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Resumo
Nas últimas décadas, intensificou-se a precarização do trabalho e a exclusão de
grande parte dos trabalhadores, no Brasil e no mundo. Diante dessa realidade,
surgem novos modos de pensar a Economia. Alguns segmentos têm encontrado na
Economia Solidária, que preconiza uma nova forma de viver, produzir e consumir, a
resposta para as transformações necessárias na sociedade. No entanto, a ES
enfrenta enormes desafios internos e externos para se firmar como contraponto ao
modo de produção vigente. Particularmente, tem-se percebido que a maioria dos
Empreendimentos
Econômicos
Solidários
(EES),
concebidos
como
cooperativas/associações de catadores de materiais recicláveis, constituem-se de
pessoas que possuem alto índice de vulnerabilidade socioeconômica. Em Maringá,
esse problema perpassa praticamente todas as cooperativas incubadas pelo
Núcleo/Incubadora Unitrabalho – UEM. Diante desse quadro, nota-se que as
pessoas envolvidas com os EES necessitam do apoio de diferentes políticas ou
projetos, dentre eles o de incubação da cooperativa de trabalho no próprio ambiente
organizacional, que tem como objetivo orientar e capacitar os trabalhadores para
que eles gerenciem e empreendam melhor as suas atividades. A prática de
incubação, desenvolvida nesse projeto, em cinco EES de recicladores da
microrregião de Maringá, nutrida de acompanhamento sistemático e centrada no
resgate de valores solidários, éticos e ambientais é desenvolvida através do método
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participativo e dialógico e visa promover a formação e capacitação dos
trabalhadores/as para que sejam capazes de gerir o próprio negócio. Visa,
igualmente, fazer com que seu trabalho seja valorizado e reconhecido pelo poder
público em todas as suas esferas e pela sociedade em geral, melhorando suas
condições de trabalho e vida e influenciando em sua autoestima. O processo é lento
e pontuado por retrocessos, mas alguns resultados positivos começam a aparecer.

TEXTO
Contexto da Ação
O trabalho, enquanto atividade constituinte do ser humano, ocupa um lugar central
na vida das pessoas, sendo o principal meio de subsistência. Ao longo do século
XX, as relações sociais sofreram gradativamente, uma mudança de sua referência
essencial do coletivo para o individual, e esse deslocamento pode ser observado no
projeto formulado pelo capital dentro do mercado de trabalho, em que as pessoas
são responsáveis por sua adaptação em uma sociedade sem emprego e sem
transformação.
Essa ideologia alimenta a contínua preparação do trabalhador na luta de se manter
o emprego, ou na perda deste, cabendo unicamente a ele a conquista por outro
meio de subsistência (BETTIOL, 2010). Dessa forma, muitos indivíduos recorrem à
lógica do “auto-emprego”, se dedicando ao trabalho autônomo. Assumindo
atividades de pequena escala de produção de bens de serviço, são assalariados não
declarados, sem remuneração determinada, que encontram na informalidade uma
alternativa em função das altas taxas de desemprego e subemprego (BETTIOL,
2010).
Como o emprego formal não dá mais conta de absorver a mão de obra existente e a
informalidade muitas vezes deixa o trabalhador entregue à própria sorte, o
associativismo e cooperativismo podem ser uma resposta à questão econômica,
social e psicossocial, na medida em que o grupo fortalece as individualidades que a
partir dele desenvolvem-se e constroem a sua dignidade (GUARESCHI;
VERONESE, 2009).
No município de Maringá e região a situação não é diferente. O sistema de produção
vigente agiu de forma excludente e levou uma parte da população desfavorecida a
trabalhar em um lixão a céu aberto, em condições de absoluta insalubridade,
enfrentando jornadas de trabalho desumanas e exposição às intempéries e riscos de
contaminação. Em 2001, começou um trabalho conjunto da administração pública
municipal, através da Secretaria de Obras Públicas (SAOP) e Secretaria de Meio
Ambiente (SEMA), e da Universidade Estadual de Marngá, através do
Núcleo/Incubadora Unitrabalho UEM, para resgate desses trabalhadores e
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trabalhadores e constitui-se a primeira cooperativa de catadores oriundos do lixão de
Maringá, Coopermaringá.
No decorrer desses anos, com as mudanças políticas na administração do
município, ocorreram avanços e retrocessos no processo de inclusão social dos
catadores. Com a crise mundial intensificada em 2009, que afetou sobremaneira o
comércio dos materiais recicláveis, a situação das cooperativas de reciclagem da
região piorou e algumas quase encerraram suas atividades. Em 2011, um esforço
conjunto de parte da sociedade civil, da Igreja Católica, da Universidade e do
Ministério Público criou o Fórum Intermunicipal Lixo e Cidadania, que além de
Maringá, também congrega as duas cidades limítrofes, Paiçandu e Sarandi. Desde
então, o Fórum tem lutado para que as condições de trabalho, vida e renda dos
recicladores na microrregião sejam melhoradas.
A edição da Lei Federal 12.305 de 02 de agosto de 2010, que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, trouxe uma nova etapa nesse processo, porque em
cumprimento ela, o município de Maringá sancionou a Lei 9.615, que concede a
nova regulamentação ao Programa de Coleta Seletiva com Inclusão Social e
Econômica dos Catadores de Materiais Recicláveis – Pró-Catador, vinculado ao
Programa Pró-Catador, instituído pelo Decreto Federal 7.405/10, que visa fomentar
a organização produtiva dos catadores, a melhoria de suas condições de trabalho, a
ampliação das oportunidades de inclusão social e econômica, bem como a
expansão da coleta seletiva de resíduos sólidos recicláveis e reutilizáveis por meio
da atuação de cooperativas ou associações autogestionárias.
A Lei Municipal Pró-Catador instituiu a formação de um Conselho Gestor, órgão de
caráter deliberativo, fiscalizador e consultivo, objetivando regular as ações de
inserção social e econômica, a geração trabalho e renda e a promoção de cidadania
para os catadores e cooperativas/associações de reciclagem e também atribui uma
série de deveres ao Município para com as cooperativas e associações
autogestionárias de materiais recicláveis, dentre as quais estão a aquisição de
equipamentos, máquinas e veículos voltados para a coleta seletiva, bem como a
implantação e adaptação da infraestrutura física das cooperativas e associações de
catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis e a promoção permanente de ações
de educação ambiental e políticas. Mas é necessário que as cooperativas
regularizem sua situação perante os órgãos públicos, bem como se reorganizem
internamente, pois, em alguns casos, com a gestão comprometida, essas
cooperativas correm sérios riscos de não cumprir as exigências para formalizar
contratos com os municípios.
A intervenção do Núcleo/Incubadora Unitrabalho – UEM tem como objetivo levar aos
Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) a perspectiva de superação de
vulnerabilidade socioeconômica, por meio do processo de Incubação Social
Interdisciplinar, analisando e identificando as demandas socioeconômicas e
elaborando estratégias junto aos EES a partir de suas necessidades demandadas
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nas visitas técnicas da equipe, além de orientar e capacitar os trabalhadores destes
empreendimentos para que eles sejam autogestionários e autônomos.
Para tanto, em 2013, formalizou o Projeto Incubação Social interdisciplinar de
Empreendimentos Econômicos Solidários – EES formados por catadores de
materiais recicláveis e situação de vulnerabilidade socioeconômica na região
Noroeste do Paraná – CATAEES. Os principais objetivos desta proposta são: Levar
aos Empreendimentos Econômicos Solidários alternativas de superação de
vulnerabilidade socioeconômica por meio do processo de Incubação Social
Interdisciplinar (ISI) pela Equipe da Unitrabalho/UEM,e especificamente: Analisar e
identificar as demandas socioeconômicas por meio da Incubação dos EES; elaborar
ações estratégicas junto dos EES a partir das suas necessidades, identificadas com
o diagnóstico; orientar/Capacitar os EES à autogestão, a partir da inteligibilidade do
Cooperativismo e da Economia Solidária; incentivar e viabilizar os
empreendimentos/grupos econômicos solidários em estado de vulnerabilidade,
oferecendo suporte diário organizacional, contábil, jurídico e de gestão, orientando a
implementação de novas tecnologias com a inserção em cadeias/central de
comercialização e orientar a direção dos empreendimentos/grupos incubados para
buscar parcerias, em especial com órgãos municipais e estaduais e federais.
Detalhamento das Atividades
O trabalho envolve o acompanhamento jurídico, contábil, financeiro, ambiental e
relacional de cinco cooperativas singulares de recicladores (Coopermaringá,
Coopercanção, Coopernorte, Cooperecológica e Copmar) e uma cooperativa de
segundo grau (Coopercentral), na microrregião de Maringá, estado do Paraná.
As ações desenvolvidas pelo Núcleo/Incubadora Unitrabalho – UEM são dialógicas,
articulando os diversos saberes adquiridos na Universidade e os saberes dos
integrantes dos EES. Perpassam discussões, no Fórum Intermunicipal Lixo e
Cidadania (Maringá, Paiçadu, Sarandi) e no Conselho Gestor Pró-Catador, criado
recentemente, por lei municipal, no Município de Maringá, nos quais tanto a
Incubadora, como os empreendimentos têm assento. Esses dois espaços contam
ainda com representações da sociedade civil e do setor público, bem como são
acompanhadas pelo Ministério Público.
Por outro lado, tem-se aplicado os métodos tradicionais adequados às realidades
dos EES, para desenvolver junto aos Empreendimentos Econômicos Solidários,
cursos, oficinas e treinamentos, palestras, e instruções sobre programas de apoio e
fomento, ou seja, atividades adequadas para capacitar os catadores com vistas a
proporcionar a eles recursos para aprimorar a gestão dos seus empreendimentos
solidários (CERNE, 2011)
Análise e Discussão
No atual mundo globalizado, a competitividade por uma vaga no mercado de
trabalho se torna cada vez mais intensa, ao passo que aqueles que não possuem
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oportunidades de qualificação, recorrem para os chamados “subempregos” ou
entram para a margem desempregados.
No que diz respeito ao subemprego, este se caracteriza por uma situação de
trabalho em que a produtividade da mão-de-obra seria muito baixa, ou seja, a renda
mensal baixa ou a dedicação ao trabalho em período mais curto que o normal, tendo
como referência os padrões capitalistas, além das condições precárias para se
trabalhar (BETTIOL, 2010).
Uma maneira de sobrevivência encontrada por muitos trabalhadores, que se
percebem excluídos da sociedade e do mercado de trabalho, é realização da coleta
de materiais recicláveis. Segundo Ferreira (2005), a imagem do “catador do lixo” é
provocadora por expor de forma pública a pobreza. Estes trabalhadores são os
marginalizados, restritos às encostas, circulando nos bairros comerciais e espaços
centrais da cidade. São estereótipos e modelos retificados que impedem a
superação e o amadurecimento das relações cotidianas na cidade.
Entretanto, apesar de estarem buscando uma forma de inserção no mundo social e
do trabalho, e serem discriminados, os “catadores do lixo” realizam uma atividade
muito importante para a sociedade e o meio ambiente. O trabalhador catador é
exposto a riscos à saúde, a preconceitos sociais e à desregulamentação dos direitos
trabalhistas, condições que são extremamente precárias, tanto na informalidade de
trabalho, quanto na remuneração. Além disso, os catadores não têm acesso à
educação e ao aprimoramento técnico (MEDEIROS; MACEDO, 2006).
A Universidade, através do Programa Multidisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre
o Trabalho – Núcleo/incubadora Unitrabalho – UEM, ao longo de quinze anos de
existência do Programa, tem procurado fomentar a discussão sobre as políticas
atuais de trabalho e inovar através de um acompanhamento a grupos nos meios
urbano e rural, principalmente, trabalhando de forma diferenciada com aqueles em
estágio de vulnerabilidade, como é o caso das cooperativas de reciclagem. Com
atuação nas regiões noroeste e central do estado do Paraná, sua inserção se dá
pela ótica da Economia Solidária, entendendo esta como uma das formas de fazer
frente à crise do modo de produção vigente, bem como, percebendo-a como um
novo caminho a ser trilhado em busca de melhores condições de vida e uma
sociedade mais justa e igualitária, sob um sistema de produção coletivo e solidário.
O valor central da economia solidária é o trabalho, bem como o saber e a
criatividade humanos, e não o capital, o dinheiro e sua propriedade. Ao acolher e
integrar de uma só vez cada pessoa e toda a coletividade, a economia solidária
resgata a dimensão feminina que está ausente da economia centrada no capital e no
Estado (GUARESCHI; VERONESE, 2009).
No tocante a este projeto direcionado, especificamente, aos EES da área de
reciclagem, na região de Maringá - PR, os resultados revelam que a aplicação
desse método de trabalho tem conseguido proporcionar conhecimento aos
trabalhadores, tem ocorrido o aumento da capacidade gerencial nas
cooperativas/associações, proporcionando maior êxito com a melhoria da qualidade
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técnica-operacional e administrativa dessas organizações. O aumento na renda
mensal dos trabalhadores, bem como o aumento da satisfação pessoal e
profissional dos trabalhadores podem ser observados ao longo do processo de
incubação. O acompanhamento diário dos empreendimentos/grupos incubados, por
meio de uma equipe interdisciplinar de acadêmicos bolsistas, orientada por técnicos
e docentes, proporciona o desenvolvimento de um trabalho sensível e preocupado
com as fragilidades sociais em questão e de qualidade técnico-executiva, trazendo
para os participantes da equipe a possibilidade de uma formação mais solidária,
ampliando a dimensão do trabalho em suas vidas.
Considerações Finais
A incubação dos Empreendimentos Econômicos Solidários, especialmente, das
cooperativas de reciclagem, é de extrema importância para os trabalhadores, uma
vez que auxilia pessoas que, por diversos motivos, foram excluídas ou
marginalizadas na sociedade, a voltarem ao mercado de trabalho e realizarem uma
atividade essencial ao meio ambiente e todos os cidadãos, por meio de um trabalho
cooperativo e solidário.
A partir da formação e capacitação dos catadores de materiais recicláveis, foi
possível contribuir para o aumento do nível de conhecimento político e educacional
dos trabalhadores, o que proporcionou a consciência da importância das atividades
desenvolvidas por eles, bem como a contratação de alguns desses
empreendimentos, pela prefeitura dos municípios em que estão localizados.
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