas mais ou menos 
valorizadas entre negras e brancas. Isto pode indicar um avanço nessa direção. A 
própria presidenta da cooperativa é uma mulher negra.

Ao entrevistar essa presidenta, ela explicou que fora da cooperativa sente 
preconceito, mas no interior desta não observa desigualdade racial. Ela nota certa 
dificuldade de negociar com alguns homens, geralmente brancos, donos de empresas, 
que não valorizam o seu trabalho e que não olham uma mulher negra como uma 
mulher capaz de negociar preços e gerenciar uma cooperativa.

Acho que pelo fato de ser mulher já é mais difícil. Porque esse jeito de liderança elas 
já têm, porque, para você casar e ter filho e comandar uma casa, você tem que ser a 
líder dali. A sua casa não vai se você não for líder. Mas infelizmente eles não pensam 
assim, os homens são mais. Mesmo para gente da cooperativa, se é com homem, a 
conversa é diferente, até os preços e tudo a gente tem que brigar mais. A gente está 
discutindo com ele aqui e ele está teimando com você. É muito mais difícil você 
chegar num acordo com eles. (...). Os compradores são homens, é difícil. A gente 
leva na brincadeira para chegar num acordo, mas é difícil (...). Aqui quem faz mais 
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essa parte da venda é a B., ela tem que ser muito forte. Às vezes ela discute feio e 
eles falam: “menos, menos, menos”. A gente leva na brincadeira, mas não abre mão 
do nosso, eu quero isso!

A presidenta da cooperativa revela, portanto, que no trabalho coletivo é possível 
uma mulher negra ocupar alguns espaços que não são habitualmente ocupados 
pelas negras, como a presidência de uma organização. Contudo, o preconceito em 
torno do cruzamento das questões de gênero e raça é vivenciado fora do espaço 
da cooperativa. Nessa direção, Carmem questiona: “qual é a imagem que os 
homens têm da mulher negra?” Esta questão é fundamental para a compreensão 
da complexidade do tema.

De maneira geral, a mulher negra, diante da história da escravidão, foi erotizada 
e compreendida como um corpo a ser explorado, além de ter sido associada ao 
trabalho de servir um senhor. Com o passar do tempo, ela foi identificada a uma 
crença de que ela é “mais erótica ou mais ardente sexualmente do que as demais” 
(Carneiro, 2003, p. 6). Logo, a imagem da mulher negra não é de presidenta de 
qualquer instituição, mas de alguém que deve servir.

Além disso, ao refletir sobre a situação das mulheres negras no mercado de 
trabalho, Carneiro (2003) indica que elas não estão alocadas nas funções em que são 
exigidos “atributos estéticos” e “boa aparência”, como nas profissões de secretária, 
vendedora e recepcionista, tal como vivenciado pela entrevistada.

Segundo Carneiro (2003), as mulheres negras são as que mais precocemente 
ingressam no mercado de trabalho e também as que permanecem nele por mais 
tempo. Portanto, trata-se do segmento que mais investe em qualificação, mas que 
obtém o menor retorno deste investimento.

Como descrevem Hasenbalg e Silva (1999, p. 31), “existe uma alocação 
diferencial histórica entre grupos de homens e mulheres brancos e negros”. Nesta 
alocação, os negros foram ocupando a base da hierarquia social, em áreas com 
maiores índices de analfabetismo. Este grupo ingressa tardiamente na escola, e 
apresenta altos índices de evasão e repetição escolar. Foi neste ciclo que pretos 
e pardos tiveram suas oportunidades educacionais reduzidas, além de sofrerem 
discriminação racial no próprio mercado de trabalho, “fechando-se o ciclo vicioso 
que confina pretos e pardos em posições sociais subordinadas” (idem, ibidem).

Dessa forma, ser mulher, negra e presidenta da cooperativa é mais um avanço a 
ser considerado. Uma problemática em torno disso, no entanto, é que as dificuldades 
raciais enfrentadas pela presidenta não são discutidas na cooperativa; logo, ela 
tem que arcar sozinha com o peso do racismo que enfrenta, mesmo ocupando 
um lugar de poder.
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Segundo Jaccoud (2008), o debate público em torno das questões raciais 
tem se intensificado. Desde a década de 1980, um conjunto diverso de ações de 
iniciativa estatal vem sendo implementado, primeiramente nos governos estaduais 
e municipais, e, progressivamente, passou a ser desenvolvido também pela esfera 
federal. Mas a autora afirma que foi somente nos anos 2000 que as iniciativas 
conquistaram a devida importância, ganhando espaço em algumas instituições 
públicas, como a universidade e o Ministério Público do Trabalho (MPT). Ações 
como o estabelecimento de cotas e o combate ao racismo institucional, além de 
formação sobre o tema nas escolas e no mercado de trabalho, bem como programas 
de valorização da cultura e da história negra, reforçando a própria identidade 
nacional, também apoiaram a amplitude da discussão, contribuindo para o fim 
do silenciamento em torno do tema.

Para as trabalhadoras que se declararam negras (pretas e pardas, após nossas 
conversas sobre o tema), observou-se que em suas trajetórias de vida pessoais existiam 
histórias de racismo e discriminação, tal como piadas ou exclusão de algum posto 
de trabalho devido à cor.

Ao longo das entrevistas, foi possível registrar histórias que mostram como a 
sociedade ainda está bastante distante da conquista da igualdade racial. Uma das 
entrevistadas, por exemplo, chegou a descrever que sentiu tristeza quando teve uma 
filha de pele escura e cabelo crespo. Ela narra que sentiu o medo do preconceito 
que ela e a filha sofreriam. Na época do acontecido, a cooperada não percebeu 
o porquê de seus sentimentos, mas, como vem discutindo este tema em outros 
espaços de mobilização, hoje ela consegue identificar o preconceito que interiorizou.

Outra entrevistada narrou sua dificuldade de se manter em um trabalho numa 
empresa estando grávida. Ela teve uma gravidez muito difícil, mas por ser negra 
tinha “aparência de forte”, e o seu patrão não a dispensava do trabalho. Chegando 
ao médico, ela tampouco era atendida, pois novamente era vista como “forte” e 
“saudável” por ser uma mulher negra, não sendo prioridade no atendimento, até 
que perdeu o bebê que esperava. Histórias como estas fazem as mulheres negras 
deixarem o trabalho para cuidar da gravidez e dos filhos, tendo dificuldades depois 
de se reinserir no mercado de trabalho, o que as leva inclusive a buscar espaços de 
trabalho em locais como a cooperativa de reciclagem.

Muitas cooperadas também narraram casos de violência policial que os seus 
filhos, sobretudo os meninos, enfrentam no cotidiano da cidade de Campinas. 
Também descreveram preconceito na escola pelas piadas que os filhos e as filhas 
chegam em casa contando. Porém, notou-se nas entrevistas que muitas mulheres 
negras não discutem a questão racial nem mesmo em suas famílias: “no máximo 
para dizer do preconceito... Vida de negro é difícil, coisas assim...” (Eulália). 
Além disso, foi identificado que muitas situações de preconceito contra os negros 
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são confundidas com ser pobre e vestir-se mal, e não são interpretadas como 
preconceito de cor.

Em síntese, quanto às questões raciais na cooperativa pesquisada, observou-se, 
de um lado, o silenciamento em torno do tema e a ausência do reconhecimento da 
especificidade de ser uma mulher negra, tanto na cooperativa como na sociedade de 
modo geral. De outro lado, ao explorar o tema, o racismo vivenciado cotidianamente 
e o lugar que ocupam na sociedade são suficientes para que as catadoras tenham 
a percepção do peso social que é ser negro neste país.

Observou-se ainda que a divisão racial do trabalho está presente nas trajetórias 
de trabalho das mulheres entrevistadas, visto que a elas acaba sendo reservados não 
apenas o trabalho de cuidado, reprodutivo, mas, sobretudo, o trabalho doméstico 
e o trabalho com materiais recicláveis, mal remunerado e explorado por grandes 
empresas no país.

Essas questões ainda são recentes na cooperativa Bom Sucesso, que tem 
como prioridade manter-se funcionando, seguindo uma gestão coletiva, e pensar 
na questão da renda das trabalhadoras, com ênfase no eixo classe social. Os eixos 
gênero e raça, sobretudo, não apresentam a mesma magnitude como um problema 
a ser enfrentado pela cooperativa.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao longo deste capítulo, observou-se que a condição precária de trabalho das 
cooperativas está intimamente relacionada à grande quantidade de mulheres no 
setor, sobretudo de mulheres negras, o que indicou a existência de uma feminização 
e de uma racialização do setor. Estas indicações, por sua vez, contribuem para 
alterar a própria prática do trabalho nas cooperativas. Como visto, as dinâmicas 
de racialização e feminização apontam uma série de especificidades qualitativas ao 
trabalho, as quais puderam ser observadas na cooperativa Bom Sucesso pesquisada, 
mas precisam ser ainda investigadas no setor como um todo.

No que tange aos dados selecionados para este capítulo, observam-se alguns 
avanços em torno da divisão racial do trabalho na cooperativa de triagem pesquisada: a 
presidenta da cooperativa é uma mulher negra; não há separação de trabalhos de brancos 
e negros; e a divisão da renda é igualitária para homens, mulheres, brancos e negras.

Entretanto, observou-se que a discussão do tema não é uma prioridade 
na cooperativa. Muitos são os casos de discriminação com que as trabalhadoras 
acabam lidando sozinhas, sem uma discussão coletiva. O tema também não é 
prioritário nas discussões da ES, reflexo de como o racismo estrutural vem sendo 
negado na sociedade.
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Este capítulo, ao se aventurar nas teorias referentes às questões raciais e buscar 
compreender a divisão racial do trabalho em diferentes organizações de ES, oferece 
uma base inicial para este estudo, mas ainda aponta a necessidade de ampliação 
destas investigações, sobretudo buscando maior diálogo com o movimento negro.

Chama atenção não apenas a ausência de pesquisas em torno do tema, mas 
também o silenciamento da questão racial de maneira geral nas cooperativas 
pesquisadas. A pesquisa apontou uma hipótese de que, embora pareça que a maior 
parte da população nestas organizações seja negra, principalmente em alguns setores 
específicos, como a reciclagem, a ES não vem sendo vista como possibilidade de 
enfrentamento da racialização da pobreza no Brasil, tanto por parte das incubadoras 
e das agências de fomento, como das próprias cooperativas pesquisadas e do 
movimento negro. Trata-se, portanto, de uma questão a ser aprofundada em outras 
pesquisas e espaços de ação.

Quanto aos avanços e aos desafios na divisão sexual do trabalho no interior 
da cooperativa, embora a maior parte das trabalhadoras seja mulher, há ainda um 
imaginário de que a participação de homens contribuiria nas atividades de força 
física. Também foi identificada uma tendência à representação de que o trabalho dos 
homens é o mais valorizado, em detrimento do trabalho das mulheres. Entretanto, 
foram observados avanços em relação às novas aprendizagens conquistadas pelas 
mulheres, à troca de experiência entre elas, bem como à ocupação de espaços de 
liderança antes impensáveis em suas trajetórias profissionais.

Porém, de maneira geral, notou-se que o tema das relações de gênero, 
embora mais discutido que o das relações raciais, tanto no interior da cooperativa, 
como no movimento dos catadores e de ES, ainda não é uma prioridade a ser 
incorporada no cotidiano de trabalho. Tal ausência do debate também faz com 
que as trabalhadoras da cooperativa resolvam sozinhas as suas dificuldades de 
conciliar trabalho produtivo ao reprodutivo no cotidiano de suas vidas.

Dessa forma, a ideia principal que o capítulo buscou salientar é a necessidade de 
que as questões de raça e gênero possam ser incorporadas às politicas públicas de ES, 
bem como que elas sejam vistas como tão fundamentais como outras necessidades 
dos empreendimentos solidários, que enfatizam, sobretudo, as demandas de 
classe em detrimento das de gênero e raça, ignorando que ambas as categorias são 
estruturantes da sociedade.

Trata-se, portanto, de temas desafiantes que ainda necessitam de mais estudos 
e investigações, bem como de maior relevância nos movimentos de ES e dos 
catadores de material reciclável.
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