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Intro
odução: A atividade
e de cataçção de materiais re
ecicláveis tornou-se uma
disputada fonte
e de renda
a de grand
de continge
ente de trabalhadores colocado
os na
inforrmalidade e na miséria decorrrente das
s profunda
as alteraçõ
ões polític
cas e
econ
nômicas ocorridas
o
n
nestas
últiimas déca
adas. Nesste contextto, procurrando
resp
ponder à qu
uestão da marginalizzação sociial, da gera
ação de tra
abalho e renda
e do
o resgate da cidada
ania desse
es trabalhadores, em meadoss de 2001
1, foi
consstituída em
m Assis uma
u
coope
erativa de catadores, apoiada
a pela Cá
áritas
Dioccesana e pela
p
UNES
SP, por meio do Núcleo de Assessoria
A
à Formaç
ção e
Dese
envolvimento de Co
ooperativass Populare
es e pela Prefeitura
a Municipa
al. A
Cooperativa em convêniio com a Prefeitura
P
está
e
implantando a C
Coleta Selletiva
Solid
dária, em 60% doss domicílios, uma alternativa
a para a melhoria das
cond
dições de trabalho
t
e de renda desses tra
abalhadore
es. Conseq
qüentemen
nte, a
quan
ntidade de recicláveis disponívveis nas ruas ou para
a doações aos catad
dores
que trabalham
m individualmente, ve
em reduzin
ndo acentu
uadamente
e. Preocup
pada,
a Cooperativ
C
va vem convidand
do os catadores
c
que ainda trabalham
indivvidualmentte a integrarem o grupo
g
da Coleta Se
eletiva. No
o entanto, sob
alegações dive
ersas, muitos não tê
êm aceitado. Tem sid
do possíve
el observarr que
nestte novo modo
m
de trrabalho co
oletivo, com várias regras pre
esentes, como
c
horá
ário de trab
balho fixo e rendime
entos dividiidos igualm
mente, mu
uitos catadores,
conssideram te
er perdido sua auto
onomia de
e decidirem
m sobre sseu trabalho e
rend
da.
Obje
etivos: Id
dentificar as Reprresentaçõe
es Sociais de Co
oleta Selletiva
consstruídas pelos
p
coo
operados que ainda não aderiram
a
a
ao projeto
o e,
para
alelamente, desencad
dear açõess que viabiilizem nova
as adesões.
Méto
odos: Estta pesquissa-ação, em andame
ento, vem ocorrendo em esp
paços
na Coope
form
mais de reuniões
r
erativa co
om a participação da Direttoria,
coop
perados e Assesso
oria. Preliminarmentte, foram levantado
os dados em
obse
ervações diretas
d
e contatos
c
in
nformais, pois
p
os pe
esquisadorres já esta
avam
inseridos nesste contexxto. Tomando-se como refferência a Teoria das
Representaçõe
es Sociais, tem sido possível contribuir
c
p
para
a com
mpreensão
o dos
conh
hecimentoss construíd
dos no cotiidiano, ace
erca da Co
oleta Seletivva.
Resultados: Por
P meio da análise
e de contteúdo, os dados levvantados até
a o
mento apontam para
a: a resistê
ência em trabalhar em
e grupo decorrentte da
mom
pré-cconcepção
o individua
alista vige
ente, a compreens
c
ão de qu
ue, devido
o ao
convvênio com a Prefeitura, os co
ooperados
s se tornarrão seus ffuncionário
os, a
hipótese da Prrefeitura nã
ão cumprirr o contrato
o e a coop
perativa terr que acolh
her a
1
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todo
os de volta, a crença de que Deus é prov
vedor e nã
ão os deixa
ará sem re
enda.
É po
ossível ide
entificar qu
ue, para alguns,
a
pa
articipar da
a Coleta S
Seletiva é uma
quesstão de tem
mpo, pois, ela “está só
s engatinh
hando, log
go vai corre
er”.
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