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Introdução 

 

Com a criação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, os lixões 

tornaram-se proibidos e os catadores de lixo e cooperativas de 

reciclagem passaram a ser reconhecidos como importantes agentes 

da reciclagem. Mas a realidade não funciona assim. Para solucionar 

esse problema, este projeto visa um estudo sobre a Cooperativa 

Bom Sucesso para comprovar a possibilidade de implantação de 

uma eficiente e eficaz coleta seletiva que integre prefeitura e as 

cooperativas. Além disso, pretende-se entender seu funcionamento 

e destacar características importantes dela, como o seu 

relacionamento com o resto do sistema, como são realizadas as 

tomadas de decisão e a questão de gênero dentro dela. 

 

Metodologia 

 

Em um primeiro momento, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, 

por meio da qual fez-se um levantamento da bibliografia referente 

ao tema do estudo. A bibliografia selecionada foi então tratada, de 

modo que se possa sistematizar os principais conceitos e noções 

associadas ao tema da pesquisa. As visitas e entrevistas previstas 

no projeto inicial não foram realizadas devido a uma série de 

dificuldades.  

Conclusão 

 

Baseado na revisão bibliográfica conclui-se que a Economia 

Solidária é a única possibilidade de instauração de uma economia 

realmente verde no planeta e que, para isso, é necessário que o 

sistema capitalista seja superado, já que ela se descaracteriza 

quando presente no capitalismo. Além disso, a economia solidária 

pode ser caracterizada como solução para uma efetiva coleta 

seletiva nos municípios brasileiros, pois é benéfico para o meio 

ambiente (reuso dos materiais e economia dos recursos naturais) e 

desmarginaliza os catadores que são parte fundamental da cadeia 

produtiva da coleta seletiva (passam a ter os mesmos direitos que 

um trabalhador formal). 
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Figura 1: A Cooperativa Bom Sucesso (Disponível em: <http://

www.itcp.unicamp.br/drupal/?q=node/238>) 


