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RESUMO  

A pesquisa busca analisar a relação entre o poder público municipal e as cooperativas de 

coleta seletiva no âmbito da implementação da política municipal de resíduos sólidos, 

sob a ótica da gestão social. Por gestão social entende-se como uma gestão na qual o 

processo de decisão tem os cidadãos como protagonistas. Para tanto busca-se discutir o 

conceito de gestão social com suas características; analisar a legislação nacional, 

estadual e municipal acerca da gestão de resíduos sólidos; realizar entrevistas com 

membros das cooperativas e demais atores que mediam a relação cooperativas - poder 

público municipal, e por fim analisar essa relação à luz da bibliografia e documentos 

pesquisados. Em relação à metodologia, a pesquisa possui natureza qualitativa e é 

exploratória quanto aos objetivos; os procedimentos adotados foram pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo. Esta última com a realização de um estudo de 

caso, nos quais os dados foram coletados por meio de entrevistas com alguns 

representantes das cooperativas de coleta seletiva e das defensorias públicas da união e 

estadual. Apesar das dificuldades e divergências no que diz respeito a Política 

Municipal de Resíduos Sólidos, no município de Volta Redonda, a pesquisa confirmou 

a hipótese de que a nova gestão da prefeitura municipal tem proporcionado maior 

abertura às cooperativas de coleta seletiva, viabilizando o avanço na perspectiva da 

gestão social.  

Palavras-chave: gestão social; gestão de resíduos sólidos; participação. 

Introdução 

As questões ambientais tornaram-se uma preocupação global no início dos anos 80. 

Entre os temas que envolvem essas questões estão o tratamento adequado dos resíduos 

sólidos e a reciclagem. Nesse contexto, a figura do catador como agente no processo de 

reciclagem ganha maior importância.  

Porém, segundo o IPEA (2013), existe uma situação contraditória: ao mesmo tempo que 

é atribuído à esses trabalhadores um papel central no controle da limpeza urbana; estes 

são marginalizados, com poucas oportunidades tanto no mercado de trabalho como no 

de consumo. Esta relação ambígua os fez invisíveis perante o poder público e a 

sociedade.  

Um marco importante no contexto descrito foi a Constituição Federal de 1988, que 

instituiu diversos mecanismos de participação cidadã, os quais conferem à população 

real poder de decisão. Somado à tal fato, a legislação acerca da gestão de resíduos 

sólidos demonstra uma ressignificação da figura do “catador de lixo” como um agente 

ambiental e parceiro do poder público; além disso, atribui à este último a obrigação de 

garantir recursos, subsídios e qualificação para o trabalho dos catadores. Portanto cabe 



ao poder público abrir espaços de participação para estes trabalhadores nas decisões 

quanto a execução das políticas de resíduos sólidos.  

Nesse contexto, torna-se fundamental a discussão a respeito da gestão social. Visto que 

se trata de um gerenciamento mais participativo, dialógico, no qual a decisão envolve 

diversos sujeitos sociais (Tenório, 2007). Ou seja, é um modelo de gestão que se 

encaixa com a proposta de inclusão dos catadores na condução da política de resíduos 

sólidos.  

A pesquisa de Abegão e Pinto (2017, em preparação),  buscou analisar se havia espaço 

de diálogo entre o poder público municipal e as cooperativas de catadores no município 

de Volta Redonda, durante a gestão que se encerrou em 2016, e se este diálogo se 

configurou como uma práxis de gestão social. Percebeu-se que não havia orientação 

dialógica na perspectiva da gestão social. Porém existe a hipótese de que houve 

mudanças na relação entre o poder público municipal e as cooperativas nessa nova 

gestão da Prefeitura de Volta Redonda.  

Portanto, através deste trabalho, pretende-se analisar a relação da Prefeitura Municipal 

de Volta Redonda com as cooperativas de coleta seletiva, sob a ótica da gestão social. 

Tendo como objetivos específicos discutir o conceito de gestão social com suas 

características; analisar a legislação nacional, estadual e municipal acerca da gestão de 

resíduos sólidos; aplicar entrevistas com os atores envolvidos na relação entre a 

prefeitura e as cooperativas; analisar esta relação de acordo com a visão destes atores. 

Referencial Teórico 

Para compreender a análise que será realizada neste trabalho, faz-se necessário 

apresentar alguns conceitos, a começar pela gestão social e participação cidadã. Soma-

se a isso a atuação dos catadores e a legislação nacional, estadual e municipal acerca da 

gestão dos resíduos sólidos.  

Gestão Social: 

Segundo Tenório (2012), o termo Gestão Social foi encontrado pela primeira vez em 

um texto de Giorgio Rovida sobre a atuação socialista na Guerra Civil espanhola. O 

texto, sob o título A revolução e a guerra na Espanha, analisou os regionalismos 

formados pela fragmentação existente no movimento socialista espanhol, e verificou a 



presença de novas formas de “democracia proletária local”, chamadas pelo autor de 

Gestão Social. Comitês foram formados de acordo com características do local e as 

influências de partidos ou sindicatos. 

Tenório (2012) afirma que posterior à esse texto, a expressão Gestão Social também foi 

empregada no Seminário Ibero-americano de Desarrollo de Professores en Gerencia 

Social, na Bolívia. O seminário tinha o objetivo de “divulgar uma nova proposta 

gerencial para os países do continente latino-americano submetido desde então a 

conteúdo econômico neoliberal” (TENÓRIO, 2012). Ou seja, em um contexto de 

valorização da ideia de Estado-mínimo incentivada pelo “Consenso de Washington”, o 

seminário tinha o intuito de fomentar, na América Latina, uma visão de gestão que 

levasse em conta os problemas pontuais presentes em focos de extrema necessidade.  

Com base nessas colocações preliminares sobre gestão social, Tenório (2007) a define 

como um gerenciamento mais participativo, dialógico, no qual a decisão envolve 

diversos sujeitos sociais. Esse entendimento decorreu de uma combinação de três pares 

de palavras: Estado-sociedade, capital-trabalho, gestão estratégica - gestão social, bem 

como na compreensão de cidadania deliberativa.  

Tenório (2007) opta por inverter os dois primeiros pares de palavras por sociedade-

Estado e trabalho-capital para destacar o papel da sociedade e do trabalho, já que, 

historicamente, os protagonistas tem sido o Estado e o capital. Em relação ao terceiro 

par de conceitos, o autor abordou a diferença entre eles: na Gestão social todos têm 

direito à fala sem serem coagidos, visando a concordância; enquanto na gestão 

estratégica o outro não tem espaço, e o objetivo é a competição e o lucro. Esta última se 

dá a partir de ações técnicas, enquanto a ação dialógica da gestão social se desenvolve a 

partir do agir comunicativo.   

Como conceito intermediador da interação entre esses pares de palavras está a cidadania 

deliberativa, que significa que “a legitimidade das decisões políticas deve ter origem em 

processos de discussão, orientados pelos princípios da inclusão, do pluralismo, da 

igualdade participativa, da autonomia e do bem comum” (TENÓRIO, 2007, p. 12). Ao 

revisitar o conceito de gestão social, buscando agregar o significado de participação e 

cidadania deliberativa, o autor o considera como um “processo gerencial deliberativo” 

que busca suprir as demandas de uma sociedade, território ou sistema social específico.  



Segundo França Filho (2007), existem diversas práticas que podem associar-se em torno 

da ideia de Gestão Social. Definindo pela finalidade, trata-se de uma gestão orientada 

para o social. Dessa forma, se diferencia da gestão tradicional voltada, em primeiro 

lugar, para fins econômicos. A expressão tem sido utilizada para caracterizar práticas 

não só de atores governamentais, mas também de organizações não governamentais e 

até mesmo do setor privado. A ascensão do termo indica duas tendências: sua própria 

banalização, ou apenas uma maior visibilidade decorrente da emergência do terceiro 

setor.  

França Filho (2007) busca interpretar o conceito de gestão social considerando duas 

análises: a primeira de nível societário e a segunda de nível organizacional. Em nível 

societário, gestão social é a gestão das demandas e necessidades do social, podendo se 

dar por meio do Estado, mediante as políticas públicas; ou por meio da própria 

sociedade através de mecanismos de auto-organização. Em nível organizacional, gestão 

social é um modus operandi no qual as lógicas instrumentais se subordinam a lógicas 

sociais, políticas, culturais ou ecológicas. O autor ressalta que, em meio a uma cultura 

política clientelista, a gestão social representa “uma nova cultura política cidadã e 

democrática” (FRANÇA FILHO, 2007). 

As discussões acadêmicas sobre gestão social sempre trazem como características a 

democratização das informações, a participação da sociedade civil e o protagonismo dos 

atores sociais nos processos de decisão. No caso desta pesquisa, a gestão social pode ser 

percebida na participação das cooperativas nas políticas de gestão dos resíduos sólidos. 

Participação: 

É um consenso entre os autores que o processo de consolidação da democracia no Brasil 

nos anos 80 incorporou o elemento de instituição da participação. Este elemento é 

visível na promulgação da Constituição Federal de 1988, a qual, no art. 1°, parágrafo 

único, diz: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição” (BRASIL, 1988).  

Segundo Bordenave (1994), o aumento do associativismo nessa década indica a entrada 

em uma “era da participação”, na qual há um reconhecimento de que a democracia não 

se limita às eleições, mas é um estado de espírito; “um estado de participação”. 

Movimentos comunitários, descontentes com a marginalização em assuntos que 



interessam a todos e são decididos por poucos, reivindicaram o direito de participar nas 

decisões em nível local. Surgem as associações de moradores, comunidades eclesiais de 

base, movimentos ecológicos, entre outros. 

Por outro lado, o próprio Estado reconhece a dificuldade em assumir, sozinho, a 

responsabilidade de formular políticas públicas e tomar decisões sobre assuntos que 

pertencem a toda população. A parceria Estado-sociedade se fortalece na busca pela 

cidadania plena; porém é necessário diferenciar as formas válidas de cooperação, da 

simples cooptação ou da pseudoparticipação. A participação que se espera requer 

consciência sobre os atos, forma de assegurá-la e voluntariedade. (TENÓRIO E 

ROZEMBERG, 1997). 

Segundo Tenório e Rozemberg (1997), em uma relação de participação os envolvidos 

precisam ter consciência sobre o processo que estão vivendo, e sobre o que motiva o 

comportamento das pessoas. Sem essa consciência, a relação se torna uma forma de 

dominação perversa, pois nega o acesso à informação, dando abertura ao desvio na 

direção de interesses particulares. É necessário também que a relação participativa seja 

conquistada por meio do empenho dos envolvidos, e não concedida ou forçada. Para os 

autores, uma participação concedida pode ser facilmente retirada, tornando o poder 

decisão suscetível à apropriação por parte de poucos. O terceiro atributo que garante 

uma relação de participação válida é a voluntariedade. O envolvimento do indivíduo 

não pode ser obrigatório; pelo contrário, o participante deve ser livre para buscar 

soluções com base no próprio engajamento na vida comunitária.  

Contendo os três atributos acima, a participação é um “grande instrumento de acesso à 

cidadania” (TENÓRIO E ROZEMBERG, 1997, p. 104). Porém, a cidadania plena exige 

também a superação das desigualdades econômicas. Sendo assim, os autores afirmam 

que vivemos em uma cidadania incompleta, ou passiva, na qual o cidadão ainda é 

considerado apenas um eleitor, que contribuiu e cumpre leis. A cidadania no Brasil 

ainda está sendo construída por meio de processos participativos que visam transformá-

la em uma cidadania ativa.  

De acordo com Bordenave (1994), a própria participação pode ser ativa ou passiva. A 

participação passiva caracteriza o cidadão inerte, que “faz parte sem tomar parte”; 

enquanto a participação ativa caracteriza o cidadão engajado. O autor ainda ressalta que 

mesmo na participação ativa alguns sentem “ser parte” outros não. Os primeiros são 



leais e se responsabilizam pela organização em que participam; os outros não são tão 

comprometidos assim.  

Os processos participativos podem também ser distinguidos em micro e 

macroparticipação. O nível micro diz respeito às relações de família, amizade e 

vizinhança; o nível macro se refere às associações profissionais, sindicatos, empresas, 

partidos políticos e movimentos sociais. As microparticipações são um caminho de 

aprendizagem para a participação em nível macro, ou seja, para a intervenção nos 

processos que constituem ou modificam a sociedade. A participação social acontece 

quando há possibilidade de pessoas, de qualquer classe social, tomarem parte no 

processo de produção, gerência e utilização dos bens da sociedade (BORDENAVE. 

1994). 

Bordenave (1994) identifica diferentes maneiras de participar: a participação de fato é a 

que se dá nas relações primárias, ou seja, no âmbito familiar, religioso, recreativo, entre 

outros. A participação espontânea se dá em grupos informais, instáveis, com objetivo de 

receber satisfação e ‘status’, como as “panelinhas” e “gangs”. Outro modelo é a 

participação imposta, no qual os integrantes devem cumprir obrigações, como os rituais 

indígenas, a missa dominical católica e o voto obrigatório. Por outro lado, na 

participação voluntária a relação é criada por iniciativa dos integrantes, que definem 

seus objetivos e métodos (sindicatos livres, associações, cooperativas, partidos 

políticos). Porém, existem relações de participação provocada, que seria uma forma de 

manipulação realizada por pessoas externas a fim de alcançar objetivos particulares. Por 

fim, há ainda situações em que os subordinados recebem parte do poder, por exemplo, 

quando empresas concedem a participação nos lucros. Esse último modelo é a 

participação concedida.  

O objetivo final da participação popular é a conquista de uma autonomia em relação ao 

poder público e às classes dominantes; ou seja, é a “autogestão”. Essa autonomia 

consiste no “aumento do grau de consciência política dos cidadãos,  reforço do controle 

popular sobre a autoridade e o fortalecimento do grau de legitimidade do poder público 

quando este responde às necessidades reais da população” (BORDENAVE, 1994). 

Segundo Daniel (1994), a participação democrática exige a presença de um grupo de 

cidadãos, entidades ou movimentos sociais e de canais de participação fornecidos pelo 

Estado. Entretanto, tradicionalmente as relações entre Estado e sociedade têm tendência 



de se tornarem relações paternalistas; por isso o processo de integração de todos os 

indivíduos a uma participação verdadeira representaria uma revolução democrática na 

gestão pública. As audiências públicas, assembleias, conferências, entre outros, não 

devem se restringir apenas à consulta. Esses instrumentos foram criados, a partir da 

Constituição de 88, como canais de comunicação entre Estado-sociedade na gestão 

pública, os quais devem conferir aos cidadãos o poder de decisão.  

Da mesma forma que o autor França Filho (2007) afirma que a gestão social representa 

transformações na cultura política, Daniel (1994) diz que a integração dos indivíduos à 

verdadeira participação demandaria uma transformação democrática na gestão pública. 

Logo, a inserção dos indivíduos em uma gestão participativa exige que estes se 

organizem para reivindicar espaços de participação, tal como se dá a luta dos catadores 

de materiais recicláveis no Brasil.  

Segundo Teixeira (2001), a participação é a forma que a sociedade tem de orientar a 

ação pública, ou seja, de controlar as ações do Estado. Portanto, pode-se dizer que a 

participação é um instrumento de controle social. De acordo com o autor, o controle 

social está ligado à accountability e na “responsabilização dos agentes políticos pelos 

atos praticados  em nome da  sociedade,  conforme  os  procedimentos  estabelecidos 

nas leis e padrões éticos vigentes” (TEIXEIRA, 2001). Ou seja. a participação é um 

meio que a sociedade tem de controlar a aplicação das leis por parte do Estado, 

possibilitando a correção de desvios.  

Porém, o autor alerta que o exercício do controle social exige que a sociedade civil se 

organize, se estruture e capacite para este objetivo. A organização da sociedade civil 

deve ocorrer antes e durante a implementação das políticas, levando em conta variáveis 

técnicas, normativas e as exigências de equidade social. Por parte do Estado, o exercício 

do controle social exige a transparência e a disponibilidade de mecanismos 

institucionais e garantias legais que permitam aos cidadãos e suas organizações exercer 

o seu papel (TEIXEIRA, 2001). 

Devido à economia globalizada e os efeitos do desenvolvimento tecnológico, é 

necessário ter um controle social que englobe também o sistema econômico vigente. 

Para Teixeira (2001), o controle não deve focar apenas nos centros periféricos do 

Estado, mas nos responsáveis pelas decisões estratégicas e pelo sistema econômico.  



A atuação dos catadores: 

A profissão de catador de material reciclável é oficialmente reconhecida no Brasil em 

2002. Porém, o reconhecimento da profissão não garantiu mudanças nas condições de 

vida e trabalho dos catadores, que continuaram trabalhando sem vínculo empregatício, 

sem direitos, ganhando, em sua maioria, menos de um salário mínimo (BORTOLI, 

2009). Nesse contexto, esses trabalhadores se organizam em um processo de luta por 

direitos.  

O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) tem origem 

em 2001; período em que novas demandas surgiram no cenário político-econômico 

mundial, bem como no mercado de trabalho: medidas passaram a ser tomadas em 

relação ao impacto gerado pela má utilização da natureza; e o mercado de trabalho 

passou a adotar iniciativas solidárias como resposta à crise do pleno emprego (SILVA, 

2006). Esse cenário foi propício para a criação do Movimento, na medida em que o 

MNCR tem como pressupostos o cooperativismo, a autogestão, e a preservação 

ambiental.  

Como resultado da criação do Movimento, no mesmo ano foi lançada a Carta de 

Brasília expressando as necessidades, demandas e princípios da categoria. O MNCR 

teve papel essencial na concepção da ideia de coletividade entre os catadores de 

material reciclável. Desde então, esses trabalhadores passaram a adquirir maior respaldo 

para negociar com o poder público as questões que envolvem cidadania e atividade 

profissional (IPEA, 2013). 

Em 2003 intensificaram-se os programas do governo em apoio aos catadores. Por meio 

de decreto presidencial foi criado o Comitê Interministerial de Inclusão Social de 

Catadores de Lixo (CIISC) com o objetivo de combater a fome, erradicar os lixões, 

promover a inclusão dos catadores, bem como garantir condições dignas de vida e 

trabalho, entre outros (IPEA, 2013). Buscando atender as demandas afirmadas no 

decorrer desse processo de organização dos catadores, foi lançada a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS). 

Aspectos legislativos: 

A PNRS, instituída pela Lei n° 12.305 de 2010, estabelece os princípios, objetivos, 

instrumentos e as diretrizes em relação à gestão integrada e ao gerenciamento de 



resíduos sólidos. Entre os princípios está “o reconhecimento do resíduo sólido 

reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho 

e renda e promotor de cidadania” (BRASIL, 2010). A Política busca, entre outros 

objetivos, alcançar a integração e inclusão socioeconômica dos catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis no âmbito da responsabilidade compartilhada e da logística 

reversa. “São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos (...) a integração dos 

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis  nas ações que envolvam a 

responsabilidade compartilhada pelo  ciclo de vida dos produtos” (BRASIL, 2010). 

Atualmente, o poder público busca a inserção dos catadores, destinando a eles os 

materiais recicláveis, principalmente o papel e papelão. É uma contribuição que, como 

expressa na cartilha sobre o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, está muito 

aquém do que poderia ser feito (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2014). 

Segundo o art. 3° da Lei, gestão integrada de resíduos sólidos é o conjunto de ações que 

buscam soluções para os resíduos, de acordo com a situação política, econômica, 

ambiental, cultural e social, atendendo os princípios do controle social e 

desenvolvimento sustentável. A dificuldade da gestão integrada é a articulação entre os 

entes federativos e os demais atores responsáveis pelo manejo dos resíduos. Logística 

reversa é o instrumento que viabiliza o reaproveitamento dos resíduos pelo setor 

empresarial. Responsabilidade compartilhada diz respeito às atribuições dos agentes de 

cada etapa do ciclo do produto com o objetivo de reduzir o volume resíduos e os 

impactos causados por eles. Controle social se refere aos instrumentos que conferem à 

população a possibilidade de participar das etapas de formulação, implementação e 

avaliação das políticas públicas acerca dos resíduos sólidos.  

A Lei estabelece seis tipos de planejamento distribuídos em diferentes entes federativos, 

como apresentado a seguir: 



Figura 1 – Estrutura da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

Os planos de Resíduos Sólidos (art. 14, Lei n° 12.305/2010) 

Fonte: Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: Instrumento de Responsabilidade 

Socioambiental na Administração Pública, 2014. 

 

Os Planos devem garantir o controle social desde a formulação até a operacionalização 

da política.  

A Política Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) foi regulamentada pelo Decreto n° 

41.084 de 2007; a partir disso, o PERS/RJ estabelece metas e orientações com relação 

aos aspectos que devem servir como base para os gestores públicos na tomada de 

decisões e na formulação de programas relacionados com a gestão de resíduos sólidos 

no Estado do Rio de Janeiro. 

De acordo com o relatório síntese do PERS/RJ, a questão dos resíduos sólidos não é 

mais vista como um problema, mas como uma oportunidade. Por isso, o plano se 

empenha em indicar instrumentos para o Estado implementar estratégias suficientes 

para equacionar essa questão. Em relação à inclusão dos catadores, determina como 

uma das estratégias a captação de recursos para a profissionalização das organizações de 

catadores, visando “garantir qualidade aos materiais processados e a contribuir no 

âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto” 

(SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE, 2013, p. 53).  



O estado do Rio de Janeiro conta com dois programas inseridos nas políticas de gestão 

de resíduos da Secretaria de Estado do Ambiente (SEA): o Programa Catadores e 

Catadoras em Redes Solidárias e o Programa Coleta Seletiva Solidária. O primeiro foi 

criado em junho de 2012, na Rio+20, por meio de uma parceria entre a SEA e o 

Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal. O objetivo do programa é 

capacitar os(as) catadores(as) promovendo sua inclusão socioprodutiva. Até o final de 

2012, implementado em 41 municípios do estado, o programa apresentava os resultados 

a seguir: 

480 catadores de materiais recicláveis integrados em cooperativas e/ou associações; 21 

cooperativas e/ou associações incorporadas aos programas municipais de coleta seletiva 

solidária; 6 cooperativas e/ou associações criadas a partir da implantação de programas 

municipais de coleta seletiva solidária (SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE, 2013, p. 

35). 

O programa Coleta Seletiva Solidária tem o objetivo de: 

promover a implantação de programas municipais de coleta seletiva no Estado do Rio de Janeiro, 

em atenção às leis e normas ambientais, por meio do planejamento participativo, da educação 

ambiental e do controle social, com reconhecimento, inclusão, valorização e protagonismo da 

categoria dos catadores de materiais recicláveis (SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE, 

2013, p. 53). 

Na cartilha sobre o PGRS, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) reforça a 

importância do aperfeiçoamento da coleta seletiva solidária para a geração de renda dos 

catadores. A coleta seletiva solidária é a destinação de resíduos recicláveis - separados 

na fonte geradora - às associações e cooperativas de catadores. Verifica-se que grande 

volume de material de mais valor, como o proveniente de obras e reformas, deixa de ser 

destinados para as cooperativas. O aperfeiçoamento é necessário para garantir a 

destinação desses materiais aos catadores.  

O Ministério do Meio Ambiente expressa que a contratação dos serviços dos catadores, 

por parte da administração pública, é uma maneira de garantir a inclusão 

socioeconômica da categoria. O art. 44 do decreto n° 7.404/2010, prevê a dispensa de 

licitação para a contratação dos serviços dos catadores na limpeza e conservação nos 

municípios. Na cartilha, o MMA conclui que: 

Independentemente do tipo de atividade que será implementada pelas instituições públicas para a 

coleta seletiva, é fundamental que essas sejam previstas no PGRS e que tenham a inserção das 

organizações de catadores de forma digna e com geração de renda como princípio norteador 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2014, p. 24). 



A prefeitura de Volta Redonda (RJ) lançou em 2015 o Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), elaborado pelo Comitê Municipal de 

Saneamento Básico (CMSB), e sob responsabilidade técnica da empresa Ecologus 

Engenharia Consultiva. O Plano distingue quatro programas que contém diferentes 

projetos, e define as ações para realizá-los. Uma das ações propostas reafirma a 

submissão da gestão de resíduos sólidos ao controle social, tal como disposto a seguir:  

é indispensável que o Município conte com uma instância de controle social voltada para o setor 

de resíduos sólidos, em que a população e os demais atores do setor proponham, deliberem e 

intervenham, de forma efetiva, sobre os serviços de resíduos sólidos (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA, 2015). 

Tendo em vista o que foi discutido, pode-se identificar a diretriz da participação dos 

catadores na legislação federal e nos planos estaduais e municipais de gestão de 

resíduos sólidos. Portanto se faz necessário frisar a importância da inclusão destes nos 

processos decisórios acerca da política em questão, além de analisar se o poder público 

assume esta proposta de inclusão.  

Metodologia 

Buscou-se classificar a pesquisa tomando como base as classificações descritas por 

Vergara (1990), que propõe dois critérios básicos para definir os tipos de pesquisa: os 

fins e os meios. Quanto aos fins, esta pesquisa é exploratória, pois a respeito da área de 

análise não há muito conhecimento acumulado ou sistematizado (VERGARA, 1990). 

Quanto aos meios de investigação, o trabalho contou com pesquisa documental, 

bibliográfica, de campo e um estudo de caso. A pesquisa bibliográfica constituiu-se a 

análise de livros e artigos sobre gestão social, participação cidadã, e a atuação dos 

catadores e catadoras de materiais recicláveis. A pesquisa documental fez-se necessária 

para a análise da legislação sobre a gestão de resíduos sólidos. As pesquisas 

bibliográficas e documentais se justificam pois contribuem para a comparação entre a 

formulação e a implementação das políticas de resíduos sólidos.  

Foram realizados também a pesquisa de campo e um estudo de caso no município de 

Volta Redonda buscando compreender a relação entre o poder público municipal e as 

cooperativas de coleta seletiva no âmbito da implementação da política municipal de 

resíduos sólidos. Para tanto, o procedimento de coleta de dados foi entrevista semi-

estruturada por pauta, pois foram pré-estabelecidos pontos explorados com os 

entrevistados; sendo eles membros das cooperativas de catadores de materiais 



recicláveis e defensores públicos envolvidos na mediação entre as cooperativas e o 

poder público municipal. Na análise dos resultados das entrevistas, os catadores serão 

identificados no artigo como C1 e C2, e os defensores públicos como D1 e D2.  

Em relação ao tratamento dos dados, a pesquisa classifica-se como qualitativa, pois os 

dados são apresentados de forma estruturada e depois são analisados. A escolha do 

procedimento qualitativo se dá pela natureza do problema de pesquisa, o qual não 

demanda respostas estatísticas.  

Resultados 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) busca atender as demandas dos 

catadores no que se refere à geração de renda e controle social. A lei n° 12.305 de 2010 

que instituiu a PNRS propõe a criação dos planos de resíduos sólidos na esfera estadual 

e municipal, institucionalizando como responsabilidade dos municípios a gestão dos 

resíduos sólidos.  

A PNRS tem como um dos princípios o controle social, que se instrumentaliza na 

participação da população nas etapas de formulação, implementação e avaliação das 

políticas públicas (BRASIL, 2010). O controle social também está presente na 

PERS/RJ, por meio do programa Coleta Seletiva Solidária, que incentiva o 

planejamento participativo com a inclusão dos catadores de materiais recicláveis 

(SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, 2013). O PERS/RJ reconhece 

que a questão dos resíduos sólidos é uma oportunidade, isso porque o seu 

gerenciamento adequado serve de fonte de renda para os catadores. Portanto é 

importante a participação desses atores nas etapas de formulação de políticas públicas 

de resíduos sólidos, levando suas demandas e sugestões para uma boa gestão dos 

serviços públicos nesta área. No âmbito municipal, o plano de Volta Redonda reafirma 

o princípio do controle social propondo que a população delibere e intervenha sobre os 

serviços de resíduos sólidos (VOLTA REDONDA, 2015). Para que esse princípio seja 

executado, segundo Teixeira (2002), é necessária a organização da sociedade civil e a 

disponibilidade, por parte do Estado, de mecanismos institucionais que permitam aos 

cidadãos exercer o seu papel (TEIXEIRA, 2002).  

Diante dessa proposta de inclusão dos catadores na condução da política de resíduos 

sólidos, e da análise dos estudos de Tenório (2007), identificamos a gestão social como 



uma forma de gestão que se encaixa com o que propõe a lei. Tal forma de gestão requer 

meios de participação dos cidadãos para que exerçam o poder de decisão. 

Os catadores entrevistados participam de conferências, fóruns e conselhos, como 

conselho de saúde, de segurança ambiental, conselho estadual de economia solidária, 

fórum justiça e fórum de economia solidária. Nessas instâncias eles levam suas 

necessidades como catadores; por exemplo, no conselho de saúde levam as dificuldades 

de vacinação, saúde bucal etc.  

Um deles é coordenador do Movimento Nacional de Catadores na região, e presidente 

da rede de cooperativas do Sul Fluminense, a rede Catasul, onde se discute sobre 

compras de materiais para as cooperativas, sobre a comercialização dos produtos 

gerados por elas, e sobre o fortalecimento da categoria.  

Porém, ainda não existe um espaço de participação institucionalizado onde os catadores 

possam acompanhar a política de resíduos sólidos. O Comitê Municipal de Saneamento 

Básico (CMSB), responsável pela elaboração da PMGIRS de Volta Redonda não 

contou com representantes das cooperativas. Segundo os catadores, não houve 

convocação para que eles participassem da construção do plano; eles disseram: “chegou 

pra gente uma coisa pronta” (C1, 2017), e “o plano deixou muita brecha para que 

empresários tivessem acesso à coleta seletiva” (C2, 2017). Isso fica patente pela posição 

reservada às cooperativas de catadores no documento final do PMGIRS, que figuram 

associados exclusivamente à triagem do material, sem que haja qualquer alusão a 

investimentos para a melhoria do processo de triagem, quiçá à remuneração do serviço 

prestado por elas. Portanto, o PMGIRS não garantiu a inclusão socioeconômica dos 

catadores, e não obedeceu a exigência dada pela lei nacional no que diz respeito à 

inserção das organizações de catadores. A falta de um espaço de participação cidadã, 

tanto no processo de elaboração quanto no de implementação e controle da política 

municipal compromete a própria legitimidade da política, visto que “a legitimidade das 

decisões políticas deve ter origem em processos de discussão, orientados pelos 

princípios da inclusão, do pluralismo, da igualdade participativa, da autonomia e do 

bem comum” (TENÓRIO, 2007, p. 12). 

Segundo um dos Defensores Públicos entrevistados, até para quem lida com o direito, o 

fenômeno jurídico da contratação de cooperativas de catadores para a prestação de 

serviço de coleta seletiva é muito novo. Disse ele:  



A gente conhece o trabalho da coleta seletiva como serviço prestado pelo próprio município; e 

conhecemos também quando esse Estado contrata ou concede a outrem, normalmente uma 

sociedade empresária, para prestar esse serviço, em um contrato administrativo. Abre a licitação, 

paga o preço, fiscaliza, e a sociedade empresária presta o serviço. No caso da contratação de 

associação de cooperativas de catadores, é um pouco diferente porque a legislação empresta um 

certo contorno próprio para essa relação entre município, ou poder público, e as cooperativas 

(D1, 2017). 

Para ele, a contratação das cooperativas de catadores não significa transferência de 

responsabilidade do Estado para os catadores, mas sim uma co-responsabilidade. A 

inserção desses trabalhadores na política e a sua inclusão socioeconômica é um 

reconhecimento à quem sempre fez um serviço que é obrigação do Estado. Pois, “ainda 

que de forma precária, ainda que nos lixões, mesmo antes de se organizarem em 

cooperativas, quem sempre cumpriu o serviço de coleta seletiva foram os catadores” 

(D1, 2017). Segundo o Compromisso Empresarial para a Reciclagem - Cempre (2011), 

estima-se que 90% do material reciclado no Brasil foi gerado pelos resíduos coletados 

pelos catadores.  

O Defensor Público conclui que a contratação das cooperativas se justifica por três 

razões: a primeira, o reconhecimento de que o Estado tem uma dívida histórica com 

esses trabalhadores que sempre assumiram uma obrigação do poder público; a segunda 

pelo fato de que ninguém conhece mais esse serviço que os catadores; e a terceira é que 

os catadores são os que mais tem interesse de que a coleta seletiva funcione e melhore. 

De acordo com o Defensor Público Estadual, a contratação das cooperativas de 

catadores pela prefeitura de Volta Redonda é uma luta antiga que a defensoria participa 

junto com os catadores para cumprir a legislação federal sancionada em 2010. Segundo 

ele: 

A ideia da contratação é para formalizar os vínculos e, mais do que tudo, convencer a população 

em geral a praticar a coleta seletiva de forma a garantir não só emprego e renda para os 

catadores, mas sobretudo garantir melhora na qualidade de vida da própria população, separando 

o lixo e mantendo a cidade minimamente saudável. A ideia é essa e a defensoria está firme com 

eles (D2, 2017). 

Os catadores entrevistados afirmam que a Lei 12.305/2010 trouxe como consequência 

para eles, um maior apoio do Estado: “através do governo do estado nós recebemos o 

equipamento, uma prensa; e o município nos oferece o espaço, alimentação e até agora 

os caminhões” (C2). Porém a administração pública ainda não cumpre a Lei. 

Comparando a antiga e a nova gestão da prefeitura municipal de Volta Redonda, o C1 

afirma:  



Na antiga gestão a gente tinha um apoiozinho. A gente não tinha que pagar por tantos serviços. 

O apoio financeiro era um pouco melhor. Mas na contrapartida a gente entendeu que não era 

apoio, era esmola. Porque a lei federal dispõe o ICMS verde pro meio ambiente que também é 

destinada às cooperativas de catadores. Então a prefeitura tinha esse valor e não repassava. E a 

gente não tinha diálogo com o prefeito em momento algum. Hoje melhorou-se o diálogo com o 

prefeito, mas a questão financeira está pior, nem a ajuda financeira que a gente tinha antes, 

temos mais (C1, 2017). 

O C2 diz que ainda é difícil dizer sobre a nova gestão, mas confirma que os catadores 

estão dialogando muito mais com o governo municipal atual em comparação com o 

governo anterior.  

Conforme disse o Defensor Público da União, na antiga gestão da prefeitura de Volta 

Redonda, a relação com as cooperativas de catadores era praticamente de 

assistencialismo, e não de reconhecimento de direitos. Então logo que o novo prefeito 

foi eleito, os representantes das cooperativas e as entidades de apoio - Defensoria e a 

Intecsol - Incubadora Tecnológica de Empreendimentos de Economia Solidária do 

Médio Paraíba - buscaram contato com ele para colocá-lo à par da situação dos 

catadores. Desde o primeiro contato, o novo prefeito mostrou-se receptivo à 

recomendação de contratar as cooperativas. Portanto, no início do ano de 2017, deu-se 

encaminhamento ao processo de contratação das cooperativas, que foi pensado de forma 

coletiva entre os catadores, sob à assistência técnica da incubadora Intecsol, e auxílio 

juridicamente pela Defensoria Pública da União (DPU) e a Defensoria Pública Estadual 

(DPE). 

Duas cooperativas foram contratadas em Outubro de 2017, e a outra será contratada 

logo que algumas dificuldades de documentação forem sanadas. Em conformidade com 

o representante da DPU, do ponto de vista comparativo em nível nacional, o contrato 

representa um avanço, ainda que com percalços, pois os catadores saíram de uma 

situação de assistencialismo para prestar o serviço de coleta seletiva, formalmente 

contratados para isso. Como disse C2, as cooperativas de Volta Redonda são umas das 

primeiras do estado a assinarem contrato com a prefeitura. 

O D2 afirma que o estabelecimento do contrato é uma etapa vencida, mas existem 

muitas outras para vencer ainda; entre elas estão:  

a regularização do espaço de trabalho, a regularização do fornecimento de estrutura, e garantia 

de entrega dos produtos para as cooperativas, não só os produtos oriundos da sociedade civil, 

mas também das indústrias. Um outro papel a ser desempenhado pela prefeitura é convencer os 



grandes geradores a entregar esse resíduo com bastante lucratividade para as cooperativas de 

catadores (D2, 2017). 

Segundo os catadores entrevistados, os locais concedidos para as cooperativas ainda não 

têm alvará para que seja utilizado; e como consequência, eles ainda não estão recebendo 

pelo serviço. “Sem o alvará, nós não temos a nota fiscal, e sem a nota fiscal, nós não 

recebemos o pagamento. Então nós estamos trabalhando sem conseguir resolver. Isso 

está causando uma série de estresse dentro da cooperativa” (C1, 2017). 

Um indício do exercício da gestão social no processo decorre do fato do município ter 

atendido à solicitação das cooperativas quanto à inclusão no contrato de um 

adiantamento de recurso imediatamente após a assinatura, para que pudessem ter capital 

de giro e reiniciar o trabalho de coleta seletiva. Foram oferecidos caminhões para a 

coleta até que as cooperativas passem a receber pelo serviço. Porém, de acordo com C2 

os caminhões são “sub sucateados” e “não tem condição nenhuma de rodar”. Essas 

irregularidades na coleta seletiva impossibilitaram o funcionamento de duas 

cooperativas por um período.  

As perspectivas dos catadores também não são boas, pois segundo os entrevistados, em 

Dezembro o prefeito retira o apoio dos caminhões, e eles não estão recebendo 

quantidade de material reciclável suficiente a fim de que haja geração de renda 

considerável para que eles possam bancar os caminhões. Essas questões são discutidas 

em um comitê com a participação dos catadores e apoio jurídico das defensorias 

públicas. Porém o comitê ainda não possui uma sistemática de acompanhamento e 

transparência sobre a política municipal de resíduos sólidos, o que impede maior 

eficácia nas decisões tomadas. Além disso, sua legitimidade fica comprometida por ser 

um espaço ainda não formalizado. Mas apesar dessas dificuldades, os catadores dizem 

que estão avançando na autogestão: “Estamos nos aproximando um pouco mais da 

autogestão. Estamos sendo donos do nosso trabalho” (C1, 2017).  

Conclusão 

A legislação acerca dos resíduos sólidos chegou em resposta às questões ambientais, 

mas evidenciou também seus objetivos sociais. O PNRS não só estipulou estratégias 

para a melhora da coleta seletiva, como também deu ênfase na proposta de inclusão 

socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis.  



Este trabalho procurou estabelecer relação entre a proposta da política de resíduos 

sólidos e a gestão social. É notório que esse modelo de gestão caracteriza uma forma 

eficaz de cumprimento do objetivo da política. 

Porém, foi identificada uma divergência entre a política nacional e o planejamento da 

política municipal, visto que a elaboração do PMGIRS não contou com a participação 

das cooperativas de catadores(as), e ainda não existe uma instância de participação pela 

qual eles possam acompanhar sua implementação. 

A hipótese de que a nova gestão da prefeitura municipal tem proporcionado maior 

abertura aos(às) catadores(as) se confirma pelo processo de contratação das 

cooperativas pela prefeitura. As maiores dificuldades ainda vigentes estão relacionadas 

às questões jurídicas sobre o espaço oferecido para as cooperativas trabalharem, e aos 

veículos utilizados pelos(a) catadores(as) para realizar a coleta. Essas questões impedem 

o bom funcionamento do serviço de coleta seletiva, e consequentemente comprometem 

a geração de renda dos(as) catadores(as).  

Espera-se a institucionalização do comitê, o qual as cooperativas participam, como um 

espaço de acompanhamento da política municipal de resíduos sólidos, de forma garantir 

a legitimidade das decisões ali tomadas. Assim, o município estará caminhando para a 

prática da gestão social no que se refere à política municipal de resíduos sólidos.  
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