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PSICOLOGIA E RELAÇÕES DE GÊNERO 

A constituição do sujeito excluído catador de material reciclável e a 
construção da sua cidadania  

Daiani Barboza1 

Este artigo se propõe a analisar a constituição do sujeito excluído — 
catador de material reciclável (M.R.) em Criciúma, no sul de Santa 
Catarina, buscando focalizar alguns aspectos acerca de seu movimento de 
impotência e/ou potência de ação na constituição da sua cidadania, temática 
tratada na minha pesquisa junto à linha de pesquisa “Práticas Sociais e 
Constituição do Sujeito” no Programa de Pós-Graduação em Psicologia — 
Mestrado em Psicologia, da Universidade Federal de Santa Catarina — 
UFSC. Cabe registrar que as reflexões apresentadas neste artigo pautam-se 
nos referenciais teóricos e metodológicos da Psicologia Social Comunitária. 
Comunidade é entendida aqui sob a ótica de Sawaia (1997), sendo concebida  

não como espaço físico, geográfico, ou étnico, mas como utopia. 
Espaço-tempo com qualidade de favorecimento do exercício de 
autonomia, onde as identidades tornam-se crioulas sem perder o 
sentido de si e do outro, para poder dispor de si para si e para o outro. 
(...) Ao se qualificar de comunitária a prática se volta à mediação 
entre a universalidade ético-humana e a singularidade do gozo 
individual e intersubjetivo e se propõe trabalhar o público no privado 
e o privado no público, bem como o pessoal como político e o 
político como pessoal (p.86).  

Trazer como foco de análise a dimensão da constituição da 
subjetividade do sujeito excluído, considerando e contextualizando o 
processo dialético da exclusão/inclusão, significa contribuir no campo da 
Psicologia, com a construção de uma práxis pautada na ética e na 
emancipação humana. Baseia-se também na busca da construção de uma 
ciência comprometida com a realidade social e com as transformações 
socioculturais, pois, conforme Santos (1989/2000), é preciso construir uma 
                                                 
1 Psicóloga, professora na UNESC e mestranda em Psicologia pela UFSC, junto a linha de 
pesquisa “Práticas Sociais e Constituição do Sujeito”. 
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ciência que se paute na linguagem do nosso cotidiano, que rompa com a 
dogmática da ciência positivista, dialogando com o mundo criticamente, 
com vistas a transformá-la. Segundo este autor, torna-se necessário  

transformar a ciência, de um objeto estranho, distante e 
incomensurável com a nossa vida, num objeto familiar e próximo, 
que, não falando a língua de todos os dias, é capaz de nos comunicar 
as suas valências e os seus limites, os seus objetivos e o que realiza 
aquém e além deles, um objeto que, por falar, será mais 
adequadamente concebido numa relação eu-tu (a relação 
hermenêutica) do que numa relação eu-coisa (a relação 
epistemológica) e que, nessa medida, se transforma num parceiro da 
contemplação e da transformação do mundo. Compreender assim a 
ciência não é fundá-la dogmaticamente em qualquer dos princípios 
absoluto ou a priori... Ao contrário, trata-se de compreendê-la 
enquanto prática social de conhecimento, uma tarefa que vai 
cumprindo em diálogo com o mundo e que é afinal fundada nas 
vicissitudes, nas opressões e nas lutas que o compõem e a nós, 
acomodados ou revoltados (Santos, 2000; p.13).  

Enfocar desta forma a temática da constituição do sujeito excluído 
implica romper com quaisquer concepções estáticas, dicotômicas, abstratas 
ou fetichizadoras acerca da exclusão e da constituição do sujeito. Portanto, 
torna-se fundamental compreender o processo histórico no qual a exclusão 
ocorre e quais as suas implicações nas relações que o sujeito constrói 
consigo mesmo e com os outros. Estudar seu movimento de enfrentamento 
da sua condição de exclusão ou de sua impotência para lutar na busca de 
formas de superação desta é de suma relevância para a Psicologia. Paugam 
(1999) em seus estudos sobre exclusão considera que a pobreza está sendo 
revestida de um status social estigmatizado e desvalorizado, sendo vítima 
de um processo de desqualificação social e vista como uma categoria 
homogênea, cuja concepção desconsidera a singularidade dos sujeitos e de 
suas histórias de vida. Para o autor,  

toda definição estática da pobreza contribui para agrupar, num 
mesmo conjunto, populações cuja situação é heterogênea, ocultando 
a origem e os efeitos a longo prazo das dificuldades dos indivíduos e 
de suas famílias (p.68).  

Dessa forma, conceber a heterogeneidade destes atores sociais é 
imprescindível nos estudos, nas pesquisas e nos diversos trabalhos com 
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excluídos, pois do contrário se consideraria a pobreza meramente como 
estatística e/ou massa homogênea.  

Cumpre dizer que meu trabalho de pesquisa junto aos catadores vem 
acontecendo concomitantemente com meu envolvimento no projeto Ação 
comunitária junto aos catadores de material reciclável — Desafios à 
construção da cidadania, da democracia e à inclusão social, desenvolvido 
interdisciplinarmente pelos departamentos de Administração, Direito, 
Engenharia Ambiental, Medicina, Psicologia e Cursos Sequências da 
Universidade do Extremo Sul Catarinense — UNESC, que é 
supervisionado pela sua Diretoria de Extensão e Ação Comunitária, no qual 
atuo na condição de coordenadora. O trabalho visa contribuir com a 
construção da cidadania dos catadores de material reciclável de 
Criciúma/SC em seus aspectos objetivos e subjetivos. Por meio da 
reconstituição de um processo cooperativo, mais especificamente, pretende-
se contribuir com melhorias nas condições de vida dos catadores de 
material reciclável. Para tanto, o projeto viabiliza a construção de espaços 
de encontro e diálogo junto aos catadores, fortalecendo os laços 
comunitários e enfatizando a ética, a democracia e a emancipação humana 
como referenciais fundamentais para a construção de uma cultura 
cooperativista. Evidencia-se o cotidiano como fundamental para a 
construção de outras formas de comunicação, pautadas no diálogo e na 
constituição de sujeitos abertos à alteridade, tendo em vista potencializá-los 
na busca por soluções para os problemas enfrentados. O trabalho 
desenvolvido está em consonância com as diretrizes do Movimento Nacional 
dos Catadores e o Programa Nacional “Lixo e Cidadania”, desenvolvido por 
iniciativa do UNICEF e que se iniciou em junho de 1999 com a campanha 
“Criança no lixo, nunca mais”, vinculada ao Fórum Nacional Lixo e 
Cidadania. O Programa Nacional “Lixo e Cidadania” tem por objetivo 
principal a erradicação do trabalho infantil, incentivando a organização dos 
catadores em associações e cooperativas, tendo em vista qualificá-las 
profissionalmente, bem como torná-las parceiros prioritários em programas 
municipais de coleta seletiva, o que facilitaria aos municípios a erradicação 
dos lixões e a recuperação ambiental das áreas degradadas (Abreu, 2001).  

No que se refere à configuração de um processo cooperativo, o 
enfoque adotado pauta-se nos referenciais construídos a partir do 
cooperativismo popular, que surgiu do movimento operário. Entende-se o 
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cooperativismo e as formas de associativismo popular não como espaços 
meramente institucionais, mas como espaços cotidianos de construção de 
práticas democráticas baseadas na ética, na solidariedade e na emancipação 
humana. Transcende a institucionalização e as estruturas formais, sendo 
respaldado na cotidianidade e na superação do individualismo, do 
particularismo e do autoritarismo que permeiam as relações cotidianas 
(Barboza, 2001). Nesse sentido, ao se falar em organizações cooperativas e 
associativistas, adotam-se as relações cotidianas como foco da análise para 
a compreensão da cidadania e da democracia. Portanto, a cooperação, a 
ética, a cidadania e a solidariedade não são concebidas aqui como formas de 
institucionalizar perspectivas de inclusão, mas consistem em um projeto 
político social voltado para a transformação das relações cotidianas e para a 
construção de uma sociedade plural, democrática e cidadã.  

Sobre as relações dos catadores com os processos cooperativos, cabe 
lembrar que os catadores de M.R. em Criciúma viveram uma experiência de 
“cooperação” anteriormente, que colaborou significativamente para a 
elaboração de referenciais negativos sobre o cooperativismo. A ex-
cooperativa, fundada em 1994, possuiu sede desde 1998, mas devido a 
sérias irregularidades foi destituída de qualquer possibilidade de 
funcionamento em 2001, sendo que o local veio a ser administrado pela 
Prefeitura Municipal de Criciúma, passando a funcionar como Centro de 
Triagem de Resíduos Sólidos. O processo histórico da referida cooperativa 
foi marcado pelo clientelismo, pela centralização de poder por parte da 
diretoria, pela falta de clareza no que dizia respeito às questões contábeis e 
administrativas, assim como pela ausência de significações por parte dos 
associados sobre a cultura cooperativista. Para a maioria dos associados, ser 
sócio consistiu em ter possuído um crachá e ter vendido seu material para a 
cooperativa. A gestão aconteceu sem a participação dos associados no 
processo de decisões, o que gerou significações acerca do processo 
cooperativo por parte dos catadores como um processo pautado no 
autoritarismo, na centralização de poder, no continuísmo das incertezas 
quanto à busca dos materiais coletados por eles sem dias preestabelecidos, 
na manutenção de valores baixos pelo seu material coletado, assim como no 
desrespeito e na desqualificação social. Tal vivência contribuiu para a 
desesperança no que se refere a melhorias em suas condições de vida e para 
a fomentação de um sentimento e de um movimento de impotência na 
construção da sua cidadania. Pôde-se constatar nas reuniões, visitas 
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domiciliares e nas conversas informais com os catadores que o descrédito 
que emerge de seu contexto relacional em torno das possibilidades de sua 
organização cooperativa apresenta-se vinculado à experiência anterior.  

Para poder compreender o cenário no qual se constituem os catadores 
enquanto atores sociais, é preciso considerar o contexto em que estão 
imbricados em seus aspectos macro e microssociais. Ser catador para eles 
não implicou uma escolha entre muitas possibilidades, mas uma alternativa 
diante das necessidades de sobrevivência, da situação de desemprego e 
muitas vezes de miserabilidade. Eles são vítimas dos efeitos excludentes da 
globalização neoliberal. Evidencia-se na realidade social brasileira a 
diminuição paulatina do papel do Estado na área social, o que vem elevando 
os índices de desemprego e subemprego, com o consequente agravamento 
da exclusão social (Barboza, 2000). Intensifica-se cada vez mais o número de 
pessoas que se encontram excluídas do processo formal de produção, 
buscando envolver-se com atividades informais como forma de garantir a sua 
sobrevivência. Conforme Paugam (1999) toda essa situação de degradação do 
mercado de trabalho, de estigmatização em torno da pobreza, isolamento, 
fragilização dos vínculos, ruptura e dependência via assistência social é 
constituidora de um processo de desqualificação social, que é humilhante e 
desestabiliza o ser humano em suas relações com os outros e consigo 
mesmo. Entende-se que estes são aspectos constitutivos do movimento de 
impotência de ação dos catadores na construção da sua cidadania.  

O contexto em que vivemos, sob a égide do capitalismo e imersos 
nesta “aldeia global”, permeia a história e as relações cotidianas. Os 
sujeitos, excluídos ou incluídos na lógica da globalização da economia, 
encontram-se submersos nas problemáticas e questões impostas por ela. 
Heller (1970/2000) aponta que as circunstâncias e o contexto social são 
determinantes que interferem na constituição do sujeito: “Essas 
‘circunstâncias’ determinadas, nas quais os homens formulam finalidades, 
são as relações e situação sócio-humanas, as próprias relações e situações 
humanas mediatizadas pelas coisas” (p.1). A seu ver, a história é a 
substância da sociedade, portanto este processo é constituído e constituinte 
do homem, que é produto e produtor da sua história.  

O cotidiano e a história são espaços onde se dá a construção da 
subjetividade dialeticamente. O sujeito e a subjetividade se constituem na 
relação com o outro, consigo mesmo, com o mundo, enfim constitui-se no 
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campo da intersubjetividade. O intrapsicológico se dá na fronteira com o 
interpsicológico, ou seja, nada é intrapsicológico sem ter sido construído 
antes no campo da intersubjetividade. Assim, na perspectiva de Vygotsky 
trabalha-se com a concepção de condição humana ao invés de natureza 
humana, pois o sujeito não é a priori, ele se constitui nas relações sociais.  

Destaca-se assim a dimensão inextricavelmente social do que se 
caracteriza como singular. Ou seja: não há um eu enquanto entidade 
metafísica, pois este só é a partir do outro, do que o constitui e que é 
por ele constituído. Mais ainda: só me reconheço enquanto eu a partir 
de outros eus, embate que é constante, posto que a diferença e a 
diversidade pautam o humano. Porém, o embate se configura na 
medida em que reconheço esse não-eu e o significo de algum modo, 
seja rechaçando, ignorando, aproximando ou identificando-me com 
ele, em um movimento que vincula o não-eu ao eu e o eu ao não-eu 
(Zanella, Balbinot & Pereira, 2000, p.244).  

Assim sendo, não podemos dicotomizar a objetividade da 
subjetividade, pois dessa forma estaríamos fadando o objetivo e o subjetivo 
a entidades abstratas, distantes, desconsiderando a ,historicidade das 
relações sociais, da constituição do sujeito e da sociedade. E nessa contínua 
interação, mediada pelos significados construídos, veiculados e apropriados 
no cotidiano e na história a partir de determinadas condições objetivas, que 
os atores sociais se constituem. De acordo com Molon (1999),  

a subjetividade manifesta-se, revela-se, converte-se, materializa-se e 
objetiva-se no sujeito. Ela é processo que não se cristaliza, não se 
torna condição nem estado estático e nem existe como algo em si, 
abstrato e imutável. E permanentemente constituinte e constituída. 
Está na interface do psicológico e das relações sociais (p.143-144).  

Na perspectiva de Vygotsky, conforme Molon (1999), as relações 
sociais se convertem em fenômenos psicológicos através da mediação 
semiótica, ou seja, através dos signos, que são construídos socialmente via 
atividade humana. O intrapsicológico se constitui na interface com o 
interpsicológico, portanto mediado semioticamente, não como algo que se 
sobreponha, mas como resultado da apropriação, pelos sujeitos, dos 
significados construídos e veiculados no campo da intersubjetividade, ou 
seja, na relação consigo mesmo, com o outro, com a realidade. Os signos 
são apropriados pelos sujeitos, singularizando-se e sendo constituintes do 
intrapsicológico, que por sua vez não é mero resultante da introjeção do 
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social, mas sim um significado que é apropriado e constituído mediado pelo 
social e que portanto, segundo Vygotsky, implica um “quase-social”. Nesse 
sentido manifesta-se Zanella (2000):  

Solo hay cultura como resultado de la acción de hombres concretos 
que organizan de forma singular su vivir y lo representan 
simbólicamente, así como ayos otros y a sí mismos. Esa misma 
acción humana productora de cultura es productora de los propios 
hombres, de su psiquismo, humanidad y singularidad, puesto que lo 
que la caracteriza es el hecho de ser mediada por herramientas 
técnicas y representacionales-los signos. Estos a su vez son 
socialmente producidos y transformados y, en el movimiento de la 
acción emprendida su significación es particularmente apropiada, en 
contextos históricos específicos. Siendo el signo una producción 
social, una vez tornado propio, sigue marcado por la dimensión 
pública, lo que torna al mismo tiempo singular y colectivo (p.77-78).  

A constituição do sujeito catador de material reciclável se dá 
dialeticamente, a partir de um processo que é histórico, simbólico, político, 
econômico e cultural. Seu movimento, seja de potência ou impotência de 
ação na construção da sua cidadania, pauta-se numa processualidade e 
numa historicidade, não podendo ser concebido como decorrente da sua 
natureza humana e sim, de sua condição humana.  

O movimento de potência e/ou impotência de ação dos catadores na 
construção da sua cidadania é permeado tanto por suas condições objetivas 
quanto subjetivas. O sentir-se potente ou impotente para lutar, para produzir 
transformações em suas relações cotidianas é aspecto constitutivo deste 
movimento, tanto quanto as carências materiais resultantes da desigualdade 
social e da exploração econômica. Afirma Sawaia (1997):  

Morre-se de fome, como, também, morre-se de tristeza pela carência 
de dignidade. A carência material e a espiritual/afetiva são 
igualmente criminosas. A exploração e a desigualdade social têm 
múltiplas facetas. Necessidades emocionais, biológicas e sociais se 
entrelaçam, negando a cisão entre fenômenos objetivos e subjetivos 
(p.84). 

Potencializar a construção da cidadania destes atores sociais, por 
conseguinte, deve transcender a busca de melhorias em suas condições de 
vida através de formas de organizações que aumentem sua renda, devendo 
estar intimamente atrelado à construção e ao fortalecimento de vínculos 
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afetivos e sociais, ao desenvolvimento da sua capacidade argumentativa, 
autonomia e auto-estima, entre outros aspectos. É preciso considerar a 
dimensão da afetividade e das emoções ao se pensar no processo de 
construção da cidadania, pois não se pode dicotomizá-la do processo de 
consciência. Potencializar implica que dialeticamente estes atores sociais 
sintam-se capazes de ir cada vez mais fazendo escolhas pautadas em 
reflexões críticas acerca de seu cotidiano, ressignificando dialeticamente suas 
relações com o “lixo”, com o poder local, com a sociedade civil e acerca das 
possibilidades concretas de sua organização social e política. Que se sintam 
fortalecidos para que cotidianamente possam buscar formas de superação 
para os diversos modos de exclusão, determinismos, estigmatização, 
massificação, autoritarismos presentes em suas histórias de vida.  

O conceito de potência de ação apresentado neste trabalho foi 
desenvolvido por Sawaia (1999) a partir de sua leitura espinosiana. A seu 
ver, “potencializar pressupõe o desenvolvimento de valores éticos na forma 
de sentimentos, desejo e necessidades, para superar o sofrimento ético-
político” (p.114). Assim, potencializar significa atuar na configuração de 
formas de ação, pensamento, sentimentos que contribuam na superação do 
sofrimento ético-político. Potencializar a cidadania destes atores sociais 
implica atuar na superação de todas as formas e situações que mutilam sua 
cidadania, sua auto-estima, sua capacidade argumentativa, enfim que 
inviabilizam sua potência de ação.  

A concepção de cidadania adotada neste trabalho parte da perspectiva 
de Sawaia (1994), que extrapola as condições materiais e precisa ser 
concebida, incorporada ao sentido de alteridade. Portanto, autonomia e 
responsabilidade são aspectos constitutivos dela. Cidadania precisa ser 
constituída considerando-se a heterogeneidade dos atores sociais, das 
diferentes culturas, modos de ser e de se expressar, pautando-se no respeito 
às diferenças e à diversidade, seja de ordem étnica, social, cultural, 
religiosa, etc. Cidadania nesta concepção deve possibilitar aos sujeitos 
sentirem-se iguais, com os mesmos direitos, sem que por isso precisem 
homogeneizarem-se nas relações sociais. Segundo Sawaia (1994) muito 
além do conhecimento da legislação e dos direitos, cidadania está 
intimamente vinculada às questões de subjetividade que potencializam o 
movimento do sujeito em busca das transformações socioculturais, da 
justiça e dos direitos humanos.  
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Cidadania se expressa na ação política, mas também no desejo, na 
paixão e nas necessidades, sendo, cada uma delas, passagem de uma 
instância a outra. (...) Cidadania é consciência dos direitos iguais, 
mas esta consciência não se compõe apenas do conhecimento da 
legislação e do acesso à justiça. Ela exige o sentir-se igual aos outros, 
com os mesmos direitos iguais. Há uma necessidade subjetiva para 
suscitar a adesão, a mobilização, tanto quanto condições para agir em 
defesa destes direitos (Sawaia, 1994, p.152).  

Vítimas de um processo de desqualificação social, os catadores de 
material reciclável de Criciúma encontram-se à margem do processo formal 
de produção, vivendo em condições precárias nas periferias da cidade, 
sobrevivendo das sobras da sociedade de consumo, sendo constantemente 
explorados pelos atravessadores e sujeitos a diversas formas de opressão e 
exclusão. Trabalham expostos a situações de risco, sem a utilização de 
luvas, de “sol a sol”; têm de suportar o peso das cargas (há os que nem 
possuem carrinho, carroça e cavalo para fazer a coleta do material 
reciclável). Neste processo de trabalhar catando lixo, sentem-se humilhados 
e discriminados pela sociedade, por serem associados ao seu próprio 
material de trabalho, que é visto como o que pode ser jogado fora, ficar à 
margem, ser afastado do olhar, das narinas, distanciado do contexto das 
relações sociais. O trabalho é realizado sob constante exposição ao sol; há 
precariedade nas suas condições de trabalho, sendo que o peso das cargas, a 
falta de cuidados com a higiene, com a alimentação, o desgaste físico, as 
preocupações com as vendas (queixam-se que os atravessadores demoram 
para buscar o material coletado por eles), com a renda familiar e com as 
contas para pagar são fatores que contribuem para o aparecimento de 
doenças, assim como para a constituição de seu movimento de impotência 
na construção da sua cidadania. Observa-se que quando os catadores 
adoecem em decorrência de sua necessidade de sobrevivência, de sua 
situação de subempregado, marcada fortemente pela degradação do 
mercado de trabalho, não podem parar de trabalhar para cuidarem de si 
mesmos, pois o sustento familiar e a sobrevivência dependem deste 
trabalho. Isso gera, muitas vezes, o agravamento do quadro, assim como 
gera uma impotência de ação no que diz respeito à busca de transformações 
em suas relações cotidianas e na melhoria de suas condições de vida. Tais 
fatores vêm demonstrando que esta atividade, da maneira como ocorre, não 
tem propiciado uma vida saudável a estes trabalhadores. Por isso é 
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importante analisar a constituição do sujeito catador focalizando-se a 
necessidade de superação de seu sofrimento ético-político por meio da 
potencialização da sua cidadania. Cabe ressaltar que saúde é enfocada sob a 
ótica de Sawaia (1994/1995), compreendida portanto como um fenômeno 
complexo, que muito além do biológico abrange o psicológico e o social. 
“Saúde é uma questão eminentemente sócio-histórica e, portanto, ética, pois 
é um processo da ordem da convivência social e da vivência pessoal” 
(p.157). Por isso, “promover a saúde equivale a condenar todas as formas 
de conduta que violentam o corpo, o sentimento e a razão humana gerando, 
consequentemente, a servidão e a heteronomia” (p.157). Para a autora, 
saúde é “a possibilidade de ter esperança e potencializar esta esperança em 
ação” (p.162). Dessa forma, entende-se que a saúde não está atrelada 
meramente ao biológico: é processo simbólico, ético, afetivo, político, 
social e relacional. Encontra-se, portanto, intimamente atrelada à cidadania, 
aos direitos humanos e à justiça social.  

São várias as famílias que sobrevivem da catação de material 
reciclável em Criciúma e que cooperam no âmbito familiar entre si na 
catação, coleta, seleção e venda desses materiais. Revelam-se criativos até 
mesmo na construção dos carrinhos e carroças que constroem das mais 
diversas formas com os recursos de que dispõem. Circulando pelas ruas das 
cidades, eles lidam diariamente com os restos da sociedade de consumo e se 
apresentam como o lado avesso da cultura de consumo e do processo 
crescente de degradação ambiental que vem ocorrendo em todo o planeta. 
Conforme Kuhnen (1995) a complexidade sociocultural e ambiental do 
meio urbano decorre de um longo crescimento predatório, tanto no que diz 
respeito ao meio ambiente quanto às condições de vida da população, 
havendo uma necessidade emergente de uma postura de enfrentamento 
destes problemas. O modelo de desenvolvimento e de sociedade industrial 
presente na contemporaneidade suscita cada vez mais novas necessidades 
de consumo, o que traz sérias consequências para o meio ambiente.  

Exploram-se cada vez mais recursos naturais, em um ritmo mais 
rápido do que a terra produz, gerando dejetos a uma velocidade que 
não lhes permite serem absorvidos. Há, portanto, um confronto entre 
um consumo de bens cada vez maior e o imperativo de uma 
eliminação de dejetos compatível com o meio ambiente (Kuhnen, 
1995, p.18).  
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A defesa de interesses dominantes de cunho mercadológico em escala 
global e também no âmbito local tem sido colocada acima de ações 
comprometidas com a construção de uma cultura não-poluente, havendo a 
necessidade da construção de uma consciência em torno do desperdício e da 
possibilidade de reutilização de matérias-primas, assim como da 
implementação de políticas públicas que viabilizem a minimização das 
agressões sofridas pelo meio ambiente (Kunhen, 1995). Vale ressaltar que 
em todo o país os catadores atuam ao lado das municipalidades e têm um 
importante papel social, pois contribuem para amenizar os efeitos negativos 
do desperdício de matéria-prima, reduzindo a poluição ambiental gerada 
pelo lixo. Segundo Abreu (2001),  

esses trabalhadores informais dos lixões e das ruas das cidades são 
hoje os responsáveis por 90% do material que alimenta as indústrias 
de reciclagem no Brasil, fazendo do País um dos maiores 
recicladores de alumínio do mundo. Além de terem um importante 
papel na economia, os catadores diminuem a quantidade de lixo a ser 
tratado pelas municipalidades. (...) Garimpam no lixo o nosso 
desperdício de recursos naturais que retomam ao processo produtivo 
como matérias-primas secundárias (p.34).  

Estes agentes econômicos e ambientais enfrentam uma situação de 
sofrimento ético-político, intitulado dessa forma por Sawaia (1999) por 
estar intimamente relacionado à desigualdade social e aos processos de 
massificação, exploração, espoliação, discriminação, estigmatização e 
massificação presentes em seu cotidiano, que mutila a construção da sua 
cidadania, contribuindo para uma condição de impotência diante da 
necessidade da luta por transformações em seu cotidiano, em prol de 
melhorias em sua qualidade de vida. Afinal,  

não lhes interessa qualquer sobrevivência, mas uma específica, com 
reconhecimento e dignidade. Mesmo na miséria, eles não estão 
reduzidos às necessidades biológicas, indicando que não há um 
patamar em que o homem é animal. O sofrimento deles revela o 
processo de exclusão afetando o corpo e a alma, com muito 
sofrimento, sendo o maior deles o descrédito social, que os atormenta 
mais que a fome. O brado angustiante do “eu quero ser gente” 
perpassa o subtexto de todos os discursos. E ele não é apenas o 
desejo de igualar-se, mas distinguir-se e ser reconhecido (Sawaia, 
1999, p.115).  
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Não se pode conceber a constituição do sujeito excluído sob rótulo de 
uma categoria uniforme, homogênea, incapaz de reivindicar seus direitos, 
ou ainda sob o rótulo de imediatistas, acomodados, vistos como aqueles que 
simplesmente não querem mudar. É preciso, sim, trabalhar na perspectiva 
da potencialização da cidadania desses atores sociais, com a possibilidade 
da sua organização popular em processos cooperativos (cooperativismo 
popular e associativismo), com a possibilidade do desenvolvimento da sua 
autonomia, da democracia e da constituição de sujeitos abertos à alteridade.  

Contando com a assessoria de uma equipe interdisciplinar do referido 
projeto de extensão, no dia 14 de dezembro de 2001 os catadores fundaram 
a Associação dos Trabalhadores Catadores de Material Reciclável do 
Extremo Sul Catarinense — RECESC. Considera-se que a vinda deles às 
reuniões para a articulação dessa associação onde se discutem suas 
condições de trabalho e a possibilidade de se organizarem social e 
politicamente — denota a esperança em construir um processo cooperativo 
diferenciado do anterior e marca seu movimento de potência de ação na 
construção da sua cidadania. Porém, este movimento não é ascendente, nem 
linear, nem homogêneo — nas falas, nos diálogos com e entre eles, 
revelam-se as diferentes formas como eles o significam. Suas relações com 
este movimento são marcadas por avanços e recuos, ora de potência de 
ação, ora de impotência. Pautam-se na heterogeneidade e na dialética que 
permeiam a história e a constituição dos sujeitos. Para alguns, a crença e a 
esperança estão bastante presentes, enquanto para outros é um “sonho” mais 
distante ou uma utopia. A busca de novos associados ou não, a frequência 
às reuniões, a forma como se dá o seu envolvimento no processo são 
aspectos que nos permitem analisar como eles significam e ressignificam 
suas relações com a associação, como lidam com a configuração deste outro 
processo cooperativo. O movimento de impotência e/ou potência de ação 
dos catadores na construção da sua cidadania é dialético, relacional, 
simbólico e sociocultural.  

Tais reflexões, que foram apresentadas sucintamente, serão 
aprofundadas durante a pesquisa que estou desenvolvendo junto ao 
Mestrado em Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina UFSC.  

Considerar a heterogeneidade presente na constituição destes sujeitos 
(excluídos) é respeitar as singularidades dos contextos, dos sujeitos e dos 
processos históricos. É romper com os determinismos, com as diversas 
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formas de exclusão, com a massificação e buscar conhecer cada processo, 
cada sujeito a partir de sua própria história, considerando suas condições de 
vida, seus sonhos, sua afetividade, desejos e possibilidades de mudanças. 
De acordo com Sawaia (1999),  

o menosprezo pelo presente fez as ciências humanas esquecerem-se 
de que a arte, a religião e a política são exercidas no presente, e que 
este tem que ser olhado de forma capacitadora, cabendo ao psicólogo 
social evitar atividades que mutilam a sensibilidade, alimentam a 
passividade, limitam o conhecimento e a reflexão crítica no presente 
imediato (p.115).  

A Psicologia que queremos é esta que se compromete com a 
construção de uma práxis emancipatória, pautada na ética, na solidariedade, 
na democracia, na cidadania, na justiça social, nos direitos humanos e 
comprometida com a construção de sujeitos abertos à alteridade. 
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Constituição do sujeito e relações de gênero em um contexto de ensinar 
e aprender  

Silvia Zanatta Da Ros1 
Sandra Iris Sobrera Abella2 

Introdução  

O presente trabalho traz reflexões sobre dois sujeitos em contexto 
grupal, considerando os movimentos realizados pelos mesmos a partir do 
pressuposto de que se constituem socialmente. Enfoca, também, a 
complexidade da mútua constituição entre sujeito e grupo, sendo que essas 
duas instâncias não devem ser compreendidas como opostas, mas 
entrelaçadas por uma relação dialética, pois  

o grupo social é na verdade um espaço de encontro/confronto de 
singularidades que ali se expressam/ constituem/transformam, 
configurando-se ao mesmo tempo como um coletivo e locus 
diferenças (Zanella, Lessa, & Da Ros, 2002, p.17).  

Assim, pode-se afirmar que o sujeito, em contexto de grupo, 
constitui-se como singular e ao mesmo tempo como possuidor de 
características comuns aos demais membros do grupo. Sendo assim, 
constitui e é constituído pelas relações ali originadas.  

Os estereótipos e as relações de gênero permeiam toda a análise 
realizada. O enfoque, neste trabalho, deve-se ao fato de dois sujeitos do 
grupo, um homem e uma mulher, terem assumido lugares sociais de 
destaque no desenvolvimento do grupo e realizaram movimentos de 
inserção semelhantes, durante sua participação em um curso de formação de 
gerentes em serviço.  
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