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Resumo 

 

Desde 2015, algumas acadêmicas do curso de Pedagogia da Faculdade de Educação 
da Universidade de Passo Fundo desenvolvem ações de alfabetização de adultos 
junto ao COAMA, Cooperativa de Catadores Amigos do Meio Ambiente. A Fundação 
Universidade de Passo Fundo possui convênio com essa cooperativa para fins de 
coleta de resíduos recicláveis no campus I, localizado na Rodovia BR 285, Km 292,7, 
S/n – Bairro São José, no município de Passo Fundo/RS. A partir do convênio firmado, 
percebeu-se dificuldades das catadoras na identificação das placas orientadoras 
existentes no campus da UPF, o que resultou na organização de um projeto de 
extensão. Inicialmente, foram ministradas aulas de alfabetização e realizadas algumas 
atividades de gestão dos resíduos, porém, ao longo do trabalho realizado nos dois 
primeiros anos, foram percebidas outras necessidades e incluídas outras ações, como 
atividades de pós-alfabetização e arteterapia. O presente texto tem por objetivo 
apresentar alguns resultados do trabalho desenvolvido no projeto de extensão “A 
leitura do mundo e da palavra no galpão da COAMA”, o qual está inserido no 
programa de extensão da UPF denominado Comunidades Sustentáveis, vinculado ao 
CCTAM – Centro de Ciências e Tecnologias Ambientais da UPF.  
 
Palavras-chave: Catadores – alfabetização – extensão universitária – meio ambiente. 
 

Introdução 

 
A Fundação Universidade de Passo Fundo possui convênio com a COAMA – 

Cooperativa de Catadores Amigos do Meio Ambiente, para coleta dos materiais 

recicláveis produzidos no Campus I da Universidade de Passo Fundo. A partir de 

2015, foi criado um projeto de extensão universitária, desenvolvido nesse galpão, 

denominado “A leitura do Mundo e da palavra no galpão da COAMA”. Esse projeto 

tem por objetivo geral desenvolver atividades interdisciplinares que promovam 

autonomia das catadoras de materiais recicláveis, junto à Cooperativa de Trabalho 

Amigos do Meio Ambiente – COAMA, bem como realizar atividades de alfabetização e 

pós-alfabetização, facilitando as condições de trabalho de coleta, através de práticas 

de leitura, dentre elas as placas orientadoras.  

A meta do projeto é eliminar o analfabetismo no galpão e estruturar a 

continuidade dos estudos desses sujeitos, em parceria com o Núcleo de Estudos em 

Educação de Jovens e Adultos - NEEJA, através da realização de provas do supletivo. 
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 No ano de 2017 houve o envolvimento 12 famílias de catadores, sendo que 

80% das participantes são mulheres. O GALPÃO DA COAMA está localizado na Rua 

Havaí, 99 - Bairro Popular, próximo a rodoviária e hospital municipal de Passo Fundo, 

estado do Rio Grande do Sul. 

O presente texto objetiva apresentar algumas reflexões sobre as atividades 

interdisciplinares realizadas, bem como alguns resultados obtidos nesse projeto de 

extensão universitária.  

 

Diagnóstico 

 

A cidade de Passo Fundo está situada na região Norte do Rio Grande do Sul, 

com uma população de aproximadamente 200 mil habitantes, predominantemente 

urbana, com uma alta produção de resíduos sólidos. Essa temática é preocupante e 

as ações realizadas ainda não demonstram uma melhora nos encaminhamentos 

inerentes ao contexto, havendo, portanto, necessidade de qualificação do trabalho 

realizado. O município de Passo Fundo, no ano de 2007, produzia cerca 110 

toneladas de resíduo/dia. Em 2016, houve um aumento no índice de 36%, chegando-

se aproximadamente à produção de 150 toneladas de resíduo/dia, número que 

significa uma produção de 800g/dia de resíduo por pessoa (FORTUNA, V.; 

FOSCHIERA, E. M.). 

Por outro lado, na nossa cidade, existem Cooperativas de catadores 

organizadas a partir das ações do projeto Transformação. São elas: a Cooperativa 

Amigos do Meio Ambiente – COAMA; a Associação de Recicladores Esperança da 

Vitória – AREVI; a Cooperativa de Trabalho dos Recicladores do Parque Bela Vista – 

RECIBELA; e a Cooperativa de Trabalho dos Recicladores da Santa Marta – 

COOTRAEMPO. Essas entidades envolvem em torno de 80 famílias de 

associados/cooperados, que trabalham diretamente com a reciclagem, sendo esta a 

única fonte geradora de trabalho e renda. 

Essas famílias vivem em condições de dificuldade financeira, bem como a 

margem dos benefícios oferecidos pelas políticas públicas, em especial as que 

envolvem a saúde e educação. 

 

Procedimentos metodológicos 

 

A partir das constatações acima descritas, estão sendo desenvolvidas, desde 

2015, ações de extensão universitária no galpão da COAMA, cuja concepção 
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metodológica parte de ações emancipatórias, buscando autonomia e cidadania dos 

sujeitos envolvidos nos processos realizados, sejam eles catadores ou bolsistas. O 

trabalho exige planejamento coletivo, organização, sistematização e avaliação 

permanente. Fundamenta-se teórico e metodologicamente nas políticas públicas, em 

especial na Política Nacional de Resíduos Sólidos e nas propostas descritas nos 

documentos da Agenda 21, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), e 

Agenda 2030. 

 

A Agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta 
e para a prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz universal 
com mais liberdade. Reconhecemos que a erradicação da pobreza 
em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, 
é o maior desafio global e um requisito indispensável para o 
desenvolvimento sustentável. (ONU/UNIC Rio de Janeiro 2015) 

 

Nesse sentido, são realizadas atividades didático-pedagógicas para 

alfabetização de adultos e preparação para as provas do supletivo, com freqüência 

semanal, com duração de uma ora, aos sábados pela manhã. E também, ocorrem 

oficinas de arteterapia, nas segundas-feiras à tarde, com duração de uma hora e meia, 

para promoção da autonomia e cidadania. 

Essas atividades são desenvolvidas numa proposta interdisciplinar, com a 

presença de bolsistas dos cursos de pedagogia, artes visuais, odontologia, design da 

moda e engenharia ambiental. 

Outras ações estão sendo pretendidas para 2018, para potencializar o que vem 

sendo realizado. Uma delas é a qualificação dos espaços do galpão e melhoria no 

acondicionamento dos materiais, bem como o levantamento do material armazenado e 

as suas quantidades, a partir da tabulação dos dados em planilhas de forma periódica. 

Busca-se, ainda, ampliar a renda mensal das famílias.  

 

Programa de Extensão “Comunidades Sustentáveis” 

 

O projeto “A leitura de mundo e da palavra no galpão da COAMA” integra o 

programa de extensão “Comunidades Sustentáveis”, que tem como objetivo geral 

promover a educação socioambiental, por meio do envolvimento das diferentes áreas 

do conhecimento, unificando ações de ensino, pesquisa e extensão, no sentido de 

desencadear processos de reflexão e superação de problemas que envolvem a 

comunidade universitária (interna) e a comunidade local (externa), visando a 

sustentabilidade, a autonomia e a inclusão dos sujeitos.  
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Para tal, este programa se concentra em temas que envolvem: educação e 

gestão socioambiental, especialmente quanto à valorização de resíduos sólidos, 

disposição adequada de rejeitos, estímulo à adoção de padrões de consumo 

sustentáveis; educação e segurança alimentar e nutricional; uso de materiais 

recicláveis para a expressão artística como forma terapêutica no resgate e 

manutenção da auto-estima; a abordagem de jovens e adultos mais conscientes de 

seus direitos e responsabilidades socioambientais.  

Assim, o programa “Comunidades Sustentáveis” dialoga com a Política 

Nacional de Educação Ambiental (PNEA) do Brasil, que apresenta a educação 

ambiental como um componente essencial e permanente da educação nacional, e que 

deve estar presente em todos os níveis e modalidades do processo educativo de 

caráter formal e não formal. O programa, também, dialoga com outras políticas 

públicas brasileiras, no caso desse projeto na COAMA, com a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305/10.  

Sendo coordenado pelo CCTAM/UPF, o programa conta com o envolvimento 

de vários cursos de graduação oferecidos pela UPF (Química, Ciências Biológicas, 

Engenharia Ambiental, Jornalismo, Artes Visuais, Pedagogia, Design Moda, 

Agronomia e Nutrição), com a participação ativa de professores, técnicos 

administrativos e acadêmicos (bolsistas de extensão Paidex). Além disso, 

representantes de setores específicos da UPF também colaboram com as ações do 

programa, como o setor de Saneamento Ambiental (SSA), e, ainda, com o apoio da 

Vice Reitoria e Divisão de Extensão e Assuntos Comunitários (VREAC). 

Por se tratar de um programa de extensão, o programa “Comunidades 

Sustentáveis” envolve ainda a participação de integrantes de diversas instituições 

parceiras locais e regionais, sendo elas: Agenda 21 Local – Passo Fundo, Assembleia 

Permanente pela Preservação Ambiental (APPA), Cáritas Arquidiocesana, Centro de 

Tecnologias Alternativas Populares (CETAP), Centro Juvenil Mericiano (CEJUME), 

Cooperativa Amigos do Meio Ambiente (COAMA), Fórum Regional de Economia 

Popular Solidária (FREPS), Fundação Beneficente Lucas Araújo, entre outras. Nesse 

projeto, em especial, possui parceria com o Projeto Transformação e a Sala Futura. 

 

Extensão universitária no galpão de catadores 

 

Alfabetizar adultos é um processo de trabalho que exige um olhar sensível e 

compreensivo dos envolvidos, pois estes sujeitos carregam consigo, nas suas 

trajetórias de vida, traços de exclusão social, de direitos violados, e, portanto, 
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diferentes formas de compreender o mundo. Nesse sentido, é essencial que os 

educadores, nesse caso as bolsistas e professores extensionistas, compreendam toda 

dinâmica que vai permear os mecanismos de ensino e aprendizagem, em especial as 

relações entre educador e educando.  

As atividades no galpão da COAMA são desenvolvidas todos os sábados, das 

9 horas até às 11 horas, envolvendo bolsistas do curso de Pedagogia. Nas aulas de 

alfabetização participam três catadoras na faixa de 45 a 50 anos. Nas aulas de pós 

alfabetização, participam 8 catadoras, nas faixas de 19 a 50 anos. Destas, algumas 

freqüentaram até o quarto ano do Ensino Fundamental, e outras já possuem 

certificação até o nono ano, necessitando de apoio para realização do Ensino Médio. 

As atividades de arteterapia são desenvolvidas nas segundas-férias à tarde, das 16 

horas até as 17 horas e 30 minutos, contribuindo para os processos de alfabetização e 

certificação dos envolvidos. Cada ação do projeto ocorre apenas duas vezes por 

semana (sábados e segundas-feiras), durante uma hora, devido ao desconto no 

salário dessas catadoras. Portanto, mais tempo destinado para as aulas, traz como 

conseqüência menos renda para os cooperados no final de cada mês.  

A necessidade de pertencer a um grupo e de constituir uma identidade social 

perpassa pelo ato do ler e escrever, pois é uma das garantias de cidadania e de 

participação social. A vontade de apreender a ler é imensa, no que se refere a essas 

senhoras da COAMA. Buscando, então, contemplar esse desejo de superação de 

etapas perdidas, são realizadas atividades pedagógicas, planejadas a partir da 

realidade dessas mulheres catadoras, possibilitando envolvimento com o ato da 

escrita e promovendo espaço de autonomia.  

Segundo o educador Paulo Freire, “ensinar não é transferir conhecimento, mas 

criar possibilidades para a sua produção ou sua construção” (1996, p.21). Portanto, 

ensinar no galpão é garantir que as catadoras possam participar da construção da sua 

aprendizagem. Desta maneira, as educadoras criam situações em que todos os 

envolvidos são desafiados a integrar as suas compreensões e vivências nas 

atividades desenvolvidas.  

Destaca-se a importância de considerar o saber do educando adulto, pois 

diferentemente das crianças que estão em fase de desenvolvimento cognitivo, 

intelectual e social, que dependem do input que recebem do meio na qual estão 

inseridas para iniciar a aprendizagem, os adultos já possuem estes conhecimentos 

e/ou já tem suas descobertas. Esses sujeitos já são letrados mesmo que ainda não 

saibam ler e escrever.   
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O método de alfabetização escolhido utiliza jogos, produção de textos, 

dinâmicas, espaços de reflexão, palavras que envolvam as questões de emancipação 

de mulheres, bem como textos e atividades sobre o cotidiano na cooperativa. As 

atividades buscam oportunizar espaços de reflexão, capazes de desafiar as 

educandas cognitivamente, no sentido de que possam pensar e repensar suas ações 

referentes ao trabalho na cooperativa, bem como incluir sugestões de atividades e 

assuntos de interesse do grupo. A escolha dessa forma de desenvolvimento das 

ações resulta numa troca de conhecimentos sem a presença de hierarquias, e 

possibilitando que o educador e o educando decidam juntos os rumos de todo o 

processo a ser realizado.  

Essas atividades se complementam e são potencializadas nas ações 

desenvolvidas nas oficinas de arteterapia, pois, além da aprendizagem da leitura e 

escrita, são realizadas práticas de sensibilização para auto-estima.  

Nesse sentido, as ações que ocorrem no galpão da COAMA proporcionam, aos 

envolvidos, em especial ao grupo de extensionistas, muitas reflexões e aprendizagens 

sobre esses processos e vivencias, e, ao mesmo tempo, exige planejamento das aulas 

de forma diferenciada e flexível. Como conseqüência dessa interação, todos ensinam 

e todos aprendem. Para Freire “quem ensina também aprende ao ensinar, e quem 

aprende ensina ao aprender” (1997, p.25), ou seja, o conhecimento é concebido por 

ambas as partes.  

 

Algumas considerações sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

 

A educação básica de adultos no Brasil teve início a partir da década de 30, 

período em que a sociedade passava por grandes transformações. A Constituição de 

1934 estabeleceu a criação de um Plano Nacional de Educação (PNE), que indicava 

pela primeira vez a EJA como dever do Estado, incluindo em suas normas a oferta do 

ensino primário integral, gratuito e de frequência obrigatória extensiva para adultos.  

Na década de 60, com a autorização do Ministério da Educação, foi 

implantando o Sistema proposto por Paulo Freire, em nível nacional, no qual a 

alfabetização e a humanização andavam juntas, ou seja, educação libertadora e 

educação funcional. Freire elaborou uma proposta de alfabetização de adultos que 

chamamos de conscientizadora, cujo princípio básico pode ser traduzido numa frase 

sua, que ficou célebre: “A leitura do mundo precede a leitura da palavra” (2001). Para 

o autor a alfabetização consistia em se trabalhar com o vocabulário dos próprios 

alunos e do meio em que vive e com materiais concretos.   
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O método Paulo Freire não ensina a repetir palavras, não se restringe 
a desenvolver a capacidade de pensá-las segundo as exigências 
lógicas do discurso abstrato; simplesmente coloca o alfabetizando em 
condições de poder re-existenciar criticamente as palavras de seu 
mundo, para, na oportunidade devida, saber e poder dizer a sua 
palavra. (FREIRE 1987, p. 7) 

 

A EJA é uma modalidade de ensino específica para pessoas que não tiveram 

oportunidade de estudar no tempo certo. Sendo assim, o trabalho realizado com esse 

público exige que os envolvidos se adaptem à realidade, utilizando conteúdos 

diversificados, contribuindo para que esses sujeitos possam pensar, discutir e 

solucionar os problemas relacionados ao seu cotidiano. 

 

O trabalho com educação popular exige compromisso com as 
mudanças, através de um trabalho de ação-reflexão-ação sobre o 
contexto que o educando está inserido, a partir de um profundo 
respeito aos seus saberes, à sua cultura, ao modo de interpretá-la e 
intervir no sentido de sua transformação. (Gehrke apud FREIRE, 
2003, p.14) 

 

Portanto, o adulto não precisa desenvolver o processo de leitura e escrita como 

a criança quando ingressa no espaço escolar, pois ele produz sua própria cultura, seu 

modo de agir e pensar, trazendo consigo sua experiência de mundo, que também é 

um conhecimento que precisa ser considerado e potencializado nos processos 

escolares.  

 

Alguns resultados obtidos 

 

No início das atividades desenvolvidas no galpão da COAMA, imediatamente 

foi possível perceber a presença de pessoas desmotivadas, desprovidas do desejo de 

sorrir, e fortemente fragilizadas pela situação econômica e social na qual estavam 

inseridas. A tarefa a ser realizada era alfabetização e pós-alfabetização de mulheres 

catadoras, que tinham o desejo de compreender placas indicadoras no campus da 

UPF, facilitando assim o trabalho de coleta dos resíduos recicláveis. 

Diante das primeiras percepções e com objetivo de melhorar a relação de 

trabalho, decidiu-se sobre a necessidade de ajudar no resgate de identidade e auto-

estima desses seres humanos. Para tanto, a primeira ação foi aproximação junto a 

elas, através de um abraço e reconhecendo as histórias que cada uma carregava ao 

longo de suas vidas. Para melhor conhecimento de quem eram essas mulheres 
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catadoras, estabeleceu-se uma parceria com o curso de artes visuais, integrando as 

aulas de alfabetização e pós-alfabetização com as atividades de arteterapia.  

Assim, além do trabalho de alfabetização que acontecia aos sábados pela 

manhã, foram desenvolvidas atividades integradas nas segundas-feiras de tarde, para 

que juntas, catadoras, professoras e bolsistas, pudessem buscar as identidades 

perdidas e reafirmar a importância de todos os envolvidos no projeto, independente da 

função desempenhada.  

Entre as diversas atividades desenvolvidas, podemos citar uma em que foi 

utilizado papel manteiga, cujo ato de amassar produziu marcas, e possibilitou a 

reflexão sobre as cicatrizes deixadas pelos fatos cotidianos que causam sofrimento. 

No decorrer das ações, foram sendo percebidos alguns sonhos e vontades das 

catadoras, como da Dona Antoninha, que gostaria de conhecer seu ídolo, o repórter 

Lucas Cidade, funcionário de uma rádio local, a Rádio Uirapuru. Nesse sentido, a 

partir dessas falas, houve uma mobilização para realização desse sonho, 

possibilitando o encontro dela com o seu ídolo. Junto com essa atividade foi realizada 

a campanha de coleta de resíduos sólidos e a produção de uma edição do programa 

Uirapuru Ecologia, também dessa emissora, no galpão da COAMA.  

Essas ações estão possibilitando um olhar para outros direcionamentos, uma 

vez que se sentem ouvidas e seu trabalho valorizado. O resultado dessa nova 

interação repercute nas aulas de alfabetização, pois a relação estabelecida entre 

educador e educanda foi ampliada e fortalecida. Além da Dona Maria, que já está 

lendo e escrevendo, Dona Eva retornou para o banco escolar, o qual havia 

abandonado devido a sua necessidade de participar do culto que ocorre no mesmo 

horário da aula. E a Dona Rose, que se sentia incapacitada para aprender, também 

tem participado das aulas. O trabalho de sensibilização e auto-estima realizado nas 

atividades de arteterapia, bem como ajustes no horário da aula possibilitando 

participação no culto, possibilitaram que as três catadoras prosseguissem na sua 

caminhada da leitura da palavra.  

Outra área envolvida no projeto inclui as ações do curso de odontologia para 

tratamento dentário e colocação de próteses. E, também, junto ao hospital de olhos, 

atendimento para o restabelecimento da visão, facilitando os processos de 

aprendizagem. Os representantes do curso de odontologia, além do atendimento, 

também desenvolveram oficinas de higiene bucal, orientando os cooperados sobre os 

cuidados com os dentes, bem como distribuindo material para esse cuidado. A 

metodologia utilizada, nesse trabalho, foi uma roda de conversa na qual foi possível 

dialogar sobre os cuidados com a higiene bucal, com orientações e esclarecimentos 
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sobre doenças e ações de prevenção. Essa ação ampliou o conhecimento na área da 

biologia para as provas do supletivo. 

Nessa proposta interdisciplinar foram realizadas ações, também, com o curso 

de Design da Moda e o curso de Estética e Cosmética, nas quais foram trabalhados os 

conceitos de cuidado com o ser humano catador/catadora. Nesse sentido, foram feitas 

atividades de corte e pintura de cabelo e barba, serviço de maquiagem, elaboração de 

alguns modelos de roupas, possibilitando melhorar a imagem e a auto estima desses 

profissionais que trabalham com o destino correto dos nossos resíduos. O curso de 

Design da Moda tem incluído em diversas disciplinas e atividades de extensão, a 

preocupação com as questões que envolvem o tema sustentabilidade. 

Além das ações descritas, importante registrar a parceria realizada a partir de 

2017 com a Sala Futura e Meio Ambiente de Passo Fundo, cujo espaço está 

estruturado para receber grupos (de todas as idades), para fins educativos e 

informativos. A sala dispõe de materiais fornecidos pelo Canal Futura, com a presença 

de uma bolsista de extensão da UPF, responsável pelo monitoramento e organização 

das atividades desenvolvidas nesse espaço. Essa bolsista participa de dois 

importantes programas de extensão da UPF, o Programa Comunidades Sustentáveis 

e o Programa UniverCidade Educadora, ambos com ações integradas. O Canal Futura 

oferece maletas com conteúdos diferenciados como, por exemplo, Cidadania, Cultura 

Afro-Brasileira, Meio ambiente, Saúde, Juventude, Infância, Moradia entre outros 

temas. E, nas salas, são realizadas oficinas com o apoio de assessores do Canal 

Futura, que oferecem o uso de novas metodologias com os conteúdos trabalhados.  

Nas atividades de pós-alfabetização realizadas com as catadoras da COAMA, 

a ações da sala agem diretamente, realizando atividades com o uso de audiovisuais 

(vídeos da programação), cadernos com sugestões de atividades, kits temáticos com 

livros, além de vídeos e jogos para complementação dos conteúdos previamente 

programados. Nesse sentido, são realizadas oficinas com o intuito de interação dos 

sujeitos, para melhor compreensão da realidade, e sempre partindo de metodologias 

que contemplem as experiências vivenciadas pelo grupo.  

Portanto, no que diz respeito a escolarização, além das atividades de 

alfabetização, foram incluídas atividades e aulas para preparação das provas do 

supletivo, previstas para final de agosto de 2018. A grande maioria dessas meninas e 

avós cooperadas possui o sonho de certificação dos estudos, sendo que uma delas, 

inclusive, deseja fazer faculdade. O fato de não terem conseguido concluir seus 

estudos pelas dificuldades financeiras e necessidades de trabalhar desde muito 

jovens, não as impedem de sonhar com o retorno aos bancos escolares. 
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Por outro lado, essas mulheres, mesmo sem saber ler e escrever ou com 

pouco conhecimento acadêmico, demonstraram, para o grupo de trabalho da UPF, a 

importância do trabalho na preservação dos recursos naturais, através do destino 

correto dos resíduos produzidos pela população de Passo Fundo. 

 

Considerações finais 

 

As relações de ensino e aprendizagem só se tornam possíveis, dentro de uma 

compreensão global da realidade que estão inseridas. Todas as ações internas ou 

externas ao galpão promovem reflexões que tornam o processo de trabalho do 

educador mais consciente. E, isso exige planejamento pedagógico, capaz de atender 

as demandas trazidas até ele e dele até a sala de aula, e envolvendo não apenas o 

processo de alfabetização.  

A proposta metodológica do trabalho desenvolvido no galpão da COAMA 

possibilita aprendizagens para cidadania, para a participação social, para a 

valorização dos sujeitos, para a promoção da autonomia, sejam eles catadores, 

bolsistas, funcionários ou professores. Esse trabalho tem desafiado cotidianamente 

todos os envolvidos no projeto. 

As dificuldades que esses/essas profissionais da reciclagem apresentam são 

múltiplas, desde a motricidade, problemas de memorização e concentração no que diz 

respeito ao conhecimento acadêmico. Elas nunca estiveram num ambiente escolar, 

começaram a trabalhar muito cedo, constituir família, ter responsabilidades na 

infância. Portanto, além de estabelecer conexão com o ato de ler/escrever, é preciso 

trabalhar atividades que preencham lacunas que envolvem a falta de autoestima, 

cidadania, identidade e subjetividade, que interferem diretamente na aprendizagem.  

Porém, a partir das experiências vivenciadas foi possível perceber que apesar 

de semi-analfabetos e analfabetos esses seres humanos possuem muitos 

conhecimentos construídos a partir das suas vivencias no mundo, e que geralmente 

não são reconhecidos pela sociedade.  Essas mulheres não possuem habilidade para 

construir um artigo, da mesma forma que muitos mestres e doutores apresentam 

dificuldade para separar seus resíduos. Essas mulheres são carentes de muitas coisas 

e muitas aprendizagens, mas são mestres e doutoras em nos ensinar o destino correto 

dos resíduos, em como sobreviver numa sociedade com tamanha desigualdade social. 
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