Foto Notícia

Pesquisa De Campo Exploratória Em Moçambique
No mês de abril de 2011 a especialista da
WIEGO visitou a lixeira de Hulene na
cidade de Maputo em Moçambique. A visita
teve como objetivo realizar uma atividade
de grupo focal com os catadores da lixeira
como parte do Programa Regional da África,
coordenado por Melanie Samson. Este grupo
focal complementa o estudo exploratório
realizado pelos consultores Charlotte Allen
e Elísio Jossias cujo objetivo principal
foi fazer um mapeamento da situação do
manejo de resíduos sólidos em Maputo, da
situação referente à inclusão de catadores e da
existência de grupos organizados de catadores
naquela cidade. Este mapeamento exploratório
tem como foco identificar a situação local em
termos do que existe e qual o potencial para
futuros processos de organização de catadores
locais através de intercâmbios com catadores
organizados de outros países.

Cerca de 21 catadores participaram
do grupo focal e dividiram com
a especialista informações sobre
sua condição de vida e trabalho
a partir de técnicas de pesquisa
participativa utilizadas na sessão.
Confrontados com duas fotos
distintas, uma de uma lixeira
e outra de uma cooperativa, os
catadores identificaram quais
eram as diferenças principais da
condição de trabalho vivenciadas
pelos dois distintos grupos
de trabalhadores das fotos e
por que as condições eram
melhores em uma das fotos. Os
catadores atribuíram ao poder da
organização coletiva as melhores
condições desfrutadas pelos
catadores da foto da cooperativa.

Informações sobre grupos
organizados de catadores na
cidade foi coletada com os
participantes do grupo focal.
Ao final da sessão, os catadores
manifestaram interesse em
conhecer mais sobre organização
de catadores em outras partes do
mundo. A visita de campo foi
encerrada com uma visita à frente
de trabalho da lixeira de Hulene
a convite dos participantes que
mostraram para a especialista da
WIEGO como funciona a divisão
do trabalho na área.

Após a visita a Hulene a especialista
visitou a cooperativa Recicla que
funciona num unidade próxima à
lixeira. Este grupo conta com cerca
de 20 cooperados que trabalhavam
na lixeira de Hulene e foi criada
a partir do suporte recebido por
várias organizações entre elas, a
LVIA, Cáritas, GTZ/AGRESU.

Aos catadores de Hulene e da cooperativa Recicla,
um MUITO OBRIGADA pela acolhida.
Sonia Dias (WIEGO)
Informações úteis:
www.redrecicladores.net
www.cidadesinclusivas.org
www.mncr.org.br

