
Determinantes e condicionantes no acesso à educação dos 

catadores(as) em Caxias do Sul

Sigla do projeto: CRPPA

Autores: Pâmela Martins Rodrigues, Ana Maria Paim Camardelo.

INTRODUÇÃO

NEPPPS
BIC-UCS

- O tema apresentado trata-se da temática determinantes e condicionantes sob a

ótica do Art. 3º da Lei 8080/90 e sob os direitos sociais expostos no Art. 6º da

Constituição Federal de 1988;

- O Art. 3º da Lei 8080/90, dispõe que a saúde tem como fatores determinantes e

condicionantes “a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o

trabalho, a renda, a educação, o transporte, entre outros [...]”;

- No Art. 6º da Constituição Federal de 1988 expõe que “são direitos sociais a

educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a

segurança entre outros [...]”;

- Tais elementos, quando não atendidos em função das desigualdades socias,

dificultam ou até mesmo inviabilizam o acesso à educação.

OBJETIVO

- Identificar os determinantes e condicionantes que impactam diretamente na

evasão escolar dentro do período preestabelecido dos estudos, bem como as

dificuldades de retorno ao ensino após adulto dos catadores(as) em Caxias do Sul.

METODOLOGIA

- Procedeu-se a abordagem da revisão bibliográfica acerca do tema;

- Realizou-se análise de conteúdo das entrevistas com os catadores(as)

vinculados às Associações de Reciclagem de Caxias do Sul, concretizadas pelos

pesquisadores dos projetos “Catadores de resíduos: de `papeleiros´ a agentes

ambientais”, financiado pelo CNPq e “Diagnóstico acerca da imagem social dos

catadores de resíduos sólidos urbanos no município de Caxias do Sul-RS”;

- Para a análise de conteúdo definiu-se como categoria as perspectivas dos

catadores(as) no acesso à educação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Verificou-se enquanto resultados preliminares que há uma série de impasses

que tecem as relações entre os catadores(as) com o ambiente escolar:

Figura 1 – Fatores determinantes e condicionantes no acesso a educação.

Fonte: Elaborado pelas pesquisadoras (2020).

- A vulnerabilidade econômica e social em que se encontravam as famílias destes

catadores(as) quando eram crianças e adolescentes foi um dos motivos levou a

evasão do ambiente escolar, a fim de dedicar mais tempo ao trabalho;

- A importância das características familiares na chance de progresso escolar é

considerado como um dos principais fatores responsáveis pela “manutenção do

ciclo intergeracional de pobreza. (LEON; MENEZES-FILHO; 2002);

- Agora adultos, mesmo com programas como o Educação de Jovens e Adultos –

EJA, encontram dificuldades de acessá-los, por não levarem em conta as

particularidades da própria atividade profissional que executam, a exemplo da

fala “[...] eu mesmo terminei no NEEJA, no EJA, mas eu trabalho o dia inteiro

num esforço tremendo, aquele esforço que chega a noite e não quer ir pra

escola, infelizmente [...]”(entrevistado E).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

- Os determinantes e condicionantes do acesso à educação destes profissionais está

atrelada a condição de vida e do trabalho que exercem;

- À medida que esta profissão for reconhecida tanto economicamente, quanto

socialmente, será possível estabelecer esse acesso de forma mais favorável, e

efetiva.
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