
INCUBADORA DE COOPERATIVAS POPULARES DA 
UNESP DE ASSIS 
Incop Unesp - Núcleo de Assis 
 

HISTÓRICO 

Em meados de 2001, era desenvolvido no Curso de Psicologia, da FCL 
de Assis, o Projeto de Extensão “Discussão sobre Desemprego com 
Trabalhadores Desempregados”, que também era um Núcleo de Estágio 
profissionalizante do Curso. O encontro dos docentes e alunos do Projeto com a 
Cáritas Diocesana, que já havia desenvolvido projeto com catadores na cidade 
e possuía infraestrutura disponível, foi decisivo para que ocorresse uma 
significativa alteração no projeto. Em 2002, passou a ser desenvolvido o Projeto 
“Assessoria à Formação e ao Desenvolvimento de Cooperativas e aos Grupos 
Populares”, cadastrado na Pró-reitoria de Extensão Universitária – PROEX- 
trabalhando para a organização dos catadores de Assis, na perspectiva da 
Economia Solidária e do Cooperativismo Popular. 

A Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Assis foi 
formalizada em 2003, com a assessoria da equipe do Projeto de Extensão, 
firmando convênio com a Prefeitura para triagem do lixo na esteira, que aos 
poucos, culminou na implantação da Coleta Seletiva Solidária, em 100% dos 
domicílios.  

Ao tomarem conhecimento do projeto, gestores públicos dos municípios 
vizinhos (Palmital, Maracaí, Quatá, Cândido Mota, Paraguaçu Paulista e 
Rancharia) passaram a solicitar à equipe do Projeto assessoria, tanto aos 
catadores em sua organização para o trabalho coletivo, como aos próprios 
gestores na elaboração e implementação de políticas públicas de inclusão de 
catadores, por meio da Coleta Seletiva Solidária. 

O contato da equipe do Projeto com o Movimento Nacional dos Catadores 
de Materiais Recicláveis - MNCR – ampliou os rumos dos trabalhos com a 
categoria, e no 1º Encontro de Catadores do Oeste Paulista, realizado na Unesp 
de Assis, foi constituído o Comitê Regional de Catadores do Oeste Paulista. 

A participação da equipe em eventos acadêmico e científicos sobre 
Economia Solidária possibilitou a articulação com as Incubadoras Tecnológicas 
de Cooperativas Populares – ITCPs da UFSCar, da USP e da UNICAMP. Em 
2005, por indicação dessas incubadoras, que reconheciam que os trabalhos que 
vinham sendo desenvolvidos em Assis e também no Campus de Presidente 
Prudente e outros ainda na Unidade de Ourinhos, junto aos catadores, eram 
próprios de uma Incubadora, participamos do Edital PRONINC (Programa 
Nacional de Incubadoras), do Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio 
da SENAES. 

Em 2006, foi firmado o Convênio pela Fundação para o Desenvolvimento 
da Unesp – FUNDUNEP com o Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio 
da Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES e com o Ministério de 
Ciência e Tecnologia, por intermédio da Financiadora de Estudos e Projetos – 



FINEP, visando a constituição da Incubadora de Cooperativas Populares da 
Unesp – Incop Unesp.  Cabe ressaltar que a executora do Convênio foi a Unesp. 

A Incubadora, com sede em Assis, constituiu-se por quatro núcleos com 
coordenações próprias, nas Unidades de Assis, Presidente Prudente, Ourinhos 
e Bauru. Em novembro de 2006, realizamos a solenidade de inauguração da 
Incop Unesp, contando com a presença de várias autoridades locais e da Unesp, 
como Diretores e a Pró-Reitora de Extensão. 

Todo apoio oferecido pela Universidade, por intermédio da PROEX 
disponibilizando recursos e viabilizando bolsistas, bem como da Direção da 
Faculdade de Ciências e Letras – Câmpus de Assis garantindo infraestrutura, 
materiais e equipamentos e disponibilizando servidor técnico administrativo foi 
propício à ampliação dos trabalhos da equipe, ensejando, inclusive o surgimento 
de novo projeto de extensão em Assis que recebeu o título da própria 
Incubadora. 

Desde o início de suas atividades, a Incop Unesp está filiada à Rede 
Universitária de ITCPs, que congrega mais de quarenta incubadoras no território 
nacional, participando ativamente de suas atividades, como Encontros e 
Congressos. Cabe destacar que essas participações foram fundamentais tanto 
para a formação das equipes que atuaram na Incop, como para a articulação e 
construção de conhecimentos nesse campo de saberes: Economia Solidária e 
Cooperativismo Popular. 

Outra referência para a atuação da equipe são as pautas do Fórum 
Brasileiro de Economia Solidária – FBES. O compromisso com a luta pela 
construção de políticas públicas nesse setor levou a equipe a participar do Fórum 
Paulista de Economia Solidária - FPES, inclusive organizando, em 2012, a 
Plenária de Economia Solidária do Oeste e Centro Oeste Paulista. 

 

OBJETIVOS E METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento da extensão universitária, por meio de uma 
Incubadora de Cooperativas Populares, pressupõe referenciais teóricos e 
metodológicos bastante peculiares. O trabalho com grupos populares, visando à 
geração de trabalho e renda, diferentemente das estratégias e intervenções 
organizacionais clássicas, deve levar em consideração o protagonismo dos 
trabalhadores. 

Na Incop Unesp, adota-se o referencial teórico e metodológico crítico 
derivado da teoria da práxis, de metodologias participativas, dos princípios da 
economia solidária, do cooperativismo e da educação popular. Neste sentido, 
constitui-se em um núcleo de extensão que exige participação direta, ativa, 
permanente e duradoura de alunos, técnicos e docentes. 

Os objetivos que orientam os projetos desenvolvidos na Incubadora 
podem ser agrupados em três grandes aspectos: acadêmico, potencializando a 
articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão; econômico, contribuindo 
para a alteração da realidade dos grupos populares, e sociopolítico, estimulando 
o protagonismo dos trabalhadores. São eles: 



 

 

 

Acadêmicos 

 

• Integrar efetivamente teoria prática e reflexão através de atividades de 
extensão universitária; 

• Socializar os conhecimentos teóricos sistematizados no universo 
acadêmico; 

• Confrontar os conhecimentos teóricos com a realidade concreta; 

• Exercitar e estimular a capacidade criativa para resolver problemas 
enfrentados na realidade concreta; 

• Forjar uma formação comprometida com o conhecimento e a busca de 
caminhos para a mudança da realidade socioeconômica desigual e injusta 
dos países periféricos. 

 

Econômicos 

 

• Apoiar a organização de grupos populares que tenham como objetivo a 
geração de trabalho e renda; 

• Produzir conhecimentos teóricos e metodológicos sobre/com/para esses 
grupos visando à melhoria de suas condições de trabalho, de vida e de 
renda; 

• Estimular e socializar conhecimentos que possibilitem o desenvolvimento 
da atividade produtiva para que os grupos possam atingir a 
autossustentabilidade (bens e meios de produção) e a autonomia de 
gestão. 

• Estimular e apoiar regionalmente a articulação dos grupos de um mesmo 
campo de atividade ou cadeia produtiva visando a formação de redes e a 
obtenção de uma posição mais favorável no mercado; 

• Estimular os grupos a agregarem, conjuntamente, valor ao produto do seu 
trabalho, através da ajuda mútua e da intercooperação e com o avanço 
de suas atividades em outros elos da cadeia produtiva em que atuam; 

• Dar apoio aos grupos para demandarem recursos públicos por meio da 
laboração conjunta de projetos; 

• Estimular e apoiar a criação ou acessar políticas públicas que beneficiem 
diretamente os grupos incubados, visando sua inclusão social e 
econômica. 

 

Sociopolíticos 

 

• Contribuir para o desenvolvimento de uma consciência mais crítica dos 
membros dos grupos, acerca da realidade; 



• Estimular a participação mais ativa nos espaços de representação e de 
controle social; 

• Provocar a integração desses grupos com outros movimentos sociais e 
fóruns; 

 

• Potencializar para a luta por políticas públicas que os inclua. 

 

EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS (EESs) 
ASSESSORADOS 

 

Cooperativas 

 

Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Assis e Região - 
COOCASSIS 

Cooperativa Paraguaçuense de Catadores de Materiais Recicláveis - 
COOPACAM 

Cooperativa de Trabalho de Produção de Catadores de Materiais Recicláveis de 
Maracaí – COOPASCAM 

Cooperativa Regional dos Catadores de Materiais Recicláveis do Oeste Paulista 
– COOPERCOP 

Cooperativa de Agricultores Agroecológicos Boa Esperança - COOAABE 

 

Associações 

 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Palmital – ACIPAL 

Associação Quataense de Catadores de Materiais Recicláveis – ASQUARE 

Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Cândido Mota – RECICAM 

Associação Regional de Catadores de Materiais Recicláveis do Oeste Paulista  - 
ARCOP 

 

Grupo em formação 

 

Catadores de Materiais Recicláveis de Rancharia – SP 

Outros 

Comitê Regional de Catadores de Materiais Recicláveis do Oeste Paulista 

Centro Regional de Triagem, Processamento e Transformação de Materiais 
Recicláveis 



Assessoria aos Gestores Públicos na elaboração e implementação de políticas 
públicas de geração de trabalho e renda. 

  

PROGRAMAS E PROJETOS EM EXECUÇÃO 

 

Convênios 

 

Convênio nº 743314-2010 - Ministério da Educação MEC – PROEXT 2009, 
“Programa de Formação em Economia Solidária: preparação de educadores, 
capacitação de catadores e sensibilização de gestores públicos” 

Convênio nº 744979/2010 - Ministério do Trabalho e Emprego, por intermédio da 
Secretaria Nacional de Economia Solidária – SENAES, pela UNESP, para o 
desenvolvimento do Projeto “Fortalecimento da Incubadora de Cooperativas 
Populares da Unesp”; 

 

Projetos PROEX 

 

Assessoria à Formação e ao Desenvolvimento de Cooperativas e aos Grupos 
Populares 

Incubadora de Cooperativas Populares da Unesp de Assis 


