
http://bd.camara.gov.br


 

 

 

 

FACULDADE INTEGRADA DA GRANDE FORTALEZA – FGF 

GESTÃO AMBIENTAL 

ZIRALDO DOS SANTOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLETA SELETIVA E RESPONSABILIDAE SOCIAL: 

O CASO DA COOPERATIVA DE RECICLAGEM, TRABALHO E 

PRODUÇÃO - CORTRAP, EM BRASÍLIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasília – DF 

 2011 



 

 

 

 

ZIRALDO DOS SANTOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COLETA SELETIVA E RESPONSABILIDAE SOCIAL: 

O CASO DA COOPERATIVA DE RECICLAGEM, TRABALHO E 

PRODUÇÃO - CORTRAP, EM BRASÍLIA. 

  
 
 
 
 

Monografia apresentada à Faculdade 

Integrada da Grande Fortaleza como 

exigência parcial à obtenção do título de 

Especialista em Gestão Ambiental. 

 

Ana Cristina Karl (Orientadora) 

 
 
 
 
 

Brasília – DF 

2011 



 

 

 

 

Ziraldo dos Santos  

 
 
 
 
 
 
 

 COLETA SELETIVA E RESPONSABILIDAE SOCIAL: 

O CASO DA COOPERATIVA DE RECICLAGEM, TRABALHO E 

PRODUÇÃO - CORTRAP, EM BRASÍLIA. 

  
 

Monografia apresentada à Faculdade 

Integrada da Grande Fortaleza como 

exigência parcial à obtenção do título de 

Especialista em Gestão Ambiental. 

Ana Cristina Karl (Orientadora) 
 
 
 
 

Aprovado pelos membros da banca examinadora em ____/____/______, com 
menção _____ (_____________). 
 
 
 

Banca Examinadora 
 

________________________________________ 
 
 

________________________________________ 
 
 
 

 
Brasília – DF 

2011 



 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

COLETA SELETIVA E RESPONSABILIDAE SOCIAL: 

O CASO DA COOPERATIVA DE RECICLAGEM, TRABALHO E 

PRODUÇÃO - CORTRAP, EM BRASÍLIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico esse trabalho a toda minha família, em 
especial aos meus pais, que desde os primeiros 
momentos da minha vida me acolheu, 
acreditou em minhas potencialidades e me 
forneceu todos os subsídios necessários para a 
caminhada da vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

RESUMO 
 
 
 
 
 
 

O presente estudo busca analisar se o Projeto de Coleta Seletiva e Responsabilidade Social 

implantado pela Câmara dos Deputados, cujo objetivo é dar destinação socialmente 

responsável aos resíduos recicláveis gerados em seus edifícios, foi determinante para 

promover a inclusão Social dos cooperados da CORTRAP – Cooperativa de Reciclagem, 

trabalho e Produção. Foi realizada uma revisão bibliográfica que abordou a evolução da 

reciclagem, especialmente no Brasil, sendo apresentado, em detalhe, o projeto de Coleta 

Seletiva e Responsabilidade Social. O referencial teórico contou ainda com uma análise da 

exclusão como fenômeno social, indicando os parâmetros a ser considerados para se aferir 

uma verdadeira reinserção de excluídos à sociedade. A coleta de dados se baseou em 

entrevistas realizadas com servidores do Comitê da Cidadania, do Movimento de Meninos de 

Rua, da Câmara dos Deputados, da Presidente da cooperativa e de cooperados. Por fim foram 

analisados os impactos da ação do projeto sob as condições de moradia, renda, condições de 

trabalho e alimentação das famílias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 

This study seeks to analyze the design of Selective Collection and Social Responsibility 

implemented by the Chamber of Deputies, whose goal is socially responsible to dispose 

recyclable waste generated in their buildings was crucial to promote social inclusion of the 

cooperative CORTRAP - Recycling Cooperative , work and production. We performed a 

literature review that addressed the evolution of recycling, especially in Brazil, is presented in 

detail the design of Selective Collection and Social Responsibility. The theoretical framework 

also included an analysis of social exclusion as a social phenomenon, indicating the 

parameters to be considered a true measure of reintegration to society excluded. Data 

collection was based on interviews with the Citizenship Committee of the servers, the 

Movement of Street Boys, House of Representatives, the President of the cooperative and 

cooperative. Finally we analyzed the impacts of project action under the housing conditions, 

income, working conditions and feeding their families. 
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Introdução  

 

“A Câmara dos Deputados é quase uma cidade”. Este é um comentário recorrente 

entre os seus frequentadores. Afinal, mais de 20 000 pessoas, entre Deputados, Senadores, 

servidores e visitantes, circulam diariamente pelos seus corredores, o que se reflete na 

quantidade e na variedade de resíduos gerados todos os dias.  

Segundo o último levantamento, realizado em junho 2009, os prédios administrativos, 

Anexos 1,2,3,4 e Setor de Garagens, geram juntos cerca de 114.628 kg de resíduos 

domésticos por mês, dos quais 51,64 % são materiais recicláveis, como papéis e plásticos em 

geral. Surge daí um grande problema: o que fazer com todo esse lixo? No passado, era 

simplesmente recolhido pelo sistema de coleta do Distrito Federal, e tinham como destino os 

lixões ou os aterros sanitários.  

Contudo, com o aumento exponencial da quantidade de resíduos e o interesse 

econômico em busca de matéria prima, procurou-se uma nova abordagem para resolver o 

problema, de forma que fosse inserido uma dimensão socioambiental no processo de tomada 

de decisão sobre a destinação dos resíduos sólidos recicláveis gerados pela Câmara.  

A inclusão, nesse processo, de catadores surgiu como uma alternativa bastante viável, 

haja vista que, além da correta destinação dos resíduos, ainda seria possível garantir a geração 

de emprego e de renda para essas comunidades. 

Desta forma, a administração resolveu implantar o Programa de Coleta Seletiva e 

Responsabilidade Social. Um projeto que surgiu da necessidade de a Câmara dos Deputados 

reavaliar seus padrões de consumo, compatibilizando-os aos novos princípios de 

sustentabilidade socioambientais, e que poderia ser alcançada com a implantação de um 

programa de coleta seletiva e a promoção da inclusão social dos catadores.  

Para a implantação deste programa, um grupo de servidores elaborou um extenso 

plano de ação, que incluiu a realização de um detalhado diagnóstico relativo aos tipos de 

resíduos gerados, as quantidades, o destino final, os aspectos socioambientais envolvidos, as 

potencialidades e as oportunidades de melhoria do processo de segregação. 

Antes da distribuição dos coletores, foi realizada uma campanha de mobilização, feita 

de sala em sala, esclarecendo o procedimento a ser adotado para a correta separação dos 



 

 

 

 

resíduos. Também foi realizado treinamento com os serventes e a distribuição de folder 

explicativo. 

Por fim, em maio de 2004, a Câmara dos Deputados formalizou o convênio com a 

Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável de Brasília — 

BRASCICLA, visando beneficiá-los com a doação dos materiais recicláveis e apoiando o 

fortalecimento e constituição da entidade conveniada. Hoje, com o advento do Decreto nº 

5.940, de 2006, o referido Convênio é feito diretamente com a Cooperativa de Reciclagem, 

Trabalho e Produção – CORTRAP. 

Além disso, estabeleceu-se que a Câmara faria o acompanhamento das atividades da 

Cooperativa dos catadores, buscando ajudá-los a aprimorar sua organização e convivência 

associativa, de forma assegurar a inclusão social das famílias envolvidas no projeto. “A área 

temática Coleta Seletiva e Responsabilidade Social propõe-se a reduzir o desperdício e a 

promover o reaproveitamento e a reciclagem dos materiais (papel e plástico, principalmente) 

utilizados nas rotinas administrativas da Casa, de modo a beneficiar o meio ambiente e 

promover a inclusão social dos catadores de lixo do Distrito Federal” (ECOCÂMARA, 2004). 

 

CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES SOBRE O LIXO E A RECICLA GEM 

 

1.1– Contextualização 

 

Um dos maiores desafios do século XXI é reduzir os milhões de toneladas de lixo que 

nossa civilização produz diariamente. Existe um consenso de que a geração excessiva de 

resíduos sólidos afeta a sustentabilidade urbana e que a sua redução depende de mudanças nos 

padrões de produção e consumo da sociedade. A extração dos recursos naturais para a 

produção dos bens de consumo encontra-se acima da capacidade de suporte do planeta e a 

produção crescente de resíduos sólidos causa impactos no ambiente e na saúde - o uso 

sustentável dos recursos naturais ainda é um sonho distante (AGENDA 21, 1997; 

CONSUMERS INTERNATIONAL, 1998). 

Diante deste quadro, a ênfase na questão da redução do consumo e do papel do 

cidadão enquanto agente dessa mudança adquiriu centralidade no âmbito das políticas 

ambientais da década de 90, e se agregou aos temas do crescimento demográfico e do modal 



 

 

 

 

produtivo, com seus respectivos impactos. Essa questão, segundo Portilho apud Ribeiro e 

Besen (2007) ultrapassou, atualmente, a barreira das políticas ambientais para a dimensão de 

políticas de sustentabilidade e o foco do problema passou a ser o uso racional dos recursos 

naturais para não causar um desequilíbrio ambiental.  

A degradação ambiental ocasionada por um padrão de consumo inadequado e por 

práticas insustentáveis afetam a população e a sustentabilidade do planeta, e o desafio agora é 

reverter situações de risco que a própria sociedade produz, modificando suas práticas 

(BECKER APUD RIBEIRO E BESEN, 2007 ). 

Outra questão importante é a concentração de populações nas grandes cidades. 

Segundo o Senso-IBGE 2010, quase 70 milhões de brasileiros residem nas regiões 

metropolitanas - 36% da população concentrados em pouco menos de 300 municípios, dentre 

os mais de 5000 existentes no país. O município de São Paulo, por exemplo, lidera o ranking 

das cidades brasileiras mais populosas, com 11,2 milhões de habitantes. O Rio de Janeiro, 

com 6,3 milhões, é a segunda, no senso de 2010  

O modo de vida urbano produz resíduos em quantidade e diversidade cada vez 

maiores, exigindo sistemas de coleta, tratamento pós-consumo e uma destinação 

ambientalmente segura, haja vista que existem inúmeros fatores de risco à saúde humana, da 

geração até a disposição final. Entretanto, o lixo não para de crescer e esse crescimento está 

diretamente relacionado ao desenvolvimento do país – quanto mais rico, maior a produção de 

resíduos. Entre 1992 e 2000, por exemplo, indicadores demonstram que, enquanto a 

população brasileira cresceu 16%, a geração de lixo aumentou em 49%, ou seja, um 

crescimento três vezes maior. 

Esse problema é agravado pelo fato de que a maior parte desses resíduos é disposta 

inadequadamente em lixões a céu aberto ou em aterros que atendem parcialmente às normas 

de engenharia sanitária e ambiental, causando a poluição do ar, da água e do solo, com sérios 

impactos sobre a saúde das populações. Para resolver esses problemas, devemos lançar mão, 

obrigatoriamente, da reciclagem de materiais. Somente com o reaproveitamento é possível 

reduzir a pressão sobre o meio ambiente, diminuindo o volume de lixo produzido diariamente. 

Nessa perspectiva a coleta seletiva é um dos pilares do reaproveitamento de resíduos 

recicláveis.  

A coleta seletiva consiste na separação de materiais recicláveis, como plásticos, 

vidros, papéis, metais entre outros, nas várias fontes geradoras – residências, empresas, 



 

 

 

 

escolas, comércio, indústrias. Esses materiais representam cerca de 30 por cento da 

composição do lixo domiciliar brasileiro, que na sua maior parte é composto por matéria 

orgânica. 

A separação dos materiais recicláveis cumpre um papel estratégico na gestão integrada 

de resíduos sólidos sob vários aspectos:  

- estimula o hábito da separação do lixo na fonte geradora para o seu aproveitamento; 

- promove a educação ambiental voltada para reduzir o consumo e o desperdício; e 

- gera trabalho, renda para cooperativas de catadores. 

Segundo Waite (1995) apud Ribeiro e Besen (2007), entre as vantagens ambientais 

podemos destacar a redução do uso de matéria-prima virgem e a economia dos recursos 

naturais renováveis e não renováveis, a economia de energia no reprocessamento de materiais, 

a valorização das matérias-primas secundárias e a redução da disposição de lixo nos aterros 

sanitários e dos impactos ambientais decorrentes.  

Os materiais recicláveis tornou-se um recurso não natural abundantemente disponível, 

sendo importante ressaltar a sua valorização econômica e o seu potencial de geração de 

negócios, trabalho e renda. Desta forma, a reciclagem, assim como a coleta seletiva, além de 

contribuir significativamente para a sustentabilidade urbana, vem incorporando 

gradativamente um perfil de inclusão social dos setores mais carentes e excluídos do acesso 

aos mercados formais de trabalho (SINGER, 2002 apud Ribeiro e  Besen, 2007). 

 

1.2– Breve Histórico da Coleta Seletiva 

 

A Coleta Seletiva teve origem na Europa, sendo a Alemanha e a França as pioneiras na 

adoção de medidas destinadas a equacionar a questão dos resíduos sólidos. Segundo Juras 

(2005) apud Rocha (2011), a política francesa de resíduos foi estabelecida em 1975, e, ao 

longo das décadas de oitenta e noventa, avançou para a questão da responsabilização de 

empresas quanto à destinação e reciclagem de embalagens, tornando-se fortemente engajada 

na modernização do gerenciamento de resíduos sólidos.  

Em terras germânicas, a política de resíduos se consolidou por meio de duas 

legislações: a Lei de Minimização e a Eliminação de Resíduos em 1986, substituída, em 1994, 



 

 

 

 

pela Lei de Economia de Ciclo Integral e Gestão de Resíduos. Essa lei estabeleceu a logística 

reversa, obrigando os fabricantes e os distribuidores a aceitar a devolução de vasilhames e 

embalagens e a conduzi-los a uma recuperação material independente do sistema público de 

eliminação de resíduos.  

No Brasil, a primeira experiência ocorreu no Rio de Janeiro - Niterói, 1985, em São 

Francisco, bairro residencial de classe média. Entretanto as primeiras iniciativas 

verdadeiramente organizadas de coleta seletiva no Brasil só tiveram origem no ano seguinte, 

início em 1986, destacando-se, a partir de 1990, aquelas em que as administrações municipais 

estabeleceram parcerias com catadores organizados em associações e cooperativas para a 

gestão e execução dos programas (EIGENHEER, 1993 apud ROCHA, 2011). O registro das 

experiências brasileiras de coleta seletiva teve início em 1993, com a publicação da coletânea 

“Coleta Seletiva de Lixo – experiências brasileiras”, e a partir de 1994, vem contando com a 

divulgação de experiências de entidades como a CEMPRE - Compromisso Empresarial Para 

Reciclagem.  

Recentemente, o Ministério das Cidades divulgou os números referentes ao ano de 

2007, relativamente ao manejo de resíduos sólidos urbanos no Brasil. Com base em dados de 

306 municípios, que representam 55% da população urbana, o levantamento mostra que a 

cobertura média de coleta de lixo nas cidades pesquisadas é de 90%. Já a coleta seletiva só 

chega a 56,9% dos municípios da amostra, que inclui todas as capitais e cidades com mais de 

500 mil habitantes. 

 

1.3 - Cooperativas de catadores  

 

A organização de catadores em cooperativas e associações teve início somente a partir da 

década de 1990, possibilitando novas perspectivas de relação dos grupos de catadores com o 

poder público dos municípios (DEMAJOROVIC; BESEN, 2007 apud PAULA e SOUZA-

PINTO, 2010). Essa visão compartilhada possibilita a valorização e a profissionalização do 

trabalho do catador, a inclusão social e o resgate da cidadania, bem como a retirada dos 

catadores dos lixões e aterros. 

As cooperativas possibilitam ainda maior poder de barganha dos recicladores com a 

indústria e com o poder público, pois criam um canal de venda direta à indústria, com a 



 

 

 

 

obtenção de  melhores preços e a eliminação  da figura do intermediário. Grupos ou redes de 

cooperativas podem possibilitar o acúmulo de maior volume de recicláveis, obtendo melhores 

preços do que cada cooperado atuando de forma isolada (MEDINA, 2000; RODRIGUEZ, 

2004 apud PAULA e PINTO, 2010). 

MEDINA (2000) apud Paula e Pinto (2010) destaca o papel das organizações não-

governamentais e do poder público no fomento e apoio às cooperativas de catadores, uma vez 

que estudos  mostram a dificuldade enfrentadas pela cooperativas, principalmente  pela baixa 

escolaridade dos catadores e pelo seu histórico de exclusão social. Essas instituições devem 

ajudar na organização das cooperativas, pois os catadores tem dificuldades de estabelecer 

vínculos e compromissos com organizações formais de trabalho.  

 

1.4 - A coleta seletiva nos Órgãos Públicos 

 

Ao longo da década de 90, vários foram os projeto implantados pela administração 

pública, em todo o país, visando a separação adequada dos resíduos sólidos. Projetos que, em 

sua grande maioria dependiam do voluntarismo de abnegados, que viam na proposta uma 

alternativa viável para reduzir a quantidade de produtos recicláveis no lixo. Esses voluntários 

enfrentavam grandes dificuldades para sua implementação, seja em função da falta de 

recursos e apoio da administração, seja pela falta envolvimento do servidor, o público-alvo.  

Em 2006, o panorama começou a mudar com a publicação, no Diário Oficial da 

União, do Decreto nº 5940, que Institui a obrigatoriedade da separação dos resíduos 

recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e 

indireta, na fonte geradora, inserindo nesse processo, ao mesmo tempo, o princípio da 

inclusão social, haja vista que destinava esses materiais às associações e cooperativas dos 

catadores de materiais recicláveis. 

O Decreto estabeleceu uma mudança de postura do poder público federal no sentido 

de assumir maior responsabilidade socioambiental, frente à questão da reciclagem e da 

inclusão social dos catadores. Além disso, transformou-se em uma ferramenta de interação 

entre os catadores organizados e as instalações federais geradoras de resíduos.  

O decreto foi um marco inovador, pois além de influenciar a elaboração de políticas 

municipais e até privadas similares, promoveu, no âmbito da administração, uma discussão 



 

 

 

 

sobre a necessidade de se implantar uma coleta seletiva solidária, com destinação do material 

coletado para associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, como forma de 

promover a geração de trabalho e renda. 

Estima-se que, na primeira etapa, houve a geração de 30.000 postos de trabalho nas 

cooperativas beneficiárias. Foram mais de 200 órgãos, entre ministérios, empresas públicas, 

institutos, autarquias e universidades, com o envolvimento de mais de 600 mil servidores. 

Além disso, houve a criação de novas associações e cooperativas de catadores em todo o 

Brasil, com investimento em torno de 170 milhões de reais nessas políticas de inclusão social 

e combate à pobreza. 

Atualmente, além de ser obrigatória a implantação de programas de coleta seletiva 

solidária em órgãos públicos nas três esferas de governo, ela é um dos pilares da política 

socioambiental dos órgãos, cuja elaboração se tornou impositiva para a administração pública, 

haja vista que os grandes desafios a serem enfrentados como a redução do consumo de água, 

energia e de materiais de consumo, somente serão possíveis com uma mudança de 

comportamento e alteração no padrão de consumo de seus servidores. 

 

1.5 - O Projeto da Câmara dos Deputados 

 

No segundo semestre de 2004, os servidores da Casa foram chamados a participar, 

com o envio de opiniões e sugestões, do programa Coleta Seletiva e Responsabilidade Social 

desenvolvido pelo Núcleo de Gestão Ambiental Ecocâmara, em parceria com a Coordenação 

de Administração de Edifícios (CAEDI).  

A coleta seletiva do lixo foi o primeiro programa que envolveu a Instituição em ações 

de natureza ambiental. Liderado por um grupo de servidores, foi desenvolvido o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos Recicláveis com a finalidade de estabelecer 

procedimentos de reciclagem para o papel e o plástico descartado na Casa. Este Plano foi 

formalizado pelo Ato da Mesa nº 129 de 2002. 

O programa coleta seletiva evoluiu e incorporou a inclusão social na proposta de tratar 

o lixo reciclável, por meio da inserção, no processo, da Cooperativa de Reciclagem, Trabalho 

e Produção – CORTRAP. Desde 2004, o programa beneficia em média 150 famílias de 

catadores de lixo. Parte do sustento dessas famílias provem dos resíduos recicláveis gerados 



 

 

 

 

pela Casa que são doados, mediante convênio, à Cooperativa de Catadores. À Cooperativa 

cabe dar o destino correto aos materiais recicláveis (plástico e papel) que a Instituição 

descarta, o que corresponde a cerca de 60% dos resíduos gerados. Nesses últimos anos, a 

venda do material aumentou a renda dos catadores de 90 para 300 reais ao mês. 

Para viabilizar o projeto de inclusão social de catadores por meio da coleta seletiva 

solidária, a Câmara firmou ainda com a Associação dos Catadores de Papel, Papelão e 

Material Reaproveitável de Brasília (Brascicla) um convênio, com o objetivo de incrementar a 

destinação dos resíduos recicláveis (papel, papelão e assemelhados, copos, garrafas e latas) 

gerados nas dependências dos seus prédios administrativos. A iniciativa do Núcleo de Gestão 

Ambiental da Casa, o Ecocâmara, beneficiou ainda mais os integrantes da 

CORTRAP/BRASCICLA.  

Com o apoio da Câmara dos Deputados, a cooperativa, que já participava 

informalmente da coleta do lixo nas dependências da Casa, regularizou sua situação junto aos 

órgãos competentes — Secretaria da Receita Federal, Previdência Social e Ministério do 

Trabalho — além de registrar o seu Estatuto em cartório e a ata da Associação na Junta 

Comercial. Essas ações proporcionaram a assinatura do termo de cooperação.  

O modelo adotado pela Câmara para a gestão de seus resíduos sólidos recicláveis tem 

um forte componente de mobilização e de educação ambiental, buscando mudar os conceitos 

e hábitos tradicionais da população em relação ao lixo. Além disso, a incorporação da 

Associação dos Catadores de Papel como parceiros prioritários na coleta seletiva dá um fim 

social aos resíduos recicláveis. A coleta seletiva interna dos resíduos recicláveis continua 

sendo de responsabilidade da Câmara, e da CORTRAP, o recolhimento diário do material que 

é depositado nos contêineres da Casa destinados à Cooperativa.  

 

 

CAPÍTULO 2 - A INCLUSÃO SOCIAL E AS POLÍTICAS PÚBLI CAS 

 

2.1 – Contexto Histórico 

 



 

 

 

 

A Revolução Industrial está entre os principais acontecimentos da humanidade. O 

surgimento da máquina a vapor e os novos modelos de produção solidificaram as bases para o 

progresso que a humanidade experimentaria ao longo dos séculos seguintes. O crescimento do 

parque industrial criou postos de trabalho por toda a Inglaterra e a concentração de mão-de-

obra nas áreas próximas às fábricas, deu início ao desenvolvimento dos grandes centros 

urbanos. O antigo sistema artesanal de manufatura foi substituído pela moderna linha de 

produção, disponibilizando artigos para toda a população.  

Entretanto, a forma como se deu o crescimento da miséria, na mesma época, manchou, 

de certa forma, o legado da revolução. O êxodo rural foi o primeiro fenômeno negativo. Em 

busca de trabalho, milhares de pessoas saíram do campo em direção às cidades. As indústrias, 

no entanto, não tinham capacidade de absorver tantos camponeses, criando um verdadeiro 

exército industrial de reserva (mão-de-obra desempregada). Surgiram, assim, os grupos de 

pessoas incluídas na nova forma de vida, baseada na produção e no consumo, e os grupos de 

pessoas privadas do acesso ao mercado de trabalho. 

Conforme escreve Bursztyn (2003), a história da pobreza não tem um registro 

temporal de início, mas podemos identificar a Revolução Industrial e o surgimento do 

capitalismo como um marco no aprofundamento das desigualdades. “Viver no meio da rua 

não é um problema novo. Se não é tão antigo quanto à própria existência das ruas, da vida 

urbana, remonta, pelo menos, ao renascimento das cidades, no início do capitalismo” 

(BURSZTYN, 2003). 

Ao longo do século XIX, a exclusão se aprofundou e as diferenças sociais passaram a 

ocupar o espaço internacional - a globalização, ou o embrião desse fenômeno, passou a 

demonstrar seu lado perverso - enquanto a Inglaterra exportava os produtos com alto valor 

agregado, as demais nações exploravam os recursos naturais para produção de matéria-prima 

e alimentos (POCHMANN, 2001).  

Segundo Torres (2008), esse cenário desenvolveu um verdadeiro “fosso” entre os 

países de econômica secundária e os de economia primária. Fato que se refletiu diretamente 

nas condições de vida das populações de todos os países – a exclusão social estava sendo 

exportada para os quatros cantos do mundo. “A promessa da dominação da natureza e do seu 

uso para o benefício comum da humanidade, conduziu a uma exploração excessiva e 

despreocupada dos recursos naturais. (...). A promessa de uma sociedade mais justa e livre, 

assente na criação da riqueza tornada possível pela conversão da ciência em força produtiva, 



 

 

 

 

conduziu à espoliação do chamado Terceiro Mundo e a um abismo cada vez maior entre o 

Norte e o Sul” (SANTOS, 2007). 

O fenômeno da exclusão social, apesar do longo contexto histórico ligado à pobreza, 

só passou a ser estudado, efetivamente, a partir do início da década de 1970. 

 

2.2 - A Exclusão Social 

 

O termo “exclusão social” apareceu pela primeira vez na França. No início da década 

de 1970, o processo de pauperização da sociedade francesa começou a atingir não apenas os 

grupos populacionais ‘tradicionalmente marginalizados’ (imigrantes e moradores das 

periferias), mas também os que até então pareciam inseridos socialmente e usufruiam dos 

benefícios do desenvolvimento econômico e da proteção social. Com o aumento das 

desigualdades, a noção de exclusão social estabeleceu-se no debate público e acadêmico e foi 

em solo francês que o tema adquiriu as bases teóricas (JURAS APUD ROCHA, 2011). 

Segundo Escorel (2009), o termo, passou, então, a ser usado para denominar o 

fenômeno integrante de uma nova questão social, como uma problemática específica do final 

de século XX, cujo núcleo duro foi identificado na crise do trabalho como mecanismo de 

inserção social - crise oriunda de mudanças no processo produtivo e na dinâmica de 

acumulação capitalista. A exclusão foi então percebida como uma marca profunda de 

disfunção social, que pode, de acordo com o contexto, assumir uma multiplicidade de formas.  

Os conceitos de exclusão expressam a existência de um fenômeno diferente do que se 

convencionou chamar de ’nova pobreza’, e ao mesmo tempo, tem a capacidade de vocalizar a 

indignação com esse mundo polarizado, ampliando as dimensões de análise da pobreza e das 

desigualdades: 

    “É o processo pelo qual indivíduos ou grupos são total ou parcialmente excluídos de 

participarem integralmente da sociedade em que vivem (European Foundation for the 

Improvement of Living and Working Condition, apud Gershman & Irwin APUD ESCOREL, 

2009)”.  

    Mais, “são processos de vulnerabilidade, fragilização ou precariedade e até ruptura 

dos vínculos sociais em cinco dimensões da existência humana em sociedade: ocupacionais e 



 

 

 

 

de rendimentos; familiares e sociais proximais; políticas ou de cidadania; culturais; e no 

mundo da vida onde se inserem os aspectos relacionados com a saúde (ESCOREL, 1999)”. 

    Ou ainda, “a exclusão consiste de processos dinâmicos, multidimensionais 

produzidos por relações desiguais de poder que atuam ao longo de quatro dimensões 

principais: econômica, política, social e cultural –, e em diferentes níveis incluindo individual, 

domiciliar, grupal, comunitário, nacional e global. Resulta em um continuum de 

inclusão/exclusão caracterizado por acessos desiguais aos recursos, capacidades e direitos que 

produzem iniquidades em saúde (POPAY  et al APUD ESCOREL, 2009)”.  

A exclusão social não é um conceito acabado, variando de acordo com a abordagem 

do autor e do pesquisador. Segundo Nascimento apud Escorel (2009), por exemplo, a 

condição de excluído independe da vontade do indivíduo, estando ligada à perda dos vínculos 

sociais. Ao analisar a exclusão, ele faz uma distinção da causa do fenômeno em três pontos de 

vista: quanto às características inerentes ao próprio indivíduo, quando a discriminação que 

ocorre por conta da raça, do sexo, da religião ou de qualquer outra forma de apartação; quanto 

à falta de uma atividade produtiva, quando o indivíduo é discriminado por não estar inserido 

no mercado de trabalho, e, finalmente, quanto à falta de direitos, quando a discriminação 

ocorre pela falta de condições de exercer a cidadania. 

O mercado de trabalho é, sem dúvida, um referencial importante para se determinar a 

condição de exclusão social, entretanto, para entender com profundidade como a exclusão 

acontece, percebe-se que é preciso buscar outros fatores determinantes dessa condição, dentre 

os quais devemos destacar a falta condições básicas para se exercer a cidadania. (...) a noção 

de exclusão social não pode ser reduzida a uma mera alienação econômica, do trabalho e do 

consumo. (...). A exclusão social seria, portanto, mais que uma exclusão econômica, seria uma 

exclusão moral e cultural” (BURSZTYN, 1997). 

Os indivíduos na situação de excluídos “são, frequentemente, reprimidos e rechaçados 

da escola, da família, da comunidade, sentindo-se inferiorizados, fracassados, desenvolvendo, 

em alguns casos, processos patológicos” (BULLA APUD TORRES, 2008). Nesse mesmo 

diapasão, teóricos associam a exclusão social a ausência da condição de cidadão: :“(...) 

inseparável de cidadania, que se refere aos direitos que as pessoas têm de participar da 

sociedade e usufruir certos benefícios considerados essenciais. A literatura costuma distinguir 

três tipos de direito – os direitos civis, políticos e sociais. (...). Os direitos sociais, finalmente, 

são direitos ao acesso a um conjunto de bens e serviços considerados indispensáveis para a 



 

 

 

 

vida digna e para a convivência social – o direito à educação, à saúde, ao trabalho, a um 

salário decente, à proteção em situações de doença e velhice, e assim por diante” (REIS E 

SCHWARTZMAN APUD TORRES, 2008).  

De acordo com Torres (2008), pode-se perceber, na citação acima, que o conceito de 

cidadania é trazido para o debate. Para ele, exclusão social é a falta de capacidade que o 

indivíduo tem de acessar e se manter nas várias estruturas sociais, como a comunidade, a 

escola, o mercado de trabalho, a política, a cultural e a territorial.  

 Em relação ao Brasil, podemos dizer que a exclusão social está presente desde a época 

da colônia, em função da adoção de uma estrutura escravagista, entretanto, passou a ganhar 

destaque no país na época do milagre brasileiro, diretamente relacionada ao crescimento 

econômico. O modelo econômico que o Brasil adotou favorecia a concentração de renda, 

resultando num aumento substancial de pobres e miseráveis do país. Aos que não estavam 

inseridos no sistema, restava apenas vender a sua força de trabalho sem, contudo, se tornarem 

aptos aos privilégios existentes. 

 Aqui, a exclusão social está muito relacionada à restrição de renda.  Pouca prioridade 

tem sido dada aos novos processos de geração de exclusão, bem como à relação entre 

exclusão social e concentração de renda. Claro que a distribuição de renda, por si só, é um 

forte indicador, mas não é suficiente para avaliar corretamente a condição de alijamento. Por 

isso, grande parte das políticas públicas não obtém o resultado esperado, pois ora são 

incompletas, ora tratam de maneira uniforme destinatários tão diversos.  

 

2.3 - Exclusão Social x Inclusão Social 

 

O fenômeno da exclusão social não pode ser compreendido através de um conceito 

escatológico e autônomo, sem que seja inserido em um contexto social nos quais estão 

presentes todos os conteúdos que são sistematizados em um ordenamento de ideias que ferem 

materialmente a dignidade humana (BRASIL, 2007). 

Segundo Brasil (2007), não existe um conceito formal do que seja a exclusão social, 

por não se tratar exclusivamente de um conteúdo tópico, mas deve ser compreendida em um 

sistema gerador de pobreza e desigualdade, que excluem a dignidade humana não só como 

preceito constitucional máximo, também um ideal humano. O contexto da exclusão somente 



 

 

 

 

pode ser compreendido se entendermos que este fenômeno está interligado à inclusão social. 

Isso porque só poderá ser implementada a inclusão social se partirmos da ideia de que exista 

uma parte excluída da sociedade. A inclusão social corresponderia à parcela da sociedade que 

se beneficiaria do que não lhe pertencia outrora e que lhe fora concedido por uma política 

pública de implementação - parcelas dos excluídos são incluídos no sistema por consequência 

de sua exclusão. 

Conforme o Atlas da Exclusão Social – Geografia da Exclusão Social no Brasil ( 

Unicamp, 2003) há dois modelos de exclusão social: uma velha e uma moderna, que se 

diferenciam pelas raízes históricas, mas  representam uma mesma causa primordial: um 

modelo de liberalismo-capitalismo selvagem, que busca a imediata e total forma de lucro, sem 

ater-se às necessidades humanas como fonte principal de todo e qualquer ideal.  

Enquanto a busca remediável da velha forma de exclusão social baseia-se em amparo 

aos mais pobres através de políticas de inclusão, a nova forma de exclusão procura 

compreender a marginalização social em seu caráter mais nítido e imediato, através do 

conteúdo da pobreza, violência, falta de escolaridade, índice real de analfabetismo, 

desigualdade social, falta emprego formal e concentração de jovens. Vale atentar que a nova 

forma de exclusão vem tão somente somar-se à velha forma (BRASIL, 2009). A esse 

conteúdo podemos incluir ainda a falta de moradia, de condições ideais de trabalho e de 

alimentação adequada. 

Segundo Brasil (2009), a falta de escolaridade é um fator de grande relevância que 

contribui com o aumento do índice de exclusão, haja vista que a falta de aperfeiçoamento 

técnico, a falta de perspectiva econômica, a falta de dignidade e de autoestima excluem 

qualquer chance de inserção do indivíduo na coletividade. A Legião de iletrados, que 

declaram tão somente o seu nome como garantia de alfabetização, sofrem um processo de 

estelionato governamental, sendo excluídos por sua situação de sub-alfabetizado. 

 É importante ressaltar que a desigualdade social está atrelada à distribuição de renda. 

Ela se manifesta quando maior parte dos recursos se concentram nas mãos de uma minoria, 

enquanto a menor parte fica com a maioria, criando cada vez mais uma legião de miseráveis. 

Esses privilegiados contribuem com a exclusão,  pois não permitem ou não desejam abrir mão 

de nenhuma fatia desta parcela, mesmo que isso signifique a negação da dignidade da 

maioria, em benefício individual. 



 

 

 

 

 Além disso, a falta de emprego formal como consequência de um sistema solidificado 

de neoliberalismo, é outro indicador do grau de exclusão de uma sociedade. A geração de 

subempregos como alternativas de rendas mínimas é marca de uma sociedade excludente. São 

ocupações que submetem os indivíduos às mais insalubres condições de trabalho, tiram sua 

dignidade e vulnerabilizam as condições de sobrevivência de sua família. 

   

2.4 - Políticas de Inclusão Social de Catadores 

 

Já faz parte da paisagem das cidades brasileiras, de maneira quase natural, a existência 

de pessoas que trabalham com o lixo. Apesar de não haver uma data, admite-se que a catação, 

como forma de trabalho no contexto urbano brasileiro, já existe desde o final da década de 

1930. Os catadores eram, naquela época, um grupo quase invisível socialmente, 

estigmatizados por sua condição de moradores de rua e pela sua atividade de coleta de lixo, 

consideradas como sobras do consumo. 

Essa condição de invisibilidade era reiterada, tanto na esfera social, como na esfera 

econômica. Primeiro por não serem aceitos como cidadãos e segundo pela natureza de seu 

trabalho, que não era reconhecido e valorizado socialmente. Esses indivíduos sempre eram 

vistos como vagabundos, marginais, que sujavam as cidades. Não raramente, operações eram 

realizadas para retirar os catadores do centro das cidades.  

Os catadores se tornam visíveis a partir do momento em que a sociedade considera a 

atividade de catação como uma forma de trabalho. Nos meados da década de 80, essa 

percepção se consolida a partir do momento em que um número expressivo de pessoas passa a 

sobreviver da coleta de recicláveis e o mercado da reciclagem começa a se consolidar no país. 

Essa consolidação, que ocorreu ao longo das últimas duas décadas, teve como base 

fundamental a participação dos catadores. 

Durante a década de 1990, várias experiência de cooperativas e associações foram 

realizadas no Brasil, por meio de parcerias com o poder público em programas de coleta 

seletiva municipais. A questão da reciclagem foi ganhando gradativamente espaço na agenda 

pública, vinculada ao discurso ambiental e econômico. Vale ressaltar, que esse processo não 

foi simples e nem linear, mas sim marcado por conflitos sociais e dinâmicos específicos. Até 



 

 

 

 

hoje, como na cidade de são Paulo, existe uma permanente tensão entre autoridades e 

catadores.  

 Em 2002, com a interlocução direta entre o Poder Executivo Federal e Movimento 

Nacional dos Catadores (MNCR), a questão foi priorizada na esfera nacional. A partir daí, 

várias políticas públicas afirmativas de inclusão dos catadores e de financiamentos visando ao 

fortalecimento e à sustentabilidade das organizações de catadores tem sido viabilizadas. 

Dentre as principais políticas e ações do governo federal para inserção das cooperativas de 

catadores na cadeia de reciclagem e ampliação do mercado de reciclagem no Brasil destacam-

se: 

 - A criação da categoria de catador de material reciclável pelo Ministério do Trabalho 

e Emprego, no Cadastro Brasileiro de Ocupações (CBO), em 2002, sob o código único 5192. 

Com o reconhecimento da atividade se estabeleceu para a categoria os mesmos direitos e 

obrigações de um trabalhador autônomo; 

 - Elaboração de Planos de Inclusão Social como instrumento de planejamento que 

identifique, através de diagnóstico participativo, um conjunto de ações norteadoras da 

inclusão social de catadores, carroceiros e outros grupos em vulnerabilidade social; 

 - Legitimação da participação dos catadores na gestão de resíduos sólidos urbanos, 

através da formulação e aprovação de leis municipais específicas, conforme diretrizes dos 

governos estadual e nacional. 

 - Criação de linhas de financiamento para os municípios implantarem sistemas de 

tratamento e destinação final adequados, condicionadas à inclusão dos catadores nos 

programas de coleta seletiva e dos carroceiros transportadores do entulho da construção civil 

nos programas de reciclagem de entulho; 

 - Parcerias entre universidades, centros tecnológicos e prefeituras na capacitação das 

equipes técnicas municipais, de associações de catadores e carroceiros e organizações não 

governamentais (ONGs), para elaboração de projetos de captação de recursos do Fundo 

Nacional do Meio Ambiente e de outras agências financiadoras e de projetos de gestão 

integrada de resíduos sólidos urbanos. 

 - Incentivo e apoio à organização dos carroceiros e catadores em associações e/ou 

cooperativas, conveniando-os com os gestores, implantando e implementando a coleta 

seletiva. 



 

 

 

 

  - Priorização, nas políticas sociais, da inclusão dos catadores, de forma a assegurar sua 

complementação de renda, especialmente no momento de implantação da coleta seletiva com 

catadores recém-saídos de lixões, assegurando-lhes uma renda mínima digna, por meio de sua 

inclusão nos trabalhos da coleta seletiva. 

 Como resultado dessa ação governamental, foi criado em 2003, o Comitê 

Interministerial de inclusão Social de Catadores de Materiais Recicláveis, com o objetivo de 

garantir condições dignas de vida e trabalho à população catadora de resíduos, apoiar a gestão 

e destinação adequada de resíduos sólidos nos municípios, articular as políticas setoriais e 

acompanhar a implementação dos programas voltados aos catadores de recicláveis. O Comitê 

ficou responsável também pelo acompanhamento do Programa de Coleta Seletiva Solidária, 

implementado em 2006, por meio do qual os resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e 

entidades da Administração Pública Federal, direta e indireta, são separados e destinados às 

associações e cooperativas de catadores. Possivelmente a mais importante intervenção 

governamental para dar sustentabilidade à atividade de catação. 

 Outro programa merece destaque: o Brasil contratou, por meio da Caixa Econômica 

Federal, junto ao Banco Mundial, recursos destinados à Inclusão Social e Econômica de 

Catadores. O programa visa a promover, por meio de um processo participativo, a inclusão de 

recicladores no sistema formal de prestação de serviços básicos do setor de manejo de 

resíduos sólidos. Prevê ainda a melhoria da saúde e da segurança dos catadores, o aumento da 

produtividade e renda, a formalização das atividades e acesso a direitos e serviços 

governamentais e a criação de alternativas com treinamento e colocação profissional. 

 O BNDES também participa das ações federais voltadas para esse segmento. O 

programa desenvolvido pelo Banco objetiva a inclusão de trabalhadores da cadeia produtiva 

da reciclagem no Brasil, por meio do atendimento das necessidades de financiamento de suas 

cooperativas, utilizando-se de instrumentos de crédito e fomento característicos de um banco 

de desenvolvimento e de uma política inclusiva. Desde 2007, dos 127 projetos apresentados, 

34 foram aprovados, no valor de R$ 23 milhões. Estima-se que estas operações resultarão em 

incremento de cerca de 2.300 postos de trabalho nas cooperativas e de 45% na renda média 

dos cooperados (BNDES, 2007). 

 A partir desse programa, as organizações de catadores, devidamente regularizadas, têm 

obtido recursos para aquisição de equipamentos, construção de centrais de triagem, cursos de 

formação, melhorias nas condições sanitárias e de trabalho e fortalecimento de redes entre as 



 

 

 

 

organizações visando ampliar as vendas coletivas dos recicláveis para a indústria na lógica do 

comércio e com preços mais justos. 

 

CAPÍTULO 3 – Metodologia 

 

3.1 – Uma discussão sobre o método do Estudo de Caso 

 

Os métodos de pesquisa podem ser classificados em quantitativos e qualitativos. Entre 

os métodos qualitativos podemos citar a pesquisa-ação (realizada juntamente com uma ação 

ou resolução de um problema, e onde os pesquisadores desempenham um papel ativo nessa 

resolução), e o estudo de caso. O estudo de caso documenta e analisa a atividade de uma 

organização ou de um pequeno grupo dentro dela. Estuda situações onde as fronteiras entre o 

fenômeno e seu contexto não são claras (SILVA e SPINOLA, 2005). 

Yin apud Cesar (2005) discute que a adoção do Método do Estudo de Caso é adequada 

quando são propostas questões de pesquisa do tipo “como” e “por que”, e nas quais o 

pesquisador tenha baixo controle de uma situação que, por sua natureza, esteja inserida em 

contextos sociais. Embora o pesquisador utilize um quadro teórico referencial como ponto de 

partida para utilização do método, ele se vê, eventualmente, frente a frente com problemas a 

serem compreendidos e para os quais estudos experimentais não podem ser aplicados; ou em 

situações nas quais estudos de natureza predominantemente quantitativa não dão conta dos 

fenômenos sociais complexos que estejam envolvidos nas mesmas. 

De acordo com Dieth e Tatim apud Heiden (2007) este estudo é caracterizado como 

fenomenológico, pois “preocupa-se com a descrição direta da experiência tal como ela é”.  

Tem uma abordagem qualitativa onde:  

- os dados são coletados preferencialmente nos contextos em que os 

fenômenos são construídos;  

- a análise dos dados è desenvolvida, de preferência, no decorrer do 

processo de levantamento deles;  



 

 

 

 

- os estudos apresentam-se em forma descritiva, com enfoque na 

compreensão e na interpretação a luz dos significados dos próprios 

sujeitos e de outras referências afins da literatura;  

- a teoria è construída por meio da análise dos dados empíricos, para 

posteriormente ser aperfeiçoada com a leitura de outros autores, mas 

os estudos qualitativos podem partir de categorias preexistentes;  

- a interação entre pesquisador e pesquisado é fundamental, razão pela 

qual se exige do pesquisador aperfeiçoamento em técnicas 

comunicacionais;  

A abordagem qualitativa tem sido frequentemente utilizada em estudos voltados para a 

compreensão da vida humana em grupos, em campos como sociologia, antropologia, 

psicologia, dentre outros das ciências sociais. Esta abordagem tem tido diferentes significados 

ao longo da evolução do pensamento científico, mas se pode dizer, enquanto definição 

genérica, que abrange estudos nos quais se localiza o observador no mundo, constituindo-se, 

portanto, num enfoque naturalístico e interpretativo da realidade (DENZIN e LINCOLN 

APUD CESAR, 2005). Na pesquisa qualitativa,  Minayo apud Heiden (2007)  ensina que o 

importante é a objetivação. E é ela que leva a “repudiar o discurso ingênuo ou malicioso da 

neutralidade, mas exige buscar formas de reduzir a incursão excessiva dos juízos de valor na 

pesquisa”.  

Segundo Gil apud Ventura (2007), o estudo de caso não impõe um roteiro rígido para 

a sua delimitação, mas é possível definir quatro fases que mostram o seu delineamento. A 

primeira fase consiste em delimitar a unidade que constitui o caso, o que exige habilidades do 

pesquisador para perceber quais dados são suficientes para se chegar à compreensão do objeto 

como um todo. A segunda fase é a coleta de dados, que pode ser feita por meio dos 

procedimentos de observação, de análise de documentos, de entrevista formal ou informal, de 

história de vida, de aplicação de questionário com perguntas fechadas, de levantamentos de 

dados, de análise de conteúdo etc.  

A terceira fase é representada pela seleção, análise e interpretação dos dados e, por 

fim, a quarta fase que é representada pela elaboração dos relatórios parciais e finais. Vale 

lembrar que deve ficar especificado como foram coletados os dados, que teoria embasou a 

categorização dos mesmos e a demonstração da validade e da fidedignidade dos dados 



 

 

 

 

obtidos. O relatório deve ser conciso, embora, em algumas situações seja solicitado o registro 

detalhado. 

 

3.2 - Caracterizando a pesquisa 

 

Quanto ao procedimento técnico, utilizou-se uma pesquisa bibliográfica, desenvolvida 

a partir de material já elaborado como livros e artigos científicos e foi realizado um estudo de 

caso pautado nas características definidas por Lüdke e André  apud Heiden (2007), ou seja, os 

estudos de caso visam à descoberta,  não significando que não se devam partir de referenciais 

teóricos. Na verdade, uma vez escolhidos, esses referenciais vão formar a linha mestra da 

análise a ser feita, ou seja, um modelo inicial a partir do qual novos aspectos poderão ser 

encontrados e acrescidos às hipóteses ou ideias que motivaram o trabalho.  

Além disso, segundo os autores, os estudos de caso enfatizam a interpretação do 

contexto - o que facilita o desenvolvimento do trabalho, pois se pode trabalhar com as 

variáveis simultaneamente, dando ênfase ao problema ou ao contexto em que ocorrem os 

fatos. Assim a percepção do todo (o meio e as pessoas) se alarga e podem-se perseguir as 

respostas às questões levantadas inicialmente. Essa é uma característica interessante para um 

estudo em uma cooperativa de trabalho.  

No presente caso, avaliou-se como as ações do Projeto de Destinação Responsável de 

Resíduos Sólidos da Câmara dos Deputados influenciou na reinserção social do grupo de 

catadores da CORTRAP - Cooperativa de Reciclagem, Trabalho e Produção. Uma inclusão 

analisada em seu sentido mais amplo, levando em considerando não apenas a melhoria de sua 

renda, mas garantia das condições básicas para o exercício da cidadania das famílias 

participantes do programa. Esse estudo enquadra-se como “História e Vida”, onde se utilizará 

como principal instrumento a entrevista semiestruturada; e como “Análise Situacional”, onde 

se enfatizam eventos específicos que ocorreram ou estão ocorrendo na organização. 

 
 
 
 
 
 

3.3 - Desenvolvimento do trabalho  



 

 

 

 

 

Foram seguidas as seguintes etapas: pesquisa bibliográfica; conhecimento do local; 

entrevistas com os cooperados, especialmente com o Presidente da Cooperativa e degravação 

de entrevista de representantes da Câmara dos Deputados, do Movimento dos Meninos de 

Rua e do Comitê de Cidadania, programas do Governo do Distrito Federal. Na pesquisa 

bibliográfica foram utilizados livros, artigos científicos ou outro material impresso e/ou 

obtido via internet.  

A primeira visita possibilitou um diagnóstico geral do local, servindo para confirmar a 

possibilidade de desenvolvimento do trabalho. Foram apresentados os interesses do 

pesquisador na área de gestão ambiental de empresas e um relato sobre como a pesquisa seria 

realizada, bem como os parâmetros a serem utilizados para aferir se a inclusão realmente 

aconteceu. O reconhecimento do local foi acompanhado com grande interesse pelos 

cooperados, que se dispuseram a participar do estudo, explicando cada setor da CORTRAP.  

Na pesquisa direta com os cooperados, procedeu-se, em primeiro lugar a entrevista 

com o Presidente da CORTRAP, seguindo um roteiro (Anexo I), onde as informações 

necessárias seriam contempladas. Este roteiro foi previamente apresentado aos cooperados 

para que soubessem do conteúdo e a importância da coleta destes dados no desenvolvimento e 

construção da pesquisa. As entrevistas subsequentes aconteceram com os cooperados, com 

prévio agendamento, para que desenvolvessem de forma natural, sem medo ou 

constrangimento, considerando a possibilidade de uma fragilidade emocional em 

consequência do sentimento da exclusão. Essas entrevistas foram gravadas.  

 

3.4 - Análise e interpretação das informações coletadas  

 

As informações coletadas nas entrevistas foram tratadas de forma qualitativa, como é 

comum em relatórios de estudos de caso. As observações, anotações e gravações das 

entrevistas foram transcritas em texto dissertativo, e juntamente com a degravação de outras 

entrevistas, constituiu um histórico da CORTRAP e de seus cooperados.  

 

3.5 - Limitações metodológicas desse estudo  



 

 

 

 

 

Apesar de amplamente utilizado na área das ciências humanas, alguns estudiosos do 

método de estudo de caso tem indicado muitas limitações. Silva e Spinola (2005), ao 

analisarem a sua aplicabilidade, indicam que o método é altamente sujeito as análises 

intuitivas e incontroláveis, é relativamente fácil de ser executado sem maiores preocupações 

metodológicas, exige maior habilitação do pesquisador e a amostra em geral é pequeno, o que 

dificulta o tratamento estatístico. Apesar dessas dificuldades, o estudo de caso, se 

sistematicamente aplicado, permite uma compreensão profunda das inter-relações de um 

problema, tornando-se muito útil, sobretudo, quando o objetivo é auxiliar na elaboração ou no 

aprimoramento de teorias. 

Segundo Heiden ( 2007), os preconceitos existentes em relação ao Método do Estudo 

de Caso são observados em afirmativas como: os dados podem ser facilmente distorcidos ao 

bel prazer do pesquisador, para ilustrar questões de maneira mais efetiva; os estudos de caso 

não fornecem base para generalizações científicas; a afirmação de que estudos de caso 

demoram muito e acabam gerando inclusão de documentos e relatórios que não permitem 

objetividade para análise dos dados. Entretanto, segundo Yin e Fachin apud Heiden (2007) 

estas questões podem estar presentes em outros métodos de investigação científica se o 

pesquisador não tiver treino ou as habilidades necessárias para realizar estudos de natureza 

científica; assim, não são características únicas do Método do Estudo de Caso. 

Na verdade, Além de ser difícil traçar os limites de qualquer objeto social, é difícil 

determinar a quantidade de informações necessárias a fim de desenvolver-se uma pesquisa 

sobre o objeto a ser investigado. Obviamente, o objeto de estudo é finito, mas, os enfoques a 

serem dados às questões estudadas são vários e díspares. Portanto, exige-se do pesquisador 

alguma intuição para perceber quais dados são suficientes para se chegar à compreensão do 

objeto como um todo (GIL APUD HEIDEN, 2007).  

É importante observar que as respostas às questões das entrevistas, por serem 

opinativas e subjetivas, traduzem, por vezes, sentimentos, preconceitos e toda uma vivência 

dos entrevistados, além de interesses e ideologias pessoais. Portanto, podem não ser as 

mesmas em outro momento. Os parâmetros utilizados, mesmo sendo consideradas 

significativos, não esgotam as possibilidades do tema em questão, limitando a abrangência do 

assunto e restringindo a generalização do estudo. Assim, outros indicadores poderiam ser 

utilizados para a verificação do problema de pesquisa proposto. 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 – COLETA DE DADOS  

 

4.1 – Histórico da CORTRAP. 

 

A ideia de criação da CORTRAP, em 2004, foi gestada muito anos antes, a partir 

de uma atividade simples de recreação, sem nenhuma finalidade de organização de uma 

cooperativa.  

Em 1998, o Movimento de Meninos de Rua - Programa do Governo do Distrito 

Federal, cujo objetivo é contatar crianças e adolescentes, moradores de rua e em situação de 

risco, e reinseri-los à estrutura familiar de origem -, começou a desenvolver atividades lúdico-

pedagógicas com um grupo de filhos de catadores, a convite de uma criança que morava na 

área de cerrado próximo à Explanada dos Ministérios. 

 De acordo com a educadora Eliena Francisca de Barros (2006), servidora do 

Movimento de Meninos de Rua, “as atividade com os meninos, não tinha ainda essa 

proposta de criar cooperativa, ciar nada, a gente começou desenvolvendo atividade lúdico-

pedagógica como um grupo de filhos de catadores a convite de um menino que se chama(va) 

Cal que vigiava carro na Câmara, no Anexo IV, e material da família dele, eu fui fazer uma 

exposição do movimento na Comissão de direitos humanos e eu tinha os bonecos de madeira 

e levei na Kombi e isso chamou a atenção deles, questionado sobre o trabalho pelo cal, eu 

expliquei qual era a função do movimento, que brincava com as crianças, explicava sobre a 

garantia dos direitos, e fui convidado pelo cal para brincar no cerrado, pois ninguém 

brincava no cerrado com as crianças que catam papel”. 

Depois de marcado o 1º encontro, as atividades com as crianças tiveram início nas 

proximidades da Vila Planalto - Brasília. Com as crianças, vieram as famílias e as reuniões 

ocorriam em um circo montado e desmontado diariamente. Em uma dessas reuniões, depois 

que as famílias ficaram sabendo da realização de um encontro de catadores que seria realizado 

na Cidade de Belo Horizonte – MG ficou decidido que seria interessante que três 

representantes do grupo participassem do evento.  

Segundo Eliena (2006) “havia uma voluntária do movimento, ela ouviu falar de 

um encontro de catadores que iria acontecer em BH, então as famílias foram reunidas para 



 

 

 

 

perguntar se eles tinham interesse em participar, na época foi resolvido que participaria um 

adolescente, o Marcelo, a Dona Lúcia, ela precisou da autorização do marido para viajar, e 

o Miguel”. 

  Após o encontro, e estimulados pelos participantes, as famílias resolveram criar 

uma associação, que depois se chamaria BRASCICLA, e buscar o apoio do governo estadual 

para a atividade de catação. “Foram ao encontro, conheceram essa associação, o trabalho 

desenvolvido, e quando voltaram eles vieram animados para criar a associação de catadores 

daqui. Aí foram várias reuniões para criar essa associação de catadores. Eles chegaram a 

criar uma associação chamada Brascicla e foram negociar com o Governo a questão do 

terreno da associação (ELIENA, 2006)”. 

Esse mesmo grupo, em torno de 120 família, já havia participado, em 1996, de um 

projeto do Comitê da Cidadania – GDF, cujo objetivo era reencaminhar os moradores de rua 

ou invasores de área pública para a região de origem. O grupo, que, segundo levantamento da 

UNB, era proveniente de Irecê – Bahia, recebeu do Programa de Assentamento do INCRA, 

uma fazenda de 3600 há, na mesma região, com 600 ha de café em produção e 30 casas de 

moradia. O projeto, entretanto não deu certo, pois, segundo depoimento de servidores do 

Comitê, havia o hábito da rua e da mendicância. Segundo Eduardo Cabral Monteiro (2006), 

servidor do Comitê da Cidadania, “a grande maioria não estava interessada em terra, mas 

sim no crédito que seria liberado junto com o programa de assentamento - não havia preparo 

para enfrentar as atividades da agricultura. Após a experiência fracassada, a grande maioria 

voltou, cerca de 80 famílias, e alguns voltaram a trabalhar com a catação do lixo”. 

Associação foi criada, portanto, com um fim específico: negociar com o GDF a 

doação de um terreno. A regularização da situação dos catadores também interessava ao 

governo, pois poderia resolver de forma definitiva o problema da invasão em área pública no 

cerrado da bica. “Os catadores fizeram uma acordo com o governo, que estava muito 

pressionado para retirá-los daquela área, cerrado da bica, assinaram um documento com o 

governo Roriz que eles não precisavam de moradia, que eles precisavam de só do terreno de 

trabalho, depois de muitas idas e vindas, o governo concordou com a doação.(ELIENA, 

2006).” 

Entretanto, as negociações não avançaram, pois o governo somente aceitava doar o 

local para uma cooperativa, devidamente constituída. Nas palavras da servidora do 

Movimento de Meninos de Rua, “Quando nos reunimos com o governo, o governo disse que 



 

 

 

 

não entregaria o terreno para a associação, só entregava terreno para cooperativa, aí fomos 

atrás de toda a documentação necessária para a criação de uma cooperativa em função do 

terreno (ELIENA, 2006).” 

Nessa mesma época, foi criado um grupo de trabalho, na Câmara dos Deputados, para 

dar destinação adequada aos resíduos reciclados gerados em seus prédios, a partir do Projeto 

de Coleta Seletiva. Entre os possíveis beneficiários estava a Brascicla, haja vista que muitos 

dos seus associados já coletavam o lixo de maneira não organizada. “Fomos defensores de 

que o lixo da Câmara fosse repassado para eles, pois eles já catavam a muito tempo no local, 

desde que fosse um trabalho organizado. Foi aí que se começou a estruturar juridicamente a 

Cooperativa ( EDUARDO, 2006)”. 

 Com a escolha da Brascicla como única beneficiária, o Projeto de Coleta Seletiva, que 

passou a incluir a questão social como um de seus objetivos, foi ampliado para Coleta 

Seletiva e Responsabilidade Social. “Quando chegamos no campo da coleta seletiva, nós 

tomamos conhecimento do grupo que seria a futura Cortrap. Até então eram 2 grupos que 

recebiam o papel, mas não era oficial, pois haviam muitos catadores. Começamos a estudar 

esses grupos. O comitê da cidadania da Câmara já havia trabalhado com pessoas que seriam 

os integrantes da Cortrap- grande parte do assentamento do lixão (TÂNIA MARIA 

FONSECA PINTO, 2006, SERVIDORA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS)”. 

A partir desse momento a Câmara dos Deputados, juntamente com o Movimento de 

Meninos de Rua, passou a dar o suporte necessário para que a Associação se transformasse 

em uma Cooperativa. Como os catadores não tinham conhecimento de cooperativismo, além 

de uma dificuldade crônica de organização interna, coube a servidores da Câmara e do 

Movimento de Meninos de Rua entrar em contato com órgãos competentes para que o 

processo de  constituição da cooperativa tivesse uma tramitação mais acelerada.  

Nas palavras da servidora da Câmara dos Deputados, “Entramos em contato com o 

GDF, com a secretaria de serviço social, que nos orientou em como trabalhar com eles. Ele 

se surpreendeu com a CORTRAP está hoje. Eles nunca foram tratados como coitados, e eles 

agradecem muito por esse comportamento. Nenhum deles sabia o que era cooperativa. Eles 

coletavam o lixo e apesar de ser no mesmo local, o lixo não tinha a mesma destinação. O 

trabalho foi incutir a ideia de cooperativismo (TÂNIA MARIA FONSÊCA, 2006)”. 

Com o registro definitivo, em 2004, a CORTRAP estava em condições de receber o 

terreno, que veio depois de muita luta. O grupo realizou uma  manifestação chamada de 



 

 

 

 

corroceata, na L4 sul, fechando a Usina de Lixo do SLU e somente aceitou sair do local com a 

garantia da doação. “Mas o governo estava arrolando muito. Um dia dizia que eles seriam 

colocados na usina da L2 sul. Eles fecharam a Avenida das Nações – carroceata até a SLU, 

fecharam a usina SLU, foi uma confusão nesse dia, só deixaram o local da SLU depois que o 

Governo acordou em entregar a área deles (ELIENA, 2006). 

A constituição da Cooperativa não foi o único resultado da parceira com a CD e o 

Movimento de Meninos de Rua. “Depois que a Câmara organizou a estrutura e saiu o 

registro, a notícia se espalhou no DF, a mídia passou a dar uma cobertura em função da 

grande participação da Câmara o que facilitou o processo de abertura da cooperativa – 

graças ao nome forte da Câmara muita coisa foi feita para a Cortrap, e a Fundação Banco 

do Brasil abraçou a causa (TÂNIA MARIA FONSÊCA, 2006)”. Novos parceiros foram 

incorporados ao processo, como BNDES que doou os caminhões e a Fundação do Banco do 

Brasil que financiou a construção do galpão no  terreno cedido na forma de Concessão de Uso 

para o CORTRAP.  

Brascicla existe até hoje, mas os diretores da Associação são os mesmos da 

CORTRAP. A Brascicla se responsabiliza pela parte de assistência social, e a cooperativa, 

como empresa, passou a gerenciar a produção. Atualmente, o convênio é assinado diretamente 

com a CORTRAP. A manutenção dessa dupla estrutura foi vantajosa para o grupo.  

A CORTRAP, diferente do que se imagina, não foi organizada com um viés 

preservacionista, como outras cooperativas, até porque o movimento não tinha esse 

conhecimento. O principal objetivo não era reduzir o lixo, era garantir a renda para as 

famílias. Somente depois, a consciência social e ambiental passou a fazer parte das 

preocupações da Cooperativa, mesmo assim não é o seu fim imediato. Segundo Eliena (2006), 

“a CORTRAP não foi organizada com esse viés de proteção do meio ambiente, como outras 

cooperativas, até porque o movimento não tinha esse conhecimento. A principal preocupação 

era a garantia de direito dos adolescentes que estavam fora da escola. A preocupação com o 

meio veio muito depois. Acho que consciência ainda e muito pouco na cooperativa. A 

preocupação não era para reduzir o lixo. Era uma questão de sobrevivência”.  

4.2 – As condições no “cerrado”. 

 

 As famílias que fundaram a CORTRAP moravam em uma área de cerrado localizado 

entre a Academia de Tênis e a AABB, reunidas em grupos ou isoladamente, o que dava um 



 

 

 

 

aspecto de pequenas vilas para quem percorresse a área. Os locais recebiam vários nomes, e 

mais famoso deles era o “Cerrado da Bica”- um local perto da AABB, com um ligação de 

água clandestina que fornecia água para todos. “Era uma dispersão. Tinha várias famílias 

espalhadas pelo cerrado. Ficavam perto da Academia de Tênis, que era chamado de cerrado 

jaburu, perto da AABB, perto do Cota Mil e da Agepol, Pode se dizer na área do setor de 

clube sul. O cerrado da bica era uma espécie de sede, perto da AABB, pois era onde tinha 

água. Na verdade era o cerrado do buraco. Foi um buraco grande que abriram e onde 

passava uma rede da CAESB. Aí eles fizeram uma ligação clandestina. Haviam várias 

mangueiras e todos iam lá pega água.( MARIA DE FÁTIMA MARTINS DOS SANTOS,  2011, 

PRESIDENTE DA CORTRAP)”. 

 Os barracos eram feitos de madeira, lona ou papelão e cobertos com plásticos ou 

telhas encontradas no lixo, e, quando possível, forrado com carpetes, também encontrados na 

rua. Não havia água ou luz, muito menos fossas para as necessidades básicas. As camas eram 

feitas de com latas e madeirites. Do lado de fora apenas o chiqueiro, local onde era guardado 

o material resultado da catação que seria vendido na semana. “As condições eram bem ruim. 

Lá não tinha água, não tinha luz. Não tinha nada. Os barracos eram de madeira com lona, 

coberto com plásticos velhos, não tinha piso, não tinha nada. Quando chovia era um lamaçal 

só. Na época da seca era uma poeira infernal. Os meninos sofriam muito com bronquite 

durante toda a seca (TÂNIA MARIA ALVES DE SOUZA,2011, COOPERADA). 

 O trabalho se desenvolvia de forma individual. Cada família se responsabilizava por 

catar o material na rua e fazer a separação ao lado de seu barraco. O animal de carga era uma 

presença obrigatória. Algumas famílias dispunham de 2 ou 3 cavalos, o que garantia maior 

capacidade de catação, além da possibilidade de cobrar pelo serviço de coleta para outras 

famílias. Em geral cada família era “proprietária” de um ponto de coleta. A separação do 

material era feita sob sol e chuva, sem qualquer proteção, sendo comum a participação de 

crianças. Do material coletado, a parte selecionada era colocado no chiqueiro, o restante, sem 

valor, se acumulava em toda a parte.  

 Em geral, não havia preocupação com a educação das crianças, que participavam das 

atividades de catação da família, e praticamente todos os adultos eram analfabetos, salvo 

aqueles que já chegavam com algum grau de escolaridade. A grande maioria não possuíam 

documentos de identidade e reclamavam bastante do tratamento que recebiam quando eram 

confundidos com marginais. Não podiam contrair qualquer dívida, pois além da dificuldade 

de comprovação da renda, eram discriminados pelos comerciantes em função da atividade de 



 

 

 

 

catação. Nas palavras de Maria de Fátima (2011), “Ninguém estava preocupado com escola 

pra ninguém. Os meninos de 8/9 anos sempre em cima das carroças ajudando a catar papel e 

separar. A preocupação era trabalhar. O marido buscar o papel e a mulher separar. Quanto 

mais mão de obra, melhor. A situação melhorou quando o Movimento de Meninos entrou no 

cerrado e começou a levar parceiro para ensinar. A ideia do Movimento era: meninos na 

escola, moradia descente para todos e que as famílias permanecessem em Brasília, catando o 

seu material”. 

  A alimentação nunca foi a preocupação principal. O dinheiro da venda do material era 

suficiente para uma boa feira no final de semana. Além disso, recebiam muitas doações de 

cesta básicas de várias entidades da cidade. Havia muita fartura. Recebíamos muita doação. 

Além das doações, a gente trabalhava e com o dinheiro íamos para a Vila Planalto todo 

sábado fazer compras – era carne, tempero. Não havia do que se queixar (JANILSON 

SANTANA ANDRADE, 2011, COOPERADO). 

Um problema constante eram as derrubadas promovidas pelos fiscais do GDF. Como 

ocupavam área pública, os catadores não tinham qualquer proteção contras campanhas de 

desocupação. Os caminhões levavam tudo. Depois de alguns dias dormindo embaixo de 

viadutos, voltavam e reconstruíam as “pequenas vilas”. Segundo o cooperado Odilon José 

Santana (2011), “naquele tempo, a gente passava 2 ou 3 meses  naqueles barracos, 

trabalhando, aí o governo vinha e mandava derrubar tudo. Era na época do governo 

Cristovam. A situação era muito ruim, éramos tratados como marginais”. 

 

4.3 - Caracterização da CORTRAP  

 

O terreno onde funciona a CORTRAP está situado em uma área do PRO-DF na Vila 

Estrutural - SCIA, Q Nove, Conj. 1, Lote 2-, com total de  1.200   m², sendo 600   m² de área 

construída. Das 150 famílias que formaram a cooperativa, menos da metade ainda continuam 

trabalhando. A maioria dos cooperados não é fundadora - são da comunidade da Estrutural. 

De acordo com Eduardo (2006), Comitê da Cidadania, “Houve um processo de depuração na 

Cooperativa. Aqueles que não se adaptaram saíram. Essa depuração deu origem a um grupo 

melhor. Nem todos que iriam ser assentados, participaram da constituição da Cooperativa. 

Tem muita gente nova, da região. Hoje está mais misturado”. 



 

 

 

 

 São vendidos mensalmente 120 ton. de material, já selecionado, coletados, 

principalmente, na Câmara dos Deputados. A cooperativa coleta também no Ministério da 

Previdência, do Trabalho, de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério Público 

e STJ. A Câmara dos Deputados, preocupada com as condições de trabalho dos catadores, 

organizou um espaço, ao lado do Centro de Documentação. Um cooperado fica no local, 

durante o dia todo, recebendo o material e fazendo uma seleção inicial.  

 Todo dia chega material. O trabalho é dividido em 4 (quatro) grupos, compostos de  

homens e mulheres, em média 25 cooperados por grupo – um total de 100 cooperados. Não há 

trabalho infantil, haja vista que o estatuto da Cooperativa proíbe o trabalho de crianças no 

local. As mulheres ficam responsáveis pelo serviço mais leve de separação e os homens com 

o serviço mais pesado, inclusive a coleta na rua. 

 Cada grupo possui um coordenador, normalmente um homem, responsável pela venda 

do material e o rateio do valor recebido. Ele, além de repassar a porcentagem da venda para 

custear os custos fixos da cooperativa, também recruta novos cooperados para trabalharem em 

seu grupo. Após a seleção, esses materiais são vendidos exclusivamente à Capital Reciclados, 

que se localiza ao lado da cooperativa. 

Considerando que a Cooperativa recebe em média 12 centavos/Kg de papel, a receita 

resultante da venda do material gira em torno de R$ 14.000,00, sendo 4 centavos/Kg de papel,  

R$ 4.500,00, para os custos fixos e o restante distribuído entre os cooperados. Cada 

cooperado chega a recebe entre R$ 700,00 e R$ 800,00, nos meses de maior produção, mas 

esses valores variam muito ao longo do ano, ao sabor da quantidade de material coletado. 

 

4.4 – As condições após a constituição da Cooperativa 

 

Depois de 7 anos de funcionamento, muita coisa mudou, e, segundo os entrevistados, 

para melhor. Como a cooperativa está instalada no PRO-DF da Vila Estrutural, a maioria dos 

cooperados acabou buscando solucionar a condição da moradia na pequena cidade da 

Estrutural. Hoje a grande maioria possui casa de alvenaria, com piso de cerâmica e banheiro. 

Orgulham-se de poder comprar fogão, geladeira, cama e sofá, algo impensável no cerrado. 

Segundo Tânia Maria Alves (2011), “hoje a maioria possui casa, ainda há cooperados sem 

moradia. pois não conseguem ter um controle financeiro sobre suas vidas. Quando a pessoa 

se organiza com a família você consegue construir. Se não pode fazer uma grande, faz 2 



 

 

 

 

quartos. A grande maioria tem moradia. Que não seja uma casa de alvenaria, mas tem um 

barraco bem organizado que parece uma casinha, com piso, banheiro todo arrumadinho e 

mobiliado. Então as condições de vida mudou, e para melhor”. 

Não há crianças trabalhando local, mesmo porque, como mencionado anteriormente, o 

estatuto da cooperativa proíbe. Nas conversas informais, todos afirmam que seus filhos estão 

matriculados em escolas, o que os deixam satisfeitos e tranquilos. Em relação aos adultos, 

ainda existe pessoas analfabetas, mas não por falta de oportunidades, pois há inúmeros 

parceiros que buscam a CORTRAP para desenvolver trabalho de alfabetização. “Hoje os pais 

são empenhados para os filhos. A maioria dos filhos estão na escola. Aqui já houve várias 

tentativas de alfabetizar os cooperados. Aí começa uma turma muito bem, 30. Na segunda 

semana, só aparece a metade e só vai diminuindo. Na última semana o professor desiste 

porque não tem aluno( JANILSON, 2011)”. 

As condições de trabalho são infinitamente melhores. Trabalham sob um galpão, bem 

construído, todos uniformizados, dispõe de 3 caminhões para a coleta, contêineres da Capital 

Reciclados substituem os antigos chiqueiros e uma empilhadeira para fazer o trabalho pesado. 

A figura do atravessador não existe mais. A negociação é feita diretamente com a Capital, que 

está localizada exatamente ao lado da cooperativa. Hoje eu me sinto muito bem. Nos já 

estamos aqui faz 7 anos. Durante esses anos, muitas coisas aconteceram e só para melhor. A 

gente tem um lugar melhor para trabalhar. Caminhão a nossa disposição, empilhadeira. Não 

tem atravessador. A gente tem que enxergar isso de uma forma positiva para nós mesmos 

(relato de entrevistas informais).  

Uma reclamação recorrente é em relação à renda de cada família. Havia, no início, 

uma expectativa de um aumento considerável na renda das famílias. Entretanto, segundo 

relato dos cooperados, isso não ocorreu. Eles afirmam que no cerrado, eles recebiam o mesmo 

que hoje, sem precisar dividir. Nas palavras da Presidente da Cooperativa, “a renda não 

mudou muito. A expectativa era que mudasse para melhor, mas não aconteceu. A renda no 

cerrado a renda era melhor, e tinha as suas razões e hoje a renda é menor também tem suas 

razões. No cerrado a gente só morava e trabalhava. Não pagava água, não pagava luz, nem 

telefone, em IPTU. Não tinha despesa de nada. Hoje a renda é menor. Porque é menor? 

Menor não estável. Porque tem despesas. Tem o caminhão que tem manutenção, o diesel, um 

grupo maior para dividir. Antes era dividido entre você e sua mulher. Hoje não. Deu R$ 

1000,00, o valor é divido pelo grupo( MARIA DE FÁTIMA,  2011)”.  



 

 

 

 

Nas conversas informais ou nas entrevistas realizadas, as pessoas tem a percepção de 

que as condições melhoraram muito, ainda que nem todos tenham conseguido usufruir dessa 

melhora, conforme alguns relatos de cooperados: 

“Hoje eu tenho a minha casa, meus filhos estão na escola. Quando a gente tem algum 

problema, eu tenho mais facilidade de resolver. Se eu estivesse no cerrado eu não teria essa 

facilidade. A realidade de quem continuou no cerrado é filho está envolvido com droga, não 

todos claro, mas a droga chegou no cerrado, o crack. (relato de entrevistas informais)”. 

“Conheço uma família que optou por ficar. Teve a oportunidade de ficar na 

cooperativa, de morar na estrutural, mas quis ficar no vaivém no vaivém, e essa família que é 

uma mulher já enterrou 3 filhos vítima de assassinato, o último foi assassinado com 5 anos de 

idade, um crime cruel e bárbaro. Tem dois filhos na Papuda, preso por tráfico e assassinato. 

Teve a oportunidade de escolher o bem para a família, mas optou por ficar lá de forma 

desorganizada. E essa desorganização trouxe prejuízos cruéis para a família. Tem outra 

famílias que vivem a mesma situação. Envolvimento com drogas, morte de filho (relato de 

entrevistas informas)”. 

“As oportunidades todos aqui tiveram e têm. Parceiros vieram aqui, atrás de nós e 

vem até hoje se oferecerem para a formação, capacitação. Essa sala várias vezes já esteve 

cheia de parceiro sempre trazendo benefícios para a cooperativa. Não somos pessoas 

desacreditadas. A organização trás sucesso. O processo foi vitorioso. A oportunidade está em 

nossas mãos (MARIA DE FÁTIMA ,  2011)”. 

 

4.5 – A participação da Câmara dos Deputados. 

 

Segundo a Presidente da Cooperativa, a participação da Câmara dos Deputados foi 

determinante para o sucesso do projeto. As servidoras Tânia Maria Fonseca Pinto e Jacimara 

Guerra Machado, da Câmara, juntamente com membros do Movimento de Meninos de Rua, 

especialmente Eliena, participaram diretamente das reuniões que criou a cooperativa. Esse 

grupo sempre esteve ao lado dos catadores, resolvendo, junto aos órgãos públicos, todas as 

pendências que dificultavam a tramitação do processo. Mas o que realmente deu sustentação 

financeira à cooperativa, viabilizando definitivamente a sua existência, foi a decisão da CD de 

destinar, com exclusividade, os resíduos recicláveis para BRASCICLA/CORTRAP. “A partir 



 

 

 

 

da organização da cooperativa, a Câmara foi o primeiro parceiro. Eles também participaram 

de reuniões para a criação da CORTRAP. Era uma espécie de comitê: o Movimento de 

Meninos de Rua, Câmara dos Deputados e depois veio o Fórum e Cidadania. O movimento 

eram as pessoas que iam nos barracos, comiam com a gente, botava na Kombi e ia tirar o 

documento do pessoal. A Câmara era mais de reunião de articulação, de busca de novos 

parceiros. Eles começaram a movimentar internamente pra apoiar a gente e tirar a Novo Rio 

de lá, porque eles pegavam o filé e a gente só o resto. Foi o Ecocâmara que garantiu que esse 

material seria repassado todo para a gente. A Sra Tânia e a Jacimara, ô bichinha danada, 

sempre ponderando para o material ser repassado para a CORTRAP. Antes era a 

BRASCICLA [...] posso dizer que sem a câmara nada disso teria acontecido. Sem a Câmara 

a cooperativa não anda. Sem a câmara não teríamos nada, porque para uma cooperativa 

sobreviver, eu preciso de matéria prima. Para alimentar esse montão de gente sem material 

não dá. (MARIA DE FÁTIMA, 2011)”. 

O apoio dado pela Câmara dos Deputados trouxe outros parceiros, sem os quais seria 

impossível a realização do projeto. A Fundação Bando do Brasil financiou o galpão, a Novo 

Rio construiu o muro em volta do terreno e o BNDES doou os caminhões que realizam a 

coleta do material. “A câmara tem uma produção considerável, colaborou e colabora para 

que outros parceiros nos apoie. Parte dos postos de coleta que nós temos foi por intermédio 

da Câmara. Imagina, um parceiro forte como a Fundação Banco do Brasil investir mais de 1 

milhão de reais. O BNDES veio aqui e colocou caminhões, maquinários e empilhadeira, 

porque acredita no nosso trabalho. Antigamente era a CORTRAP, apadrinhada pela Câmara 

dos Deputados, existia até uma ciumeira. Hoje tem muitos concorrentes. O apoio da Câmara 

foi determinante. (MARIA DE FÁTIMA, 2011)”. 

Para a servidora Tânia Maria fonsêca (2006), da Câmara dos Deputados, foi o Projeto 

de Coleta Seletiva que viabilizou tudo. Na época chamamos o líder deles para conversar, 

informando que a Casa iria organizar a coleta do material. Foi uma confusão no início, pois 

a grande maioria eram analfabetos. A transformação de antes para hoje foi muito grande. 

Para nós era muito difícil organizar uma cooperativa. Na época havia uma cooperativa, sem 

dimensão, que também estava interessada em coletar o material, e uma parte dos servidores 

do grupo da Câmara, estava inclinado em repassar o material para essa cooperativa, pois já 

estava estruturada e o outro grupo não tinha qualquer estrutura, mas havia um olhar social 

de boa parte do grupo. Sem o apoio da Câmara, esse grupo jamais teria chance.  



 

 

 

 

Além dos benefícios matérias e financeiros imediatos, segundo a servidora a renda 

aumentou de R$70,00 para R$300,00, não se pode deixar de mencionar o resgate da 

autoestima das pessoas, que deixaram de lado o discurso da inferioridade. O grupo foi 

chamado e na oportunidade colocada bem clara as condições para que eles recebessem 

ajuda da Câmara. A conversa foi direta, pois eles tinham enraizado o discurso do coitadinho, 

pobre, moro na rua, que precisa de ajuda. Isso tudo foi trabalhado com eles (TÂNIA MARIA 

FONSÊCA, 2006)”. 

Mesmo após a formação da cooperativa, a Câmara dos Deputados continuou a dar 

suporte ao grupo, que ainda apresentava dificuldades de organização interna. Segundo 

Eduardo(2006), servidor do Comitê da Cidadania, “foi muito bom a Câmara ter o controle da 

situação. Se eles não andassem na linha, ela poderia romper o contrato. Isso foi muito 

pedagógico. Até hoje é assim. Ainda é uma renda muito expressiva para o grupo, o 

Ecocâmara soube usar, com sabedoria, a ameaça benéfica.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como analisar um projeto de inclusão social?  

Inicialmente, devemos definir, adequadamente, o que é um projeto de inclusão social. 

Entendendo inclusão social como o processo por meio do qual se busca a convivência de 

alguém, considerado diferente, com os demais membros da sociedade em todas as áreas do 

processo social, todo projeto que visa o acesso dos excluídos à educação, à saúde, ao trabalho 

e renda, à assistência social, ao lazer, ao esporte e à cultura, à moradia poderá ser considerado 

um projeto de inclusão social. 

Entretanto, ao analisar inúmeros projetos que envolvem cooperativa de catadores e 

inclusão social, como é o caso da Câmara dos Deputados, podemos estabelecer um novo 

parâmetro para a avaliação: considerar também as ações que, apesar de não buscarem esse fim 

imediato, contribuíram decididamente para que essa condição seja alcançada, haja vista que 

algumas dessas ações fazem parte exclusivamente de políticas de governo, distante, portanto, 

da área de influência de órgãos e entidades públicas. 

Definido o objeto de um projeto de inclusão social, cabe-nos verificar, a partir das 

ações desenvolvidas pela Câmara dos Deputados, se o projeto em análise pode ser 



 

 

 

 

classificado como de inclusão social e se efetivamente consegui reincorporar os cooperados 

da CORTRAP à sociedade. 

 Geração de Emprego e Renda: A primeira providência da Câmara dos Deputados foi 

garantir a destinação adequada dos resíduos recicláveis e a escolha da BRASCICLA ocorreu 

em função do histórico de algumas famílias que já catavam papel nas lixeiras da CD. Dessa 

forma foi a exclusividade da coleta que viabilizou financeiramente a associação, haja vista 

que até hoje 50% do material coletado provém da Câmara. Segundo a Presidente da 

CORTRAP, cada um dos 100 cooperados recebem em média R$ 700,00 mensais. 

 A Câmara também foi determinante na melhoria das condições de trabalho. Foi a 

parceria com a CD que abriu as portas para importantes parceiros como a Fundação Banco do 

Brasil, que financiou o galpão e o BNDES, que doou o maquinário necessário para a coleta do 

material.  Além disso, desenvolveu, junto com as cooperadas, projeto para a produção de 

manufaturas a partir de material reciclável, que, além de servir como nova fonte de renda 

contribuiu para a formação dos cooperados. 

 Educação: A educação deve ser considerada em relação às crianças e aos adultos. De 

acordo com os cooperados, todas as crianças estão na escola. Comparando com o época do 

cerrado é um progresso espantoso. A princípio, seria questionável aceitar essa melhoria como 

resultado direto do projeto desenvolvido pela CD, entretanto, devemos considerar que, 

somente após da constituição da cooperativa, essa consciência passou a fazer parte do grupo. 

Por sua vez, alguns adultos continuam analfabetos, apesar das inúmeras iniciativas de 

parceiros que, apoiados pela Câmara, procuraram voluntariamente a CORTRAP para 

desenvolver atividade de alfabetização. Aos interessados foram oferecidos muitos cursos de 

aperfeiçoamento. 

 Moradia: Outra condição que pode ser considerada um reflexo da criação da 

cooperativa. A grande maioria possui condições dignas de moradia, seja porque foram 

atendidos por algum programa do governo, seja porque, por iniciativa própria e a partir de 

seus ganho com a reciclagem, adquiriram um lote e conseguiram construir a casa própria. 

Saúde, assistência social, lazer, esporte e cultura também podem ser considerados reflexo da 

nova condição social alcançada pelo grupo. 

Assim sendo, podemos considerar, a partir dos argumentos apresentados nesse 

trabalho, que o Projeto de Coleta Seletiva e Responsabilidade Social da Câmara dos 

Deputados pode sim ser considerado um projeto de inclusão social. E mais, foi determinante, 



 

 

 

 

ainda que de forma indireta, para o resgate da cidadania dos cooperados da CORTRAP, pois 

apenas o repasse dos resíduos recicláveis, sem o apoio dado à cooperativa, desde a 

constituição da Brascicla, não seria suficiente para que o grupo alcançasse a melhoria de suas 

condições de vida.  

Segundo MEDINA (2000) apud Paula e Pinto (2010) é 

fundamental que as organizações do poder público deem o apoio 

necessário às cooperativas de catadores, uma vez que estudos 

mostram a dificuldade enfrentadas pela cooperativas, 

principalmente  pela baixa escolaridade dos catadores e pelo seu 

histórico de exclusão social. Essas instituições devem ajudar na 

organização das cooperativas, pois os catadores tem dificuldades 

de estabelecer vínculos e compromissos com organizações 

formais de trabalho. 

Foi esse apoio que propiciou a reintegração dessas pessoas à sociedade por meio de 

um trabalho socialmente relevante, ajudando-os a vencerem o estigma da exclusão, do 

preconceito de gente suja e sem capacitação, lidando com coisa suja, do trabalho que não é 

reconhecido e que não dá status. 

 Entretanto cabe uma ressalva: projetos dessa natureza deveriam ser chamados de 

“Responsabilidade Social - uma oportunidade para a inclusão social”, pois são projetos que 

criam todas as condições para o resgate da cidadania, ainda que essa condição não se efetive. 

Muitas das famílias não aproveitaram a oportunidade que lhes foi dada e abandonaram a 

cooperativa. Alguns por falta de crença em um projeto de cooperativismo, outros porque tem 

dificuldade de trabalhar em grupo ou, ainda, aqueles que entendiam que o ganho era muito 

pequeno. Aliás, nas entrevista informais, a  renda mensal é a reclamação recorrente. A 

maioria esmagadora dos cooperados demonstram, em seus discursos, pouco reconhecimento 

pelos benefícios indiretos obtidos a partir da cooperativa. 
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ANEXO  I 

 

 

Roteiros para Entrevistas 



 

 

 

 

 

1 – Roteiro para entrevista com a Presidente da CORTRAP  

 

1. Como surgiu a cooperativa?  

2. Qual o espaço físico da cooperativa? O espaço é próprio ou pertence à terceiros?  

3. Qual é o Ritmo/rotina/periodicidade de trabalho? 

4. Há grupos de trabalho e como são divididos? Qual é a hierarquia do grupo. O que 

faz cada um? Quem controla e quem vende? Como os preços são estipulados? E como é 

dividido o dinheiro?  

4. Quantos caminhões descarregam por dia? Quanto de lixo em peso recebem?  

5. Qual a qualidade do lixo recebido (separação, limpeza)? Como o material é 

separado? Onde é guardado? Há recipientes para isso? Como são? Os tipos de materiais: 

papel, plástico, vidro, alumínio etc.  

6. Há distinção de trabalho entre homem e mulher?  

7. Quantos recicladores trabalham no local?  

8. Qual o perfil dos cooperados?  

9. Como percebem a relação de trabalho com o lixo?  

10. Existe uma rotina imediatista, as ações (alimentar, beber, vestir) dependem de 

adaptações diárias ou há consciência de trabalho/ganhos futuros?  

11. Como adquirem o material? Há outras fontes?  

12. Há motivos para insatisfações? Falar a respeito.  

13. Como eram as condições de trabalho dos catadores, incluída a organização da 

cooperativa, de moradia e de alimentação da famílias, bem como as condições de educação ( 

crianças, jovens e adultos), inclusive relacionado à aperfeiçoamento, antes do início do 

projeto? 

14. Como são as condições de trabalho dos catadores, incluída a organização da 

cooperativa, de moradia e de alimentação da famílias, bem como as condições de educação ( 

crianças, jovens e adultos), inclusive relacionado à aperfeiçoamento, agora? 



 

 

 

 

15 Qual a importância do Projeto desenvolvido pela  Câmara dos Deputados na 

alteração dessas condições? 

16. Existe cadastro de todos os cooperados que vivem e/ou exploram. Perceber se o 

processo de catação é feito de forma ordenada ou não. Há normalização das atividades? Quem 

colabora nesse sentido (prefeitura, associação)?  

17. Como os materiais são separados, beneficiados, armazenados e comercializados?  

18.Como preferem ser chamados? Catadores, recicladores etc...  

20. Existe uma estatística de quanto de material a CORTRAP já reciclou (estatística 

anual, mensal por tipo de material etc.) 

 

2 – Roteiro para entrevista com os Cooperados 

 

1. Há grupos de trabalho e como são divididos? Qual é a hierarquia do grupo. O que 

faz cada um? Quem controla e quem vende? Como os preços são estipulados? E como é 

dividido o dinheiro?  

2. Qual a qualidade do lixo recebido (separação, limpeza)? Como o material é 

separado? Onde é guardado? Há recipientes para isso? Como são? Os tipos de materiais: 

papel, plástico, vidro, alumínio etc.  

3. Há distinção de trabalho entre homem e mulher?  

4. Quantos recicladores trabalham no local?  

5. Como percebem a relação de trabalho com o lixo?  

6. Existe uma rotina imediatista, as ações (alimentar, beber, vestir) dependem de 

adaptações diárias ou há consciência de trabalho/ganhos futuros?  

7. Há motivos para insatisfações? Falar a respeito.  

8. Como eram as condições de trabalho dos catadores, incluída a organização da 

cooperativa, de moradia e de alimentação das famílias, bem como as condições de educação ( 

crianças, jovens e adultos), inclusive relacionado ao aperfeiçoamento, antes do início do 

projeto? 



 

 

 

 

9. Como são as condições de trabalho dos catadores, incluída a organização da 

cooperativa, de moradia e de alimentação das famílias, bem como as condições de educação 

(crianças, jovens e adultos), inclusive relacionado ao aperfeiçoamento, agora? 

10. Qual a importância do Projeto desenvolvido pela Câmara dos Deputados na 

alteração dessas condições? 

11. Como preferem ser chamados? Catadores, recicladores, etc. Por quê?  
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