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1 INTRODUÇÃO

Basicamente, pretendemos realizar neste capítulo uma breve reflexão sobre o 
papel que os meios de comunicação de massa têm assumido diante de questões 
relacionadas a ações de segmentos fragilizados da sociedade, como a dos catadores(as) 
de materiais recicláveis. Pretendemos, igualmente, apresentar o conteúdo do vídeo 
institucional da Coopcent ABC,4 que foi produzido com a participação coletiva de 
lideranças de catadores como protagonistas do processo produtivo.

Inicialmente, cabe destacar que a comunicação é uma atividade essencial para 
a vida em sociedade e, em sendo devidamente utilizada como estratégia, pode ser 
uma ferramenta para promover mudanças significativas em várias áreas. É nessa 
perspectiva que se pretende conduzir a reflexão aqui proposta, a qual leva em 
consideração que, para a promoção do fortalecimento dos catadores como cidadãos 
plenos, atuando de forma organizada enquanto empreendimento da economia 
solidária, a comunicação cumpre papel fundamental.

Atualmente os(as) catadores(as), como outros segmentos das classes subalternas, 
salvas raras exceções, são figuras invisíveis aos olhos da sociedade no que diz respeito 
ao seu papel ambiental, social, econômico e político. Dar visibilidade a esses 
trabalhadores em nossa sociedade, na qual os meios de comunicação de massa 
transformam informação em mercadoria, não questionando os graves problemas 
sociais decorrentes das contradições do capital, é um grande desafio. Esse meio de 
comunicação de massa, que irradia informação para os quatro cantos do país, sob 

1. Este capítulo foi originalmente elaborado para a apresentação que o catador de material reciclável Armando Octaviano 
Junior realizou no Encontro Nacional Conhecimento e Tecnologia: Inclusão Socioeconômica de Catadores(as) de Materiais 
Recicláveis, realizado entre 20 e 22 de agosto de 2014, em Brasília, Distrito Federal. 
2. Catador de material reciclável; e membro da coordenação estadual do Movimento Nacional dos Catadores de 
Materiais Recicláveis (MNCR).
3. Assessor de comunicação da Cooperativa Central de Catadores e Catadoras de Material Reciclável do Grande ABC 
(Coopcent ABC); e membro da coordenação do Fórum Paulista de Economia Solidária.
4. A Coopcent ABC é uma cooperativa de segundo grau de catadores(as) de materiais recicláveis do Grande ABC paulista 
formada por sete outras cooperativas da região.
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a pretensa neutralidade da informação, em nenhum momento questiona as graves 
injustiças sociais no sentido de mudar a situação, pois dela também é beneficiário.

O Brasil é a sétima maior economia do mundo (Lamucci, 2014; Brasil..., 
2014) e continua sendo um dos países com maior concentração de renda do 
planeta, mesmo com o forte investimento do governo federal, nos últimos anos, 
em programas de redução da pobreza como o Bolsa Família (OCDE, 2013).

Quando o tema sobre a concentração de renda é desenvolvido pelos meios 
de comunicação de massa, o foco não é promover a mudança da situação, é apenas 
constatar ou informar a notícia. Apesar de verificar a situação injusta e intolerável 
sob o ponto de vista da sustentabilidade, os meios de comunicação de massa 
assumem uma postura de neutralidade ante a situação, como se não fizessem parte 
da sociedade enquanto força transformadora. O evidente, nesse processo, é que, 
ao assumir esta postura, eles contribuem para a manutenção da situação tal como 
ela se encontra, com total cumplicidade.

Os meios de comunicação de massa, quando abordam o tema do 
desenvolvimento sustentável, não o fazem de forma consequente, apesar de o 
significado do termo remeter-se ao equilíbrio entre as dimensões ambientais, sociais 
e econômicas, especialmente desde a Eco-92, realizada no Rio de Janeiro em 1992.

Na prática, o desenvolvimento sustentável como meta a ser atingida é o que 
menos importa. A preocupação principal dos meios de comunicação está relacionada 
à automanutenção. E, para isso, necessitam defender quem os mantém de pé: o 
capital, ou seja, os grandes grupos econômicos.

Afirmar que o papel desses veículos é informar e entreter, dentro de uma 
perspectiva de neutralidade, e não promover mudanças sociais é uma clara 
demonstração do lado em que os grandes grupos econômicos se posicionaram. 
Os meios de comunicação de massa, no ato de “informar e entreter” sem 
comprometimento com as mudanças que se fazem necessárias, atuam como 
mantenedores da ordem vigente, ainda que vários dos profissionais envolvidos 
tenham, isoladamente, intenções de promover mudanças.

O quarto poder, como são chamados esses meios de comunicação, tem 
como principal preocupação, como já afirmamos anteriormente, garantir a própria 
sobrevivência. Dessa forma: o Legislativo elabora a lei; o Judiciário cumpre e faz cumprir 
esta lei; o Executivo a executa; e os meios de comunicação de massa contribuem para 
promover o “equilíbrio” desse processo, fazendo com que os conflitos, as injustiças 
e os desequilíbrios não apareçam como problemas estruturais a serem solucionados, 
apenas como fatos isolados. De acordo com Ciro Marcondes Filho (1987, p. 162), 
um dos maiores especialistas em comunicação de massa no Brasil: “a máquina de 
informação oficial pública ou privada, que tudo faz, menos solucionar os problemas 
e as necessidades da população”.
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Já está mais do que evidente que precisamos alterar essa correlação de 
força existente entre a comunicação de massa e a comunicação alternativa ou 
popular. Muitos estudos foram realizados sobre os meios de comunicação de 
massa desde a década de 1960. A Escola de Frankfurt e Louis Althusser, com os 
seus aparelhos ideológicos de Estado, abordaram a comunicação de massa como 
instrumento ideológico visando à manutenção da situação, como um poder que 
“controla a sociedade”.

Na década de 1980, os estudos vieram na direção de minimizar esse poder, pois 
entendiam que aos meios de comunicação de massa havia sido imputado um poder 
que de fato não tinham. O expectador não é uma tábula rasa a ser preenchida. Dieter 
Prokop é sem dúvida um dos nomes mais importante na atualidade da corrente 
marxista antidogmática que atua na perspectiva emancipatória das classes subalternas.

O fato é que, em 1988, o presidente da República do Brasil foi eleito também 
por influência direta de um canal de comunicação de massa. A Rede Globo 
influenciou a população e “conseguiu eleger” Collor. Vinte e dois anos depois, 
José Bonifácio Sobrinho, o Boni, diretor-geral da Rede Globo na época, declarou 
como trabalhou a informação visando beneficiar o vencedor, sem sofrer qualquer 
penalização legal por isso, apesar da gravidade do problema – como se os meios 
de comunicação de massa estivessem acima da lei.

2 COMUNICAÇÃO COMO FERRAMENTA DE RESISTÊNCIA DAS 
CLASSES SUBALTERNAS

É evidente a necessidade de os segmentos das classes subalternas criarem mecanismos 
de comunicação alternativos, ainda que tímidos, aos meios de comunicação de 
massa. A comunicação alternativa, popular, comunitária ou de resistência, conforme 
vem sendo chamada e desenvolvida desde a década de 1980, no Brasil, deve ampliar 
suas estratégias para conquistar novos espaços.

A internet e as TVs comunitárias passaram a ser opções viáveis, e muitas 
experiências estão ganhando espaços importantes para favorecer debates democráticos 
e ampliar as forças políticas que podem contribuir para promover mudanças 
estruturais na sociedade. Em um país continental como o Brasil, estas alternativas 
podem se desenvolver na perspectiva da mudança estrutural. Para isso, entre 
outras questões, são necessários o envolvimento dos setores comprometidos com o 
desenvolvimento sustentável de fato e o engajamento nesse processo, entendendo 
que a comunicação tem um papel estratégico fundamental.

Apesar de os meios de comunicação de massa e o capital estarem também 
ocupando os espaços na internet de forma avassaladora, não podemos afirmar que eles 
manterão controle desta mídia por muito tempo. Até o momento, o que se percebe 
é que a internet é incontrolável, por um ou outro segmento social. Trata-se de um 
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importante espaço a ser estudado e conquistado como ferramenta de organização e 
de fortalecimento das classes subalternas.

Por ora, entendemos ser significativo, em termos de comunicação relacionada 
aos(às) catadores(as) de materiais recicláveis, dar visibilidade à existência desses 
atores sociais, da sua condição, de seu papel, de seu potencial, dos seus direitos e 
de sua contextualização no cenário do desenvolvimento sustentável.

Um desenvolvimento sustentável que busque o equilíbrio do meio ambiente, 
do homem, da relação deste com o meio ambiente e da relação do homem com 
o próprio homem: este é o desenvolvimento sustentável que interessa de fato à 
humanidade como agrupamento social em prol de um mundo justo e solidário. 
Este é o desafio.

3 A COMUNICAÇÃO NA COOPCENT ABC: UM PROCESSO EM 
CONSTRUÇÃO COLETIVA

Como concepção, a comunicação da Coopcent ABC se fundamenta nas bases da 
comunicação comunitária e tem como objetivo contribuir para a organização e o 
fortalecimento dos catadores da região do Grande ABCDMRR5 e de todo o país.

FIGURA 1
Logo da Coopcent ABC

Fonte: Coopcent ABC.

5. Essa região compreende os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, 
Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
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Fundamentalmente, ela é formada por ferramentas como site, boletins 
eletrônicos e impressos, cartazes, banners, faixas, textos, vídeos e também por 
oficinas de formação.

Todo esse movimento está sendo desenvolvido com a participação de 
profissionais, instituições, empresas e lideranças de catadores(as) engajados(as) 
neste processo de mudança social, de acordo com a concepção de desenvolvimento 
sustentável citada na seção anterior.

4 O VÍDEO ENQUANTO INSTRUMENTO DE ORGANIZAÇÃO DE CATADORES 
E CATADORAS

O vídeo institucional da Coopcent ABC, dirigido por Adolfo Homma, foi 
produzido com a participação de lideranças de catadores(as) no processo. Em 
relação ao conteúdo, ficou definido que ele deveria ter a cara dos catadores e deveria 
conter, além de informações gerais sobre a entidade, também seus problemas, um 
diagnóstico da realidade local e as principais reivindicações, assim como procurar 
engajar a população na causa da coleta seletiva de materiais recicláveis.

O formato escolhido foi o de dois personagens realizando a apresentação do 
conteúdo do vídeo, um homem e uma mulher. A fundamentação, naquele momento, 
era de que, dessa forma, o vídeo seria mais objetivo e didático. Os personagens 
deveriam ser virtuais, numa tentativa de diferenciação da linguagem usual.

O vídeo institucional, intitulado Coleta Seletiva Solidária e Sustentável no 
Grande ABC, foi produzido em duas versões, uma completa e uma reduzida. O 
diferencial entre elas é que, na versão completa, há informações sobre a estrutura 
organizacional da Coopcent ABC e alguns aprofundamentos, entre os quais os 
princípios e os objetivos da entidade. A duração da versão completa é de vinte 
minutos e a da resumida, quinze minutos. O vídeo foi realizado com o apoio 
da Petrobras.6

6. O vídeo, na sua versão reduzida, está disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NloZUTwIjg8&feature=
youtu.be>; e, na sua versão completa, em: <https://www.youtube.com/watch?v=M7tjDmDBLkc&feature=youtu.be>. 
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BOX 1
Roteiro do vídeo

Apresentação dos personagens
Antônia: Olá, eu sou a Antônia.
Freitas: E eu, o Freitas.
Antônia: Nós somos catadores e catadoras de materiais recicláveis do Grande ABC e fazemos parte de uma cooperativa de 

catadores filiada à Coopcent ABC, que é a Cooperativa Central dos Catadores do Grande ABC.

O perfil de catadores e catadoras de materiais recicláveis
Antônia: O assunto deste vídeo é a Coopcent ABC, mas, antes de falarmos sobre a Coopcent, vamos falar um pouco sobre o 

catador e a catadora de materiais recicláveis, que trabalham em cooperativas e associações.

Freitas: O catador de material reciclável é o profissional reconhecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que 
presta serviços ambientais à sociedade, trabalhando na coleta seletiva, na triagem, na preparação do material para 
comercialização e na comercialização deste material com a indústria. Muitas vezes o catador também produz e 
comercializa produtos feitos a partir de materiais recicláveis, como a corda de varal e a vassoura fabricadas a partir de 
garrafas PET.

O(a) catador(a) como um prestador de serviços ambientais à sociedade
Antônia: Freitas, explique por que o catador é um prestador de serviços ambientais à sociedade!
Freitas: Ele é um prestador de serviços ambientais à sociedade porque, com o seu trabalho, ele reduz a extração de recursos 

naturais renováveis e não renováveis da natureza, diminui a poluição do solo, da água e do ar, ele economiza água e 
energia, prolonga a vida útil dos aterros sanitários, diminui o desperdício e contribui para o desenvolvimento de uma 
consciência ambiental mais saudável.

Antônia: Esse assunto, Freitas, é muito importante, e nós vamos aprofundar em um outro momento. A Coopcent ABC já está 
iniciando a produção de um documentário sobre este tema.

A Coopcent ABC
Antônia: Mas hoje o nosso assunto é a Coopcent ABC. A Coopcent é a Cooperativa Central de Catadores e Catadoras de Material 

Reciclável do Grande ABC. Foi fundada em 30 de janeiro de 2008 e é formada por cooperativas e associações de 
catadores e catadoras que realizam a coleta seletiva de materiais recicláveis na região, por este motivo é chamada de 
cooperativa de segundo grau.

O local de atuação da Coopcent ABC
Freitas: A Coopcent atua no Grande ABC, que é constituído por sete municípios da região metropolitana de São Paulo: Santo 

André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. 

Grupos que fazem parte da Coopcent ABC
Antônia: Hoje, fazem parte da Coopcent: a Cooperativa de Reciclagem Cidade Limpa (Cooperlimpa), a Associação de Catadores 

Nova POP, a Associação de Catadores Chico Mendes e a Associação de Catadores do Taboão, em Diadema; a Cooperativa 
de Trabalho dos Catadores de Materiais Recicláveis de Ribeirão Pires (Cooperpires), em Ribeirão Pires; a Cooperativa de 
Catadores (Coopercata), em Mauá; e a Associação Raio de Luz e a Cooperativa Reluz, ambas em São Bernardo 
do Campo. 

(Continua)
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(Continuação)

Número de pessoas que atuam na Coopcent ABC
Freitas: Cerca de 230 catadores cooperados estão trabalhando nestes grupos até outubro de 2013. Mais trezentos catadores já 

foram formados pelo curso da Coopcent para catadores novos e estão aguardando a abertura de novos postos de trabalho 
para trabalhar como catadores e catadoras. Outros trezentos serão formados até junho de 2014.

Antônia: Os catadores e as catadoras organizados de São Caetano do Sul e de Santo André também estão se incorporando 
à Coopcent ABC. A Coopcent iniciou o processo de formação dos catadores e das catadoras de São Caetano do Sul 
em setembro de 2013. Em breve, também iniciará em Santo André. Em Rio Grande da Serra, o poder público local e a 
Coopcent iniciaram os trabalhos para a implantação da coleta seletiva.

Sede da Coopcent ABC
Freitas: A sede da Coopcent localiza-se no município de Diadema, é um espaço para fortalecer a organização dos catadores e das 

catadoras na região. A sede abriga a equipe gestora, que cuida da parte administrativa e comercial da rede, e a fábrica de 
varal de garrafa PET, que, dentro em breve, também produzirá vassouras a partir de garrafa PET.

Princípios e objetivos da Coopcent ABC
Antônia: Freitas, vamos falar agora sobre os princípios e os objetivos da Coopcent.
Freitas: A Coopcent segue os princípios da economia solidária e do cooperativismo autêntico, e o seu principal objetivo é melhorar 

as condições de vida e de trabalho dos cooperados, de forma solidária e participativa, e promover o desenvolvimento 
sustentável da sociedade.

(Continua)
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(Continuação)

Freitas: Para atingir este e outros objetivos, a Coopcent realiza inúmeras ações.
1) Fortalecer as organizações de catadores e catadoras que atuam prestando serviços públicos ambientais e de limpeza 

urbana aos municípios.
2) Ampliar a quantidade de materiais destinados à reciclagem, para aumentar a renda dos catadores.
3) Melhorar a coleta seletiva, a triagem e o beneficiamento, aumentando a eficiência econômica, otimizando recursos 

humanos e materiais. E, também, melhorar as condições de trabalho, por meio de estudos, investimentos, formação 
permanente e elevação da escolaridade.

4) Outra ação para aumentar a renda dos catadores é a comercialização em rede, envolvendo todos os grupos da 
Coopcent. Com a comercialização em rede, o volume passa a ser maior e os catadores podem comercializar diretamente 
com a indústria, que só compra em grande quantidade.

5) E, também, diminuir os danos ambientais e econômicos provocados pelo não reaproveitamento desses materiais.

Organização da rede Coopcent ABC
Antônia: Vamos falar agora sobre a organização da Coopcent ABC.
Freitas: Conforme comentamos, a Coopcent tem como princípios o cooperativismo e a economia solidária. Por este motivo, 

as decisões dos grupos que fazem parte da Coopcent e da própria Coopcent são tomadas de forma democrática e 
autogestionária. Ou seja, todos os cooperados participam diretamente destas decisões.

Antônia: Isto significa dizer que quem comanda as cooperativas e associações vinculadas à Coopcent ABC e a própria Coopcent 
ABC são os catadores e as catadoras cooperados(as) e associados(as), democraticamente.

Freitas: A instância máxima de deliberação da Coopcent ABC é a assembleia geral, formada por todos os catadores e catadoras 
das cooperativas e das associações filiadas.

Antônia: O conselho gestor é formado pelos integrantes de todas as diretorias das cooperativas e das associações que compõem 
a Coopcent ABC.

Freitas: A diretoria da Coopcent ABC é formada por três lideranças indicadas pelos grupos: diretora-presidenta, diretora-tesoureira 
e diretora-administrativa. Estas lideranças, em geral, ocupam cargos nas diretorias de suas cooperativas ou associações.

Antônia: Para gerenciar os trabalhos do dia a dia da Coopcent, foi criada a equipe executiva, composta por quatro catadoras. Estas 
trabalhadoras foram indicadas pelas cooperativas e associações e são contratadas pela Coopcent para gerenciar a parte 
administrativa da venda coletiva, os projetos, as articulações políticas, as negociações com cada município e as ações que 
acontecem na região relacionadas com os catadores.

Freitas: A equipe executiva se reúne constantemente e trabalha em conjunto com a diretoria para encaminhar as decisões coletivas 
dos catadores da região, e decide sobre questões do dia a dia.

Antônia: A Coopcent conta também com o setor de comercialização, formado por representantes de cada cooperativa e associação, e 
que é responsável pela venda coletiva dos materiais diretamente à indústria. Ela realiza a negociação com representantes da 
indústria, gerencia a logística de transporte dos caminhões e dos demais itens que envolvem a comercialização.

Freitas: Outro setor da Coopcent é o de formação, que é responsável pela preparação e execução dos cursos de formação dos 
catadores novos, catadores já organizados e das lideranças da Coopcent ABC.

Antônia: O setor administrativo é responsável pelo controle documental e relatórios da instituição, execução financeira, 
gerenciamento e encaminhamentos gerais do dia a dia da entidade.

Freitas: A Coopcent também conta com a equipe de assessoria, formada por técnicos que fornecem suporte aos catadores nas 
seguintes áreas: administrativa, pedagógica, gestão ambiental, planejamento estratégico, comercialização e comunicação.

Parcerias
Antônia: A Coopcent atua articulada com o MNCR, que é a principal referência dos catadores e das catadoras em nível nacional.
Freitas: Conta também com a parceria das prefeituras, que têm a obrigação de realizar a limpeza urbana nas cidades com a 

participação dos catadores organizados em cooperativas ou em associações, desenvolvendo a coleta seletiva, a triagem e o 
beneficiamento dos materiais a serem destinados à reutilização e à reciclagem.

Antônia: Além do MNCR e das prefeituras, a Coopcent atua em parceria com várias entidades de catadores e catadoras do Brasil, 
como: o Consórcio Intermunicipal Grande ABC; a Petrobras; a Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes) do 
MTE; o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); e a Fundação Nacional de Saúde (Funasa). 
Com inúmeras instituições da sociedade civil, como: a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (Unisol); o 
Instituto Ética e Meio Ambiente (GEA); e o Instituto Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e Ambiental (Instituto Acqua). 
E com algumas instituições de ensino, como: a Universidade de São Paulo (USP); a Universidade de Victória do Canadá 
(Uvic); e a Cátedra Celso Daniel Gestão de Cidades da Universidade Metodista.

(Continua)
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Principais desafios
Freitas: Antônia, a Coopcent enfrenta atualmente vários desafios para atingir seus objetivos. São desafios que exigem, além de 

esforço, seriedade, estudos, planejamentos, ações e avaliações constantes por parte de catadores e catadoras, exigem 
também a participação e a colaboração das prefeituras do ABCDMRR, do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, de todas 
as parcerias envolvidas, enfim, da sociedade como um todo.

Antônia: É verdade, Freitas, vamos abordar agora os principais desafios que a Coopcent enfrenta atualmente, tudo bem?
Freitas: É isso aí Antônia, vamos lá.

(Continua)
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(Continuação)

Ampliação dos grupos
Antônia: Bem, um dos primeiros desafios é a ampliação dos grupos que atuam em coleta seletiva no Grande ABC, de forma 

estruturada, otimizando o processo produtivo com eficiência e sustentabilidade.
Freitas: Atualmente, na região do ABC, estão sendo destinados à reciclagem apenas 2% do total de resíduos passíveis de serem 

recicláveis. Para atingirmos 20% até o final de 2014, meta definida pela Coopcent ABC, é necessário aumentar a estrutura 
das coletas municipais, melhorar a eficiência dos trabalhos e ampliar a quantidade de grupos e de pessoas integrantes 
destes grupos.

Antônia: Para isso, as prefeituras precisam atuar de forma responsável e sustentável na gestão de resíduos sólidos, cumprindo com 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e com as legislações estaduais e municipais.

Freitas: Ou seja, as prefeituras precisam cumprir a lei!

Antônia: Para cumprir a lei, as prefeituras devem, em primeiro lugar, disponibilizar os espaços com os equipamentos necessários 
para que as cooperativas e as associações de catadores e catadoras possam realizar os trabalhos de triagem e 
beneficiamento dos materiais que serão destinados à reciclagem e ao reuso.

Freitas: A partir de 2012, a Coopcent ABC, em parceria com a Senaes e com o Consórcio Intermunicipal Grande ABC, vem 
desenvolvendo o projeto Rede Gerando Renda, cujos objetivos são: ampliar e aperfeiçoar a coleta seletiva na região 
a partir da mobilização e da inclusão de novos catadores nos grupos organizados; melhorar as condições de trabalho; 
fortalecer a gestão coletiva e solidária; e viabilizar a capacitação e a valorização profissional dos catadores.

Antônia: Até o final de 2014, o projeto visa: contribuir para fortalecer as cooperativas e as associações; consolidar os processos 
de economia solidária e a coleta seletiva, com a inclusão de seiscentos catadores avulsos ainda não organizados nas 
políticas públicas de limpeza urbana; e também realizar a formação de duzentos catadores já organizados e incluídos em 
programas municipais. 

Implantação da coleta seletiva porta a porta em todos os bairros do grande ABC
Freitas: Outro desafio da Coopcent é a implantação da coleta seletiva porta a porta, em todos os domicílios dos sete municípios 

que compõem o Grande ABC, com a participação dos catadores e das catadoras organizados(as) em cooperativas e 
associações. O êxito desta ação depende da participação ativa de toda a sociedade.

Antônia: Nas reuniões para a elaboração do Plano Plurianual (PPA) Regional Participativo do Grande ABC para o período 2014-2017, 
realizado pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, com a participação das sete prefeituras e da população dos 
municípios, o tema resíduos sólidos ficou em terceiro lugar na preferência dos participantes, que aprovaram duas diretrizes.

Freitas: A primeira diretriz aprovada nas reuniões do PPA Participativo para o tema resíduos sólidos foi a de que todos os 
municípios que compõem a região do Grande ABC deverão realizar a coleta seletiva porta a porta em todos os domicílios, 
com a participação dos catadores organizados em cooperativas e associações. A segunda foi a de que as cooperativas e 
associações de catadores que realizam a coleta, a triagem, o beneficiamento e a comercialização dos materiais recicláveis 
deverão ser remunerados pelos serviços ambientais prestados à sociedade. 

(Continua)
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Contratação das cooperativas e das associações de catadores pelas prefeituras municipais
Antônia: Outro desafio é a contratação das cooperativas e das associações de catadores pelas prefeituras para realizar serviços 

ambientais relacionados à coleta seletiva de materiais recicláveis ou reaproveitáveis.
Freitas: Historicamente, os catadores têm trabalhado de forma precária e desumana, sem nada receber pelos serviços prestados. 

Agora, por meio da PNRS, está sendo reparada essa grave injustiça social e econômica, discriminatória e preconceituosa, 
que ainda continua em muitos locais.

Antônia: O pagamento pela prestação de serviços ambientais urbanos é uma reivindicação antiga do MNCR que agora é lei.
Freitas: A PNRS determina, em seu art. 36, que a prefeitura, por meio do responsável pelos serviços públicos de limpeza urbana e 

de manejo de resíduos sólidos, deve priorizar os catadores organizados em cooperativas e associações para a realização 
dos trabalhos relacionados à coleta seletiva para fins da reutilização e reciclagem desses materiais. Inclusive determina que 
este responsável deve contratar essas organizações de catadores para realizar este trabalho sem licitação, para facilitar o 
processo de contratação.

Antônia: Isso que você coloca, Freitas, é muito importante. As prefeituras, para estar de acordo com o que determina a lei, 
precisam contratar as cooperativas e as associações de catadores para prestarem serviços ambientais e de limpeza 
urbana no município.

Freitas: É, Antônia, a lei neste caso é justa e sábia. Sem esse pagamento, os catadores continuarão suas atuações com insegurança 
e precariedade. A rotatividade da mão de obra continuará alta, e os serviços de coleta seletiva e reciclagem, sem 
perspectivas de ampliação e melhoria.

(Continua)
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Antônia: A renda gerada apenas com a comercialização dos materiais triados e beneficiados pelos catadores não é suficiente para 
manter esses trabalhadores com dignidade e com perspectiva de melhoria de condições de vida.

Freitas: É importante destacar que alguns municípios já estão cumprindo a lei e efetuam o pagamento às cooperativas e 
associações de catadores e catadoras pelos serviços ambientais prestados. Entre eles, estão: Londrina, Ourinhos, Assis, 
Araraquara, Orlândia, Natal e Ribeirão Preto.

Antônia: Aqui no Grande ABC foi elaborada uma proposta para a contratação das cooperativas e das associações pelas prefeituras 
por meio da Oficina da Remuneração. Esta oficina foi organizada pela Coopcent, em parceria com o Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC e com a Senaes, e contou também com a participação dos catadores, dos gestores 
públicos da região e dos técnicos contratados pela Coopcent. A proposta está sendo apresentada agora às prefeituras 
para negociação.

Dinamização da cadeia da reciclagem e elevação da escolaridade visando aumentar a eficiência do processo produtivo e da 
comercialização
Freitas: Além desses desafios, temos outros, como a ampliação da produção das cordas de varais feitas a partir das garrafas PET e 

a implantação da fábrica de vassouras, também de PET. Outro desafio é o fortalecimento da cultura da sustentabilidade na 
sociedade, por meio da educação ambiental realizada pelos catadores nas ações de coleta seletiva, porta a porta. Também 
é um desafio aprimorar a escolaridade e os conhecimentos dos catadores e das catadoras sobre a cadeia da reciclagem, 
visando aumentar a eficiência do processo produtivo e da comercialização.

(Continua)
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Chamamento à população
Antônia: É, Freitas, mas, para alcançar o sucesso no fortalecimento da coleta seletiva e da reciclagem, visando ao desenvolvimento 

sustentável e à construção de um planeta mais justo e solidário, é de fundamental importância a participação ativa da população.
Freitas: Sem dúvida, Antônia. Com a participação ativa da população, em conjunto com a sociedade civil organizada, as escolas de 

educação infantil, fundamental, médio e superior, as empresas, o comércio e os governos municipais, estaduais e federal, 
vamos alcançar o sucesso.

Antônia: Com todas estas ações, estaremos fortalecendo a cultura da sustentabilidade e da justiça social, em prol de um mundo melhor.

Conclusão
Freitas: E assim realizamos uma rápida apresentação da Coopcent ABC.

Qualquer dúvida e comentário, entre em contato conosco. Acesse o nosso site1 e participe dando sugestões, comentários, 
enviando materiais para publicação. Queremos construir um banco de dados para contribuir para os estudos e as 
pesquisas relacionados à coleta seletiva e à reciclagem, e para o avanço do aperfeiçoamento da cadeia da reciclagem, 
visando à construção de um planeta justo, feliz e sustentável.

Antônia: Até a próxima.
Freitas: Tchau, pessoal!

Fonte: Coopcent ABC. 
Nota: 1 Disponível em: <www.coopcentabc.org.br>.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nossa esperança é de que, com essas e outras reflexões, consigamos agregar cada 
vez mais novos parceiros a esta causa que não é apenas dos(as) catadores(as), mas 
de toda a sociedade: a do desenvolvimento sustentável. Um desenvolvimento que 
leve em consideração o equilíbrio da sociedade nas dimensões ambientais, sociais e 
econômicas – elementos que são fundamentais nesse modelo de desenvolvimento.

Desenvolvimento sustentável é usualmente definido como “aquele que 
atende às necessidades do presente, sem comprometer a possibilidade de as 
gerações futuras atenderem a suas próprias necessidades” (ONU, 1991, p. 46). 
Levando em consideração este conceito, fica visível que os catadores de materiais 
recicláveis desempenham um papel fundamental para a sustentabilidade do planeta, 
especialmente por proporcionarem redução da extração de recursos naturais não 



290 Catadores de Materiais Recicláveis: um encontro nacional

renováveis, economia de água e energia elétrica, prolongamento da vida dos aterros 
sanitários e diminuição da poluição do solo, da água e do ar.

Em 1992, um dos principais resultados da Eco-92 foi a Agenda 21, 
que, esperávamos, pudesse se converter em um poderoso instrumento para o 
redirecionamento da sociedade industrial a fim de fazê-la reinterpretar o seu 
conceito de progresso. Este não deveria basear-se na quantidade de crescimento, 
mas fazer de seus elementos centrais a harmonia e o equilíbrio, tanto entre os 
homens quanto na relação destes com o meio ambiente, promovendo a qualidade 
de vida de todos os envolvidos.

Durante os debates na Eco-92, o que ficou mais evidente é que países como 
o Brasil não realizavam um desenvolvimento sustentável. Na época, éramos o 
segundo pior país em distribuição de renda do mundo, sendo superado somente 
por Serra Leoa, país africano que estava em plena guerra civil. Hoje, 23 anos depois, 
continuamos sendo um dos piores em distribuição de renda, ainda que sejamos a 
sétima maior economia do mundo.

Lamentavelmente, os governos dos últimos anos, apesar de terem melhorado 
a situação em relação àquele momento, não mexeram nos problemas estruturais 
que geram as injustiças existentes. Sequer um projeto de sociedade para diminuir o 
fosso da desigualdade social foi planejado e aplicado. Somente ações emergenciais 
como o Bolsa Família, que, reconhecemos, teve e continua tendo um grande valor 
e é de fundamental importância. Mesmo assim, trata-se de um programa tímido, se 
avaliado em termos dos valores nele aplicados: 0,4% do produto interno bruto (PIB).

Continuamos apenas fingindo que estamos fazendo o nosso melhor. Os meios 
de comunicação de massa continuam a irradiar para os quatro cantos do Brasil, de 
forma direta ou subliminar, que o país melhorou e que podemos ficar satisfeitos. 
Resta saber qual a perspectiva futura para os brasileiros se não mudarmos esse triste 
paradigma que continua a legitimar a concentração de renda como algo natural e 
não como uma vergonha a ser superada.
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