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RESUMO 

 

O termo economia solidária ganhou expressão no Brasil ao longo dos anos de 1990, à medida que 

iniciativas econômicas despontaram no país, notabilizando- se e sendo reconhecidas por sua 

natureza associativa e suas práticas de cooperação e autogestão. Dentro de um modelo adequado à 

realidade social e econômica do País, os catadores assumem papel protagonista, como parceiros do 

governo, empresas, instituições e população para uma nova madeira de lidar com os resíduos 

urbanos, exemplificando assim a atuação da economia solidária. Este artigo tem como objetivo 

descrever como a economia solidária tem se manifestado através dos serviços realizados pelos 

catadores de lixo reciclável da Associação de Recicladores de Águas Lindas (ARAL). Os métodos 

incluíram: uma visita à sede da associação, onde se realizou uma entrevista em agosto de 2013 com 

a presidente da Associação, a fim de obter informações sobre o funcionamento da organização e 

dados sobre os demais associados, além de levantamento bibliográfico sobre a temática em estudo. 

A Associação de Recicladores de Águas Lindas demonstra claramente iniciativas no âmbito da 

economia solidária, promovendo melhorias nas condições de trabalho e renda dos trabalhadores 

associados, reduzindo assim a exclusão social sofrida por esse segmento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O termo economia solidária ganhou expressão no Brasil ao longo dos anos de 1990, à 

medida que iniciativas econômicas despontaram no país, notabilizando- se e sendo reconhecidas 

por sua natureza associativa e suas práticas de cooperação e autogestão. Expandindo-se, a 

economia solidária veio a abranger categorias sociais e modalidades diversas de organização, tais 

como unidades informais de geração  de renda, associações de produtores e consumidores, sistemas 

locais de troca, comunidades produtivas autóctones e cooperativas dedicadas à produção de 

bens, à prestação de serviços, à comercialização e ao crédito (GAIGER, 2013). 

Singer (2004) afirma que o desenvolvimento solidário é o desenvolvimento realizado por 

comunidades de pequenas firmas associadas ou de cooperativas de trabalhadores, federadas em 

complexos, guiado pelos valores da cooperação e ajuda mútua entre pessoas ou firmas, mesmo 
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quando competem entre si nos mesmos mercados. A economia solidária não pretende opor-se ao 

desenvolvimento, que mesmo sendo capitalista, faz a humanidade progredir. O seu propósito é 

tornar o desenvolvimento mais justo, repartindo seus benefícios e prejuízos de forma mais igual e 

menos casual. 

Segundo Pires et al. (2012), a importância do papel da cooperação para  o sucesso dos 

pequenos empreendimentos fica cada vez mais clara na teoria da estratégia organizacional. Na 

verdade, a ação coletiva gera ganhos de eficiência que não são possíveis de serem capturados 

pelo empreendimento ou empreendedor individual. Esses ganhos apenas podem ser 

contabilizados pelo próprio conjunto, resultando na assim chamada eficiência coletiva, que se 

originaria nas economias externas locais e na ação coletiva. Por essa via, a eficiência coletiva 

proporcionaria, para os pequenos empreendimentos, que agem de forma conjunta, vantagens 

competitivas. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305/10, regulamentada pelo Decreto nº 

7.404/10, lança uma visão moderna na luta contra um dos maiores problemas do planeta: o lixo 

urbano. Tendo como princípio a responsabilidade compartilhada entre governo, empresas e 

população, a nova legislação impulsiona o retorno dos produtos às indústrias após o consumo e 

obriga o poder público a realizar planos para o gerenciamento do lixo. Entre as novidades, a lei 

consagra o viés social da reciclagem, com participação formal dos catadores organizados em 

cooperativas (CEMPRE, 2013a). 

Organizados em cooperativas, os catadores foram reconhecidos pela nova lei brasileira 

como agentes da gestão do lixo. Isso significa que sua participação, tanto na coleta seletiva nas 

residências e empresas como na separação dos resíduos para reciclagem, deve ser priorizada pelos 

municípios. Dentro de um modelo adequado à realidade social e econômica do País, os 

catadores assumem papel protagonista, como parceiros do governo, empresas e população para 

uma nova madeira de lidar com os resíduos urbanos. O esforço já está sendo empreendido e requer 

poder de articulação no sentido de se chegar a modelos inteligentes e eficientes, em parceria com o 

setor público e privado. Entre os desafios, é primordial a capacitação dos catadores para o 

desempenho de suas novas funções, que exigem desde o conhecimento sobre os melhores métodos 

de separação e acondicionamento dos materiais até práticas para aumentar a eficiência da 

produção, reduzir custos e garantir a viabilidade econômica (CEMPRE, 2013b). 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A ECONOMIA SOLIDÁRIA NA ATUALIDADE 

 

De acordo com Gaiger (2014), a complexidade da Economia Solidária é também motivo de 

controvérsia por estar relacionada à natureza multidimensional dos empreendimentos, que 

transcendem a esfera econômica e atendem a necessidades e aspirações imateriais, sociais e 

culturais, coletivas e individuais. É precisamente a partir e na medida dessa ancoragem múltipla 

que essas organizações suscitam o envolvimento de seus integrantes em questões de interesse 

comum, alimentando formas variadas de mobilização e mostrando-se propensas a criar ou reforçar 

uniões associativas e redes de intercâmbio, além de instâncias de representação. 

De maneira mais geral, a economia solidária pode ser definida como o conjunto das 

atividades que contribuem para a democratização econômica a partir do engajamento dos 

indivíduos em formas coletivas de organização do trabalho. São múltiplas as iniciativas que a 

caracterizam, tais como as empresas autogestionárias, com seus coletivos de trabalhadores 

organizados com base na democracia nas tomadas de decisões, além de diversas outras formas de 

associativismo e cooperativismo na organização sócio-produtiva de caráter suprafamiliar, 

caracterizando um verdadeiro “polimorfismo” organizacional. Os empreendimentos de economia 

solidária são suas células básicas, e têm como princípios básicos: posse coletiva dos meios de 

produção pelas pessoas que as utilizam para produzir; gestão democrática da empresa ou por 

participação direta ou por representação; repartição da receita líquida entre os cooperadores; 

destinação do excedente econômico por critérios acertados entre todos os cooperadores (NAGEM 

& SILVA, 2013). 

França Filho (2014) afirma que a economia solidária contribui para a democratização da 

economia a partir de engajamentos de cidadania, sendo seu objetivo uma articulação junto à esfera 

pública a fim de produzir um reencastamento da economia num projeto de integração social e 

cultural. É neste sentido que se considera a economia solidária como emanação de ações coletivas 

buscando a instauração de novos modos de regulação, tanto ao nível internacional quanto ao nível 

local, a fim de completar as regulações nacionais ou suprir suas faltas. 

Neste cenário, tanto o governo federal quanto os governos locais vêm desenvolvendo ações 

para estimular e potencializar as iniciativas de economia solidária que, cada vez mais, se articulam 

com outros atores da sociedade. As parcerias são vistas como fator relevante para a promoção do 

desenvolvimento local. Os programas de desenvolvimento local lidam com complexos e variados 
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problemas políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, evidenciando o desafio de 

articulação entre essas dimensões (CAMBIAGHI & PASSADOR, 2014). 

 

2.2 A CONSTRUÇÃO DE REDES DE EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS 

 

O caráter emancipatório das redes está na sua estrutura diferenciada que permite uma 

articulação de pessoas e instituições em um processo de empoderamento mútuo, mantendo entre 

si relações isonômicas. Todos partilham o mesmo grau de poder e isso confere à rede o seu 

conceito, ou seja, somente existe rede com poder diluído e desconcentrado. Seus conceitos 

fundamentais são, portanto: ação coordenada e democrática, caracterizada pela relação isonômica 

a partir das máximas: “todos são iguais perante a lei” e “cada indivíduo, um voto”; a condição de 

compartilhar valores e objetivos comuns; a liberdade de adesão à participação voluntária e 

autônoma; o incentivo à multiliderança pela não hierarquização no organograma de gestão; o 

funcionamento por múltiplos níveis que podem operar de forma independente como sub-redes, 

sempre integrada à rede “geral”; pelos laços de “realimentação” que as unidades trocam entre si 

(PAULI, 2013). 

Segundo Cambiaghi & Passador (2014), as redes podem apresentar diferentes objetivos, 

normalmente de cunho público, e podem ser formadas por organizações participantes de diferentes 

setores. De acordo com Costa (2003), com o advento das redes, uma nova cultura política é 

criada, e se caracteriza pela formação de parcerias entre governos municipal, estadual, federal, 

empresas, universidades, organizações não governamentais (ONG), associações, movimentos 

sociais e comunidade, com o objetivo de promover o desenvolvimento de um território e a 

consequente melhoria das condições de vida da população. 

As alianças estratégicas e redes têm sido apontadas como o caminho para a superação 

de dificuldades dos empreendimentos populares da economia solidária diante das exigências do 

mercado. Sozinha, a economia solidária encontra dificuldades; por isso trabalha de forma 

ardilosa, desenvolvendo parcerias com instituições públicas e privadas para a sua disseminação e 

fortalecimento. Dentre as instituições que têm potencializado esta filosofia, estão as de ensino, 

através de seus projetos de extensão, como é caso das incubadoras tecnológicas de cooperativas 

populares. Apoiada, por exemplo, pela Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), que 

aumenta sua capacidade de criação e desenvolvimento de empreendimentos de base solidária 

(ALVES & MEIRELES, 2013). 
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2.3 A FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES/ COOPERATIVAS DE RECICLAGEM E 

SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A SUSTENTABILIDADE 

 

 

Os catadores de materiais recicláveis podem ser considerados os grandes protagonistas da 

indústria de reciclagem no país. Eles detêm posição fundamental na gestão de resíduos sólidos 

no Brasil, à medida que sua própria existência indica a dificuldade de incluir no gerenciamento 

desse sistema as atividades de catação, principalmente por problemas de escala de produção 

combinados a dificuldades logísticas. Esse grupo de trabalhadores vem atuando de maneira 

informal ou organizada em cooperativas e, mesmo antes da definição de políticas públicas claras 

para a gestão de resíduos no país, vem realizando um trabalho de grande importância 

ambiental; contribuindo significativamente para o retorno de diferentes materiais para o ciclo 

produtivo; gerando economia de energia e de matéria-prima, e evitando que diversos materiais 

sejam destinados a aterros (GOUVEIA, 2012). 

O Catador de Material Reciclável é um trabalhador que recolhe os resíduos sólidos 

recicláveis e reaproveitáveis, como papelão, alumínio, plástico, vidro, entre outros. A profissão dos 

Catadores foi reconhecida na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) pela Portaria n.º 397, 

de 9 de outubro de 2002, do Ministério do Trabalho, sob o Código n.º 5.192-05. São 

profissionais que se organizam de forma autônoma ou em cooperativas e associações com 

diretoria e gestão dos próprios Catadores. Além da coleta seletiva e das outras atribuições previstas 

na CBO, os Catadores também promovem a sensibilização das pessoas, mobilizando-as para a 

mudança de comportamento com relação aos resíduos visando à sustentabilidade do planeta 

(MPE/MG, 2013). 

Assim, destacam-se as cooperativas de coleta, triagem e comercialização de resíduos como 

associações de pessoas que se unem voluntariamente para alcançar objetivos nas áreas econômica, 

social e cultural. A criação desta sociedade democrática e coletiva inicia-se de modo informal por 

parte de seus agregados e pode se fortalecer com o apoio das instituições parceiras. São catadores 

de rua que sentem a necessidade de se organizar para se fortalecer e obter mais poder de 

barganha ao negociar seus produtos com sucateiros e indústrias do segmento. Elas representam os 

catadores perante o poder público e dele reivindica espaço protegido para armazenar e separar o 

material recolhido e financiamento para processá-lo, agregando-lhe valor. A cooperativa é uma 

oportunidade de resgate da dignidade humana do catador, como também de desenvolvimento e 

ajuda mútua, o que permite constituir a comunidade dos catadores (IPESA, 2013). 
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3. METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de caso descritivo, realizado sobre a Associação de Recicladores de 

Águas Lindas (ARAL), localizado na Rua São Benedito, n.º 51, cidade de Ananindeua. A coleta de 

dados se deu com visita à sede da associação, com realização de entrevista com a Sra. Sara Reis, 

dirigente da associação, com o intuito de obter dados sobre o funcionamento da ARAL e sobre a 

situação dos demais associados. Para o desenvolvimento da pesquisa, foi realizado um 

levantamento bibliográfico relativo ao assunto em estudo. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1 HISTÓRICO 

 

A Associação foi idealizada pela Sra. Sara Reis, a qual possuía vasta experiência na coleta 

de materiais no lixão do Aurá, em Ananindeua (Pará), Região Metropolitana de Belém. 

Mapa 1- Localização do Município de Ananindeua (Pará) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Após 20 anos trabalhando no local, ela decidiu ir em busca de melhores oportunidades e há 

três anos deu o primeiro passo para chegar ao objetivo, fundando a Associação de Recicladores de 
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Águas Lindas (Aral). 

A ideia para criação dessa Associação, afim com a ideia partilhada por Alves e Meireles 

(2013), foi possibilitar a inserção de pessoas, muitas vezes ociosas por falta de acesso à educação e 

capacitação, no mercado de trabalho de forma digna e legal, pautadas nos princípios de economia 

solidária e autogestão sustentável para manutenção do negócio. 

A associação está localizada no município de Ananindeua (PA), Rua São Benedito, n.º 51, 

bairro de Águas Lindas. 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS 

 

A associação conta com 83 recicladores, atuando em atividades internas (Centro de 

Triagem) e externas (captação de novos materiais em empresas). Atualmente conta um caminhão 

e quatro triciclos para coleta de resíduos sólidos, doados pela Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA). O funcionamento das atividades da Associação ocorre nos turnos da manhã e tarde. 

 

4.3 PERFIL DOS ASSOCIADOS 

 

 

Os prestadores de serviços são homens e mulheres, na faixa etária de 25 a 57 anos de idade, 

onde os homens atuam recolhendo o material reciclável doado por grandes empresas ou  parceiros 

do projeto e realizando o transporte do mesmo para a Central  de  Triagem  e  as   mulheres 

trabalham especificamente dentro da    Central    de    Triagem, onde ocorre a   seleção do material 

recolhido. 

 

4.4 SERVIÇOS REALIZADOS 

 

Os resíduos coletados e posteriormente selecionados e separados em categorias diversas são 

vendidos paras as empresas de beneficiamento no final da tarde. São papéis, vidros e latas de 

alumínio. 

Sabe-se que associações ou cooperativas de catadores de resíduos desempenham um papel 

importante em cadeias logísticas reversas, contribuindo para o aumento do volume de RSU que 

não são destinados a aterros, para o aumento da vida útil dos aterros existentes, para a redução 

de descartes irregulares, para a redução na proliferação de vetores de doenças, principalmente os 

associados a vazadouros, para o aumento do valor recuperado de bens retornados, para redução no 
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custo de abastecimento de matérias-primas para a indústria, para o aumento da eficiência energética 

de processos de fabricação e para a consolidação de programas de logística reversa de empresas 

que recuperam produtos (ALMEIDA et al., 2014). 

Recentemente, a ARAL passou a integrar o projeto “Alumínio Infinito”, desenvolvido pela 

Hydro Brasil, empresa multinacional que trabalha com toda a cadeia produtiva de alumínio, 

visando obter mais qualidade de vida e, principalmente, geração de renda para os associados. Na 

triagem, os catadores separam papéis, plásticos,  vidros e vendem para as empresas que fazem o 

beneficiamento para depois serem recicladas pela indústria. Todo material coletado é destinado 

para comercialização, principalmente as latinhas de alumínio. Este projeto objetiva criar uma 

cultura da sustentabilidade e quer chamar a atenção da sociedade para os materiais que podem 

ser reciclados e, consequentemente, gerar renda para as cooperativas. 

Dessa forma, a partir do desenvolvimento das atividades desempenhadas pela Associação, e 

pautadas nas observações de Singer (2004), que afirma que esse tipo de empreendimento preserva 

a natureza e redistribui os frutos do crescimento a favor dos que se encontram marginalizados da 

produção social e da fruição dos resultados da mesma. 

Corrobora- se assim com a ideia de Sguarezi et al. (2013), que afirma que a 

cooperativa é apenas uma das formas jurídicas de empreendimentos solidários e talvez a mais 

típica. São empreendimentos econômicos constituídos por trabalhadores e em prol dos interesses 

econômicos e sociais deles próprios. Sua finalidade maior não é a de gerar lucros, mas sim, a de 

satisfazer as necessidades econômicas dos trabalhadores, produtores ou consumidores e seus 

cooperados. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em situações de dificuldades e provação, muitas pessoas decidem unir-se aos seus pares, 

talvez movidas pelas memórias do agir coletivo do mundo rural ou de seus ancestrais, para juntas 

formarem estratégias de manutenção da vida.  Seja pela motivação da tradição do mundo rural, 

pelas dificuldades de ingresso no mercado de trabalho formal ou por outros motivos que explicam o 

porquê de diversas pessoas se aproximarem para procurar alguma participação na Economia 

Solidária, o processo de incorporação da solidariedade nas práticas econômicas é multifacetado 

(RODRIGUES, 2014). 

A escassez de empregos formais e o aumento do desemprego são destaques na atual 

configuração econômica. Assim, economia solidária surge como uma alternativa de 
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sobrevivência aos trabalhadores em busca de melhorias na qualidade de vida. A Associação de 

Recicladores de Águas Lindas demonstra claramente iniciativas no âmbito da economia solidária, 

promovendo melhorias nas condições de trabalho e renda dos trabalhadores associados, reduzindo 

assim a exclusão social sofrida por esse segmento. 

As associações e cooperativas de reciclagem atuam tanto na área social, ao reduzirem a 

vulnerabilidade de famílias, proporcionando aumento de renda e qualidade de vida, quanto 

ambiental, visto que auxiliam o aumento da vida útil dos aterros sanitários, poupando a natureza de 

receber uma parte dos resíduos gerados pela atividade urbana, além de subsidiarem os sistemas de 

logística reversa. 

Assim, abrem-se perspectivas para a criação de novas redes de economia solidária, 

permitindo assim a inclusão dos catadores de recicláveis, gerando assim uma transformação da 

realidade da cadeia de reciclagem brasileira. Os empreendimentos de economia solidária,  para  que  

alcancem  sucesso,  precisam  da  interação  entre seus diversos atores, proporcionando assim os 

efeitos desejados e possibilitando mudanças gradativas em benefício da sociedade como um todo. 
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