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RESUMO

Sabe-se que a pesquisa, extensão e educação, como um todo é um processo contínuo e permanente, e que pode ser desenvolvido com e para 
membros da sociedade, no qual valores tais como respeito, cidadania, ética, direitos humanos só podem ser adquiridos através das diversas 
relações sociais. Com esse objetivo, de fomentar mais uma forma de relação social, propõem-se o Projeto de Pesquisa Universitária 
“Fundamentos de Cidadania e Direitos Humanos para Catadores de Material Reciclável”, que são indivíduos que se encontram em situação de 
vulnerabilidade e risco social elevados no município de Fortaleza, e com o objetivo de minimizar essa situação social, pretende-se articular com as 
associações específicas e com os órgãos públicos municipais afetos a essa atividade, a realização de palestras a serem ministradas nos espaços 
praticados pelos Catadores de Resíduos Sólidos, como por exemplo: os Ecopontos e demais Redes envolvidas e espalhados pela cidade de 
Fortaleza, através de exposições orais, painéis, cartilha explicativa e palestras, como metodologia mais adequada a esse público. Isso tudo com 
vistas a auxiliar na formação cidadã e em direitos humanos desses indivíduos e assim minimizar a situação de risco social em que se encontram.  
Para tanto, dividiu-se o projeto em três etapas: na primeira, diálogo e entrevistas com os atores sociais, cooperativas/associações  e órgãos 
públicos; segunda etapa, elaboração de das exposições orais, painéis e de uma cartilha explicativa aos sobre a temática de direitos humanos, 
tendo como nortes a Declaração Universal Dos Direitos Humanos e a Constituição Federal; a terceira etapa, realização das palestras e 
apresentação de painéis, com a aplicação ao final de questionário avaliação a ser preenchido pelo público alvo, como forma de verificação dos 
resultados. O projeto pretende também promover uma troca contínua de experiências entre os professores, acadêmicos e os demais 
envolvidos.Tendo já como resultados parciais que os maiores enfrentamentos relatados pelos catadores de resíduos sólidos, se concentram em 
dois pontos, um deles se referem a valorização e importância de sua atividade laboral no âmbito social, o que afeta tanto ao tratamento 
preconceituoso aos mesmos e seus familiares, e no segundo ponto identificou-se a vulnerabilidade econômica-financeira que sofrem, pois não 
possuem nenhum apoio institucional ou governamental, e portanto se não trabalham por qualquer motivo, como motivos de saúde, não recebem 
nenhuma remuneração, que normalmente é a única ou principal remuneração da família, e sem um salário mínimo não há como se propiciar 
dignidade a si e para sua família.
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