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Introdução

  A Região Metropolitana do Recife é composta por 
12 (doze) municípios, com um total de mais de 3 
milhões de habitantes e, atualmente, é a principal 
região de descarte de resíduos do Estado de 
Pernambuco. Como consequência, é também a área 
onde está mais estruturada uma cadeia produtiva 
inteira, voltada à reciclagem de resíduos sólidos. Nesta 
região encontram-se fábricas que reciclam vidros, 
papéis, papelões, plásticos, ferro e aço. Esta cadeia, 
muito bem estruturada, tem uma grande fragilidade do 
ponto de vista social e das condições de trabalho. Na 
ponta desta cadeia e onde a agregação de valor é 
menor, se encontram os Catadores de Resíduos Sólidos. 
Em toda a Região Metropolitana do Recife as 
iniciativas do projeto de coleta de resíduos sólidos são 
muito experimentais e não contam com um apoio dos 
gestores públicos que possam universalizar estas 
iniciativas. 

         O projeto: “INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA 
DE CATADORES E RECICLADORES: articulação 
de duas experiências de economia solidária numa 
comunidade chamada Fosfato no município de Abreu e 
Lima, Região Metropolitana do Recife”, atualmente 
chamado de “Projeto Reciclação”, foi fruto de uma 
construção coletiva, entre os anos de 2006 a 2008, 
entre os empreendimentos solidários de resíduos 
sólidos que fazem parte da rede de empreendimentos 
solidários apoiados pela INCUBACOOP – ITCP –
Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares 
da Universidade Federal Rural de Pernambuco e 
financiado pela PETROBRÁS. E atualmente está sendo 
financiado pelo PRONINC– Programa Nacional de
Incubadoras de Cooperativas.    

A INCUBACOOP/UFRPE, com mais de dez anos de 
experiência em incubação de empreendimentos 
autogestionários com viez na construção da economia 
solidária no Estado, foi a entidade executora deste 
projeto de emancipação social e econômica de 
catadores e recicladores de resíduos sólidos.

O principal objetivo do projeto foi o de trazer 
incentivos ao processo de construção da autonomia / 

autogestão dos grupos incubados visando à criação de uma 
rede de comercialização de resíduos sólidos, seguindo os 
princípios da economia solidária.

Material e métodos

O projeto Reciclação lançou mão de um processo de 
escolha dos grupos que foram assistidos a partir da 
metodologia utilizada pelas Incubadoras Tecnológicas de 
Cooperativas Populares (ITCP’s), e pela própria 
INCUBACOOP. Segundo ANDRADE (2005), este 
processo se divide em três fases: pré-incubação, 
planejamento e incubação.

No período de pré-incubação, que durou cerca de quatro 
meses, foram realizadas e aplicadas atividades como: mapa 
falado, observações com roteiros pré-definidos e visitas 
técnicas no intuito de caracterizar os grupos, conhecendo 
funções, dias, horários e responsáveis pelas tarefas 
(BATISTA, 2005). A fase de planejamento consistiu na 
construção de um plano de ação que teve como referencial 
o diagnóstico realizado na fase de pré-incubação. Na 
incubação houve a permanência das visitas técnicas de 
monitoramento, capacitações que visavam o 
empreendedorismo e qualificações para desenvolver 
melhor seu trabalho, planejamento e organização para a 
comercialização e viagens para trocas de experiências com 
outros grupos de recicladores. 

      Temas Transversais durante a formação nas oficinas
também foram trabalhados, como: Relações Humanas/ 
elevação da auto-estima, Limpeza Pública, Saúde Pública –
Saúde e Segurança do Catador, Trabalhando no Trânsito, 
Reciclagem.  Caracterizando assim, o processo de 
pesquisa-ação descrito por THIOLLENT (1988).

Resultados

       A realização do processo de incubação de 
empreendimentos solidários, composto de 
acompanhamento e processo de capacitação, teve a duração 
de 24 meses para o desenvolvimento do projeto. Foi
desenvolvido um conjunto de ações de assessoramento, 
capacitação e articulação, planejadas em função das 
respectivas particularidades sociais e econômicas dos 



grupos. Como referenciais norteadores no processo de 
incubação, foi considerada a metodologia utilizada pela 
INCUBACOOP, na perspectiva de sempre considerar 
como eixos de atuação: o indivíduo, o empreendimento 
coletivo e o desenvolvimento local, vida comunitária, 
entre outros, correlacionando-os às dimensões 
econômicas, organizacionais, política, ideológica e
tecnológica. Transversal a estes eixos contempla-se as 
temáticas meio ambiente, gênero, cidadania, consumo 
ético e responsável. Nesta perspectiva se elegeu as 
áreas de ação levantadas a partir das observações e 
necessidades apontadas no diagnóstico realizado. 
Assim, as áreas eleitas foram:
   INFRAESTRUTURA: foco na melhoria das 
condições de trabalho e de saúde do trabalhador, onde 
houve a construção do galpão para o grupo Erick 
Soares e a ampliação do espaço da Cooreplast;
GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA: foco na 
melhoria da produtividade do grupo e no 
desenvolvimento pessoal, coletivo e local, com as 
oficinas de gerenciamento;
PRODUÇÃO: foco na melhoria dos produtos 
comercializados e no aumento da quantidade e 
qualidade dos produtos com vistas à comercialização.
GESTÃO: foco no fortalecimento dos princípios da 
prática de trabalho associativo e na economia solidária, 
onde foi discutida a política nacional para os catadores 
e a participação em projetos de fomento; 
ARTICULAÇÃO E COMUNICAÇÃO: foco no 
engajamento dos grupos em políticas públicas, em 
movimentos sociais e no estabelecimento de parcerias e 
apoios institucionais governamentais e não-
governamentais;
AMBIENTAL: foco no desenvolvimento de uma 
concepção socioambientalista integralizadora e 
reflexiva, na qual os indivíduos vão se tornar  agentes 
transformadores de uma nova realidade, além de 
práticas e rotinas de trabalho que considerem a 
dimensão socioambiental e também o cuidado e 
preservação da natureza.
              Depois de todo esse trabalho da pré-incubação 
há uma junção dos grupos de catadores do município 
de Abreu e Lima, já que pertencia a mesma 
comunidade – Fosfato. Com o inicio do projeto piloto 
há um aumento considerado da quantidade de material 
coletado do trabalho dos dois grupos juntos através de 
coleta seletiva principalmente no quarto ao quinto mês. 

        No decorrer deste processo de coleta seletiva fica 
observado que a uma redução de materiais reciclados no 
lixão do município segundo fala de alguns catadores do 
local. Já em relação aos grupos do Reciclação – Erick 
Soares, seus associados se mostraram contentes com a 
saída do lixão, melhorando consideravelmente sua auto-
estima. Com a Cooreplast também não foi diferente, houve 
um aumento significativo na produção e na retirada como 
também na diminuição da intermediação dos atravessadores 
em suas negociações.  

Discussão

É importante enfatizar que o processo de construção do 
Projeto Reciclação foi realizado de forma coletiva com os 
catadores e recicladores, professores e técnicos da UFRPE, 
e sendo pertinentes com a prática do planejamento 
participativo em seu aspecto transformador dos indivíduos 
e da realidade, as ações desenvolvidas pela incubadora são 
discutidas com os atores sociais envolvidos.  

Durante todo o período de intervenção da 
INCUBACOOP, foi percebido um aparente fortalecimento 
dos membros dos grupos, demonstrando uma “elevação” de 
sua auto-estima, quando os indivíduos passaram a 
participar mais ativamente das reuniões/ oficinas.

Além do crescimento da auto-estima dos dois grupos, 
houve uma independência com relação às práticas 
clientelistas, um maior conhecimento do que é o trabalho 
coletivo, assim como uma melhor percepção da realidade 
política e econômica da sociedade na qual estão inseridos; 
podendo-se afirmar que o Projeto Reciclação veio a 
possibilitar uma nova forma de gestão democrática 
utilizando ações que melhorem os procedimentos de 
trabalhos organizativos como também a qualidade de vida 
dos mesmos. 
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