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Este trabalho está vinculado ao projeto “Catadores de resíduos: de papeleiros a protetores ambientais”.
O objetivo desta publicação é comparar o conceito de democracia para as diferentes correntes
sociológicas, visando em segundo momento identificar qual a percepção de democracia que têm os
catadores pioneiros na construção e reconhecimento de sua profissão na cidade de Caxias do Sul. Isto se
deu por meio de pesquisa bibliográficaa partir de textos dos autores Atílio Boron, Robert Dahle Wanderley
Guilherme dos Santos. A organização, análise e interpretação dos dados tiveram como referência a
análise de conteúdo. Para Robert Dahl (2001), a democracia é um sistema político que estabelece a
participação efetiva do povo nas decisões do Estado. Logo, a democracia ideal presume a igualdade
política, o entendimento esclarecido e o controle do programa de planejamento do governo; por outro
lado, Atilio Boron (1994) entende como democracia o conjunto de medidas que visam proporcionar a
igualdade e liberdade efetiva dos cidadãos, realizando uma reforma diante das injustiças do capitalismo,
ao passo serve de transição para o socialismo; por derradeiro, Wanderley Guilherme dos Santos (1998)
compreende que os sistemas democráticos são formas políticas que “vem de cima”, poisestão
corriqueiramente atreladas as mudanças estruturais que o capitalismoimpõe ao corpo social. Neste
ponto, a democracia deve ser analisada em conjunto com os aspectos ideológicos de seus operadores e
com as posturas institucionais dos órgãos que tem a função de exercê-la. Os autores convergem no ponto
de que a democracia é uma forma de governamentabilidade política adotada por meio de fatores
jurídicos e operada pelas instituições específicas de cada nação. Porém, divergem no que se refere à
aplicação concreta deste instituto, principalmente nos fatores a ela decorrentes, como é o caso da
premissa da igualdade. Neste sentido, entende-se que o conceito de democracia deve ir além da mera
representação política, merecendo atenção na garantia de direitos essenciais à uma sociabilidade plena,
de forma a alastrar as condições materiais para o exercício da vida política, possibilitando a transição
para um sistema socioeconômico mais inclusivo e, consequentemente, mais democrático.Este material
servirá como subsídio para desenvolver o objetivo de identificar a percepção de democracia que têm os
catadores que foram pioneiros no movimento de reconhecimento da profissão na cidade de Caxias do Sul.
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