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Este trabalho vem divulgar o projeto “Associação Recicladora Vitória: o despertar 
para consciência ambiental”, financiado pela Petrobras S.A. através da “Integração 
Comunidades Petrobras” e tem o apoio com a assessoria técnica do Núcleo de 
Desenvolvimento Social e Econômico – NUDESE, unidade da Pró-reitoria de 
Extensão e Cultura da Universidade Federal do Rio Grande - FURG. Associação de 
Lixo Reciclável Vitória da Vila da Quinta, constitui-se enquanto grupo formal, que 
trabalha com a triagem de resíduos sólidos para a comercialização na Vila da 
Quinta. O grupo é constituído na sua maioria por mulheres, negras, com pouca 
escolaridade e baixo poder aquisitivo, que apresentam dificuldades de se inserir no 
mercado de trabalho. Não sendo muito diferente o perfil do grupo do Reciclar é Vida, 
que na lógica da economia solidária é beneficiado pelo mesmo projeto. O Reciclar é 
Vida é um grupo informal, constituído por duas integrantes, tem como atividade a 
fabricação de papel reciclado. O objetivo geral consiste em melhorar a qualidade de 
vida das integrantes das associações e da comunidade em geral, através da 
melhoria das condições de trabalho e do processo de conscientização da 
comunidade, visando à promoção do desenvolvimento sustentável local. E os 
objetivos específicos são: fomentar o conhecimento sobre Cooperativismo e 
Economia Solidária; capacitar à comunidade quanto a conscientização ambiental; 
adequar à infraestrutura existente buscando a melhoria do funcionamento; e agregar 
valor aos resíduos sólidos. Para o desenvolvimento do trabalho o projeto propôs 
duas linhas gerais de ação: Geração de trabalho e renda; e contribuir para com a 
preservação ambiental através do trabalho de educação ambiental realizado nas 
escolas e na comunidade. O trabalho desenvolvido em parceria com a FURG 
apresenta uma equipe de trabalho multidisciplinar envolvendo técnicos, 
colaboradores, acadêmicos e consultores. Como forma de atuação a equipe utiliza o 
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método ação-reflexão-ação, que parte de uma intervenção direta na comunidade 
através do diagnostico rápido e participativo, promovendo a reflexão sobre o 
diagnostico e construindo a partir daí uma nova ação, levando em consideração a 
realidade atendida. O projeto que teve início no mês agosto de 2009 e está previsto 
para terminar no mês novembro de 2010. Dentro do previsto o projeto já efetuou a 
compra dos maquinários, como a fragmentadora de papeis para a Associação 
Vitória e a máquina de corte e vinco para o grupo Reciclar é Vida, estando em 
andamento a compra da prensa enfardadeira para Associação Vitória, que geram 
melhores condições de trabalho. Realizou-se, também, a construção de boxes na 
parte interna do galpão da Associação Vitória, para um melhor acondicionamento 
dos resíduos, racionalizando o trabalho de triagem do grupo, fato já perceptível no 
dia a dia no exercício da atividade. Na área de formação para os grupos foram 
realizadas oficinas na área de cooperativismo/autogestão e economia solidária, 
sendo que haverá as oficinas de planejamento das atividades e de separação de 
resíduos. No que tange a disseminação da questão ambiental com a comunidade 
local, foram realizadas oficinas de educação ambiental escolas e com grupos de 
Agentes Comunitários de Saúde da Vila da Quinta. A equipe de trabalho do 
NUDESE percebe algumas melhorias: junto ao empreendimento Reciclar é Vida, 
percebe-se um maior potencial para com o aumento e diversidade da sua produção 
em papel reciclado e na Associação Vitória é visível a melhoria na organização 
coletiva do grupo para o trabalho e o aumento de resíduos que ali chegam da Coleta 
Seletiva Municipal que se realiza na Vila da Quinta e localidades próximas, sendo 
considerada esta última melhora reflexo das atividades de educação ambiental com 
a sociedade.  
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