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A comunidade do bairro Reolon, vive o paradoxo de conviver diariamente com muito lixo em
um espaço geográfico privilegiado. Esse espaço acolhe muitos trabalhadores e muitas
recicladoras, gerando muitos empregos. Em decorrência de existir no bairro diversas
recicladoras este trabalho visa analisar o perfil dos recicladores do bairro Reolon e sua
importância para a cidade de Caxias Do Sul. A metodologia consistiu em revisão bibliográfica
e na aplicação de vinte e quatro questionários a recicladores que trabalham no bairro Reolon.
Os principais objetivos foram: investigar a escolaridades dos recicladores, conhecer seu
trabalho e suas maiores necessidades, verificar se gostam do que fazem, se sofrem
preconceito, ver seus maiores sonhos e demonstrar o perfil dos recicladores para toda a
comunidade para que todos valorizem esse trabalho e ajudem com a separação adequada do
lixo. Os principais resultados foram: que a maior parte deles tem ensino fundamental
incompleto; a maior dificuldade deles em separar o lixo é por que a comunidade não colabora
na separação adequada; a maior parte diz não sofrer preconceito pelo trabalho, ao mesmo
tempo em que acreditam que o trabalho de reciclador não é valorizado pela comunidade, e
que entre seus maiores sonhos está o de que todos os recicladores sejam reconhecidos pelo
município e tenham lugares dignos para trabalhar. Conclui-se com essa pesquisa o difícil
trabalho realizado pelos recicladores do bairro Reolon e a pouca valorização que recebem da
sociedade. Observa-se que deve haver uma maior conscientização da sociedade a fim de
facilitar o trabalho realizado pelos recicladores. Além disso, foi implantado o projeto lixo
solidário na escola na escola Machado de Assis, onde todo lixo separado pelos alunos são
doados as recicladoras do bairro. Este trabalho, por fim, visa apontar para que haja uma maior
valorização dos recicladores na sociedade.
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