
Após um ano do início da investigação na Associação de Reciclagem Ecológica Rubem, a bolsista de iniciação 

cientifica organiza propostas curriculares para um curso PROEJA na modalidade FIC, formação inicial e 

continuada direcionado à formação básica e profissional das(os) trabalhadoras(es) da Associação. A investigação 

está vinculada ao projeto de pesquisa: Do inédito ao aleatório: o currículo integrado do PROEJA- Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica e seu objetivo está centrado na criação de 

currículos do PROEJA. A metodologia de pesquisa privilegia uma perspectiva antropológica e se vale de 

instrumentos próprios: observação participante, onde a bolsista participa do processo de trabalho da triagem de 

materiais junto ao cesto, diário de campo, etnografia e etnologia. Para o currículo específico à área de atuação 

está se buscando aporte técnico junto ao campus Sapucaia do Sul – Instituto Federal Sul Rio-Grandense, cujo 

foco é a indústria do plástico e onde há professores que detêm conhecimento e experiência na gestão de 

associações e cooperativas de triagem de materiais reciclavéis. O acompanhamento do trabalho e a sondagem 

inicial sobre a escolarização e tempo de trabalho das(os) associadas(os), permitiu diagnosticar fragilidades no 

processo de trabalho tais como: das(os) trinta e quatro associadas(os), dez são analfabetas(os) , quinze possuem 

escolarização até segundo ano, três possuem escolarização até o quarto ano, cinco possuem escolarização até o 

quinto ano  e um(a) possui escolarização até o oitavo ano, não constam associadas(os) com escolarização 

superior ao Ensino Fundamentel; grande rotatividade de associadas(os), ausência de instituições de cuidados na 

proteção para o trabalho como luvas e roupas que impeçam a contaminação com resíduos infectantes; 

dependência de colaboradores externos para a organização das finanças da Associação: fluxo de caixa, 

pagamentos, ganhos e perdas. Assim, propõe-se um currículo que contemple as questões ambientais, dada a 

natureza do trabalho na reciclagem de resíduos sólidos, escolarização básica e profissionalização.  

 
 
 


