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Resumo:  A Cooperativa dos Garimpeiros do Nordeste de Minas Ltda. foi constituída por
assembléia em 04 de abril de 1990 e não implementada logo após sua criação. Em 2008, cinco
dos seus cooperados perceberam a necessidade e a relevância da reativação dos trabalhos da
cooperativa; e em reunião com os docentes da FACSAE/UFVJM solicitaram que os
auxiliassem na reformulação do estatuto e na capacitação dos garimpeiros acerca do
cooperativismo. Através do cooperativismo espera-se promover a emancipação desses
trabalhadores, sensibilizando-os da importância da ajuda mútua, solidariedade, democracia e
participação. Em fase ao exposto, o objetivo geral deste trabalho será promover um primeiro
passo para a articulação dos garimpeiros do município de Teófilo Otoni por meio da
cooperativa. Partindo do objetivo geral, mais detalhadamente pretende-se viabilizar a obtenção
dos direitos sociais, socializar as informações sobre cooperativismo, criar espaço de debate e
articulação e, reconstruir o Estatuto Social. Serão realizadas reuniões de sensibilização sobre o
trabalho cooperativo tanto no âmbito da FACSAE/UFVJM quanto no locus da
cooperativa, promovendo assim uma aproximação entre os garimpeiros e entre estes e a
comunidade acadêmica da UFVJM; serão confeccionadas cartilhas com informações básicas e
palatáveis sobre o cooperativismo e economia solidária; oferecidas oficinas de capacitação aos
garimpeiros sobre seus direitos sociais e, favorecer o diálogo com os mesmos a fim de verificar
a necessidade de reconstrução ou criação de novo Estatuto Social para a Cooperativa.
Destarte, serão utilizados uma combinação da pesquisa-ação, pesquisa qualitativa e pesquisa
quantitativa como pressuposto metodológico, utilizando-se de entrevistas com a finalidade de
se conhecer e interagir com a realidade dos garimpeiros. Assim, espera-se promover a troca de
experiências e informações em ambos os sentidos, com o fito de ampliar os conhecimentos
sobre o cooperativismo entre os atores do presente projeto bem como a correta aplicação dos
pressupostos da economia solidária.
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