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. 

Bolsa  
PROBIT 

FAPERGS  

OBJETIVO METODOLOGIA 
 

O estudo vincula-se ao Projeto de Capacitação e Apoio às Atividades dos Catadores Informais do Município de 

Caxias do Sul, que objetiva “estruturar e integrar a rede de reciclagem do município de Caxias do sul, por meio 

de ações de apoio técnico e capacitação continuada de catadores de rua, visando a geração de renda e 

redução das desigualdades sociais.” Responde à meta de “sensibilizar a população sobre a importância da ação 

do catador informal”. Trata-se de um estudo qualitativo. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

CONCLUSÕES 

Utilizou-se de pesquisa bibliográfica sobre: estigma em Goffman 

(2012); construção histórica da profissão de catador e do seu 

objeto de trabalho em Juncá (2004) e em Araújo (2012). A partir 

das bibliografias, construiu-se quadros com categorias analíticas. 

Além disso, utilizou-se de dados sobre as dificuldades dos 

catadores, advindas de entrevistas realizadas com 169 deles, na 

pesquisa “Atividades Laborais de Catadores e Recicladores de 

Caxias do Sul: Impactos na Vida e na Qualidade Ambiental” 

(2012-2015).  

Objetiva-se, por meio deste estudo, refletir 

sobre a construção histórica do estigma 

atribuído aos catadores de resíduos 

sólidos e do objeto do seu trabalho 

enquanto forma de reflexão sobre as 

atitudes preconceituosas e depreciativas 

por parte da sociedade para com estes 

atores. 

 

Considerando que: 

 

          O conceito de lixo foi histórica e socialmente construído, passando de algo com o que se convivia em 

tempos medievais, para significados como imundície, sujidade e escória (ARAÚJO, 2012); 

 

           A sociedade não considera o ambiente do lixo como ambiente de trabalho, sendo este “[…] espaço das 

sobras e restos, do que é inútil e até mesmo perigoso”(JUNCÁ, 2004, p.73); 

 

          Constituíram-se histórica e socialmente significados acerca do lixo, atribuindo-se um estigma tanto ao lixo, 

como aos catadores, estigma de “pessoa marcada, ritualmente poluída, que devia ser evitada, especialmente 

em lugares públicos”(GOFFMAN, 2012, p.11), conferindo uma categoria a estas pessoas e dificuldades. 

 

 

Dificuldades referidas pelos catadores: 10% o relacionamento com a sociedade; 16 % a incompreensão das 

outras pessoas; 23% a baixa remuneração; 33% o material segregado incorretamente e/ou falta do mesmo; 

37% a falta de reconhecimento/valorização das outras pessoas.  

Portanto, entende-se que as atitudes depreciativas 

da sociedade e as dificuldades encontradas pelos 

catadores advêm de um processo de construção 

histórica e socialmente, acerca do que se alcunha 

lixo. 
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