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DESEMPREGO: APONTAMENTOS A PARTIR DOS PRÍNCIPIOS DA 
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RESUMO: Os catadores de materiais reciclaveis são grandes protagonistas da reciclagem, exercem um 
papel fundamental para o gerenciamento de resíduos sólidos, além de ser uma alternativa de geração de 
trabalho e renda para aqueles excluídos do mercado de trabalho. Nesse cenário, surgem cooperativas e 
associações ligadas ao movimento de Economia Solidária com o intuito de ser suporte na formação de 
novos atores sociais. Nesse sentido,o presente trabalho surgiu a partir da experiência de estágio vivenciada 
na Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Unimontes, projeto de extensão universitária 
que tem como objetivo dando suporte a formação e desenvolvimento de Cooperativas Populares no 
Norte de Minas. Dentre elas, destaca-se a Cooperativa de Produção Artesanal- COOPRARTE na cidade 
de Pirapora, Minas Gerais. A cooperativa atua na área de coleta e reciclagem do lixo, e se encontra em 
situação de produção ativa e busca através da coleta de lixo uma alternativa de geração de trabalho e 
renda, como também sujeitos emancipados. Quanto a metodologia desse estudo, recorreu-se a pesquisa 
bibliográfica para respaldar as discussões teóricas. Utilizou- se também o estudo descritivo realizado a 
partir de visitas técnicas e experiências do trabalho de campo através do processo de incubação da ITCP-
Unimontes.
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INTRODUÇÃO

A reciclagem é um fenômeno social permeado pela presença dos catadores de materiais recicláveis, 
que através de iniciativas individuais ou coletivas sustentam suas atividades como fonte de renda. Essas 
iniciativas atuam nas ruas e nos lixões na busca incessante por uma oportunidade de trabalho que visa 
promover condições dignas de trabalho, pois, exercem suas atividades em condições muito precárias e 
com baixa qualidade de vida.

O presente trabalho surgiu a partir da experiência de estágio vivenciada na Incubadora Tecnológica 
de Cooperativas Populares da Unimontes. A ITCP-Unimontes é um projeto de extensão universitária 
que tem como um dos principais objetivos ser agente de um processo educativo para a cooperação 
e autogestão, dando suporte a formação e desenvolvimento de Cooperativas Populares no Norte de 
Minas.
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Nesse sentido o projeto propõe desenvolver ações de incubação que possibilitem a emancipação 
política, ideológica e econômica dos grupos acompanhados. Dentre os grupos acompanhados neste 
trabalho destaca-se a Cooperativa de Produção Artesanal- COOPRARTE na cidade de Pirapora, Minas 
Gerais. Esse estudo tem como objetivo analisar a importância da cooperativa na cidade de Pirapora 
para inclusão socioeconômica por meio do trabalho de coletar e reciclar o lixo e assim identificar as 
condições e procedimentos relacionando-o a inclusão social e econômica com a cidadania. Quanto a 
metodologia desse estudo, recorreu-se a pesquisa bibliográfica para respaldaras discussões teóricas. 
Utilizou- se também o estudo descritivo realizado a partir de visitas técnicas e experiências do trabalho 
de campo através do processo de incubação da ITCP-Unimontes

BREVES APONTAMENTOS SOBRE A RECICLAGEM

De acordo com o Ipea (2013) a consolidação da reciclagem enquanto setor de produtividade 
e com ganhos econômicos é muito recente, pois, a viabilidade econômica explorada por essa base, é 
resultado do grande consumo nos centros urbanos, que por sua vez, possibilitou uma quantidade maior 
de materiais a serem descartados, e consequentemente, o número gradativo de matérias – primas para 
a produção de consumo. Nesse sentido, surgem tecnologias no propósito de transformar resíduos em 
matérias – primas que possibilita retornar ao processo produtivo. 

A reciclagem possui inúmeras etapas em sua cadeia de valor, desde o processamento de resíduos 
até o desenvolvimento do mercado para o novo produto. Os materiais são, portanto, separados de acordo 
com suas características físicas: papeis, papelão, plásticos, materiais ferrosos, alumínios e vidros. E ao 
serem reciclados, são utilizados como matéria-prima em indústrias no propósito de diminuir gastos no 
processo de produção e também na tentativa da diminuição da poluição.

Segundo Bortoli (2015) os catadores são trabalhadores que possuem um segmento de movimento 
social, e diante disso reivindicam o acesso aos direitos sociais e na busca pela implementação por 
políticas publicas de inclusão produtiva. Nessa inserção, disputam os materiais recicláveis com outros 
interessados nos materiais reutilizáveis ou recicláveis. A inclusão produtiva voltada para os catadores de 
materiais recicláveis são raras e estão voltadas para a coleta seletiva e reciclagem, como também do seu 
agravamento na economia e no meio ambiente.

A organização em torno da coleta surge no período de formação das primeiras associações e 
cooperativas de catadores em meados da década de 1980. Essas iniciativas cresceram devido o Movimento 
de Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) que ganhouexpressão nacional e internacional devido 
o Comitê Interministerial de Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e 
Recicláveis (CIISC) pelo Decreto Nº 7.405, de 2010. Essas ações têm contribuído para a inclusão de 
catadores no que cerne geração de trabalho e renda. Entretanto, ainda é marcante a informalidade e 
precariedade das condições de trabalho.

Nesse sentido, uma das dificuldades enfrentadas pelos catadores é que, a atividade de coleta não é 
sempre reconhecida ao que corresponde a reintrodução de resíduos no ciclo produtivo e ou na reciclagem. 
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Outro fator segundo Bortoli (2015) é que, conforme Lei Nº 12.305 a “definição de reciclagem não 
contempla a coleta como etapa no processo de transformação dos resíduos”. Dessa forma, acarreta aos 
catadores a condições de informalidade e precariedade e posteriormente alimenta um mercado lucrativo, 
num discurso de preservação ambiental sem reconhecer o papel dos catadores de materiais recicláveis

Sendo assim, percebe-se que, essa condição mantém os catadores longe da cadeia produtiva, 
não inserindo de forma ampla para uma organização que dê sustentabilidade ao trabalho dos catadores, 
uma vez que são os grandes protagonistas da reciclagem. E os mesmos não muito se beneficiam de sua 
atividade, pois, os mercados que compram os materiais recicláveis não validam o preço e usurpa do 
valor. Vale destacar que esse grupo de trabalhadores vem contribuindo de maneira significativa no que 
tange ao favorecimento ambiental e como também, validando o retorno de diferentes materiais para o 
ciclo produtivo. Nesse sentido, ao enfrentarem essa realidade, os catadores reivindicam políticas que dê 
sustentação a geração de trabalho e renda, e que assegura a sua inclusão e integração na sociedade.

Bortoli (2015) retrata que a inserção dos catadores está voltada para as ações desenvolvidas 
por meio de políticas sociais, e que geralmente são apresentadas na perspectivas de inovação capaz 
de atuar diante do aumento de resíduos sólidos. E estas ações são executadas através da incubação de 
cooperativas e associações no intuito de assegurar a sua inclusão no mercado, com capacitação voltada 
para o fortalecimento da participação dos catadores no desenvolvimento de tecnologias para a coleta 
seletiva. Porém, as políticas sociais geram contradições, uma vez que, o capitalismo não dá conta de 
resolver os problemas sociais decorrentes do conflito entre a produção e apropriação de riquezas geradas 
pelo processo civilizatório.

NUANCES SOBRE A ECONOMIA SOLIDÁRIA  ENQUANTO UMA ALTERNATIVA AO 
DESEMPREGO E Á EXCLUSÃO SOCIAL

Na década de 1990 aconteceu a fase mais dramática da reestruturação produtiva ( ANTUNES 
2003). Esse processo trouxe consigo novas transformações que alteram o cenário econômico, social 
e político brasileiro, ampliando as manifestações da questão social. Manifestações como o aumento 
generalizado do desemprego, a ampliação da concentração de renda e a exclusão social.

Nesse contexto indivíduos atingidos pelas transformações no mundo do trabalho tem demonstrado 
ações para o enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais, dentre as ações destaca-se nesse 
trabalho a Economia Solidária. A Economia Solidária constitui como um movimento social que surge 
como uma das possivéis respostas a crise do trabalho, a exclusão social e a pobreza, tem seus princípios 
pautados na solidariedade, ajuda mútua, cooperação, democracia . Surgiu no Brasil desde os anos 1980 
de maneira espassa, e passa a ganhar impulso crescente a partir de 1990, sendo resultado dos movimentos 
sociais que reagem a crise do desemprego em massa.(SINGER, 2003).

A Economia Solidária está ligada a novos discursos e práticas que questionam a capacidade do 
Estado para remediar os efeitos do mercado e propôem o fortalecimento da sociedade organizada como 
forma de alçançar a melhoria da qualidade de vida.(CUNHA, 2002).
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Gaiger (1999) ressalta que na economia contemporânea processos de fragmentação e exclusão 
social se impuseram com virulência insuspeita e efeitos dramáticos. Ele aponta ainda enormes contigentes, 
alijados do mercado de trabalho e abandonados pelas politicas sociais em recuo, viram-se compelidos a 
criar suas a criar suas próprias oportunidades de trabalho e sobrevivência.

Uma das alternativas existentes para o enfrentamento da pobreza e das desigualdades sociais são 
ações por parte dos indÍviduos prejudicados pelas transformações do mundo trabalho, ações através da 
proeminência de propostas centradas na potencialidade das iniciativas locais e comunitárias.

Singer (1993) aponta que existem soluções não-capitalistas para o desemprego, é necessário 
oferecer à massa dos socialmente excluídos uma oportunidade real de se reinserirem na economia por 
sua própria iniciativa. Esta oportunidade pode ser criada a partir de um novo setor econômico, formado 
por pequenas empresas e trabalhadores por conta própria, composto por ex-desempregados, que tenha 
um mercado protegido da competição externa para seus produtos.

Nesse contexto surge a Economia Solidária como reação ao contexto de desemprego, da 
concentração de renda e acumulação do capital. Para defender se da exclusão social e a queda na 
indigência, as vítimas da crise passaram a buscar inserção na produção social através de variadas formas 
de trabalho autônomo, individuais e coletivas. A Economia Solidária surge como modo de produção 
e distribuição alternativo ao capitalismo, criado e recriado periodicamente pelos que se encontram ou 
temem a ficar marginalizados do mercado de trabalho. (SINGER, 2003).

Diante disso, Oliveira (2012) ressalta que as políticas pública de Economia Solidária surgiram 
no Brasil em torno da década de 80 á 90 como estratégia de aumentar o acesso da população a utra 
forma de organização econõmica. Parte da busca de uma democratização e espaços que dê mecanismos 
de sustentação á trabalhadores como forma de geração de renda e inclusão social. Essas articulações se 
descatarm através do próprio movimento de economia solidária, com a criação de forúns e da Secrataria 
Nacional de Economia Solidária (SENAES) que busca articular a implementação de políticas públicas.

ECONOMIA SOLIDÁRIA: ESTRATÉGIAS E PROMOÇÃO A INCLUSÃO SOCIAL

Como citado do item anterior a economia solidária pode ser entendida como o conjunto de 
atividades econômicas de produção, distribuição e consumo organizadas e realizadas por trabalhadores 
a partir de lógica coletiva e autogestionária. (BRASIL, Ministério do Trabalho e Emprego, 2006).

 Dentre as diversas cooperativas que fazem parte da Economia Solidária,este estudo destaca-se a 
Cooperativa de Produção Artesanal na cidade de Pirapora, Minas Gerais. A COOPRARTE surgiu por volta 
de 1999, no entanto sua constituição jurídica deu por volta de outubro de 2004. A criação da cooperativa 
foi impulsionada principalmente pela ausência de renda de famílias carentes que se encontravam situação 
de vulnerabilidade social . Além disso, o acirramento de questões ambientais fomentou o surgimento de 
uma preocupação em gerar renda e ser uma alternativa de trabalho sustentável.

Além do apoio fornecido pela prefeitura, a Cooprarte tem como parceiros fábricas, escolas e 
bancos locais, o Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável – INSEA, o Centro Mineiro de 
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Referência em Resíduos e a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da Universidade Estadual 
de Montes Claros – ITCP/UNIMONTES. Essa última, como já mencionado presta assessoria técnica e 
desenvolve um processo de incubação tendo como direção a Economia Solidária. A cooperativa atua na 
área de coleta e reciclagem do lixo, e se encontra em situação de produção ativa, tendo como atividades 
principais a confecção de vassouras de garrafa PET e o trabalho em canos de PVC e em madeira.

Percebe-se que uma das principais dificuldades enfrentadas pelo grupo se referem ao 
relacionamento interpessoal, ao trabalho em equipe que muitas vezes dificulta as tomadas de decisão, 
a limitação de conhecimentos referente ao trabalho artesanal dos materiais coletados, a ausência de 
habilidades técnicas para produzir peças artesanais, diversificadas, a partir de garrafas PET, madeira e 
papelão, são alguns fatores que prejudicam o desenvolvimento e expansão da cooperativa.

Apesar disso verifica-se o sentimento de pertencimento entre os cooperados, a cidadania adquirida 
a partir de cada dificuldade, de cada conquista, a partir do entendimento da importância do trabalho que 
desenvolvem, do benefício para o município em geral, além da geração de renda entre a comunidade.

CONSIDERAÇOES FINAIS

Diante da realidade heterogênea e complexa a Economia Solidária está repleta de possibilidades, 
desafios e limites. E muitas vezes o maior desafio é efetiva-la na prática. As experiências apontadas não 
mostram mudanças estruturais em relação as condições de pobreza, a renda demonstra uma condição 
de sobrevivência, deixando os indivíduos vulneráveis ao mercado. Por outro lado a economia solidária 
traz uma nova racionalidade de fortalecimento dos laços sociais, de bem estar, solidariedade, autoestima 
etc.

Observa-se que ainda é um desafio vivenciado pelos grupos envolvidos ao movimento de 
economia solidária, pois, enfrentam não só suas realidades dentro do ambiente de trabalho, mas também 
o enfrentamento ao sistema capitalista vigente que requer a maximização do lucro. O que predomina 
no interior dos empreendimentos são formas solidárias, de reciprocidade e a busca pela participação 
integral. Dessa forma, a luta por uma efetivação da economia solidária que dê sustentação ao trabalho 
de muitas cooperativas ainda é um grande desafio para ser superado, pois propõe um novo modelo de 
produção que contraria a lógica capitalista ou o modo de produção vigente.

Nesse sentido, os moradores da cidade de Pirapora, integrantes da Cooperativa de Produção 
Artesanal vivenciam um contexto de múltiplas manifestações da questão social. No entanto nota-
se a relevância do trabalho desenvolvido pela cooperativa, da melhoria das condições de vida dos 
cooperados, além dos benefícios para a cidade. Assim cada cooperado é considerado um multiplicador, 
educador da preservação ambiental, da reutilização de materiais e a reciclagem da mesma. Desse modo 
as ações concretas desenvolvidas contribuem para que cada cooperado seja agente ativo do processo 
do seu trabalho e não apenas um mero expectador de mudança. Mas ainda enfrenta desafios para uma 
efetivação que dê sustentação a geração de renda, mesmo que vê na coleta uma alternativa de trabalho 
e renda, existe no seu interior fragilidades ao exercício de uma organização econômica voltada para 
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democratização da economia. 
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