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1. RESUMO:  

O artigo tem como tema central a temática população em situação de rua e sua 

inserção social em cooperativas autossustentável, buscará identificar a 

contribuição social e ambiental através de cooperativas de coleta seletiva, 

também quais as estratégias são utilizadas pelo poder público ou privado para 

ressocialização desta demanda, para delimitar o assunto iremos usar como pano 

de fundo dados do município de Guarulhos. Visa apresentar soluções para 

amenizar ou resolver os problemas relacionados aos moradores de rua. 

Também pretende através dos estudos demonstrarem os processos necessários 

para Inclusão desses moradores no mercado de trabalho. Será apresentada 

brevemente a maneira que funcionam as cooperativas com fins sociais, 

elaborando os sistemas de trabalhos com base no princípio dos 3R’s (Reduzir, 

Reutilizar e Reciclar). O estudo foi desenvolvido com base em pesquisa 

Bibliográfica, que procura seu referencial teórico nas publicações de livros, 

jornais, artigos científicos. 

Palavras chave: Cooperativas. Coleta seletiva. Ressocialização. 

 

2.INTRODUÇÃO:  

A exclusão social no Brasil tem como característica econômica a pobreza 

absoluta, a ideia de exclusão social ganha força no Brasil na década de 90 e tem 

suas raízes nas ciências sociais francesas. Os moradores de rua são definidos 

pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) como 

sendo um grupo populacional heterogêneo, caracterizado por sua condição de 

pobreza extrema, pela interrupção ou fragilidade dos vínculos familiares e pela 

falta de moradia.  

Diversas são as razões que levam estas pessoas a viver nas ruas;, porém, 

nota-se a importância da criação de ações sociais e assistenciais que funcionem 

de forma intersetorial e interdisciplinar, que contribuam com a garantia de acesso 

aos serviços públicos possibilitando assim, a inclusão social e promoção da 

cidadania a estas pessoas.  

O presente trabalho buscará através do estudo demonstrar a importância 

da Cooperativa de coleta seletiva na  ressocialização dos moradores de rua,  

sendo esta  uma iniciativa viável  e  discutida a algum tempo, não só por 



instituições privadas, mas também governamentais e não governamentais, pois 

estamos vivenciando  de maneira assustadora em todas as áreas da sociedade, 

um desperdício de materiais recicláveis fora do normal e o maior deles é o  papel, 

que traz um outro problema   desmatamento desenfreado de matas e floresta.  A 

preservação do meio ambiente tem cada vez mais se tornado foco de 

preocupação da sociedade. 

Diante do assunto a ser abordado surge o questionamento do trabalho, o 

município de Guarulhos pratica a Responsabilidade Social através de 

Cooperativas de Reciclagem destinadas a inserção do Morador de Rua?. 

Formulou-se a hipótese de que a falta de pesquisas e estudos que 

contribuam para a conscientização dos setores públicos e privados visando à 

percepção de integração entre a economia, natureza e ser humano, com a 

finalidade de contribuir para com o desempenho do meio ambiente, organização 

e sociedade, construindo ações de responsabilidade social voltadas à inserção 

social. 

Neste contexto entende-se que o tema é de grande relevância para a 

pesquisa científica, para os gestores da administração pública e também para 

as instituições, associações e cooperativas de catadores, que são ou devem ser 

parceiros nesse processo de buscar a inclusão social. 

A conquista da cidadania, desses moradores de rua, que são os principais 

agentes ambientais da atualidade, os catadores, pois ao lutarem por sua 

sobrevivência, atuam diretamente no processo de limpeza do meio ambiente e 

consequentemente na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.  

 

3. OBJETIVOS   

Analisar a viabilidade de um projeto de Inclusão Social, utilizando-se de 

matéria prima, o papel por meio de Cooperativa de coleta seletiva, inserindo e 

gerando renda aos moradores de rua; identificar a contribuição social e ambiental 

através de cooperativas de coleta seletiva.  



Objetivos Específicos são promover sugestão de práticas para a inserção 

social de moradores em situação de Rua através das Cooperativas de coleta 

seletiva. 

Identificar quais os benefícios sociais advindos do projeto para a melhoria 

do meio ambiente. 

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA  

Para o desenvolvimento deste estudo, fez-se inicialmente uma pesquisa 

bibliográfica utilizando-se de publicações de livros, jornais, artigos científicos. 

Para Gil (2010) a pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material 

já publicado com o objetivo de analisar posições diversas em relação a 

determinado assunto.  

Após a pesquisa bibliográfica foi realizada uma pesquisa exploratória, 

também para o autor (GIL, 2010 p.46). 

Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de 

proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado 

fato. Este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema 

escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular 

hipóteses precisas e operacionalizáveis.  

 

5. DENSENVOLVIMENTO 

Na história de nossa sociedade foi irracional a exploração do homem, 

tornando-se agressiva muitas das vezes, onde se desenvolveu ao custo de muito 

desmatamento, poluição do ar, das águas e do solo, sendo tolerado pela renda 

que o tipo de exploração oferecia, está maior que a externalidade causada. 

Conforme pesquisa realizada, a quantidade de lixo que um ser humano 

produz por dia é cerca de 5 kg. No Brasil se produz 240.000 toneladas de lixo 

por dia, e com o aumento da população, assim como de seu poder aquisitivo, 

esse quadro tende a piorar.   

Além disso, quanto maior o nível de industrialização maior será a 

quantidade de lixo per capita de uma pessoa, pois esta consumirá uma maior 

quantidade de produtos descartáveis. 

As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza 

jurídica própria, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para 



prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades, cujas 

características estão fundamentadas no artigo 4º, da Lei nº 5.764/71.  

Definição de Cooperativa pela ACI – Aliança Cooperativa Internacional 

criada em 1895 e atualmente sediada em Genebra, Suíça. 

Antonello,(2011 p.34) 

A cooperativa é uma associação autônoma de pessoas, unidas 

voluntariamente, para atender suas necessidades e aspirações 

econômicas, sociais e culturais comuns, por intermédio de uma 

empresa coletiva e democraticamente controlada.  

Mas afinal, qual é a diferença entre morador de rua e pessoa em situação 

de rua? Esta definição é de suma importância para que possamos entender com 

maior clareza o objeto do estudo. Segundo estudos a população de rua pode ser 

considerada em três segmentos diferentes de situações de vulnerabilidade social 

os quais se enquadram em: ficar nas ruas, ou estar nas ruas ou ser das ruas. 

Estudando o tema das populações de rua, distingue “ficar na rua, 

circunstancialmente”, “estar na rua, recentemente” e “ser de rua, 

permanentemente”. Essa distinção se funda na visão da permanência 

na situação de rua, como fator de cronificação. Nesse estudo, 

consideramos que a situação de rua adquire uma maior complexidade 

na medida em que se considera o intrincado conjunto de fatores que 

se inter-relacionam no processo de ida para a rua e nas práticas 

assistenciais existentes (VIEIRA ; COL., 1994, p.93), 

Segundo Vieira, ficar na rua é a situação de precariedade devido à 

ausência de recursos para se manter, necessitando de programas de proteção 

social. As pessoas que se encontram nessa situação sentem-se desvalorizadas 

e demonstram medo de dormir na rua, buscando albergues ou pensões para 

ficarem, recorrendo aos serviços do plantão do Serviço Social e geralmente 

estão à procura de emprego ou bicos que lhe permitam uma pensão. Eles não 

aceitam se identificados como morador de rua, e ainda possuem fortes laços 

com familiares e tem propósitos. 

Sendo assim Vieira diz que, estar na rua: começam a adotar a rua como 

local de pernoite e já não a consideram tão ameaçadoras. Relacionando com as 

pessoas que já estão na rua, buscam novas alternativas de sobrevivência. Os 

contatos com a família apesar de ainda os possuir estão enfraquecidos.  



Vieira (2000) também afirma que ser de rua: a rua torna-se seu lugar de 

referência e espaço de suas relações, sendo limitadas suas condições de higiene 

e alimentação, fazem frequentemente uso de bebidas alcoólicas e sofrem um 

processo de depauperamento físico, mental em função de sua condição de vida.  

A rua torna-se espaço de moradia de forma praticamente definitiva, e já 

perderam o vínculo com a família. Embora as definições desses termos variem 

de acordo com concepções técnicas, políticas e ideológicas, sabemos que o que 

se tem em comum, é a visão da sociedade que não os vê como portadores de 

direitos e sim como desordeiros.  

Para o desenvolvimento deste estudo faz-se primeiro um estudo do 

referencial teórico, bem como uma busca por referências acerca do assunto 

abordado. Num primeiro momento, buscamos avaliar a importância da 

conscientização ambiental, das cooperativas de reciclagem e da definição de 

pessoa em situação de rua e como poderíamos fazer uma ponte entre a 

reciclagem e os moradores de rua e sua ressocialização. 

Para tanto se vê a necessidade de um levantamento para ver as reais 

condições em que se pode ser realizado a coleta deste material, local de 

instalação da cooperativa, condições de trabalho e parcerias para 

desenvolvimento do projeto e as estratégias das cooperativas de ressocialização 

a serem adotadas pelas indústrias no município de Guarulhos. 

 o empreendedorismo social emerge no cenário dos anos 1990, ante a 

crescente problematização social, a redução dos investimentos 

públicos no campo social, o crescimento das organizações do terceiro 

setor e da participação das empresas no investimento e nas ações 

sociais Oliveira (2004, p. 9), 

 

Após o levantamento de dados, realizar cadastro dos moradores em 

situação de rua junto à cooperativa, para que assim, façam parte da frente de 

trabalho, restaurando suas vidas sociais, diminuindo a incidência de moradores 

de rua e também o problema de acúmulo de papéis, buscando minimizar um dos 

graves problemas em nosso município  e  sociedade , pois a cada tonelada 

reciclada de papel economiza 17 a 20 árvores ou uma área plantada de 150 a 

350 m2 reduzindo a poluição do ar e o consumo de água.  



Desta maneira a cooperativa tem o interesse de satisfazer as 

necessidades de seus membros, e não expandi-la enfatizando o serviço e não o 

lucro, tendo um olhar mais social e sustentável.  

 

Buscar as raízes ou o sentido completo e acabado de um fenômeno 

social, além de ser temerário, é no mínimo pretensioso. O fenômeno 

social envolve e é provocado pelo seu agente, o homem, argumenta 

que “o homem é auto interpretativo e, não pode de maneira exata ser 

previsível, porque depende do contexto, dificultando a simples redução 

a um conjunto de regras.  (FLYVBJERG ,1994, p. 342). 

 

 

Garcia (2000,p. 23)  o cidadão é, de início, um, qualquer um; o sujeito é 

singularidade que se afirma por ocasião de um acontecimento (Garcia, 2000, 

p.23). 

 

7. RESULTADOS  

Diante da pesquisa, entendemos a grande necessidade de mais estudo 

com referência ao tema abordado, mas diante do que foi apresentado com 

relação à Inclusão Social associada à Preservação Ambiental a necessidade da 

criação de uma Cooperativa mostra-se viável, pelo fato de que será usada para 

minimizar dois grandes problemas para a economia e a sustentabilidade da 

cidade. Os recursos escassos da prefeitura para trabalhos voltados para 

sustentabilidade evidenciam a necessidade de um novo projeto, afinal investir 

em sustentabilidade dá lucro como disse Marcelo Cardoso executivo da Natura 

Cosméticos.  

Os moradores de rua por sua vez fazem parte de um enorme atraso 

econômico, pesquisando um pouco a respeito encontramos poucas informações 

sobre essas pessoas, algumas notícias municipais relatam que existem cerca de 

270 pessoas em situação de rua na cidade de Guarulhos, porém basta caminhar 

um pouco para identificar que esses números não procedem.  

Os movimentos sociais denunciam os mecanismos de opressão e 

exclusão social fundamentados na isenção da responsabilidade social do poder 



público e da sociedade civil, apontando fatores diretamente relacionados ao 

desemprego, precarização do trabalho e degradação da qualidade de vida, como 

a valorização especulativa do capital, a tecnologização do processo produtivo. 

A dissolução do consenso do welfare (Giddens, 1999), não dá ao 

indivíduo muitas alternativas diante da perda de poder aquisitivo.  

Mesmo que no Brasil existem soluções informais e às vezes ilícitas para 

se enfrentar os problemas da moradia através da ocupação de áreas de 

mananciais e ocupação de prédios públicos, ou ainda para enfrentar o 

desemprego, através do trabalho informal, como é o caso dos ambulantes, um 

grande número de pessoas acaba nas ruas com a ausência de políticas públicas 

de apoio. 

Nesse sentido, torna-se possível desatrelarmos a concepção de direitos 

humanos de uma necessidade de defender o Homem do mal que lhe é feito para, 

então, estabelecermos uma outra via, na qual, a esses direitos, associa-se a 

emergência de uma promoção subjetiva, resultante de desdobramentos de uma 

tensão entre exigências particulares e representações sociais. O cidadão é, de 

início, um, qualquer um; o sujeito é singularidade que se afirmar por ocasião de um 

acontecimento (Garcia, 2000, p.23). 

Um dos maiores desafios é reduzir a grande quantidade de lixo que o 

nosso município produz diariamente. Existe um consenso de que a geração 

excessiva de resíduos sólidos afeta a sustentabilidade urbana e que a sua 

redução depende de mudanças nos padrões de produção e consumo da 

sociedade. A extração dos recursos naturais para a produção dos bens de 

consumo encontra-se acima da ca3pacidade de suporte do planeta, a produção 

crescente de resíduos sólidos causa impactos no ambiente e na saúde. 

Ao avaliarmos o trabalho realizado, nota-se a necessidade de uma 

pesquisa qualitativa para aprofundar conhecimentos, bem como um breve 

histórico sobre as Cooperativas instaladas no município de Guarulhos e o perfil 

do morador em situação de rua do município. 



Diante disto, deixamos aqui a necessidade de um estudo mais 

aprofundado sobre a elaboração do projeto, visto que uma Cooperativa de Coleta 

de Papel seria muito importante no aspecto social, ao dar oportunidade a um 

segmento da população que devido à baixa escolaridade e falta de 

profissionalização tinham poucas opções de trabalho e concomitantemente dará 

a eles mais dignidade e cidadania. 
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