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Resumo
Este estudo nasce dentro da discussão sobre o direito à cidade, refletido na
gestão de resíduos sólidos urbanos nas favelas cariocas como um dilema
social.
Através da construção de um panorama atual sobre a produção de Resíduos
Sólidos Urbanos (RSU), articulado com a componente histórica do acesso aos
serviços públicos dentro das favelas cariocas, torna-se evidente a necessidade
de se refletir sobre a dimensão econômica, social e política da gestão dos
comuns nestes territórios.
A aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) em 2010,
possibilitou a inovação institucional que, frente à insuficiência histórica de
investimentos do Estado e do mercado formal, contribui para uma melhoria da
qualidade ambiental das favelas.
Assim, a presente abordagem teórico-metodológica pretende analisar quais os
determinantes que incentivam a ação coletiva para a gestão dos comuns, e
participam das mudanças locais, tendo em conta a existência de uma
necessidade de estruturas de governança multinível e policêntricas.
Atividades realizadas
A início das atividades deu-se em maio de 2018, e portanto apresentar-se-á
neste relatório parcial o andamento referente a 6/12 meses de trabalho.
Atividade 1: Planejamento da pesquisa. Identificação dos territórios de
trabalho para marcação de entrevistas a lideranças locais e representantes
institucionais;
Atividade 2: Atualização do referencial teórico desenvolvido durante a tese de
doutorado; Revisão do estado da arte;
Atividade 3: Preparação e apresentação de conferência intitulada “A gestão de
Resíduos Sólidos Urbanos nas favelas cariocas como um dilema social sujeito
à ação coletiva”, no âmbito dos seminários do Laboratório de Estudos Urbanos
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e Sócioambientais do Departamento de Serviço Social da Pontifícia
Universidade Católica (Campus Rio de Janeiro). Atividade realizada no dia 18
Junho das 15h às 17h;
Atividade

4:

Desenvolvimento

de

duas

publicações

referente

à

complementação do resultado de pesquisa obtido durante o doutorado e que
se insere na mesma linha de pesquisa do projeto;
Opções já exploradas como possíveis períodicos indexados onde será
submetido o artigo, que já se encontra em fase final de revisão:
-

Ecological Economics – A1

-

Revista Iberoamericana de Economica Ecológica – B2

-

World Development – A1

-

Waste Management – A1

-

Revista Econômica - B2

-

Capitalism, Nature and Socialism

Atividade 5: Finalização do processo de co-orientação de dissertação de
mestrado em Economia do Programa de Pós-Graduação em Economia da
Universidade Federal Fluminense (PPGE/UFF). A defesa da dissertação foi
realizada em 14 de setembro de 2018.
Atividade 6: Exercício da atividade docência como Professora responsável na
Graduação pela Disciplina IH 513 do Instituto de Ciências Humanas e Sociais,
do

Departamento

de

Desenvolvimento,

Agricultura

e

Sociedade,

da

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, denominada Introdução à
Sociologia das Sociedades Agrárias-ISSA.
A atividade envolve a preparação de aulas de duas horas semanais para duas
turmas distintas, aplicação e correção de provas, correção de trabalhos de
grupo e atividades em sala de aula, além de atividades administrativas. Esta
atividade é referente ao segundo período curricular de 2018 (agosto a
dezembro de 2018).
Atividade 7: Preparação e apresentação de aula aberta no Programa de PósGraduação em Justiça Administrativa da Universidade Federal Fluminense
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(Campus de Niterói-RJ), no âmbito da disciplina de Economia e Judicialização
das Políticas Ambientais, intitulada “O papel da Economia Ecológica e da
Ecologia Política nos conflitos envolvendo Injustiça Ambiental”. Atividade
realizada em 18 de outubro de 2018.
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