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Introdução: A presente pesquisa baseia-se no fato de que as Cooperativas de Materiais 
Recicláveis agregam, em sua maioria, trabalhadores que sofreram, e ainda sofrem as mais 
variadas formas de exclusão social: o desemprego, a precarização do trabalho, a miséria, entre 
outras. Neste sentido, mesmo depois que os cooperados delas participam, muitos ainda 
permanecem fragilizados, necessitando, assim, que se efetivem determinados direitos e 
políticas sociais ainda pendentes. Em referência ao Código de Ética do Assistente Social 
(1993), cabe ao assistente social a defesa do aprofundamento da democracia, enquanto 
socialização da participação política e da riqueza socialmente produzida, reconhecimento da 
liberdade como valor ético central e das demandas políticas a ela inerentes – autonomia,
emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais, ampliação e consolidação da cidadania, 
considerada tarefa primordial de toda a sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis e 
políticos das classes trabalhadoras.  Objetivos: O presente estudo objetiva analisar os 
principais problemas encontrados dentro da Cooperativa de Materiais Recicláveis de Franca e 
Região, causados muitas vezes pelas precárias condições de vida em que se encontram os 
cooperados, encontrar os possíveis meios de parcerias entre as instituições públicas do 
Serviço Social da cidade e a respectiva cooperativa, e por fim, aplicar os instrumentais 
possíveis para a efetivação de tais direitos e políticas sociais.  Métodos: Serão utilizadas 
pesquisas bibliográficas, dando embasamento teórico à pesquisa e pesquisas de campo, com 
entrevistas com os cooperados e visitas às instituições públicas de Assistência Social, na 
busca por parcerias.  Resultados: Os resultados esperados são possíveis melhorias nas 
relações humanas e sociais no interior das cooperativas, concretização dos objetivos 
relacionados à efetivação dos direitos e políticas sociais, e a consolidação de uma autogestão 
democrática, seguida do reconhecimento pelos cooperados de que são seres sociais que 
fazem parte das relações sociais que se estabelecem na sociedade. RESUMO: A presente 
pesquisa é uma proposta que visa analisar a importância que teria o trabalho do assistente 
social dentro da Cooperativa de Materiais Recicláveis de Franca e Região, na busca por 
demandas que necessitassem da efetivação de direitos e políticas sociais pendentes, 
destinadas aos cooperados. Para este fim, a autora realizará pesquisa bibliográfica e de 
campo. Os resultados esperados são melhoras nas relações humanas e sociais dentro da 
cooperativa, um maior reconhecimento dos cooperados como seres políticos e sociais que 
exercem a democracia.


