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Tendo como referência a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS/2010) e o papel reconhecido por esta aos catadores no processo de
reaproveitamento do resíduo sólido, o projeto de extensão "Apoio à organização
dos catadores de material reciclável de Campos dos Goytacazes" implementado
pela UFF/Campos vem apoiando os catadores na sua organização, principalmente
no que se refere à criação de uma cooperativa voltada para a participação na
coleta seletiva do município conforme preconiza a PNRS. Além disso, o projeto
vem realizando um diagnóstico da trajetória de trabalho dos catadores de
materiais recicláveis do antigo lixão e sua inserção subordinada na cadeia
produtiva da reciclagem que vem crescendo e se afirmando no país a partir do
final dos anos 80, início de 90 graças ao trabalho não pago dos catadores de rua e
de lixão. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo problematizar o conceito
de Economia Solidária que surge como modo de produção alternativo ao
capitalismo na produção e na distribuição de renda e recursos por parte dos que
foram marginalizados pelo sistema, e analisar até que ponto ela tem sido uma
alternativa no combate ao desemprego, na erradicação da pobreza e, ainda, na
construção de relações de trabalho menos subordinadas e subalternas. Como
recurso metodológico, será utilizada pesquisa bibliográfica com ênfase no tema da
economia solidária e cooperativismo popular no Brasil de forma a observar a
conjectura na renda, emprego e desenvolvimento local e regional. Uma outra fonte
são os dados quanti-qualitativos oriundos da pesquisa realizada com os catadores
do antigo o lixão. De forma secundária, esse trabalho identificará a potencialidade
do empreendimento solidário na forma de Associação ou Cooperativa através da
observação participante da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de
Campos dos Goytacazes/RECICLAR CAMPOS de forma que possa apoiar a
análise e comparar como ocorre o andamento desses empreendimentos no Brasil.
A metodologia utilizada consisti na investigação do que é Economia Solidária e
observação de empreendimentos solidários na forma de organização coletiva em
suas extensões como Associativismo e Cooperativismo. A eficiência será medida
através da observação dos índices de desemprego e nível de renda. Os primeiros
resultados são a organização dos catadores em forma coletiva, a negociação com
o governo municipal, capacitação dos mesmos para o trabalho na forma coletiva
enquanto aguardam o local de trabalho ser construído. Formulários estão sendo

aplicados, visando entender a trajetória de trabalho antes do lixão da Codin ser
fechado, depois do fechamento e como será com o trabalho de forma organizado,
sendo aplicada a economia solidária como geração de renda, redução das
desigualdades sociais e desenvolvimento da comunidade local.
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