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RESUMO 

Que tecnologias sociais podem ser empregadas pelos grupos sociais em situação de 
vulnerabilidade para promover uma produção autônoma do espaço? As tecnologias sociais - 
de base crítica - desenvolvidas para os usuários atuarem ativamente no processo de 
produção do espaço possibilitam ganhos de autonomia, emancipação social e reconstrução 
do sentido de pertencimento. No caso dos coletivos de triadores, o desenvolvimento de 
instrumentos com a finalidade de registrar práticas e experiências passadas, simular 
situações futuras e permitir negociações sobre a produção do espaço, permitirá discussões 
mais horizontais entre os coletivos e os técnicos especialistas sobre a produção de galpões de 
triagem. A equipe visitou galpões de triagem de diferentes associações em Minas Gerais, 
conversou com os trabalhadores associados das áreas de administração e triagem, 
acompanhou o trabalho de catação e triagem, identificou as estratégias elaboradas pelos 
catadores para darem conta do trabalho, participou de reuniões com órgãos municipais, 
elaborou intervenções em projetos existentes, desenvolveu projetos de galpões novos. A 
investigação, o desenvolvimento e o teste da tecnologia social, de base crítica, para o 
controle coletivo da produção do espaço justificam-se pelo caráter social da própria 
mobilização dos catadores organizados, que em seu cotidiano se auto-organizam em busca 
de condições socioespaciais que garantam a sobrevivência de seus membros e a qualidade 
de trabalho na associação. 
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Tecnologia Social para Galpões de Triagem1 

Introdução 

Catadores, quando solicitam assessoria técnica, o fazem a partir de uma demanda concreta: 
elaboração de projeto técnico para obtenção de recursos junto a instituições apoiadoras. A 
assessoria representa o aumento da produção de material triado e a oportunidade de 
melhoria das condições de trabalho. Do ponto de vista dos catadores, o técnico representa a 
oportunidade de reconhecimento da associação pela sociedade. O profissional é o meio de 
validação do trabalho de triagem, junto às instituições que porventura irão financiar a 
construção ou reforma de galpões de triagem. Essa lógica acaba por reproduzir o modo 
convencional de produção do espaço. 

O modo convencional caracteriza-se pela divisão vertical do trabalho, onde há uma distância 
entre quem concebe e quem usa o espaço (Ferro, 1982)2; pelo uso da ferramenta projeto 
técnico, central para obtenção de recursos econômicos para construção ou reforma de 
galpão; pela concepção linear do processo de projeto (quando o arquiteto consulta os 
usuários, elabora uma solução, que é finalmente executada segundo as diretrizes do 
projeto). O problema de se reproduzir o modelo convencional é retirar dos catadores 
organizados o protagonismo da produção do espaço; ou dito de outra forma, pode-se 
reforçar relações sociais opressoras, onde os galpões de triagem se tornariam áreas de 
confinamento de pobres urbanos, excluídos da sociedade. 

Mas a distância entre quem concebe e quem usa o espaço não é simplesmente conceitual. 
Esses anos de assessoria técnica3 têm nos revelado vários constrangimentos que os 
catadores se submetem em seu cotidiano de trabalho, dentro do galpão, em um flagrante 

                                                 
1 Agradecemos a contribuição da equipe do Núcleo Alternativas do curso de Engenharia de Produção da UFMG, 
e do Escritório de Integração do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas no trabalho de assessoria 
técnica. Agradecemos também o apoio recebido pela Pró-Reitoria de Pesquisa da PUC Minas, através do 
programa de fomento de pesquisa FIP, que financiou essa pesquisa e a bolsa de iniciação científica. 
2 O arquiteto e teórico Sérgio Ferro (1982) demonstra como o projeto técnico é empregado para a 
exteriorização do conhecimento prático e para a monopolização da informação, em seu livro O Canteiro e o 
Desenho. 
3 Os resultados obtidos nesse artigo são fruto de um trabalho de equipe multidisciplinar, constituída por dois 
núcleos de extensão e pesquisa de universidades distintas: Núcleo Alternativas do curso de Engenharia de 
Produção da UFMG e Escritório de Integração do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas. A 
consultoria em Arquitetura iniciou-se em 2014 e desde então a equipe tem registrado os dados coletados em 
campo nesse período. Uma das demandas solicitadas pelos catadores é reforma de antigos galpões e projeto 
de novos. Essas demandas foram levantadas a partir do acompanhamento dos pesquisadores aos 
empreendimentos e também por técnicos do INSEA (Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável), 
entidade que acompanha as associações de catadores da Redesol e da Cataunidos em Minas Gerais. Outras 
instâncias, como fórum municipal Lixo e Cidadania e o ORIS (Observatório da Reciclagem Inclusiva e Solidária) 
também foram espaços que nos apresentaram demandas. 
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indício de injustiça ambiental4. Como usuários do espaço, eles convivem com condições não 
adequadas de trabalho e com a insegurança da posse do galpão. Nem sempre os galpões 
cedidos pela prefeitura apresentam as características físicas adequadas para a execução das 
atividades de triagem. Além disso, a cessão do espaço do galpão dificulta a realização de 
reformas necessárias, que dependem de autorização da prefeitura. Como prestadores de 
serviço público, estão submetidos às determinações do órgão municipal responsável pela 
limpeza urbana (determinação de localização, quantidade e qualidade de material entregue 
pela Prefeitura), que comprometem o trabalho dos catadores. Como processadores de 
material reciclável, eles apropriam e adaptam máquinas e ferramentas de plantas de 
produção de outros setores produtivos, como a mineração. Como cidadãos, eles têm baixo 
poder de decisão sobre a localização desses galpões. A valorização da moradia bem 
localizada, pelo mercado imobiliário, determina que o catador: - ou assuma o ônus do tempo 
gasto no deslocamento da casa ao trabalho; - ou more em habitações próximas ao galpão, 
porém precárias, como em barracões em vilas e favelas. Como agentes ambientais, eles 
sofrem com a invisibilidade de seu trabalho, dado o estilo de vida da população brasileira, 
que comumente terceiriza o tratamento e a destinação de resíduos gerados por ela. 

Dado esses constrangimentos, a equipe de técnicos resolveu ampliar a assessoria técnica de 
desenvolvimento de projeto de galpão para produção do espaço de trabalho, nos termos de 
Lefebvre5 (1991) [1974]. É uma tentativa de auxiliar os catadores organizados na superação 
desses constrangimentos, reconhecendo sua capacidade de produzirem espaços no 
cotidiano de trabalho; e do direito de eles decidirem sobre essa produção. Ao mesmo 
tempo, isso não significa a eliminação da elaboração de projeto técnico para atender aos 
procedimentos burocráticos das instituições que financiam as reformas ou construções de 
novos galpões. Veremos que em um processo colaborativo, a produção do espaço requer a 
elaboração e o emprego de outros aparatos técnicos, além do projeto técnico, denominada 
aqui de Tecnologia Social. 

Acredita-se que a produção do espaço do galpão deve ser protagonizada pelos seus 
membros, a partir do desenvolvimento de tecnologias sociais que auxiliam os usuários na 
tomada de decisões, tendo como horizonte a transformação da autogestão possível em 
autogestão necessária6, nos termos de Wirth; Fraga; Novaes (2011). 

O desenvolvimento de aparatos contribui para potencializar o saber fazer dos trabalhadores 
de galpões e fornecem informações técnicas acerca da produção do espaço. As tecnologias 
                                                 
4 “A desigualdade ambiental pode manifestar-se tanto sob a forma de proteção ambiental desigual como 
acesso desigual aos recursos ambientais” (ACSELRAD, MELLO e BEZERRA, 2008). 
5 É o filósofo marxista e sociólogo francês Henri Lefebvre (1973b) quem aponta para outra dimensão da 
produção do espaço: a reprodução das relações sociais de produção. Nesse sentido, o espaço, além de produto 
ou mercadoria, é também produtor ou força produtiva que determina a organização dos meios de produção e 
da força de trabalho. 
6 Termo emprestado de autores filiados ao campo da Economia Solidária, que acreditam na perspectiva da 
autogestão possível, com potencial para contribuir com a autogestão necessária, num contexto de unificação 
das lutas dos trabalhadores rumo a uma sociedade para além do capital (WIRTH, FRAGA e NOVAES, 2011). 
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sociais foram elaboradas a partir de demandas e potencialidades identificadas pelos usuários 
do galpão, em seu cotidiano de trabalho; e pelos técnicos, a partir de suas expertises. O 
intuito foi desenvolver uma instrumentalidade empregada pelos próprios usuários, na busca 
coletiva por emancipação social. 

A ideia forte de tecnologia social reside na “autonomia das pessoas, não apenas individual 
mas sobretudo coletiva ou, em outras palavras, sua emancipação de relações sociais de 
dominação e a construção de relações sociais de cooperação” (Kapp; Cardoso, 2014, p. 7). 
Por isso, a acepção crítica7 da tecnologia social visa à autonomia individual e coletiva. O que 
é autonomia? Demo toma emprestado o termo politicidade de Paulo Freire e emprega-o 
para denominar a “habilidade humana de, dentro das circunstâncias dadas, tomar o destino 
em suas mãos e construir a autonomia relativa possível como sujeito” (Demo, 1996 [1986], 
p. 10). A qualidade relativa de autonomia se deve ao seu contrário: a heteronomia, em uma 
relação dialética. 

[…] autonomia não é apenas o direito, mas, principalmente, a capacidade de dar a si 
mesmo suas próprias normas. Também nesse sentido, a autonomia só existe quando há 
algo de heterônomo em jogo, quando há algo de exterior, de outro. Mas, a autonomia 
como capacidade de autodeterminação pode ocorrer à revelia das forças heterônomas, ao 
passo que, como direito de autodeterminação, ela é concedida por essas forças mesmas 
(Kapp, 2011, p. 98). 

A compreensão crítica de tecnologia social busca instrumentar o grupo de trabalho 
associado para que ele continue exercendo o direito à cidade. Nesse âmbito, as normas de 
produção do espaço não são definidas pelos técnicos e sim pelo grupo. E restituir ao grupo o 
controle sobre os processos produtivos pressupõe uma transformação na própria estrutura 
de produção de conhecimento, isto é, no modo convencional de atuação do técnico 
especialista. Assim, tecnologias sociais são elaboradas, nos galpões de triagem, a partir da 
fricção entre conhecimento teórico e saber fazer dos catadores. Neste texto, o termo 
aparato designa tecnologia social manipulável pelos catadores. 

 

Aparatos para produção autônoma do espaço 

A fricção entre o conhecimento técnico da equipe e o saber fazer dos associados foi 
fomentada por três tipos de aparatos, segundo finalidades específicas. Em um primeiro 
contato, a intenção é reconhecer a história e a experiência com a autoprodução do espaço. 
Em um segundo momento, pretende-se negociar com os catadores possíveis intervenções 
nesse modo de autoprodução. Ao final do processo, a intenção é evitar uma relação de 
dependência entre técnicos e catadores. 

                                                 
7 Kapp e Cardoso (2014), ao definirem um marco teórico-analítico para Tecnologias Sociais aplicáveis à 
melhoria e à produção de moradias, identificam três acepções desse conceito e três formas de atuação delas 
derivadas: a "conservadora", a "engajada" e a "crítica". Neste trabalho, o horizonte é a acepção crítica. 
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O primeiro tipo tem o propósito de identificar demandas e potencialidades a partir das 
práticas e experiências do grupo; e reformulá-las coletivamente. As intenções são várias: 
oportunizar a contribuição de todos os associados; compartilhar essas demandas e 
potencialidades com o grupo; registrá-las de modo que a reflexão sobre elas possa 
permanecer no tempo e no espaço, para além do momento da discussão; revelar aquelas 
não verbalizadas pelo grupo; revelar conflitos; refletir sobre demandas e potencialidades e 
priorizá-las. Os aparatos de primeiro tipo mobilizam o tempo passado, a memória a partir da 
experiência vivida pelo corpo no espaço. É notório como esses aparatos se distinguem do 
processo convencional, ou da simples escuta atenta. Não se trata de consultar os catadores 
a respeito de suas demandas, mas de identificar desafios e potencialidades para uma 
produção autônoma do espaço. Os aparatos de primeiro tipo são denominados de práticas e 
experiências. 

O segundo tipo de aparato refere-se ao tempo futuro e as dificuldades do pensamento 
prospectivo, próprio do ato de projetar. As dificuldades do comportamento e pensamento 
prospectivos8 não são exclusivas aos catadores. A produção de espaço de trabalho para os 
catadores organizados é um fenômeno recente que, até pouco tempo atrás, reproduzia o 
trabalho dos catadores nos lixões. Melhorias são introduzidas pelos técnicos no processo de 
trabalho a partir de experimentações. Diferente de outras tipologias convencionais, as 
propostas espaciais para galpões de triagem são avaliadas com maior facilidade, mediante 
protótipos na escala de 1:1. No entanto, em comparação às experimentações com o auxílio 
de modelos reduzidos (maquetes), o protótipo 1:1 apresenta um alto custo de produção. 
Considerando as experimentações, realizadas tanto pelos catadores, quanto pelos técnicos, 
os aparatos de segundo tipo referem-se ao que denominaremos aqui de simulações. 

O terceiro tipo de aparato contempla o compartilhamento de informações técnicas que 
podem ser apropriadas pelos catadores, com vistas a promover e facilitar futuros processos 
de negociação, junto a outros engenheiros e arquitetos. A ideia é que esses aparatos possam 
suportar as decisões futuras dos catadores, mesmo sem a presença dos técnicos que os 
assessoraram originalmente. Pressupõe-se que o coletivo se apropria dos valores e dos 
parâmetros de produção do espaço, quando atua ativamente no processo de decisão. Assim, 
em situações futuras, o coletivo poderá negociar esses critérios com outros técnicos. O 
aparato de terceiro tipo, ao propor uma interação assíncrona entre catadores e assessores 
técnicos, ocupa-se em registrar o conhecimento acumulado pelo grupo durante o tempo 

                                                 
8 O sociólogo Jessé Souza (2010) aponta as restrições que os trabalhadores populares enfrentam no seu dia a 
dia, em relação ao comportamento e pensamento prospectivos, a partir de sua investigação sobre os pobres 
urbanos, notadamente, aqueles que estão em situação de miséria. Segundo o autor, a pouca capacidade de 
planejar ações futuras se deve ao nível de escassez a que os pobres urbanos estão submetidos. Em outras 
palavras, a necessidade de “fazer dinheiro” para “matar a fome” de hoje impede o desenvolvimento de um 
pensamento prospectivo. No caso das triadoras, o ganho por produtividade determina a organização da vida 
em torno de um dia de trabalho. No âmbito da produção do espaço do galpão, essa cotidianidade restringe a 
possibilidade de elas refletirem, dentre outras coisas, sobre outros arranjos espaciais. Quando há tempo, essa 
reflexão é feita majoritariamente pelas associadas que trabalham na administração, mediante o método de 
tentativa e erro. 
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presente da assessoria técnica e replicá-lo em situações futuras. O aparato de terceiro tipo é 
aqui denominado de interação assíncrona. 

 

Aparatos de primeiro tipo – práticas e experiências 

A história de produção do espaço da associação é obtida através da técnica de entrevista em 
narrativa9. É solicitado aos associados que contem a história de quando chegaram ao galpão. 
Essa escuta evidencia a luta pela conquista do espaço de trabalho. A narração dessa história 
pelos associados revelam práticas socioespaciais, agentes envolvidos, critérios de decisão e 
os conflitos na produção do espaço. Do ponto de vista da associação, a narração é uma 
oportunidade de socializar, entre os catadores, as conquistas e os retrocessos da associação 
nos processos de negociação. Esse ponto é relevante porque a rotatividade de associados é 
alta nos galpões de triagem. Há um grande interesse dos associados mais antigos em 
preservar essa memória, de modo a compartilhá-la com os mais recentes. Do ponto de vista 
da equipe de técnicos, a narração é a oportunidade de demonstrar aos associados como eles 
são importantes agentes da produção do espaço. Ao firmar esse lugar, a intenção é 
desconstruir a figura do técnico como protagonista da produção do espaço, evitando assim 
as expectativas dos associados de transferirem todas as decisões para os técnicos. Outra 
importante conquista para a equipe de técnicos é a possibilidade de firmar laços de 
confiança com os associados, quando esses últimos percebem que os técnicos reconhecem e 
valorizam o protagonismo do grupo na produção do espaço. As narrativas são registradas 
em um cartaz, mediante uma linha do tempo, e fixado nas paredes do galpão, com a 
finalidade de promover futuras discussões. 

O modo como o galpão funciona, ou o modo de produção, é compreendido mediante a 
técnica de passeio acompanhado10, quando a equipe de técnicos percorre o galpão, 
geralmente, com as lideranças. A intenção é identificar as características espaciais relevantes 
para o processo produtivo. Nesse momento, tanto técnicos quanto associados podem 
identificar inadequações no espaço construído e soluções realizadas pelos catadores para 
darem conta do trabalho. 

Após o passeio acompanhado, a equipe de técnicos reúne os associados, geralmente ao final 
do expediente de trabalho, para confecção coletiva de maquete (figura 1) do galpão. O 
propósito é possibilitar uma reflexão conjunta do espaço de trabalho. A confecção coletiva 
da maquete permite que os associados se distanciem de seus postos de trabalho. Esse 

                                                 
9 A entrevista em narrativa é uma técnica de natureza autobiográfica a partir de relatos dos informantes, que 
evita a condução da fala dos entrevistados. Para compreensão da técnica, vale estudar os autores Bauer (1996) 
e Elliott (2005). 
10 A finalidade da técnica é realizar um primeiro reconhecimento do lugar e de seus usuários. Para melhor 
compreensão da técnica, ver os estudos de Bechtel (1997). 
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afastamento do trabalho cotidiano desloca o olhar do associado para uma compreensão 
acerca de outros condicionantes que afetam o seu dia a dia de trabalho. 

A atividade é desenvolvida da seguinte maneira: com o auxílio da equipe, os trabalhadores 
são solicitados a observar o espaço do galpão e reproduzi-lo no chão, mediante a marcação 
de elementos principais com fita crepe. Os elementos principais são aqueles indicados pelos 
próprios associados, instigados pela pergunta: “por onde vocês querem começar?”. A partir 
de suas respostas, a marcação desses elementos é iniciada. Outros elementos são indicados 
pela equipe para completar a marcação. Por exemplo, na associação Acamare em Viçosa 
(2016), os catadores iniciaram a marcação do espaço pelo funil, por onde o material passa 
para alimentar a esteira de triagem. O funil era considerado pela associação um elemento 
principal porque o seu entupimento era constante, o que dificultava o restante do trabalho 
da associação. Considerando o funil como referência, todo o espaço do galpão foi marcado 
no chão. Posteriormente, localizamos os equipamentos representados por modelos de 
caixas de papelão, previamente confeccionados pela equipe de técnicos. Em um segundo 
momento, pedimos que os associados indicassem seus postos de trabalho, escrevendo em 
um pedaço de cartolina os seus nomes. Com o auxílio de linhas coloridas, os catadores 
reproduziram o fluxo do material no galpão. Esta ação permitiu visualizar fluxos longos e 
cruzados, o que gerou uma discussão sobre possíveis rearranjos. 

Figura 1: Maquete coletiva do galpão. 

 
Fonte: Acervo próprio. 
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À medida que a Associação representava o espaço do galpão no chão, outras questões além 
do leiaute e disposição de equipamentos ficaram evidentes. Notadamente, a organização do 
trabalho e a submissão da Associação em relação à Prefeitura foram outros pontos 
problematizados pelo grupo. A verbalização desses conflitos, referentes ao processo social 
de produção do espaço, permitiu ao grupo reconhecê-los. Acredita-se que esse 
reconhecimento foi o primeiro passo para os associados se apropriarem de argumentos e 
negociá-los futuramente. 

Um dos produtos dessas problematizações foi a produção de cartazes, em que os associados 
puderam registrar (a) o que gostam, (b) o que não gostam e (c) o que gostariam de mudar no 
espaço do galpão. 

 

Aparatos de segundo tipo – simulações 

O diagrama de bolas11 (figura 2) permite compreender setores e fluxos no galpão, com vistas 
a projetar situações futuras. Primeiro pergunta-se aos associados “que espaços um galpão 
tem?”. A partir das falas, a equipe escreve os ambientes ou as atividades em um círculo de 
papel. Posteriormente, pergunta-se “quando você entra no galpão, o que você faz 
primeiro?” e “o que precisa estar perto do quê?”. A partir das respostas, a equipe aproxima 
as atividades afins (setorização). A equipe de técnicos indica questões técnicas, não 
percebidas pelo grupo, como necessidade de espaços novos, setores distantes, fluxos longos 
e cruzados. Os círculos são fixados com fita crepe em um cartaz, que representa o espaço do 
galpão, a fim de permitir ajustes nos agrupamentos levantados. 

Questões do dia a dia dos associados são evidenciadas na dinâmica, como o incômodo na 
apropriação individual de espaços coletivos (cozinha e banheiro); necessidade de pausas 
para descanso; dúvidas sobre técnicas de triagem (triagem no chão, em mesa, em bancada, 
em esteira). Neste momento, pergunta-se “o que você gostaria ter no novo espaço?”, com a 
pretensão de incorporar aspirações, que porventura, ainda não foram verbalizadas. 

A partir da reconfiguração do diagrama de bolas, a equipe de técnicos propõe a confecção 
coletiva de maquete de novo galpão de triagem. Diferente do aparato de primeiro tipo, a 
confecção da maquete pretende discutir com os associados o novo espaço. Dessa vez, 
marcam-se, no chão do galpão, os limites do terreno com fita crepe, e avalia-se o entorno. A 
localização da entrada principal é a referência para distribuição dos equipamentos dentro do 
galpão. À medida que os equipamentos são distribuídos no chão, há questionamentos dos 
associados quanto a novos equipamentos e métodos de triagem. Essas questões indicam 
para a equipe a necessidade de os triadores experimentarem com o corpo, na escala 1:1, 

                                                 
11 O diagrama de bolas é uma técnica desenvolvida pelo arquiteto Rodolfo Livingston, a partir de metodologia 
participativa. Para melhor compreensão da metodologia, os livros Cirurgia de Casas (1990) e Arquitectos de 
Família (1995) discorrem sobre o assunto. 
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notadamente, quando se trata de atividade em postos de trabalho que os triadores não 
conhecem. 

Figura 2: Diagrama de bolas 

 
Fonte: Acervo próprio. 

A simulação em escala 1:1 (figura 3) demonstrou ser a mais efetiva em aproximar o usuário 
da situação futura, uma vez que os associados puderam experimentar o espaço tendo o 
próprio corpo com referência. Evidentemente, essa simulação somente é possível em 
espaços já construídos. 

Figura 3: Simulação escala 1:1 

 
Fonte: Acervo próprio. 
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As simulações são realizadas com desenhos no chão, na escala 1:1; e com fitas zebradas 
esticadas, representando ora o espaço ocupado por equipamentos, ora fluxos de materiais 
dentro do galpão. A dinâmica proporciona avaliar o posicionamento de equipamentos e a 
relação dos equipamentos com a construção. No caso da cooperativa de Itaúna, os 
associados perceberam várias inadequações, como três metros de esteira de triagem sem 
proteção para a chuva, infiltrações, área de estoque sem revestimento, lâmpadas de 
iluminação não alinhadas com as esteiras e baixas para a altura que o triador irá ocupar em 
uma estrutura elevada. 

 

Aparatos de terceiro tipo – interação assíncrona 

Os aparatos para negociação entre futuros técnicos e catadores foram aplicados de forma a 
proporcionar maior poder de decisão às associações. O que se apresenta adiante se refere 
aos instrumentos desenvolvidos para a cooperativa localizada no Barreiro (região da cidade 
de Belo Horizonte) e em Itaúna, respectivamente. A partir da expectativa da Cooperativa 
Coopersoli em solicitar recursos mediante a submissão de uma proposta de reforma de 
galpão a editais de apoio a catadores organizados, a equipe desenvolveu duas opções de 
projeto de reforma. A dúvida entre a adoção do fluxo linear ou em U surgiu a partir das 
discussões da Cooperativa com a equipe, considerando o custo global da intervenção. A 
ideia era municiar a Cooperativa de dados técnicos necessários para ela escolher, em uma 
situação futura, que edital teria condições de se submeter. Dessa forma, elaboramos duas 
propostas que continham informações sobre as características técnicas de cada proposta, a 
planta com leiaute, o desenho técnico do anteprojeto e a quantidade e especificação de 
materiais necessários para a reforma. Esse aparato é denominado de Instrumento de 
Avaliação de Opções12. Com esse material em mãos a Cooperativa pode solicitar a 
elaboração de orçamentos globais da reforma, contratar técnicos para o desenvolvimento 
da proposta por ela selecionada, ajustar a proposta futuramente com auxílio de outros 
técnicos, ou simplesmente responder a editais. 

Em outra Cooperativa, localizada em Itaúna, diante de dificuldades burocráticas e 
orçamentárias colocadas pela Prefeitura para não realizar as reformas solicitadas e a fim de 
proporcionar maior capacidade de decisão pelo coletivo no processo de reforma do novo 
galpão, a equipe desenvolveu um quadro de prioridades, com a lista de todos os itens de 
reforma. Esse documento foi entregue para as associadas se decidirem sobre as urgências, 
segundo os critérios da Cooperativa. 

As assessorias técnicas, solicitadas pelos catadores organizados, permitiram um grande 
acúmulo de conhecimento, pois, junto com os catadores, a equipe conheceu e avaliou 
diferentes tipos de galpões de triagem. A equipe de técnicos considerou importante 
compartilhar essa experiência com outros agentes de produção do espaço. A alta demanda 

                                                 
12 O instrumento de avaliação de opções também é uma técnica proposta por Rodolfo Livingston (1990; 1995). 
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por projetos de galpões e reformas também motivou a equipe a pensar em estratégias de 
divulgação desse conhecimento para outras associações e profissionais. Assim, surgiu a ideia 
de elaborar um jogo de montagem de planta de galpões de triagem (figura 7 e 8), que 
considerasse alguns princípios espaciais determinantes para o processo de produção: 
eficiência, flexibilidade e sustentabilidade ambiental. 

Figura 7: Jogo de tabuleiro 

 
Fonte: Acervo próprio. 

No âmbito da eficiência, de modo a permitir maior produtividade com menor esforço, deve-
se privilegiar a disposição de setores em sequência, a fim de reduzir fluxos internos, 
circulações cruzadas e retrabalhos. É fortemente recomendável a movimentação interna de 
materiais por gravidade, com o aproveitamento de desníveis entre os setores. Isso significa 
que se deve escolher terrenos em declive, tomando como referência a entrada dos 
caminhões. Em relação à flexibilidade, de modo a permitir alterações futuras no galpão, 
como ampliação de áreas e implantação de novos equipamentos, deve-se adotar princípios 
de modulação e, se possível, coordenação modular. No quesito sustentabilidade ambiental, 
de modo a promover a vida, em todas as suas formas de expressão na atividade de triagem, 
deve-se compreender a produção do espaço do galpão, como um ato político. Além do usual 
emprego de técnicas e materiais sustentáveis, o processo de produção do espaço deve 
incorporar metodologias colaborativas, que assegurem o poder de organização dos 
catadores. 
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Nesse aparato de terceiro tipo, os jogadores (catadores e técnicos) cooperariam entre si 
para simular novos espaços. Acredita-se que, se as regras (ou os princípios) estiverem claras 
para ambos os lados, os conflitos poderiam ser negociados, com o propósito de produzir 
espaços mais adequados aos catadores e a atividade de triagem. 

Figura 8: Peça do jogo de tabuleiro 

 
Fonte: Acervo próprio. 

 

Conclusão 

Os aparatos descritos anteriormente têm o objetivo de fortalecer o movimento dos 
catadores associados, no sentido de eles terem poder de decisão sobre o espaço de 
trabalho. Mais do que servirem de meio de interlocução entre o universo da catação e da 
arquitetura/engenharia, a intenção é revelar a capacidade dos catadores de produzirem 
espaço no cotidiano e reconhecer seus direitos, enquanto autoprodutores desses espaços. 
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A aproximação da equipe de técnicos do cotidiano desses coletivos revelou seus pequenos 
ganhos de autonomia, estreitamente vinculados a arranjos espaciais que conseguem 
engendrar. Assim, por exemplo, a proximidade ou superposição de espaços de moradia e 
trabalho, a organização horizontal (não hierárquica) do trabalho de produção e de 
reprodução, a coabitação em famílias estendidas, a combinação de várias escalas de ação, a 
posse coletiva da terra e dos meios de produção – tudo isso são aspectos socioespaciais em 
que os coletivos tentam superar a pobreza material e política. 

Um dos objetivos deste artigo é a reflexão sobre o possível papel dos técnicos (designers, 
arquitetos, engenheiros, urbanistas) nesse contexto. Sejam independentes ou vinculados a 
órgãos públicos, universidades e ONGs, os técnicos tem tendido a abordar os coletivos de 
trabalho como se fossem empresas, na matriz da 'geração de trabalho e renda'. Essa 
abordagem não potencializa os traços de autonomia encontrados nas práticas socioespaciais 
desses grupos, pois ignoram os processos de autogestão identificados no cotidiano das 
associações. 

Para tal, propõem-se diretrizes para uma assessoria técnica que vá além dessas abordagens 
convencionais, respeitando a precedência do trabalho de reprodução13 e contribuindo para 
superar a pobreza material e política14, de modo a alcançar uma autonomia coletiva15. 

No entanto, ficou evidente também que esses objetivos estão centrados, não nos técnicos, 
mas nos próprios coletivos e em cada um de seus membros individuais. O horizonte, no fim 
das contas, não é a boa assessoria técnica, mas uma produção autônoma do espaço pelos 
próprios coletivos de trabalho. A hipótese é que essa produção pode, evidentemente, incluir 
a assessoria técnica, mas como instância de apoio e não como instância de comando.  
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