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“Fotografar é colocar na mesma linha de mira, a cabeça, o olho e o coração.” 

Henri Cartier-Bresson 



RESUMO 
 

 

 

Cotidiano de uma cooperativa de reciclagem pela lente do 
fotodocumentário 

 
 
 

A pesquisa teve como objetivo elaborar um fotolivro em que a linguagem 
fotográfica documental fosse capaz de atestar o cotidiano dos catadores de lixo 
reciclável da Cooperativa de Trabalhadores de Materiais Recicláveis de 
Presidente Prudente (Cooperlix). Essa obra teve como base os ensinamentos do 
fotojornalismo, já que o fotodocumentário parte desse princípio. Para 
compreender o universo da cooperativa e transmitir a importância da atividade 
pelas lentes fotográficas, os autores acompanharam os trabalhadores durante 
cinco semanas. Após esse processo, foi elaborado um fotolivro com 52 
fotografias. A abordagem utilizada nesta pesquisa foi a qualitativa do tipo 
exploratória e o método do estudo de caso. Para dar base à reflexão teórica e 
compreender a atividade da reciclagem, no primeiro momento foram realizados a 
observação intensiva, levantamento documental, pesquisa bibliográfica e 
entrevistas. Na segunda etapa, foram produzidas as fotografias da rotina da 
cooperativa, que compõem o fotolivro.  

Palavras-Chave: fotografia; fotolivro; fotojornalismo; fotografia documental; 
Cooperlix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

 

Daily life of a recycling cooperative through the lens of photo documentary 
 
 

The research aimed to develop a photobook where the documentary 
photographic language were able to attest the daily lives of recyclable waste 
collectors of cooperative workers picker in Presidente Prudente (Cooperlix). This 
work was based on the teachings of photojournalism since the photo 
documentary parts of its principle. To understand the universe of cooperative and 
convey the importance of the activity by the photographic lens, the authors 
followed the workers for five weeks. After this process, a photobook with 52 
photographs was prepared. The approach used in this research was qualitative 
and the exploratory kind. The method of study was a case type. To underpin the 
theoretical reflection and understanding of recycling activity, at the first moment 
was worked an intensive observation, documentary survey, literature research 
and interviews. In the second phase, the photographs of the routine of the 
cooperative were maid, which compose the photobook.  

Keywords: photography; photobook; photojournalism; documentary 
photography; Cooperlix ; recycling. 
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1 INTRODUÇÃO  

  

  Há muito se fala sobre meio ambiente, porém, é possível perceber 

que nos últimos anos a sustentabilidade e a preservação da natureza se 

tornaram assuntos recorrentes e muito discutidos em congressos, feiras, 

simpósios e conferências mundiais, como a Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), conhecida como Rio+20. A 

maioria dessas discussões parte de um mesmo ponto: o descarte inapropriado 

do lixo. Buscando soluções que interfiram na disposição final dos resíduos, 

destaca-se a reciclagem.  

  O processo de coleta do lixo é de responsabilidade de prefeituras, 

e segundo Jacobi e Viveiros (2006, p.10-11), a coleta seletiva vem sendo 

realizada em obras sociais criadas pela sociedade civil, ou por gestão 

compartilhada de resíduos entre prefeituras e comunidade. Em Presidente 

Prudente, quem faz esse trabalho é a Cooperativa de Trabalhadores de 

Produtos Recicláveis de Presidente Prudente (Cooperlix) – objeto de estudo 

desse trabalho –, e a Cooperativa de Trabalho com Reciclagem de Presidente 

Prudente (Cooprudente). 

  Ao iniciar a leitura deste trabalho, é preciso entender que se trata 

de uma obra que engloba uma diversidade de áreas que precisaram ser 

estudadas. Essa pesquisa se comprometeu em elaborar um fotolivro 

documental, que registrasse o cotidiano dos trabalhadores da Cooperlix. Para 

isso, foi necessário pesquisar sobre linguagem fotográfica, fotografia 

documental, fotolivros, lixo e reciclagem. 

  A escolha do tema desse estudo foi sustentada por duas vertentes: 

a primeira é relacionada ao aumento da produção de lixo no Brasil de 2% de 

2011 para 2012, o que pode ocasionar problemas ao meio ambiente e à 

população de modo geral. A segunda é ligada à Faculdade de Comunicação 

Social de Presidente Prudente (Facopp), que não possuía estudo sobre 

fotolivros. 

  Para a compreensão da base metodológica utilizada na elaboração 

do trabalho, é recomendada a leitura do capítulo 2, que apresentará o problema, 

a justificativa, bem como os objetivos e os instrumentos de coleta de dados que 

foram utilizados. A abordagem foi qualitativa do tipo exploratória e o método 
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utilizado, estudo de caso. Para o levantamento de informações, foram realizadas 

entrevista, pesquisa bibliográfica e análise documental. 

  Ao ter conhecimento da metodologia utilizada nessa obra, o leitor 

compreender a que essa pesquisa, a qual é embasada a refletir sobre o uso da 

linguagem fotográfica para documentar cotidiano na Cooperlix, permitirá que 

pelo fotolivro, as pessoas possam ver os bastidores da reciclagem de Presidente 

Prudente. 

  Para que a peça prática seja compreendida de forma técnica, é 

necessário que se entenda o universo da fotografia, sua história e 

especificidades. Alguns estudiosos acreditam que o registro da imagem surgiu 

com a origem do homem, nas cavernas. Outros afirmam que o surgimento da 

fotografia foi no Brasil, em 1830. Entre datas, o trabalho revela a evolução da 

câmera fotográfica e de sua imagem, que começaram de formas rudimentares e 

tamanhos enormes, até se modernizarem, e atualmente, caberem em um 

celular. 

   Essas explicações são apresentadas no capítulo três e será 

possível entender qual a importância do registro fotográfico para a análise do 

cotidiano da cooperativa. 

  Para que haja compreensão das imagens apresentadas na peça 

prática, os autores fizeram uma reflexão teórica dos elementos da linguagem 

fotográfica, que serão apresentados nesse capítulo. A partir desse 

embasamento, foi possível produzir as fotografias, tendo conhecimento das 

diferenças entre fotojornalismo– que preza a imagem pela sua importância atual- 

e fotodocumentário– que caracteriza a fotografia como um documento da 

realidade, atemporal. 

  No capítulo 4 será apresentado o fotolivro, que foi escolhido como 

peça prática deste trabalho. Ele pode ser caracterizado como um livro, em que 

sua mensagem é transmitida por meio de fotografias, que para serem 

elaboradas, precisam seguir a linha do fotodocumentário. 

  Ao entender a dinâmica e utilização do fotolivro, os leitores poderão 

compreender a escolha do grupo, e visualizar a peça prática com conhecimento 

de suas características. 

  Como este trabalho estuda uma cooperativa que coleta materiais 

recicláveis, é de extrema importância que se entenda o universo da reciclagem, 



14 
 

tanto suas definições quanto o funcionamento de sua logística, tema do capítulo 

5 deste Trabalho de Conclusão de Curso. 

  Para compreender a situação do lixo, são apresentados nesta 

etapa, dados sobre o crescimento da produção de resíduos devido ao aumento 

populacional e de bens de serviço. A única solução para regredir esse fato é 

investir em reciclagem, o que depende de prefeituras, instituições, e do morador, 

que tem a responsabilidade de separar o lixo. 

  Após essas informações, o leitor está pronto para conhecer a 

Cooperativa de Trabalhadores de Produtos Recicláveis de Presidente Prudente 

(Cooperlix). O capítulo apresenta três pontos: o surgimento da cooperativa em 

2002; as atividades realizadas na coleta, separação e venda de produtos; e por 

fim, sua importância na cidade de Presidente Prudente. Para a produção deste 

capítulo foram utilizadas as informações obtidas pelos autores em entrevistas e 

análise de documentos do acervo da Cooperlix: estatuto e cartilha de 

apresentação de uma campanha de conscientização de crianças sobre a 

reciclagem. 

  O capítulo 7, intitulado como Memorial Descritivo, permite que se 

entendam todos os desafios enfrentados nesta obra, como foram divididas as 

tarefas de realização deste trabalho e os detalhes da elaboração da peça prática 

deste estudo. Nessa etapa, o leitor poderá compreender a preparação de todo o 

trabalho e ter conhecimento de todas as fases realizadas na realização da 

pesquisa. Por fim, no último capítulo, serão apresentadas as considerações 

finais dos autores da reflexão proposta e as soluções para o problema 

apresentado. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA  

 

2.1 Problematização e Justificativa 

 

  O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) teve como 

diretriz a elaboração de um fotolivro sobre o cotidiano de uma cooperativa de 

reciclagem por meio de fotodocumentário. Essa categoria de cooperativa é 

responsável pela coleta, separação, triagem e venda dos materiais recicláveis.  

 Para a elaboração do TCC, os autores adotaram como objeto de 

estudo a Cooperlix, que é a cooperativa de reciclagem em funcionamento mais 

antiga da cidade. Em funcionamento também existe a Cooprudente, que foi 

fundada em 2013. 

 A Cooperlix surgiu em dezembro de 2003, e até março de 2014 

contava com 26 cooperados, três automóveis para fazer a coleta, que 

mensalmente recolhem cerca de 60 toneladas de materiais recicláveis de alguns 

pontos de Presidente Prudente. 

 O lixo é um dos problemas do meio ambiente, que gera grandes 

preocupações para o Planeta Terra. Segundo Lima (2004, p.11), considera-se 

“lixo” qualquer resíduo resultante das atividades do homem.  

 

Estes resíduos compõem-se basicamente de sobras de alimentos, 
papéis, papelões, plásticos, trapos, couros, madeira, latas, vidros, 
lamas, gases, vapores, poeiras, sabões, detergentes e outras 
substâncias descartadas pelo homem no meio ambiente. (LIMA, 2004, 
p.11) 

 

 Para Lima (2004, p.9), a produção do lixo está ligada a duas 

vertentes: o aumento populacional e a intensidade da industrialização. Conforme 

o autor, o fato mais preocupante é que a população está crescendo em ritmo 

acelerado, podendo multiplicar-se em até 2034. Fato que deve gerar 

inevitavelmente uma maior produção de lixo, pois maiores quantidades de 

alimentos e bens de consumo serão produzidas para abastecer a população. 

  Lima (2004, p.9) ainda considera que “o não tratamento dessa 

massa pode contribuir significativamente para a degradação da biosfera, em 

detrimento da qualidade de vida em nosso planeta”. 
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  A Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(ABRALPE, 2012) lançou a edição do “Panorama de Resíduos Sólidos no 

Brasil”, que mostra alguns dados sobre a produção e distribuição do lixo no país. 

Segundo a Abralpe (2012), a população brasileira em 2012 gerou 64 milhões de 

toneladas de lixo, e 37% tiveram destinos inapropriados. Ainda segundo o 

panorama, cada pessoa gerou 1,223 kg/dia em 2012.  

  A reciclagem, para Magrini et al. (2012, p.23), é vista como uma 

das soluções para diminuir a produção e o descarte inadequado desses 

resíduos. “[...] entende-se reciclagem como o conjunto de técnicas e 

procedimentos que permite a extensão do ciclo de vida útil de um material para 

além da aplicação inicial pretendida.” (MAGRINI et al., 2012, p.22) 

  O primeiro passo para que os resíduos possam ser reciclados é a 

separação do lixo feita pela sociedade. Segundo Magrini et al. (2012), para que 

isso ocorra é preciso que a população seja educada e mude seus hábitos no 

momento de descartar os resíduos. Somente após o descarte correto do material 

reciclável que é possível fazer a coleta seletiva, segundo passo para a 

reciclagem. 

  Para Jacobi e Viveiros (2006), a coleta seletiva é de extrema 

importância em três principais fatores: econômico, ambiental e social. O autor 

ainda apresenta o constante crescimento na “gestão compartilhada de resíduos 

sólidos” no Brasil, na qual parcerias entre prefeituras e catadores de materiais 

recicláveis organizados em associações ou cooperativas trabalham em prol da 

comunidade. 

 

Trata-se de experiências que devem ser valorizadas, apesar da sua 
pequena escala, porque geram beneficio econômico (garantia de renda 
estável às famílias envolvidas); benefício ambiental (reciclagem de 
diversos materiais) e benefício social, pois esse trabalho proporciona 
possibilidades de integração social de pessoas que sempre foram 
marginalizadas. (JACOBI; VIVEIROS, 2006, p.11) 

 

De acordo com dados coletados (APÊNDICE A), é possível 

apreender que os trabalhadores se sentem marginalizados pela sociedade, e 

atos simples, como de cumprimentá-los, se tornam grandes feitos em suas 

visões. 
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Conforme foi exposto, a reciclagem é uma forma de minimizar os 

problemas gerados pelo constante descarte dos resíduos feito pelo homem. É 

também um meio de gerar empregos para catadores e triadores de materiais 

recicláveis. 

Acredita-se que a documentação fotográfica do cotidiano da 

Cooperlix e de seus trabalhadores é importante para divulgar seu trabalho, ainda 

incipiente considerando que Presidente Prudente tem cerca de 210 mil 

habitantes, que, segundo a Prudenco (s.d.) produzem diariamente 205 toneladas 

de lixo, e a cooperativa coleta 49 toneladas mensais. O fotolivro e suas 

fotografias documentais podem instigar a sociedade prudentina a refletir sobre 

os benefícios que esta e outras cooperativas trazem não só ao meio ambiente, 

mas para toda a cidade. Pretende-se também destacar o trabalho dos catadores 

valorizando-os, visto que muitas vezes se veem marginalizados pela sociedade. 

Os autores deste trabalho estão no encerramento do ciclo letivo da 

graduação de jornalismo, e ambos já trabalham profissionalmente com a 

fotografia. Com a produção dessa obra e da reflexão teórica acerca do tema, 

espera-se aprofundar nos estudos sobre fotografia, aplicando os ensinamentos 

obtidos em sala e enriquecer o portfólio com mais um trabalho.   

Atualmente, há algumas pesquisas relacionadas à fotografia no 

acervo da faculdade de Comunicação Social de Presidente Prudente “Jornalista 

Roberto Marinho” (Facopp), porém, nenhuma teve como produto final um 

fotolivro. Assim, com a reflexão acerca das atividades da Cooperlix reproduzidas 

em um impresso, espera-se contribuir com os estudos relacionados à fotografia, 

incentivando outros acadêmicos a pesquisarem sobre o assunto nesta 

universidade, e, em última instância, fortalecer essa linha de pesquisa. 

O desenvolvimento deste trabalho foi envolvido pela seguinte 

questão: em que medida e qual suporte a linguagem fotográfica jornalística 

documental pode ser utilizada para registrar o cotidiano de uma cooperativa de 

reciclagem? Com isso, pretendeu-se mostrar a importância do trabalho de 

reciclagem, e que é possível utilizar a fotografia como objeto documental de 

pesquisa.  
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2.2 Objetivos  

 

2.2.1 Objetivo geral 

  

 Refletir sobre o uso da linguagem fotográfica para documentar o cotidiano 

dos catadores de material reciclável da Cooperlix. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

 Traçar um panorama histórico da Cooperlix e compreender seu 

funcionamento; 

 Colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula sobre 

técnicas fotográficas para documentar as atividades da cooperativa; 

 Elaborar um fotolivro em que a linguagem fotográfica documental seja capaz 

de atestar o cotidiano dos catadores de lixo reciclável da cooperativa Cooperlix. 

 

2.3 Metodologia 

 

  O papel da metodologia no trabalho científico é o de construir o 

caminho a ser seguido para alcançar o objetivo. Segundo Marconi e Lakatos 

(2003, p.221) “[...] a especificação da metodologia da pesquisa é a que abrange 

maior número de itens, pois responde, a um só tempo, às questões como?, com 

quê?, onde?, quanto?” 

  Segundo Gil (2002, p.162), a metodologia nada mais é do que 

procedimentos que devem ser seguidos para a conclusão da pesquisa. De 

acordo com Marconi e Lakatos (2003, p.83), todas as ciências devem fazer o 

uso de métodos científicos, porém, nem todos os ramos de estudo que utilizam 

estes métodos são ciências. A utilização de métodos científicos não é exclusiva 

da ciência, mas não há ciência sem o emprego de métodos científicos. 

  Para a produção deste trabalho, foi definida a abordagem 

qualitativa, que conforme Goldenberg (2004, p.53) dá uma maior visão sobre a 

pesquisa, pois permite que o pesquisador entenda os indivíduos estudados 

dentro do seu cotidiano, obrigando que o autor do projeto tenha flexibilidade 

para coletar dados. 
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[...] o bom resultado da pesquisa depende da sensibilidade, intuição e 
experiência do pesquisador. Mesmo os pesquisadores que usam 
métodos de pesquisa qualitativa criticam a falta de regras de 
procedimento rigorosas para guiar as atividades de coleta de dados e a 
ausência de reflexão teórica, o que pode dar margem para que o bias do 
pesquisador venha a modelar os dados que coleta. (GOLDENBERG, 
2004, p.53) 

  

 Dessa maneira, o presente estudo obrigou os autores a conhecer a 

Cooperlix em sua maior profundidade. Assim, os pesquisadores tiveram que 

conviver com os trabalhadores em suas diversas funções para conhecer cada 

etapa do processo da cooperativa e coletar os dados necessários. 

 Do ponto de vista dos objetivos, essa pesquisa entende-se como 

exploratória, pois de acordo com Gil (2002, p.41) têm como objetivo principal 

aprimorar ideias e proporciona ao pesquisador maior familiaridade com o 

problema. “Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que 

possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato 

estudado.” (GIL, 2002, p.41) 

 Diehl e Tatim (2004, p.53-54) afirmam que a pesquisa exploratória 

“na maioria dos casos, envolve o levantamento bibliográfico, a realização de 

entrevistas com pessoas que possuam experiência prática com o problema 

pesquisado e a análise de exemplos que ‘estimulem a compreensão’”, etapas 

que foram seguidas neste estudo.  

 Para a realização deste Trabalho de Conclusão de Curso o método 

adotado foi o estudo de caso, que segundo GIL (1987, p.78) “é caracterizado 

pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a 

permitir conhecimento amplo e detalhado do mesmo; tarefa praticamente 

impossível mediante os outros delineamentos considerados.” Este caminho 

metodológico permitiu que os pesquisadores aprofundassem seu conhecimento 

sobre o objeto de estudo: a Cooperlix. 

 

[...] o estudo de caso é muito frequente na pesquisa social, devido à 
sua relativa simplicidade e economia, já que pode ser realizado por um 
único investigador, ou por um grupo pequeno e não requer a aplicação 
de técnicas de massa para coleta de dados, como ocorre nos 
levantamentos. (GIL, 1987, p.79) 

 

 O início do estudo se deu com a pesquisa bibliográfica, que 

permaneceu e embasou teórica e metodologicamente todas as suas fases. Na 
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visão de Gil (1987, p.71) a pesquisa bibliográfica “[...] é desenvolvida a partir de 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos".  

 Para Diehl e Tatim (2004, p.58), fontes bibliográficas são “livros de 

leitura corrente, livros de referência (dicionários, enciclopédias, anuários, 

almanaques), publicações periódicas e impressos diversos”. Neste estudo, a 

pesquisa bibliográfica utilizou livros, teses e publicações sobre a Cooperlix. 

 

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de 
permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito 
mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Essa 
vantagem torna-se particularmente importante quando o problema de 
pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço. Por exemplo, 
seria impossível a um pesquisador percorrer todo o território brasileiro 
em busca de dados sobre população ou renda per capita; todavia, se 
tem a sua disposição uma bibliografia adequada, não terá maiores 
obstáculos para contar com as informações requeridas. A pesquisa 
bibliográfica também é indispensável nos estudos históricos. Em muitas 
situações, não há outra maneira de conhecer os fatos passados se não 
com base em dados bibliográficos. (GIL, 2002, p.43) 

 

 Desde a elaboração do projeto de pesquisa para este TCC, até seu 

término, os autores realizaram a pesquisa bibliográfica, com o objetivo de 

aprofundar o conhecimento sobre os assuntos que englobam a pesquisa. 

 Para coletar os dados necessários para a formulação deste projeto 

foram utilizadas a entrevista em profundidade, pesquisa e análise documental e 

observação intensiva. 

 De acordo com Duarte (2009, p.64), a entrevista em profundidade é 

uma técnica “[...] dinâmica e flexível, útil para apreensão de uma realidade tanto 

para tratar de questões relacionadas ao íntimo do entrevistado, como para 

descrição de processo complexo nos quais está ou esteve envolvido”.  

 O objetivo em realizar as entrevistas é de que os pesquisadores 

compreendessem a fundo o universo do objeto de estudo, a Cooperlix, por meio 

de informações obtidas com seus dirigentes e trabalhadores, que posteriomente 

foram fotografados.  

 Para a escolha das fontes orais, a pesquisa embasou-se no 

pensamento de Goldenberg (2004, p.85), e entrevistou pessoas que estavam no 

topo da “hierarquia de credibilidade”, ou seja, as com confiabilidade sobre o 

tema, assim como aqueles que nunca são ouvidos. Foram entrevistados o 

coordenador da Cooperlix, atuais cooperados, ex-cooperados, ex-catadores do 
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lixão, síndicos dos condomínios que solicitam a coleta e incentivadores da 

cooperativa.  

 O modelo de entrevista utilizado foi o semiaberto, pois para Duarte 

(2009, p.66), parte de uma matriz, um roteiro de perguntas-guia que dão 

cobertura ao interesse da pesquisa, mas que dão possibilidades ao pesquisador 

de novas interrogativas, conforme o andar da entrevista.  

 Reforçando o conceito de Duarte (2009), Triviños (1987, p.146) 

afirma que o questionário semiaberto “[...] parte de certos questionamentos 

básicos, apoiados em teorias e hipóteses que interagem à pesquisa, e que, em 

seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que 

vão surgindo à medida que se tece bem as respostas do informante”. 

  Ainda no processo de coleta de dados, foi realizada a pesquisa 

documental, seguida de análise documental. 

 

A pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A 
diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes: enquanto 
a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições 
dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa 
documental vale-se de materiais que não recebem ainda um 
tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo 
com os objetos da pesquisa. (GIL, 2002, p.45)  

 

 Em seguida realizou-se a análise documental, o que para Gil 

(2002, p.90) é um processo interativo, e que leva o pesquisador a elaborar uma 

explicação lógica da situação estudada “[...] examinando as unidades de sentido, 

as inter-relações entre essas unidades e entre as categorias em que elas se 

encontram reunidas”. Nessa etapa foram analisados o estatuto da cooperativa, e 

a cartilha “Recilar” (2008), que ensina crianças sobre a importância da 

reciclagem. 

 A observação intensiva, outra etapa deste estudo, é uma técnica 

que consiste em coletar dados, “não consiste apenas em ver e ouvir, mas 

também em examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar”. (MARCONI; 

LAKATOS, 2003, p.190) 

 Esse procedimento de coleta foi necessário para compreender as 

atuações e objetivos da cooperativa, para posteriormente decidir a melhor 

maneira de registrar essas ações de forma que seja possível descrevê-las 

claramente.  
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A observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a 
respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, 
mas que orientam seu comportamento. Desempenha papel importante 
nos processos observacionais, no contexto da descoberta, e obriga o 
investigador a um contato mais direto com a realidade. È o ponto de 
partida da investigação social. (MARCONI; LAKATOS, 2003, p.191) 

  

  Esta investigação, por meio deste percurso metodológico, procurou 

entender o trabalho realizado pela Cooperlix, que foi posteriormente registrado 

fotograficamente e organizado no formato de um fotolivro, peça prática da 

pesquisa.  

  As fotografias foram realizadas com o consentimento das pessoas 

registradas, porém, em algumas fotografias espontâneas elas não perceberam o 

momento exato da tomada da imagem. 

  Assim, os autores deste TCC, acompanharam os trabalhadores da 

cooperativa na rotina de trabalho e fizeram registros fotodocumentais, com 

diferentes formatos e enfoques, para posterior elaboração do fotolivro.  

  Por ter como plataforma a fotografia, especificamente a do tipo 

documental, foi necessário aprofundar conhecimentos acerca do tema, o que 

será apresentado no próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

3 FOTOGRAFIA DOCUMENTAL 

 

O foco deste trabalho é mostrar, através das fotografias 

documentais, o dia a dia de catadores de materiais recicláveis da cooperativa 

Cooperlix que atua em Presidente Prudente. É necessário então apresentar um 

histórico da evolução da fotografia, assim como as características da fotografia 

documental para explicar o surgimento do fotodocumentário.  

 

3.1 Fotografia e sua História 

 

A fotografia faz parte do cotidiano das pessoas, seja para registrar 

um grande evento por meio do trabalho de um fotógrafo profissional, como de 

forma amadora, registrando pequenos detalhes do dia a dia pela câmera do 

aparelho celular. Porém nem sempre foi assim. 

Lima (1988, p.29) afirma que o primeiro registro de “[...] imagem 

feita pelo homem surgiu através do desenho [...]”, já que o surgimento do 

desenho praticamente coincide com a origem do homem. Os habitantes das 

cavernas já cobriam suas paredes com traços do que lhes era mais significativo. 

(LIMA, 1988, p.29)  

 

A escrita, que é um subproduto formalizado do desenho, bem como a 
comunicação oral, desenvolveu-se, evidentemente, como os nossos 
principais meios de transmitir e conservar informações, apesar de 
serem igualmente utilizadas em grande escala como veículo de 
exploração estética. (LIMA, 1988, p.29) 

 

Existem duas possíveis origens para o termo “fotografia”, segundo 

Lima. O primeiro uso da palavra se deu “[...] nos países ocidentais e surgiu na 

França (foto - luz, grafia - escrita)”. (LIMA, 1988, p.17). Com esse significado, o 

nome “fotografia” é considerado a arte de escrever com a luz, o que a define 

como uma escrita. Ainda segundo o pensamento de Lima (1988, p.17), o 

segundo conceito vem do oriente, mais precisamente no Japão, onde é 

conhecida como sha-shin, que em sua tradução quer dizer o reflexo da 

realidade, caracterizado por essa origem como forma de expressão visual.  

Dessa maneira, observa-se que a fotografia tem a vertente de condição de 

linguagem e de forma de expressão oral. 
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Na contrapartida, Kossoy (2006, p.25) afirma que o termo foi 

utilizado pela primeira vez no Brasil, na década de 1830. Segundo o autor, 

Antoine Hercule Romuald Florence, um francês que viveu em Campinas, 

pesquisou entre 1832 e 1839 uma forma econômica de impressão e de registro 

fotográfico. Essa descoberta foi batizada por Florence como Photographie. 

Kossoy acredita que este foi o primeiro momento que o nome foi empregado, 

antes mesmo do uso do nome na Europa por outros inventores. (KOSSOY, 

2006, p.25) 

Voltando a meados do século IV a.C., o filosofo Aristóteles em uma 

de suas invenções desenvolveu o mecanismo da câmera escura, que segundo 

Hacking (2012, p.18) consiste na passagem de um fleche de luz de uma fonte 

externa através de um pequeno buraco, formando uma imagem invertida da 

cena externa em uma superfície, sendo uma parede ou até uma tela. 

Quando essa lógica foi utilizada para a montagem de 

equipamentos, houve um avanço nos estudos, e com novas pesquisas no século 

XVI, cientistas constataram que os orifícios em que o fleche de luz passava na 

câmera escura eram deficientes. Sendo assim, segundo Hacking (2012, p.18), 

os buracos foram substituídos por lentes, e posteriormente, no século XVII, o 

objeto foi reduzido para o tamanho de uma urna. 

 

Contudo, para que a fotografia evoluísse era fundamental que uma 
substância sensível à luz fosse encontrada. Os efeitos da luz sobre 
objetos físicos eram bem conhecidos - a capacidade da luz do sol de 
bronzear a pele, por exemplo - e alquimistas já haviam identificado 
várias substâncias que reagiam à luminosidade, geralmente 
escurecendo. Em 1777, Cari Wilhelm Scheele utilizou luz para fixar 
uma imagem em um frasco contendo uma solução química. 
(HACKING, 2012, p.18-19) 

 

A evolução da fotografia aconteceu, segundo Barthes (1989, p.21) 

graças ao entrecruzamento de “[...] dois processos inteiramente distintos: um é 

de ordem química: trata-se da ação da luz sobre certas substâncias; outro é de 

ordem física: trata-se da formação da imagem através de um dispositivo óptico”. 

Por volta dos anos 1800, Thomas Wedgwood inovou ao testar 

novos químicos para fixar uma imagem e começou a utilizar nitrato de prata 

fotossensível na superfície de papel e de couro. Sem conseguir fazer com que 

passasse uma quantia suficiente de luz, ele “[...] criou fotogramas, posicionando 
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objetos diretamente sobre superfícies fotossensíveis.” (HACKING, 2012, p.19). 

Sendo assim, Wedgwood conseguia produzir imagens, mas não era capaz de 

preservá-las. 

 

Wedgwood esteve próximo de conseguir a primeira fotografia da 
história. Se ele tivesse usado como fixador da imagem a amônia (cujas 
propriedades fixativas tinham sido descobertas pelo sueco Carl 
Scheele duas décadas antes) ou até mesmo uma solução de água com 
sal de cozinha, certamente teria obtido a uma imagem fotograficamente 
perfeita. (GIACOMELLI, 2012, p.30) 

 

Logo depois, surgiram dois destinos que determinaram o futuro 

desta arte. Hacking (2012, p.19) relata que por volta de 1816, o francês Joseph 

Nicéphore Niépce, realizou seu primeiro estudo e experiências com a câmera 

escura. 

 

Abandonando os sais de prata, ele passou a utilizar betume - um 
"revestimento" (camada protetora) para placas de impressão que 
endurecia sob a ação da luz. Por volta de 1826-1827, teve sucesso, 
criando Vista da Janela em Le Gras em uma placa de estanho. [...] 
Niépce faleceu em 1833, sem que o público conhecesse seu 
processo de "heliografia" (que significa "desenhar com sol"). 
(HACKING, 2012, p.19) 

 

Pupo (2011, p.19) também relata a importância de Niépce para a 

fotografia, atribuindo o primeiro registro fotográfico ao francês no qual a 

imagem formada no suporte foi o resultado da incidência dos raios luminosos 

em uma câmera escura. 

 

Niépce usou como material fotossensível uma chapa prata onde 
aplicou um betume claro. Este endureceu nas zonas mais Iluminadas 
e Niépce lavou a chapa fazendo desaparecer o betume não 
endurecido: desta forma produziu uma imagem de alto contraste, em 
que as zonas claras eram definidas pelo betume seco e as zonas 
escuras pela chapa escura. (PUPO, 2011, p.19) 

 

Segundo Giacomelli (2012, p.31), historiadores são unânimes ao 

afirmarem que a primeira imagem reproduzida mecanicamente pela técnica foi 

obtida em 1826 pelo inventor e tipógrafo francês Niépce. 

Em 1833, Niépce faleceu e, meses depois, William Henry Fox 

Talbot, sem conhecer nenhum detalhe de seu trabalho, resolveu estudar o 

processo de fixação da imagem em superfícies. O inglês começou a desvendar 
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a câmera escura em 1834, em Melbury. Ainda sem conhecer as tentativas de 

Wedgowood, ele criou um composto de prata no qual a inovação era a fixação 

em um papel, que desta vez, segundo Hacking (2012, p.19) deu certo, fazendo 

com que as imagens ficassem estabilizadas e fixadas. Mesmo com a 

descoberta, Talbot não levou a público o seu experimento. 

Fabris (2008, p.234) considera Talbot como o inventor do negativo 

sobre papel. Em 1844, Talbot lançou seu primeiro ensaio fotográfico em forma 

de livro: The Pencil of Nature. “É a ela [a natureza] que Talbot atribuiu todo o 

mérito da operação fotográfica ao dizer que as chapas que compunham seu 

trabalho tinham sido obtidas pela mera ação da luz sobre o papel sensibilizado, 

sem a ajuda da mão de qualquer desenhista”. (FABRIS, 2008, p.234) 

Nesse meio tempo, Louis Jacques Mandé Daguerre agregou em 

suas pesquisas informações que trocou anteriormente por correspondência com 

Niépce. Assim, realizou um incrível avanço ao descobrir que placas de prata 

iodadas, aplicando mercúrio, podiam ser reveladas, produzindo positivos diretos 

em 1837. 

 

O processo de Daguerre produzia imagem nítida, com requinte de 
pormenores, sobre uma chapa polida de cobre recoberta com prata 
metálica e exposta a vapores de iodo (para formar iodeto de prata). A 
luz incidindo nessa chapa, quando corretamente exposta na câmera, 
fazia o iodeto de prata ser drasticamente modificado onde a luz forte 
incidia, mas permanecendo relativamente inalterado onde a luz de 
maior intensidade batesse na chapa. (DEFLEUR, 1993, p.85) 

 

Com esse processo, o daguerreótipo era capaz de produzir 

imagens com boa clareza e nitidez. DeFleur (1993, p.86) relata que para um 

mundo que nunca tinha visto uma fotografia, a invenção de Daguerre foi um feito 

incrível e revolucionário. A qualidade das imagens produzidas pelo equipamento, 

quando bem cuidadas, se assemelhava com as fotografias atuais. Daguerre uniu 

então sua invenção com suas influências políticas, patenteando o equipamento 

em 1839, fazendo assim com que o experimento tomasse proporções mundiais 

e chegasse rápido em outros países. (DEFLEUR, 1993, p.86) 

 

[...] Daguerre tinha o apoio do físico, astônomo e político François 
Arago, que vinha acompanhando o progresso da invenção e precisa 
que ela teria impacto muito importante para as ciências e as artes. 
Além de apoiar Daguerre publicamente, como deputado da Assembléia 
Nacional, propôs um projeto de lei em que o Estado francês compraria 
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a patente da invenção e a disponibilizaria gratuitamente para todos os 
interessados. (GIACOMELLI, 2012, p.30) 

 

Se por um lado, a qualidade dos registros do daguerreótipo eram 

de boa qualidade para a tecnologia empregada na época, Freund (1995, p.30) 

aponta que a duração prolongada da pose em frente ao equipamento tornava 

um teste de resistência para o “modelo”, que no final, saía apenas com uma 

cópia do trabalho. 

O peso do equipamento também era um fator que dificultava o 

trabalho do fotógrafo para a locomoção do daguerreótipo. Os primeiros que 

foram fabricados em Paris, com todos os acessórios necessários para o seu 

devido funcionamento, pesavam cerca de cinquenta quilos. O preço das chapas 

variava entre três e quatro centenas de Francos, gastos extravagantes que 

poucas pessoas podiam pagar. (FREUND, 1995, p.30) 

Em 1839, considerado o ano da invenção da fotografia – já que 

Daguerre foi o responsável por divulgar essa ideia e assim ficar conhecido como 

o seu inventor  - o tempo de exposição da placa à luz solar era de 15 minutos. 

Um ano depois, 13 minutos eram suficientes para sombra. Em 1842, era exigido 

de vinte a quarenta segundos apenas, o que tornou o processo praticamente 

instantâneo. (FREUND, 1995, p.30) 

Com essa evolução e o barateamento dos materiais, a fotografia se 

tornou  popular e a procura por retratos cresceu, o que fez com que a atividade 

passasse a ser vista como profissão. 

 

Os anos da década de 1840 foram nos Estados Unidos um período de 
depressão econômica. Diversos jovens empreendedores procuravam 
uma oportunidade para ingressar em alguma aventura da qual 
pudessem viver sem investir grande capital e sem ter de passar por 
uma extensa preparação profissional em universidade. A ocupação de 
daguerreotipista pareceu feita sob encomenda. Havia vilas, cidades, 
grandes centros por toda a parte habitada dos Estados Unidos que 
ainda não haviam visto o novo processo.(DEFLEUR, 1993, p.87) 

 

 

A profissão se espalhou por todo o país. As principais cidades 

americanas receberam salões de daguerreotipia, tornando o mercado mais 

atraente. E assim como em qualquer outra atividade, o daguerreotipista nômade, 

com falta de treinamento e pouca habilidade no equipamento, apresentava um 

produto inferior em comparação à qualidade que o mercado proporcionava, 
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fazendo com que os bons profissionais da área se destacassem e aumentassem 

as produções. (DEFLEUR, 1993, p.87) 

Entre 1840 e 1860, quando a profissão de fotógrafo estava em 

ascensão na América, a sociedade agrícola estava migrando para a sociedade 

industrial. Devido a uma série de invenções - como máquinas refrigeradoras, 

cortadoras e com novas técnicas de produção de massa - os americanos 

passaram a gastar mais dinheiro com tecnologia, justamente para produzir mais 

e gastar menos tempo. (FREUND, 1995, p.31) 

Freund (1995, p.31) aponta que a estimativa em 1850 era de dois 

mil daguerreótipos no mundo. A partir de 1853, já totalizavam cerca de três 

milhões de registros fotográficos produzidos por ano, sendo que a produção total 

entre 1840 e 1860 ultrapassou trinta milhões de fotografias. Em 1853, o preço do 

retrato variava de U$2,50 a U$5,00, dependendo do formato do registro. Nesta 

época, os americanos gastaram entre 8 e 12 milhões de dólares com retratos, 

que, representavam 95% da produção fotográfica. (FREUND, 1995, p.31) 

Nessa linha de evolução, a cada ano que passava, a fotografia era 

aprimorada e reestruturada. Ao mesmo tempo, o mercado fotográfico ganhava 

força como o aumento nas vendas de materiais químicos, equipamentos e 

chapas fotográficas que foram criadas, industrializadas e comercializadas. 

DeFleur (1993, p.88) aponta que a primeira fotografia de daguerreótipo cedera 

lugar a novas técnicas de captação de imagens, como a ferrotipia, que é um 

processo “[...] de chapa úmida, com produtos químicos sensíveis à luz 

suspensos em uma delgada película de colódio no vidro”.  

Anos depois, outra inovação no mercado foi a criação do filme 

flexível que ocorreu em diversos lugares ao mesmo tempo. DeFleur (1993, p.89) 

explica que esse tipo de filme foi inventado na França e outro nos Estados 

Unidos aproximadamente no mesmo momento, mas a patente do produto ficou 

com o americano Hannibal Williston Goodwin. 

Com a Revolução Industrial e seguindo o pensamento do 

positivismo, ocorreu um enorme desenvolvimento das ciências. Kossoy (2001, 

p.27) explica que surgiu então, naquele processo de transformação econômica, 

social e cultural, uma vasta sequência de invenções que viriam influir nos 

caminhos da história moderna. Assim, a fotografia, considerada uma delas, teria 

papel fundamental com a possibilidade inovadora de informação e 
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conhecimento, instrumento de apoio a pesquisa nos diferentes campos da 

ciência, como por exemplo na medicina, e também como forma de expressão 

artística. 

 

A nova invenção veio pra ficar. Seu consumo crescente e ininterrupto 
ensejou o gradativo aperfeiçoamento da técnica fotográfica. 
Essencialmente artesanal, a princípio, esta se viu mais e mais 
sofisticada à medida que aquele consumo, que ocorria particularmente 
nos grandes centros europeus e nos Estados Unidos, justificou 
inversões significativas de capital em pesquisas e na produção de 
equipamentos e materiais fotossensíveis. (KOSSOY, 2001, p.26-27) 

 

Segundo Rouillé (2009, p.289), o registro fotográfico já mostrava 

que não escaparia do processo global de industrialização, no qual produzir em 

grande escala era o principal objetivo. 

O campo da fotografia mudou quando George Eastman fundou 

uma empresa inovadora no mercado, conhecida como Kodak. 

 

O compromisso de Eastman com a qualidade era evidente no 
lançamento de seu primeiro produto. Em fins da década de 1870, ele 
pareou uma chapa fotográfica “seca”, que prometia simplificar o 
processo fotográfico. As chapas fotográficas Eastman logo se tornaram 
conhecidas pelos excelentes resultados, especialmente sob iluminação 
deficiente ou quando se utilizavam longos tempos de exposição. 
(AAKER, 2010, p.14) 
 
 

Na empresa de Eastman, qualidade também significava facilidade 

de utilização. Ao longo dos anos, a Kodak foi repetidamente associada a 

produtos que geravam resultados confiáveis sem grande esforço por parte dos 

fotógrafos, graças ao seu design portátil aplicado às câmeras. Assim, pessoas 

comuns começaram a fotografar, motivo pelo qual a empresa revolucionou o 

mercado fotográfico. 

 

Em 1888, Eastman começou a oferecer uma câmera que tornava a 
fotografia acessível a todo mundo, não apenas a artistas dedicados. 
Essa câmera, vendida por 25 dólares, não tinha nenhum dos 
acessórios de laboratório em geral associados à fotografia naquela 
época: bastava ao novato “puxar o cordão, girar a chaveta e apertar o 
botão”. Por mais 10 dólares, as fotos eram reveladas e a câmara era 
recarregada com um novo filme em laboratório moderno e eficiente, 
localizado em Rochester, Nova York. (AAKER, 2010, p.14) 
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Com o advento da fotografia, o mundo tornou-se de certa forma 

“familiar”. O homem passou a ter conhecimento mais aprofundado e preciso de 

outras realidades, fotografadas e disseminadas, que eram até aquele momento, 

repassados unicamente pela escrita, verbal ou pictórica. (AAKER, 2010, p.14). A 

fotografia permitiu que novos campos fossem descobertos e registrados, e com 

essa finalidade, faz-se o uso do fotodocumentário e do fotojornalismo. Suas 

características e diferenças serão especificadas nos próximos tópicos. 

 

3.2 Fotodocumentário 

 

Segundo Hernandez (2011, p.12), a falta de técnicas fotográficas e 

a restrição dos estúdios no século XIX, tornou o processo de exploração 

fotográfica mais lenta. Eram poucos os fotógrafos que saiam a campo e 

exploravam os caminhos da documentação fotográfica. Com grandes 

equipamentos em carroças, esses profissionais percorreram lugares distantes 

em busca da novidade, da cena que ainda não tinha sido pensada e gravada, 

como na cobertura fotográfica das construções de ferrovias, no registro de 

paisagens diferentes e em guerras. (HERNANDEZ, 2011, p.12) 

No final do século XX a manipulação nas fotografias se tornou 

presente no fotojornalismo, com o objetivo de torná-la esteticamente mais bonita. 

Porém, na linha da não-manipulação, surge o fotodocumentarismo, quando, 

segundo Sousa (1998, p.7), ainda existiam fotógrafos nos quais a vontade do 

registro era maior do que a busca pela beleza da arte, ou seja, não faziam 

edições para deixar a fotografia bonita, mantendo-a como registro documental 

do momento. 

Um dos pioneiros e o mais reconhecido fotógrafo desse início do 

fotodocumentarismo foi o americano Lewis Hine (1874 – 1940).  Formado em 

sociologia e influente no meio político, Hine usou os registros como forma de 

denúncia social. O trabalho mais impactante do fotógrafo foi a documentação 

das condições desumanas de trabalho de crianças, que eram obrigadas a 

trabalhar até 12 horas por dia em minas de carvão, fábricas de tabacos e 

também na indústria têxtil dos Estados Unidos. Com o resultado fotográfico 

desse trabalho, realizado entre 1908 e 1918, Hine ganhou prêmios e foi 

apresentado em congressos norte-americanos. (HERNANDEZ, 2011, p.13) 
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Essa realização de Hine é uma dos objetivos da fotografia, 

segundo Sousa (1998, p.180), pois “[...] Se a fotografia não consegue mudar o 

mundo, pode contribuir para mobilizar a opinião pública, como provou Lewes 

Hine, com o seu relevante contributo fotográfico para a publicação de legislação 

contra o trabalho infantil nos Estados Unidos”. 

O fotodocumentário, que tem como produto a fotografia 

documental, na visão de Boni (2008, p.1), é o conjunto de fotografias sobre o 

mesmo evento que proporciona um melhor conhecimento do tema, pois registra 

com fidelidade os detalhes que poderiam passar despercebidos, sendo assim, 

mais elaborado. O autor (BONI, 2008, p.2) afirma que o fotodocumentário nada 

mais é que um conjunto de fotografias que pode acompanhar um texto 

explicativo.  

 

O fotodocumentário tem por objetivo a documentação de um fato, e 
desfruta da vantagem de ser atemporal. Quando o fotodocumentário é 
iniciado, seu protagonista já possui conhecimento prévio do objeto de 
estudo e das condições em que poderá desenvolver seu trabalho, pois 
sua realização requer planejamento em todas suas etapas (pré-
produção, produção e pós-produção). (BONI, 2008, p.3) 

 

Nesta mesma linha de pensamento, Lombardi (2008, p.40) relata 

que o fotodocumentário “[...] geralmente começa a ser desenvolvido a partir de 

um projeto elaborado, que requer algum tipo de apuração prévia, estudo, 

conhecimento e envolvimento com um tema [...]”, reforçando a ideia de que são 

projetos de longa duração e não apenas registros momentâneos. 

Assim como Boni, Lombardi (2008, p.37) aponta que o 

fotodocumentário, juntamente com a fotografia documental, tem a função de 

narrar uma história por meio de uma sequência de imagens. Com sua 

especificidade centrada na aliança do registro documental com a estética, “[...] 

ela assume a função de fazer a mediação entre o homem e o seu entorno” 

(LOMBARDI, 2008, p.37). Dessa maneira, torna-se problematizadora da 

realidade social, e ao mesmo tempo, reivindicadora de um modo próprio de 

expressão.  

 

 
O fotodocumentarismo engloba uma grande diversidade de propostas 
éticas e estéticas, formando uma verdadeira espiral de contradições e 
aderências sobre a sua prática, seus valores e seus propósitos. Temas 
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sociais, impressões sobre o mundo, vida cotidiana, cenas de guerra, 
registros de viagens, os mais diferentes tipos de fotografias podem ser 
classificados como documentais. (LOMBARDI, 2008, p.7) 

 

Para Kossoy (2002, p.51), o fotodocumentário envolve um estilo de 

fotografia mais elaborado de “[...] qualquer natureza captados do real; no 

entanto, existe em geral, um interesse específico, uma intenção no registro de 

algum assunto determinado.” O fotodocumentário pode englobar diferentes tipos 

de representações fotográficas. 

 

Por um lado mais participativo, ele pode ser usado para defender os 
ideais civis, denunciar, compor discursos políticos e apontar as 
divergências da sociedade. Pode também ser utilizado pelos fotógrafos 
para descrever o cotidiano, retratar as experiências da vida comum ou 
documentar algo que está desaparecendo. Muitas vezes, os 
fotodocumentaristas estão simplesmente buscando novas formas de 
ver e retratar o mundo. Eles vão trazer, de seus repertórios culturais, 
ferramentas que os ajudem a elaborar uma linguagem própria de 
expressão. (LOMBARDI, 2008, p.44) 

 

Para ter um fotodocumentário de qualidade, o profissional tem que 

ter domínio sociológico, conhecer a realidade em que está registrando e 

entender as virtudes e os problemas enfrentados na composição da cena. Ferro 

(2005, p.378) afirma que a sociologia e a fotografia andam lado a lado quando o 

objetivo é documentar por meio das lentes. 

 

[...] tanto por parte dos sociólogos como dos fotógrafos: os primeiros 
deveriam conhecer melhor os documentos sociais dos fotógrafos, 
aproveitando para usar as técnicas mais comuns da fotografia nas suas 
investigações; os segundos deveriam estudar as teorias sociológicas 
para informar os seus projetos fotográficos. (FERRO, 2005, p.377) 

 

No entanto, Sousa (1998 p.57) aponta que no mundo da fotografia, 

o fotógrafo profissional não cria os registros com a mesma ingenuidade de um 

fotógrafo amador. Para o autor, só é sociologicamente documental a fotografia 

que é fotograficamente estética. “A fotografia que expressa uma visão do mundo 

insubmissa à fragmentação e à banalização, a fotografia que proclama valores 

universais no cotidiano, que faz a crítica da fragmentação e do cotidiano”. 

(SOUSA, 1998, p.58). Referindo-se aos conteúdos desconstrutivos, às 

complementações cênicas e às citações, da composição fotográfica. 
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Nessa modalidade de fotografia que estão retidos os indicadores 
daquilo que nega a pobreza visual e, muitas vezes, material do que é 
fotografado. A fotografia estética, usada documentalmente, como em 
Henri Cartier-Bresson, Pierre Verger ou Sebastião Salgado, leva ao 
extremo as possibilidades sociológicas da fotografia. (MARTINS, 2008, 
p.58) 

 

Para Martins, não é recomendado o uso e as funções do 

fotodocumentário para relatar a vida cotidiana das pessoas. O correto é usar na 

perspectiva de utilidade social, “como documento do imaginário contraditório”. 

(MARTINS, 2008, p.58). Portanto, o fotógrafo que espera do ato fotográfico, o 

registro que sobreviva ao instante e que permaneça densa de sentido e rica de 

expressão e conteúdo, deve: 

 

[...] munir-se da paciência para que a composição não cotidiana do 
cotidiano se desenhe subitamente diante de sua objetiva sem se diluir 
no seu caráter fugidio, banal e propriamente cotidiano. (MARTINS, 
2008, p.58) 

 

Ferro (2005, p.88) relata outro ponto importante para uma boa 

composição. O investigador/fotógrafo deve permanecer por algum tempo no 

local em que está estudando e fotografando, para estabelecer uma boa relação 

de confiança com os personagens, e para que os atores sociais se habituem à 

presença da máquina fotográfica, já que pode causar inibição. 

Seguindo a linha de raciocínio de Boni (2008, p.3), os registros 

fotográficos do cotidiano da Cooperlix foram produzidos com o objetivo de 

documentar fatos sociais e seu contexto, a fim de que a população reflita sobre o 

tema e intervenha.  

 

A necessidade e importância dessas fotografias são indiscutíveis [...] 
Sem elas, milhares de indivíduos, afetados por problemas sociais como 
miséria, guerras, intolerância étnica e religiosa, não receberiam ajuda 
humanitária. Além disso, a degradação do meio ambiente e a extinção 
de animais silvestres também estariam fadadas à obscuridade. A 
fotografia tem a capacidade de mostrar com maior intensidade – e 
eternizar – as emoções que fluíram no momento do registro. Na 
maioria das vezes, em razão da veemência do imagético, ela gera 
maior impacto que outros meios. (BONI, 2008, p.3) 

 

Por ser de caráter social e ter intenção conscientizadora, o grupo 

vai distribuir exemplares da peça prática em bibliotecas da cidade, para que a 

população tenha acesso e possa refletir sobre o descarte correto do lixo urbano. 
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  Para a elaboração das fotografias para a peça prática, foram 

usadas as considerações de César e Piovani (2007, p.47), que caracterizam a 

fotografia documental como marcada pela contemplação, o não imediatismo 

presente no fotojornalismo. Isso possibilita que o fotógrafo imagine cenas para 

serem registradas, após acompanhar por um período o dia a dia do personagem 

ou assunto a ser abordado. 

Ao falar em fotografia documental, é possível que leigos acreditem 

que há semelhança com o fotojornalismo. César e Piovani (2007, p.47) explicam 

que talvez não exista mesmo uma disparidade gritante entre os dois itens, mas 

ao pesquisar e observar a fundo os dois tipos de imagens, a principal diferença 

está na velocidade de execução do trabalho. Enquanto o fotojornalista tem uma 

pauta feita sob encomenda e com prazos estipulados pela revista ou jornal, “[...] 

o documental tem a contemplação, o tempo de maturação da imagem, a 

possibilidade de imaginar a cena após acompanhar o dia a dia do personagem 

ou assunto.” (CESAR; PIOVANI, 2007, p.47). Não existindo, então, o 

imediatismo no documental.  

 

Na maioria dos casos é o fotógrafo que estipula sua pauta. Como, em 
casos assim, o trabalho não é feito por encomenda, a origem da ideia e 
a pesquisa são do próprio fotógrafo. Ele mergulha nas cenas para 
arrancar o seu significado mais íntimo, para mostrar ao mundo, 
naquela fração de segundos, sua visão de um cotidiano que passa 
despercebido para a maioria das pessoas. Não mede esforços. Pode 
passar dias, meses e até anos para registrar o fato. (CESAR; PIOVANI, 
2007, p.47) 

 

Um dos fotógrafos documentais que se tornou referência neste 

segmento é Sebastião Salgado. Nascido no Brasil no ano de 1944, radicado em 

Paris, França, iniciou a carreira de fotógrafo em 1973. Já viajou por mais de cem 

países com projetos fotográficos e suas composições são expostas em vários 

lugares do mundo. Nas obras, Salgado registra o drama, rostos e sentimentos, 

com o objetivo de humanizar a fotografia.  (BUARQUE, 2009, p.182)  

Assim como nas obras de Salgado, o objetivo deste trabalho 

fotográfico é humanizar as composições fotográficas e mostrar expressões, 

gestos e sentimentos do dia a dia dos catadores de recicláveis. 
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3.3 Fotojornalismo 

 

Nascida em um ambiente positivista, a fotografia já foi encarada 

quase unicamente como o registo visual da verdade. Sousa (1997, p.13) relata 

que foi nesta condição o que o uso da fotografia foi adotado pela imprensa. 

“Hoje, já se chegou à noção de que a fotografia pode representar e indiciar a 

realidade, mas não registrá-la nem ser o seu espelho fiel.” (SOUSA, 1997, p.13) 

O fotojornalismo surgiu pelo fato de entusiastas da fotografia 

apontarem a câmera para um acontecimento com o propósito de transmitir 

informações ao público com o intuito testemunhal. Sousa (1998, p.19) explica 

que a questão de tornar a espécie humana mais visível a ela própria, também foi 

motivo de sua origem. 

 

Para o fotojornalismo, a conquista do movimento revelou-se de 
importância vital, uma vez que permitiu "congelar" a acção, 
impressioná-la numa imagem quase em tempo real, capturar o 
imprevisto, chegar ao instantâneo e, com ele, acenar com a idéia de 
verdade: o que é assim capturado seria verdadeiro; a imagem não 
mentiria (note-se, todavia, que apesar de o instantâneo permitir 
representações fotográficas mais "sinceras" e espontâneas, as 
fotografias não deixam de ser representações). (SOUSA, 1998, p.18) 

 

Sousa acredita que a melhor forma de conceituar o fotojornalismo é 

dividindo-o em dois sentidos. 

O primeiro sentido se refere ao fotojornalismo no campo lato sensu, 

que segundo Sousa (1998, p.5), entende-se pela atividade de produção de 

fotografias que informam, documentam e ilustram. Essas imagens são 

relacionadas à imprensa ou outros projetos editoriais ligados à produção de 

informação de atualidade. Neste sentido, caracteriza-se o fotojornalismo mais 

pela finalidade, pela intenção e não pelo produto em si. 

Já o segundo sentido mostra que no campo do fotojornalismo 

stricto sensu, a atividade pode informar, contextualizar, oferecer um leque de 

conhecimentos, esclarecer, formar pontos de vista, dando o direito de o fotógrafo 

opinar atrás da fotografia que entra na gama de interesses jornalísticos. Sousa 

(1998, p.5) afirma que este interesse pode variar entre os meios de comunicação 

e que não tem necessariamente a ver com os critérios de noticiabilidade 

dominantes. 
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Em sentido restrito, o fotojornalismo distingue-se do 
fotodocumentalismo. Esta distinção reside mais na prática e no produto 
do que na finalidade [...] distinguir-se-ia do fotodocumentalismo pelo 
método: enquanto o fotojornalista raramente sabe exactamente o que 
vai fotografar, como o poderá fazer e as condições que vai encontrar, o 
fotodocumentalista trabalha em termos de projecto: quando inicia um 
trabalho, tem já um conhecimento prévio do assunto e das condições 
em que pode desenvolver o plano de abordagem do tema que 
anteriormente traçou. (SOUSA, 1998, p.5) 

 

O fotojornalismo se distingue do fotodocumentário pelo fato de que 

os produtos registrados pela “fotografia de notícia”, geralmente, são de 

importância momentânea, atual. Já no fotodocumentário, as fotografias não 

apresentam uma prática única e seus registros seguem uma tendência de 

validade quase atemporal. (SOUSA 1998, p.6) 

Boni (2000, p.26) relata a preocupação do fotojornalismo com o 

flagrante, com o fato exato do acontecimento, tornando-se feliz com o 

oportunismo do click em um momento decisivo neste tipo de fotografia. Esses 

fatores são mais importantes que as qualidades técnicas. 

Já a fotografia documental tem a característica de não ser 

encomendada, e sim pensada, pesquisada e capturada pelo próprio fotógrafo, 

pois é ele quem irá compreender o universo em que se deseja documentar. 

 

O importante na fotografia documental talvez seja este mesmo, 
documentar o dia-a-dia das vidas, dos animais, das pessoas, da cultura 
de um povo e mostrar essas imagens plasmadas para que sejam 
contempladas, observadas e, principalmente, para que despertem uma 
reflexão por parte daqueles que observam. (CESAR; PIOVANI, 2007, 
p.47) 

 

Mesmo com essas duas definições, Sousa (1998, p.7) afirma que o 

fotojornalismo continua sendo uma atividade abrangente, já que inclui fotografias 

de notícia, fotorreportagens e até fotografias documentais. “Apesar de tudo, 

parece-nos que, mesmo na actualidade, a sua ambição máxima corresponde à 

mais antiga vocação da fotografia: testemunhar, com um elevado número de 

cópias a preço acessível.” (SOUSA, 1998, p.7) 

Becker (2009, p.187) relata que hoje os fotojornalistas são mais 

cultos, têm formação universitária e “[...] sabem escrever, não sendo mais 

simplesmente ilustradores das matérias que os repórteres redigem”. Outro ponto 
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importante é que o profissional desta área tem ideologia coerente, baseada no 

conceito da imagem que conta uma história. 

 

Apesar disso, o fotojornalismo contemporâneo é como suas versões 
anteriores, cerceado pela disponibilidade de espaço e pelos 
preconceitos, pontos cegos e enredos preconcebidos dos superiores 
editoriais dos fotógrafos. E, mais importante ainda, os leitores não 
esperam fazer trabalho algum para decifrar ambiguidades e 
complexidades nas fotos que aparecem em seu jornal diário ou em sua 
revista noticiosa. Essas fotografias, portanto, devem poder ser lidas e 
interpretadas de modo instantâneo. (BECKER, 2009, p.187) 

 

A Guerra da Crimeia (1853-1856) foi a primeira a ser registrada 

pelo fotojornalismo. As fotografias realizadas por Roger Fenton “[...] possuíam 

um condicionalismo que ultrapassava o dos limites definidos pelas tecnologias.” 

(SOUSA, 1998, p.27). A expedição foi contratada pelo empresário Thomas 

Agnew, considerada como a primeira cobertura fotojornalística de guerra, porém, 

com conceitos definidos. 

 

Daí serem imagens que nada revelam da dureza dos combates. Em 
vez disso, mostram a "falsa guerra", os soldados bem instalados, longe 
da frente. É ainda a guerra vestida com a sua auréola de heroísmo e 
de epopéia, como tradicionalmente era representada pela pintura. Por 
outro lado, porém, há evidentemente que atentar nas limitações 
técnicas: a "reportagem" de guerra estava limitada ao "teatro das 
operações" e às consequências das actividades bélicas, pois o 
fotógrafo era incapaz de se posicionar "na acção" (SOUSA, 1998, p.27, 
grifo do autor) 

 

Durante a Guerra da Crimeia, outro fotógrafo ganhou espaço pelos 

seus registros. James Robertson, britânico assim como Roger Fenton, foi 

considerado o primeiro fotógrafo que registrou mortos em combates. (SOUSA, 

1998, p.27). Depois disso, surgiram outros fotojornalistas, porém dois ficaram 

marcados como “pais” da atividade: Robert Capa e Henri Cartier-Bresson. 

Em 1938, Capa foi consagrado o “maior fotógrafo de guerra do 

mundo”, logo depois de ter oito páginas de suas fotografias da Guerra Civil 

Espanhola (1936-1939) publicadas na revista britânica Picture Post. (CAPA, 

1996, p.10). O fotógrafo também registrou outras guerras, como a Invasão 

Japonesa na China (1938), Segunda Guerra Mundial (1941-1945), Guerra de 

Independência de Israel (1948) e a Guerra da Indochina (1954). Capa morreu 

aos 40 anos, ao pisar em uma mina antimilitar enquanto fotografava as 
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manobras francesas no delta do Rio Vermelho, no dia 25 de maio de 1954. 

(CAPA, 1996, p.10) 

Nascido na França em 1908, Henri Cartier-Bresson também teve 

um de seus principais trabalhos registrado durante a Guerra Civil Espanhola. 

Bresson fotografou crianças nos dias que antecederam a guerra. Em suas obras, 

o fotógrafo registrava as imagens de modo que parecessem informais. Com sua 

câmera, “[...] abordava a atividade social cotidiana em uma época de incerteza 

na França decorrente da grande depressão e das ameaças palpáveis do 

fascismo na década de 1930”. (HACKING, 2012, p.302) 

 

3.4 O Ato Fotográfico 

 

O termo imagem é tão utilizado, com inúmeros tipos de significação 

sem vínculo aparente, que parece bem difícil dar uma definição simplificada. Joly 

(1994, p.13) comenta, apesar da diversidade de significados, é possível 

compreendê-la. Indica algo, embora nem sempre remeta ao visível, toma alguns 

traços emprestados do visual e, de qualquer modo, depende da produção de um 

sujeito: imaginária ou concreta, imagem passa por alguém que a produz ou 

reconhece. 

 
Todavia, a “imagem” ou a metáfora também pode ser um procedimento 
de expressão extremamente rico, inesperado, criativo e até cognitivo, 
quando a comparação de dois termos (explícita e implícita) solicita a 
imaginação e a descoberta de pontos comuns insuspeitados entre eles. 
Esse foi um dos princípios de funcionamento da “imagem surrealista” 
na literatura, é claro, mas também, por extensão, na pintura ou no 
cinema. (JOLY, 1994, p.23) 

 

Esse procedimento também ocorre na produção de fotografia. Boni 

(2000, p.49) aponta que diante de um ocorrido, quando possível, o fotógrafo 

primeiro constrói mentalmente um significado, sua visão do acontecimento. Ele 

precisa se inteirar, saber e entender o que está ocorrendo para poder transmitir 

uma versão do acontecido ao receptor. 

 

Estará, então, exercitando o papel de tradutor. Através de uma foto 
estará elegendo um fragmento da realidade, um recorte espaço 
temporal do todo (da realidade que presenciou e testemunhou) para, 
com ele, traduzir ao leitor o que aconteceu naquele determinado 
espaço e tempo. (BONI, 2000, p.49) 
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Para que o conteúdo de um registro fotográfico atinja os objetivos 

desejados, é preciso que o responsável pela composição da fotografia domine 

três requisitos fundamentais. Lima (1988, p.91) mostra que o primeiro item é a 

arte. Ela refere-se à composição da fotografia, que é a organização dos 

componentes e dos contrastes dentro do espaço da imagem, junto com a 

capacidade de comunicação. “Esses conhecimentos são indispensáveis, na 

medida com que a imagem prenda a atenção de quem a olhe e se fixe nela 

durante o tempo necessário para compreendê-la.” (LIMA, 1988, p.91). 

O segundo ponto é o saber. Ele é responsável pelos códigos de 

conhecimento de cada fotógrafo. Lima (1988, p.91) diz que, na fotografia, esses 

códigos relacionam-se à estética, ao histórico do assunto fotografado e aos 

conhecimentos ligados à especialidade do autor. 

O terceiro item é a estética, considerada a filosofia das belas-artes. 

Lima (1988, p.1) comenta que é através da corrente ideológica e/ou movimento 

artístico ao qual o fotógrafo está vinculado, “[...] consciente ou 

inconscientemente, que os códigos éticos do seu trabalho são identificados”. 

Por outro lado, Boni (2000, p.49) relata que a fotografia é uma 

manifestação de linguagem que permite uma leitura de todas as pessoas. Essa 

visão pode variar de uma análise meramente superficial a extremamente 

analítica, de acordo com o repertório e com a bagagem cultural do receptor. 

Dessa maneira, a análise da fotografia é algo democrático. 

Barthes (1989, p.20) indaga a seguinte reflexão: O que se sabe 

sobre a fotografia? Em suas observações, ele analisa que uma fotografia pode 

ser um objeto de três práticas ou três emoções, até mesmo três intenções, que é 

o fazer, suportar e olhar. O operator é o fotógrafo. Já o spectator é o observador, 

que observam imagens tanto nos jornais quanto nos livros, nos álbuns, nos 

arquivos e até mesmo em coleções de fotografias. Aquele que é fotografado pela 

câmera é considerado o alvo, o referente, espécie de pequeno simulacro da 

realidade. 

O histórico e o acaso são fatores complementares na fotografia. O 

histórico relaciona-se à consciência que o fotógrafo tem no ato que ele registra e 

principalmente da representatividade dos personagens que fotografa. O acaso, 
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segundo Lima (1988, p.91), “[...] são os imprevistos aos quais está sujeita a 

fotografia no instante da fotografia”. 

 

3.4.1 Enquadramento 

 

Para que as intenções do fotógrafo sejam eficazes, o 

enquadramento e a composição são dois elementos essenciais na mensagem 

fotográfica. Segundo Pupo (2011, p.20), ao abordar o enquadramento, o 

fotógrafo fica dotado de uma maior capacidade para fazer opções no que se 

refere à tomada de vistas, “[...] uma vez que a tradição fotográfica fez chegar aos 

nossos dias regras que podemos usar quando fotografamos”. Quando conhece 

suas características, há uma maior capacidade de análise das imagens e 

percebe-se melhor porque umas imagens comunicam mais eficazmente do que 

outras. 

 
Utilizar ou não essas regras fica à consideração de cada fotógrafo, em 
nome da liberdade criativa. No entanto, conhecê-las permite-nos ter 
soluções tradicionais que tendem a melhorar as imagens, sobretudo se 
utilizarmos a fotografia não apenas como manifestação artística, mas 
como modo de transmitir eficazmente algum conceito ou informação. 
(PUPO, 2011, p.20) 

 

Enquadramento é considerado o recorte que é dado ao real, o que 

ficará dentro do quadro da imagem e o que ficará fora. Vermelho (2009, p.77) 

simplifica este conceito com o exemplo de uma fotografia comum, em que 

muitas vezes o fotógrafo acaba cortando a cabeça da pessoa, ou até mesmo os 

pés intencionalmente para que consiga o resultado desejado. 

Quando a imagem possui um componente vivo, o domínio sempre 

vai ser humanizado. O que pode acontecer é variar a intensidade e a 

supremacia emocional. Lima (1988, p.19) mostra que os componentes móveis 

dominam sobre os componentes fixos, quaisquer que sejam seus tamanhos. “O 

conhecimento disso assegura à fotografia uma leitura fácil, rápida e eficaz”. 

 Mas essa hierarquia dos componentes se dá apenas quando o 

receptor analisa a fotografia. No primeiro momento, um componente fixo 

colocado ao lado de um componente vivo pode muito bem se impor por vários 

motivos, como sua forma quanto sua tonalidade. “É na fase de leitura que os 
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componentes se ordenam segundo a hierarquia vivo/móvel/fixo.” (LIMA, 1988, 

p.19) 

Machado (1984, p.103) relata que a fotografia enquanto técnica, 

trabalha os conceitos de perspectiva, enquadramento, lentes, distância focal e 

efeitos deformadores da grande-angular. 

  
O enquadramento determina uma hierarquia de valores dentro do 
quadro, que corresponde a forma como a posição da objetiva retrata o 
visível: algumas coisas vão estar em primeiro plano ou numa posição 
privilegiada em relação ao ponto de tomada e, por conseqüência, vão 
ser valorizadas [...] outras coisa vão ser jogadas para o fundo, [...] 
outras serão eliminadas do campo [...]. (MACHADO, 1984, p.103) 

 

Lima (1988, p.21) afirma que a distância que separa os olhos de 

uma imagem deve ser igual ao dobro da diagonal dessa mesma representação. 

“as fotografias de página dupla de revistas, por exemplo, só são percebidas 

parcialmente”.  

Quando três ou mais pontos constituem um alinhamento, ou até 

mesmo uma superfície de leitura, o olho humano percebe uma linha ótica. Essa 

linha pode ser curva e o olho acompanha o traçado dos pontos, até mesmo 

quando a linha ótica muda de direção. Na linha e na superfície ótica sempre 

haverá uma ligação entro os pontos. (LIMA, 1988, p.67) 

Boni (2000, p.49) relata outro ponto: os elementos da linguagem 

fotográfica podem ser utilizados para criar efeitos indutivos. 

 

Se quiser, por exemplo, passar a impressão de ordem, calma ou 
serenidade fará um enquadramento horizontal que, normalmente, 
causa a impressão de repouso. Mas, se ao contrário, quiser passar a 
impressão de desordem, agito ou bagunça optará por um 
enquadramento vertical, quase sempre utilizado quando se quer causar 
a impressão de movimento. (BONI, 2000, p.49) 

 

3.4.2 Composição 

 

A composição é mais um dos elementos da linguagem fotográfica 

que podem ser usados para manifestar a intencionalidade de comunicação do 

fotógrafo.  

Boni (2000, p.76) explica que a composição é elaborada pelos 

profissionais da fotografia como uma mistura de técnica e arte. “É o ato de 
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compor, de coordenar a disposição dos elementos num determinado espaço”. 

Normalmente preconcebida pelo fotógrafo, a composição visa garantir um 

melhor equilíbrio visual aos elementos que estão sendo fotografados. 

 

A composição é uma seleção, pelo fotógrafo, do que será apresentado 
ao leitor. Esse processo seletivo dá-se em duas etapas. A primeira está 
relacionada coma escolha dos elementos (humanos, animais, objetos, 
ambiente etc.) que irão compor o fotograma. Geralmente essa escolha 
se dá através do enquadramento e do corte. Faz-se uma seleção do 
que fotografar. A segunda etapa está relacionada às técnicas de como 
fotografar o que se escolheu para fotografar. Nesse sentido, opta-se 
por plano de foco, luz, ângulo, perspectiva, textura etc. (BONI, 2000, 
p.76) 

 

Um elemento da composição é a “regra dos terços”. Boni (2000, 

p.79) conceitua essa prática em dividir imaginariamente o que se pretende 

fotografar em três partes verticalmente e horizontalmente, formando nove 

quadrantes (FIGURA 1). “Para tanto, basta traçar (imaginar) no visor duas linhas 

horizontais e duas verticais cortando, em partes iguais, o cenário. Assim, o visor 

fica dividido em terços, formando nove segmentos com quatro interseções.” 

(BONI, 2000, p.79).  

Esse desvio do elemento principal do centro da fotografia é uma 

forma de fazer com que o leitor veja toda a fotografia, com sua paisagem e 

detalhes. Essa técnica também evita que haja erro no rigor geométrico do 

fotograma, quando centraliza o objeto fotografado. “Se houver um elemento 

coadjuvante à esquerda, deverá também haver também outro de igual peso à 

direita. Caso contrário,a fotografia fica desequilibrada.” (BONI, 2000, p.78). 
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FIGURA 1 – Regra dos terços 

 
                   Fotografia: Juscelino Costa. Disponível Em:<https://www.flickr.com/ > 

                      Acesso em: 21 mar. 2014 

  

  Os pontos de ouro (FIGURA 2) também são um componente da 

regra dos terços, em que se distribui os principais objetos fotografados na 

interseção das linhas. “Estes quatro pontos de interseção são conhecidos por 

‘pontos de ouro’, considerados como as regiões de maior dinamismo em uma 

imagem, onde o elemento vital é mais enfatizado” (BONI, 2000, p.79). São 

nesses pontos que os elementos com mais ênfase devem estar. 

 

                                                FIGURA 2 – Pontos de ouro 

 
                               Fotografia: Juscelino Costa. Disponível em: <https://www.flickr.com/ > 

                                  Acesso em: 21 mar. 2014 
 

 

Essa regra de composição é considerada um dos mais antigos 

métodos fotográficos. “É conhecida e utilizada pela maioria dos fotógrafos. É tida 
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como ensinamento obrigatório nas escolas que ensinam fotografia. É presença 

certa nas revistas especializadas em fotografia.” (BONI, 2000, p.79) 

 

3.4.3 Planos e ângulos  

 

Os planos se definem ao distanciamento da câmera fotográfica em 

relação ao objeto que está sendo fotografado.  

 

Podem, obedecendo à nomenclatura cinematográfica ou 
televisiva, variar de “panorâmicos” a “de detalhe” e são 
caracterizados pela aproximação ou afastamento da imagem em 
relação à lente no momento do registro fotográfico, ou seja, 
dizem respeito à organização dos elementos internos no 
“enquadramento” do cenário no fotograma. (BONI, 2000, p.63) 

 

Um exemplo de plano é o geral (FIGURA 3). Sua principal 

característica é contextualizar o ambiente, mostrar ao público o que está ao 

redor de uma ação, pessoa ou objeto. “É normalmente usado para identificar ou 

referenciar o local onde transcorre determinada ação, sem destacar elementos 

componentes do cenário com muita evidência.” (BONI, 2000, p.67) 

 

FIGURA 3 – Plano geral 

 
                                 Fotografia: Juscelino Costa. Disponível em: <https://www.flickr.com/ > 

                                                           Acesso em: 21 mar. 2014 

 
Já o plano médio (FIGURA 4) preza pela interação equilibrada e 

harmônica do homem com o ambiente. Ele é mais próximo que o plano geral, e 

mais afastado que o close-up, podendo evidenciar alguns detalhes dos 

elementos fotografados. É comum ver esse plano no fotojornalismo e nos 
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fotodocumentários, pois ele é capaz de caracterizar o homem com o local em 

que é fotografado.  

 

A foto de um executivo trabalhando em seu escritório é um excelente 
exemplo de tomada neste plano. Executivo e local de trabalho 
precisam se harmonizar na ocupação dos espaços do fotograma. Essa 
harmonia pressuporá, ao olhar para o escritório, tratar-se do local de 
trabalho de um executivo. E, ao olhar para o homem, tratar-se de um 
executivo em seu local de trabalho. (BONI, 2000, p.69) 

 

FIGURA 4 – Plano médio 

 
                                       Fotografia: Jordi Adria. Disponível em: <https://www.flickr.com/ > 

        Acesso em: 21 mar. 2014 
 

 

O plano americano (FIGURA 5) é semelhante ao médio. Boni 

(2000, p.70) conceitua como um plano no qual o sujeito também interage com o 

ambiente e por ser um componente vivo, sobrepõe-se a ele. “A diferença 

marcante entre os planos Médio e Americano é que este corta o elemento 

humano pelos joelhos ou pela cintura, enquanto aquele, normalmente, enquadra 

o elemento humano por inteiro no fotograma.” (BONI, 2000, p.70). Ao cortar o 

fotografado, esse ângulo deseja dar atenção maior ao homem, apesar de haver 

a interação com o ambiente. 
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FIGURA 5 – Plano americano 

 
                                Fotografia: Mariana Boldrin. Disponível em: <https://www.flickr.com/ > 

                                                      Acesso em: 21 mar. 2014 

 

O close-up (FIGURA 6), conhecido como primeiro plano aqui no 

Brasil, tem como característica isolar o sujeito do ambiente, chamando para cima 

dele a atenção do leitor. “Seu enquadramento é tão fechado que destaca a 

fisionomia do sujeito, registrando em por menores seus traços e emoções.” 

(BONI, 2000, p.71).O objetivo de fotografar utilizando esse plano é concentrar a 

atenção do leitor ao fotografado, e mostrar a emoção de sua fisionomia. 

 
FIGURA 6 – Plano close-up 

 
                           Fotografia: Ross Togashi. Disponível em: <https://www.flickr.com/ > 

                           Acesso em: 21 mar. 2014 

 

  O plano de detalhe (FIGURA 7), conhecido também como 

primeiríssimo plano, ou big close-up, é o plano que destaca apenas uma parte 

do objeto ou do corpo de uma pessoa. Boni (2000, p.73) exemplifica como a 

“fotografia apenas dos olhos, da boca, ou das mãos de uma pessoa caracteriza 
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a tomada em enquadramento de detalhe”. O uso desse plano é mais comum em 

publicidades, por terem forte poder de sedução, porém “[...] é pouco utilizado no 

fotojornalismo. E, quando o é, normalmente é para registrar o olhar de angústia, 

arrependimento, espanto ou medo de alguém sem necessariamente conferir-lhe 

a identidade.” (BONI, 2000, p.74). O objetivo do uso desse plano é causar ao 

leitor uma sensibilidade à imagem, e perturbar seu estado emocional, pois 

podem representar medo, angústia e espanto. (BONI, 2000, p.72-73). 

 

FIGURA 7 – Plano big close-up 

 
       Fotografia: Geoffrey Ponney. Disponível em: <https://www.flickr.com/ > 

                                                    Acesso em: 21 mar. 2014 

 

Na fotografia, o ângulo de uma imagem representa muitas vezes o 

ponto de vista do fotógrafo em relação ao objeto, tema ou motivo registrado. 

Boni relata sobre três tipos de ângulos usados:  

 

Quando a câmera estiver situada na mesma altura do tema ou motivo a 
ser fotografado, diz-se que o ângulo é normal. Quando a câmera 
estiver abaixo, diz-se que o ângulo é baixo ou contre-plongé (da 
literatura francesa que, traduzido, seria algo como contra-mergulho). 
Por fim, quando a câmera estiver acima, diz-se que o ângulo é elevado 
ou plongé(mergulho). (BONI, 2000, p.86) 

 

  O ângulo de mergulho (FIGURA 8), feito de cima para baixo, 

normalmente é utilizado para minimizar, reduzir, achatar algo ou alguém.  Ele 

desvaloriza o elemento fotografado. (BONI, 2000, p.152) 
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FIGURA 8 – Mergulho 

 
                                     Fotografia: Lucas Alves. Disponível em: <clickregistro.blogspot.com> 
                                     Acesso em: 16 mai. 2014 

 

As fotos tomadas em ângulo de contra-mergulho (FIGURA 9), 

feitas de baixo para cima, são realizadas para valorizar o elemento que está 

sendo fotografado, dando a impressão de superioridade, imponência. (BONI, 

2000, p.180). 

 

FIGURA 9 – Contra-mergulho 

 
                                             Fotografia: Diego Nunes. Disponível em:                        
                                             <fotojornalismouniube.blogspot.com>. 
                                             Acesso em: 16 mai. 2014 

 

Sendo assim, o ângulo de tomada do cenário, também chamado de 

ponto de vista, assegura maior ou menor noção de profundidade na perspectiva, 

como foi apresentado nas figuras 8 e 9. 
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O ângulo que melhor representa o fotografado é o normal (FIGURA 

10), segundo Boni (2000, p.86), ele dá a impressão que o sujeito fotografado é 

de estatura semelhante, e olha nos olhos do leitor. “[...] o uso do ângulo normal é 

o que retrata com maior fidedignidade de forma e proporção o elemento 

fotografado.” (BONI, 2000, p.86). 

 

FIGURA 10 – Ângulo Normal 

 
                                 Fotografia: Esequias Sanchez. Disponível em: < altfoto.com> 
                                 Acesso em 16 mai. 2014 

 

3.5.4 Cor 

 

A fotografia colorida, para Braune (2000, p.144), encontra-se muito 

mais próximo do real, “[...] apresentando de antemão, o mesmo código intelecto 

da nossa realidade”. Por isso, muitas vezes equivocamente, a fotografia em cor 

é considerada mais fácil de produzir. 

 

É como se ela permitisse uma margem de erro muito maior, pois só 
pelo fato de possuir a cor já encontra ressonância, já possibilita um 
maior entendimento para o espectador. A cor, no entanto, ao mesmo 
tempo em que compreende um fator de aproximação com a realidade, 
pode, por outro lado, banalizar a fotografia, levá-la ao constante risco 
da retórica. Em função da maior compreensão da foto colorida, o 
mercado de consumo passou a ser massificado pela linguagem em cor 
e, com isso, a “boa” fotografia colorida passou a sofrer um processo de 
desvalorização artística muito grande. Assim, essa referência mais 
explícita à realidade dada acaba por tomar a fotografia colorida 
desprovida de elementos subjetivos mais intensos, comprometendo, 
consequentemente, o seu valor criativo. (BRAUNE, 2000, p.144)  

 

Já por outro lado, uma fotografia em preto e branco, por mais que 

represente e se aproxime de uma realidade, guarda algo de oculto, de não 
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revelado. A fotografia sem cor “[...] exige desvendar as suas entrelinhas, 

descobrir, pouco a pouco, o que a imagem nos proporciona implicitamente, o 

que há para ser visto por trás dos claros e escuros.” (BRAUNE, 2000, p.145) 

Portanto, o autor relata que a fotografia em preto e branco, 

independentemente da abordagem, já parte de um intenso dado reflexivo, “[...] 

que coloca, de alguma forma, como referência à interiorização, ao estar dentro, 

ao profundo.” (BRAUNE, 2000, p. 154). 

Para Boni (2000, p.94), as tonalidades dos fotogramas podem 

revelar a opinião do fotógrafo sobre determinado tema. Ao utilizar preto e 

branco, é possível transmitir expressões superiores às fotografias coloridas.  

 

Para fotografar, por exemplo, mazelas sociais (pobreza, mendicância, 
pessoas que sobrevivem garimpando os lixões de centros urbanos, 
filas à espera de atendimento nos hospitais da rede pública de saúde, o 
precário atendimento pelos corredores superlotados de hospitais, e 
tantas outras situações), trabalhadores e a terceira idade, o preto e 
branco proporciona expressividade visual mais acentuada que a do 
colorido. (BONI, 2000, p.95). 

 

A tonalidade escura das fotografias pode representar, na visão de 

Boni (2000, p.94), tristeza, pesar e reflexão. Já a mesma fotografia, em 

tonalidade clara, dá a sensação ao leitor de atração, e torna-se agradável de 

olhar. As pessoas vêm o mundo com cor, por isso as fotografias coloridas 

representam fielmente o fato, e assim conseguem atrair o leitor, pois ele liga sua 

realidade à imagem. (BONI, 2000, p.95). 

As imagens produzidas para a peça prática desse trabalho são 

mescladas em coloridas e pretas e brancas, de acordo com a mensagem dos 

autores para cada representação iconográfica.  

 

3.4.5 Luz 

 

A fotografia depende essencialmente da luz. Lima (1988, p.89) 

relata que a luz é formada de partículas conhecida como fótons, que se 

deslocam da fonte de energia luminosa até se encontrarem com objetos que 

possuem cores. A considerar uma luz branca, de acordo com as propriedades 

de cor do objeto em questão, parte das partículas é absorvida e parte é refletida. 

“As superfícies escuras absorvem mais partículas do que refletem enquanto as 
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superfícies claras refletem mais que absorvem”. (LIMA, 1988, p.89). Logo, 

entende-se que a coloração dos objetos pode alterar a luminosidade da 

fotografia, já que dependendo da cor, há um reflexo ou absorção de luz. 

Martins (2010, p.208) afirma que existem duas fontes geradoras de 

luz:  

 

Uma fonte extensa é aquela que alcança a cena de quase todas as 
direções, produzindo pouca ou nenhuma sombra. Exemplos: a situação 
do guarda-sol, um céu nublado, um conjunto de lâmpadas 
fluorescentes no teto do ambiente etc. Uma fonte reduzida emite luz de 
modo unidirecional e produz sombras muito delimitadas. Exemplos: o 
sol, um flash direto, uma lâmpada, um refletor dirigido para o objeto. 

 

Quando se tem a intenção de fotografar em preto e branco, a 

nitidez e a textura do objeto fotografado dependem da quantidade de luz que 

incide sobre os mesmos. “O contraste na fotografia preto e branco é obtido pela 

própria natureza das cores que vemos, e sua nitidez e textura são realçadas 

pela quantidade de luz que lhe é imprimida.” (LIMA,1988, p.89)  

Em um estúdio de fotografia, com as fontes de iluminação artificiais 

é mais fácil que o fotógrafo tenha domínio e consiga direcionar a luz, já quando a 

fotografia é feita em ambiente externo, não há esse controle e é preciso 

trabalhar com a luz disponível. “A luz pode ser natural ou artificial, pode estar 

concentrada ou difusa. Ela realça ou ameniza as diferenças entre as áreas 

claras e escuras, tira e dá volume à imagem.”  (MARTINS, 2010, p.207) 

 

Para fotografar preto e branco com boa luz, os dias mais indicados 
para exterior são os dias nublados. Para os dias de sol, é aconselhável 
fotografar zonas de sombras mais claras. Para as cenas externas, 
entre o nascer do sol e às dez horas pela manhã, e entre quinze horas 
e o pôr-do-sol à tarde. Entre dez e quinze horas, período de excesso 
de luz e de luz “dura” que vem de cima para baixo, é aconselhável 
fotografar interiores. (LIMA, 1988, p.90) 

 

O excesso de luz acentua o contraste entre as superfícies claras e 

escuras, fazendo assim com que as texturas e os detalhes sejam mais 

perceptíveis, dando visão de volume no objeto. 

 

É sempre bom lembrar que o branco é uma cor ativa e que a sua 
irradiação extrapola os seus limites. Ela amplia os espaços. O branco 
representa a clareza e a vida. O preto – inverso do branco – é uma cor 



52 
 

passiva que se fecha em si mesma e representa o sombrio, o mistério 
e a morte. (LIMA, 1988, p.90) 
 

Sendo assim, o fotógrafo estará dialogando com a luz. Ela sempre 

será uma aliada na construção de uma ideia e de um registro fotográfico. 

(MARTINS, 2010, p.207) 

 

3.4.6 Lentes fotográficas 

 

As lentes, ou conhecidas como objetivas, são os “olhos” das 

câmeras fotográficas. O uso das objetivas pode acentuar ou atenuar vários 

fatores na fotografia, como o contraste, profundidade e foco. 

 Cada lente é escolhida e utilizada de acordo com a 

intencionalidade que o fotógrafo quer demonstrar em seu registro fotográfico. 

Dentre elas, as teleleobjetivas têm pouca precisão sobre a superfície da 

imagem, “[...] atenuam o contraste entre os planos e acentuam todas as linhas 

verticais. Elas só dão um detalhe do assunto escolhido e a nitidez é maior.” 

(LIMA, 1988, p.81). Essa lente tem algumas características, como uma distância 

focal maior, que possibilita aproximar de objetos e diminuir o campo de visão, 

mas que pode dar uma sensação de achatamento de perspectiva, aproximando 

objetos que na verdade estão distantes. 

Essa foi a lente utilizada para registrar o dia a dia dos 

trabalhadores da Cooperlix. Esse TCC foi direcionado pela pré-produção 

(reflexão teórica), a produção (registro de imagens) e a pós-produção 

(elaboração do fotolivro). É comum que os fotodocumentários sejam 

apresentados através de um fotolivro, pela facilidade da locomoção desse 

formato, que também utilizado na peça prática desse trabalho e será definido a 

seguir. 
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4 FOTOLIVRO 

 

Este capítulo define o que é o fotolivro, peça prática deste estudo. 

Para tanto, apresenta sua origem histórica e aponta quais são as características 

desse formato. 

 

4.1 Livro de Fotos 

 

Atualmente, quando se fala em fotolivro, grande parte das pessoas 

imagina um álbum fotográfico. Porém o fotolivro tem características próprias, e 

não deve ser confundido. Para que haja uma melhor compreensão do termo, 

serão apresentados conceitos definidos por pesquisadores. 

Barbosa (2013, p.569) define fotolivro como “[...] mais do que um 

livro de fotos; é resultado de um esforço de um autor (fotógrafo ou não) na 

organização de um conjunto de fotografias tendo em mente uma narrativa 

iconográfica com o intuito de produzir um discurso visual.” (BARBOSA, 2013, 

p.569) 

Já Lozano (2007, p.5-6) define fotolivro de forma mais simples: “A 

photographically illustrated book, or photobook for shorter, is a published book 

illustrated with real photographs1”. 

Na visão de Parr e Badger (2004, p.6): 

 

A photobook is a book - with or without text - where the work's primary 
message is carried by photographs. It is a book authored by a 
photographer or by someone editing and sequencing the work of a 
photographer, or even a number of photographers. It has a specific 
character, distinct from the photographic print [...].

2
 

 

Alguns autores entendem que fotolivros se sobrepõem a 

exposições no quesito de divulgar uma ideia. Segundo Fernandez (2011, p.9), a 

vantagem de utilizar essa plataforma está no fato de que ela pode se locomover 

mais do que os próprios fotógrafos. Fernandez (2011, p.13) explica que: 

                                                           
1
 Um livro ilustrado fotograficamente, ou fotolivro, é um livro publicado ilustrado com fotografias 

reais. (TRADUÇÃO LIVRE) 
2
 Um fotolivro é um livro - com ou sem texto - onde a mensagem principal do trabalho é 

transmitida por meio de fotografias. É um livro de autoria de um fotógrafo ou de alguém que edita 
e faz uma sequência no trabalho de um fotógrafo, ou até mesmo por um grupo de fotógrafos. Ele 
tem um caráter específico, distinto da impressão fotográfica […]. (TRADUÇÃO LIVRE) 
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O gênero é, há muito tempo (pelo menos desde os anos 1920, embora 
sua história comece antes), um eficaz meio de apresentação, 
comunicação e leitura de conjuntos fotográficos. As exposições são 
bem menos maleáveis: viajam mal, duram pouco tempo, chegam a 
menos pessoas. Já nos livros as ideias e a informação circulam melhor. 

 

Barbosa (2013, p.569) compartilha da mesma ideia. Para o autor, o 

fotolivro desempenha o papel de circulação de ideias e projetos. “São vendidos, 

doados, emprestados, portanto são mais suscetíveis de circular, ao contrário, 

por exemplo, das exposições que duram pouco e atingem um número menor de 

pessoas.” (BARBOSA, 2013, p.569) 

O livro, segundo Sontag (1986), foi durante décadas uma das 

maneiras de organizar as fotografias, garantindo que elas tivessem uma maior 

longevidade - já que são objetos frágeis - e para que alcançassem um maior 

público. Todavia, ela defende que não é um meio satisfatório para fazer circular 

um conjunto de fotografias: 

 

A fotografia num livro é, obviamente, a imagem de uma imagem. Mas 
como é, antes de mais, um objeto impresso e plano, uma fotografia 
perde muito menos as suas qualidades essenciais quando reproduzida 
em livro do que uma pintura. O livro não é um meio completamente 
satisfatório para fazer circular pela generalidade do público um 
conjunto de fotografias. A sequência em que as fotografias devem ser 
olhadas é proposta pela ordem das páginas, mas nada obriga os 
leitores a seguirem a ordem recomendada ou indica a quantidade de 
tempo que devem dedicar a cada fotografia. (SONTAG, 1986, p.2) 

  

Apesar disso, Shannon (2010, p.56) – assim como Barbosa (2013) 

e Fernández (2011) – acredita que o livro possa ser o meio de comunicação 

mais potente para divulgar um trabalho fotográfico, pois “[…] its life extends bey 

ond that of anexhibition (or a photographer); it iseasily portable; and its contentes 

retain the potential for rediscovery.”3 

Tendo como ideia disseminar um projeto, os autores deste TCC 

escolheram o fotolivro como peça prática para registrar o cotidiano da Cooperlix. 

A obra segue as indicações de Fernández (2011, p.14), que afirma:  

 

 

                                                           
3
 [...] a sua vida se estende para além de uma exposição (ou de um fotógrafo); é facilmente 

transportável; e seu conteúdo mantém o potencial para a redescoberta. (TRADUÇÃO LIVRE) 
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[...] é imprescindível que sejam livros nos quais um autor tenha 
organizado um conjunto de fotografias como uma continuidade de 
imagens, com o objetivo de produzir um trabalho visualmente legível. 
Devem ser textos em imagens capazes de conter as leituras abertas 
que caracterizam os textos em palavras. 

 

O produto final do estudo, um fotolivro, será distribuído nas 

bibliotecas das instituições de ensino superior de Presidente Prudente com 

finalidade de divulgar, através de fotografias humanizadas, o dia a dia da 

cooperativa e incentivar a população a ajudar na coleta seletiva. Essa plataforma 

de exposição foi escolhida pelos autores por acreditarem ser de fácil locomoção 

e manuseio. Outro ponto importante para os criadores deste estudo terem 

escolhido esse formato foi a falta de referências sobre o assunto importante. 

Fernández (2011, p.29) acredita que “o fotolivro, nasceu [...] para marcar a 

história da fotografia e a história dos livros”. 

Segundo Fernández (2011, p.11), “deve-se reconhecer que o 

interesse pelos fotolivros é muito recente: tem apenas uma década, o que não é 

nada no relativista espaço acadêmico, acostumado a distâncias longas e 

períodos ainda mais prolongados”. Barbosa (2013, p.569) acrescenta que “[...] 

existem poucos trabalhos, notadamente no campo da história, que se voltam 

para os fotolivros, que só recentemente têm se tornado objeto de estudos”.  

Assim, os autores deste trabalho pretendem incentivar pesquisas 

sobre essa plataforma na universidade e em outras instituições, tornando-se 

referência para futuros trabalhos.  

 

4.2 Surgimento de um Novo Objeto 

 

Retomando seus conceitos e caracterizações, o fotolivro é um livro 

que apresenta uma narrativa através fotografias, que atualmente são 

organizadas de maneira digital e impressas nas páginas. Porém, nem sempre foi 

assim. O processo para chegar a esse produto foi longo, e passou desde 

ilustrações até mesmo a colagens.  

Segundo Lozano (2007, p.8), antes mesmo do surgimento da 

fotografia, livros já eram ilustrados, seguindo algumas técnicas como 
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xilogravura4, litografia5 e gravura6. Segundo Fajardo; Sussekind e Do Vale (1999, 

p.9) a gravura começa quando:  

 

[...] o artista trabalha sobre uma matriz de madeira, metal ou pedra. 
Depois, essa matriz recebe a tinta, é "entintada", como dizem os 
gravadores. É hora de pressionar o papel sobre a matriz, o momento 
da impressão. São produzidas algumas provas e uma tiragem 
definitiva, numerada e assinada. A matriz funcionou como uma 
“condutora de imagens”. E, completando o processo, surge a gravura, 
estampada no papel! 

 

Os autores ainda afirmam que a xilogravura seguia o mesmo 

processo. “Gravava-se numa matriz de madeira, deixando o desenho a ser 

impresso em relevo. A imprensa, impressão de escritos e livros, era toda feita 

em xilogravura.” (FAJARDO; SUSSEKIND; DO VALE, 1999, p.13). A xilogravura 

permitiu que os livros fossem reproduzidos de maneira mais fácil, e a primeira é 

datada de 1423, sendo ela: 

 

Uma imagem de São Cristóvão conservada até hoje em Manchester, 
Inglaterra. Nessa época a xilogravura passa a ser amplamente usada 
em toda a Europa, sendo produzidos livros em impressão tabular, com 
impressão em madeira não só para as letras mas também para as 
figuras. A impressão tabular ajudou a mudar a forma de transmissão de 
conhecimentos da época. Antes dela os livros eram copiados à mão. A 
partir dessa impressão, podiam ser reproduzidos em série. (FAJARDO; 
SUSSEKIND; DO VALE, 1999, p.13) 

 

Além dessas duas técnicas, em XVIII foi descoberta a litografia 

pelo dramaturgo Alois Senefelder. Fajardo; Sussekind e Do Vale (1999, p.13) 

dissertam que essa técnica foi descoberta por acaso, quando Senefelder 

buscava um método barato para imprimir partituras, e escreveu as notas em 

uma pedra de grão fino usando uma pena. Quando ele passou uma tinta 

gordurosa com base de óleo na pedra, viu que a pintura repelia na água. “Na 

litogravura, as áreas de impressão na matriz de pedra repelem a água quando 

umedecidas, mas absorvem a tinta aplicada. Esse é o seu princípio básico, que 

depois foi aperfeiçoado.” (FAJARDO; SUSSEKIND; DO VALE, 1999, p.17) 

                                                           
4
 Xilogravura, segundo a Academia Brasileira de Letras (2014), é “a arte e técnica de fazer 

gravuras em relevo sobre madeira.”  
5
 Litografia, segundo a Academia Brasileira de Letras (2014), é o “processo de reprodução que 

consiste em imprimir sobre papel, por meio de prensa, um escrito ou um desenho executado 
com tinta graxenta sobre uma superfície calcária ou placa metálica.” 
6
 Gravura, segundo a Academia Brasileira de Letras (2014), é uma “estampa ou ilustração obtida 

por processos gráficos.” 
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Lozano (2007) explica que essas técnicas foram utilizadas por 

muito tempo, porém com limitações, pois cada produção era feita manualmente, 

o que demandava tempo. Além disso, “[...] its ability to convey information from 

the real world was limited by the inherent characteristics of the technique.”7 

(LOZANO, 2007, p.8) 

Crawford (1979, p.1) aponta que antes das impressões, as 

ilustrações eram sugestivas, apontavam o assunto envolvido, e só com a 

impressão de imagens que de fato foi possível visualizar com precisão de que se 

tratava o elemento representado.   

Com o invento do daguerreótipo, foi possível aprimorar a ilustração 

em produções impressas, porém não de imediato:  

 

Just after the presentation of the daguerreotype and the photogenic 
drawing, illustrators used them as models for woodcuts, engravings and 
lithographs, for the most part in the same way they had been using 
prints and drawings as the basis for their compositions.

8
(LOZANO, 

2007, p.8) 

 

Algumas obras foram feitas com ilustrações baseadas em 

fotografias, como exemplos daquelas feitas com xilogravuras: 

 

[…] can be found in the issue of April 20, 1839 of The Mirror of 
Literature, which presented a facsimile of a photogenic drawing printed 
by woodcut in its cover; a few weeks later a similar image illustrated the 
Magazine of Science, and School or Arts in its number of April 27, 
1839.

9
(LOZANO, 2007, p.8) 

 

Em 1840 o médico e daguerreotipista Noël Paymal Lerebours 

publicou uma série de gravuras nomeada “Excursions Daguerriennes; vues et 

monuments les plus remarquables du globe”. Segundo Lozano (2007, p.9), essa 

série ilustrava monumentos importantes do mundo com tinta, baseada em 

fotografias. 

                                                           
7
 [...] capacidade de transmitir informações do mundo real era limitado pelas características 

próprias da técnica. (TRADUÇÃO LIVRE) 
8
 Logo após a apresentação do daguerreótipo e o desenho fotográfico, ilustradores os usaram 

como modelos para xilogravuras, gravuras e litografias, da mesma forma que vinham usando 
gravuras e desenhos como base para suas composições. (TRADUÇÃO LIVRE) 
9
 [...] podem ser encontrados na edição de 20 de abril de 1839 de “O Espelho de Literatura”, que 

apresentou um fac-símile de um desenho fotogênico impresso pela xilogravura em sua capa, 
algumas semanas mais tarde, uma imagem semelhante ilustrou a “Revista da Ciência”, e “Escola 
ou Artes” em seu número de 27 de abril de 1839. (TRADUÇÃO LIVRE) 
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Although this publication was not the first in making use of 
daguerreotypes as source for its illustrations it is special because in the 
second volume, published in 1842, three of the 114 plates were printed 
with the ingenious method conceived by the Frenchman Hippolyte Louis 
Fizeau in which a daguerreotype plate was etched and electroplated to 
produce an intaglio plate from which prints of ink on paper could be 
obtained.

10
(LOZANO, 2007, p.9) 

 

O método de Fizeau era uma espécie de carimbo feito a partir da 

fotografia, e assim era possível produzir cópias, e atingir detalhes que não eram 

obtidos em gravuras, como “[…] linear and atmospheric perspective, the equally 

precise anddetailedrepresentationofsecondaryelementsofthecompositionandeven 

thepurelyphotographiceffectofdepthoffield.”11 (LOZANO, 2007, p.9) 

Pelos tons de tinta serem muito contrastados e ainda haver a 

necessidade de retoques por uma gravadora, Lozano (2007, p.9) entendia que 

esse método era muito distante da delicadeza da fotografia. Apesar da técnica 

atingir bons resultados, ela foi abandonada por não ser tão eficiente.  

Mas o autor (LOZANO, 2007, p.9) acredita que essa direção estava 

certa, e que foi importante na busca por “[…] a 

methodtoefficientlyproducemultipleandpermanentphotographicprints”12. 

Ele aponta que três obras conseguiram ser ilustradas com 

fotografias reais. A primeira foi lançada em 14 de agosto de 1843 e registrada na 

Biblioteca Nacional do Reino Unido, é considerada o primeiro fotolivro da 

história: “Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions” de Anna Atkins. 

Isso foi possível graças a John Herschel que, em 1792, inventou o 

cianótipo, um negativo fotográfico no qual era utilizado papel com sais de ferro 

no lugar da prata, assim as fotografias podiam ser reveladas em fotogramas. 

Essa técnica criava imagens diretas, sem auxílio de câmeras ou negativos, 

bastava deixar o objeto a ser revelado em exposição à luz, sobre um papel 

fotossensível. “Impróprio para exposições com câmeras, o processo se 

                                                           
10

 Embora esta publicação não seja a primeira a fazer uso de daguerreótipos como fonte para 
suas ilustrações, ela é especial, porque no segundo volume, publicado em 1842, três das 114 
placas foram impressas com o engenhoso método concebido pelo francês Hippolyte Louis 
Fizeau em que uma placa de daguerreótipo foi gravada e galvanizada para produzir uma placa 
de talhe doce da qual as cópias de tinta no papel poderiam ser obtidas. (TRADUÇÃO LIVRE) 
11

[...] perspectiva linear e atmosférica, a representação igualmente precisa e detalhada dos 
elementos secundários da composição e o mesmo efeito puramente fotográfico de profundidade 
de campo. (TRADUÇÃO LIVRE) 
12

[...] de um método para produzir eficientemente múltiplas e permanentes impressões 
fotográficas. (TRADUÇÃO LIVRE) 
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distinguia pela produção de fotogramas muito estáveis e altamente detalhados, 

apesar de seus peculiares tons de azul vivo.” (HACKING, 2012, p.20-21) 

Assim, em 1843, Anna Atkins, autora do primeiro fotolivro, utilizou 

algas secas achatadas como negativos, e as colocou em papeis fotossensíveis a 

luz do sol, revelando o formato e detalhes das algas. (HACKING, 2012, p.21). 

“This was a privately published book in an edition of only twelve copies created 

for her ‘botanical friends’, it was issued in fascicles from 1843 to 1853.”13 

(LOZANO, 2007, p.9).  Além da imagem das algas, o livro apresentava escritos 

manuais com o nome de cada espécie. 

Anna Athins foi uma das primeiras mulheres a se tornar membro da 

Botanical Society of London. Nascida em 1779, já havia realizado obras em 

aquarela para ilustrar alguns trabalhos científicos do seu pai e “[...] reconhecia 

seu potencial de atrair um público mais amplo para obras do gênero”. 

(HACKING, 2012, p.20) 

Porém, para Lozano (2007, p.9-10), essa obra se enquadraria mais 

na categoria de álbum do que de fotolivro, pois não teve distribuição comercial, e 

seu texto não era impresso. O autor acrescenta que também há argumentos de 

que fotogramas não são considerados fotografias, “[...] because they are not 

made in câmera or after an in camera negative”.14 

A segunda publicação impressa ilustrada com fotografias foi o 

“Record of the DeathBedof C. M. W.”, que, segundo Lozano (2007, p.10), 

confeccionado na primavera de 1844 em homenagem a uma mulher chamada 

Catherine Mary Walter, que morreu no início daquele ano. A obra produzida pelo 

irmão de Catherine, John Walter III, tinha 35 páginas, que tiveram circulação 

privada. 

A terceira obra produzida tinha como autor o fotógrafo inglês 

Willian Henry Fox Talbot, que em 1844 distribuiu comercialmente seu primeiro 

livro de fotos, o “The Pencil of Nature”. O livro mostrava a diversidade de usos e 

objetivos das fotografias.  

 

 

                                                           
13

 Este foi um livro publicado em particular em uma edição de apenas doze cópias criadas por 
seus ‘amigos botânicos’, foi publicado em fascículos 1843-1853. (TRADUÇÃO LIVRE) 
14

[...] porque eles não são feitos em câmera ou com negativos. (TRADUÇÃO LIVRE) 
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The book was delivered in six installments (24 plates) from June of 
1844 to April of 1846 and, as it was usual at the time, the pages of each 
installment were loose so at the end of the distribution every person 
could bound the volumes as preferred. Originally planned to consist of 
10 to 12 installments, Talbot’s first publication was a sampler of the 
potential applications of photography, some of which many enthusiasts 
foresaw in 1839 at the time of the announcement of the two processes. 
This work was effective not just in illustrating the functions that 
photography could have but also its limitations at the time.

15
 (LOZANO, 

2007, p.10) 

 

Desde o começo do projeto, Talbot passou por dificuldades. Como 

as fotografias seriam impressas em papel salgado, o que não era adequado para 

produções em massa, foi preciso que cada uma de suas produções fosse feita 

de maneira manual, o que aumentou o custo da obra. (LOZANO, 2007, p.10) 

 

Nonetheless, the worst enemy of salted paper prints at the time was 
their impermanence. Immediately after being distributed the prints were 
noted to fade severely, something that acted against Talbot’s original 
goal of promoting the virtues of his invention.

16
 (LOZANO, 2007, p.10) 

 

Talbot foi vencido pelo tempo. Com o passar dos anos, as 

impressões foram se apagando e o sonho do autor chegou ao fim, fazendo com 

que voltasse a trabalhar com fotogravuras.  

Porém, o desejo de elaborar impressões com fotografias não foi 

esquecido. Ao contrário de Talbolt, que desistiu do trabalho, DesiréBlanquart- 

Evrard inaugurou em 1851 um estúdio de impressão fotográfica, depois de 

dedicar muita pesquisa para melhorar a impressão em papel salgado. (LOZANO, 

2007, p.11) 

Para dar início às produções, Desiré conseguiu negativos de 

fotógrafos como Henri Le Secq, Charles Nègre Maxime Du Camp. Durante os 

anos 1851 até 1857, a “Imprimerie Photographique” de Blanquart-Evrard, 

produziu ao menos 20 fotolivros, com milhares de cópias que preservaram 

                                                           
15

O livro foi entregue em seis parcelas (24 placas) entre junho de 1844 e abril de 1846 e, como 
era de costume na época, as páginas de cada parcela eram soltas, assim no final da distribuição 
cada pessoa poderia organizar os volumes como preferisse. Originalmente planejado para 
consistir com 10 a 12 parcelas, a primeira publicação do Talbot era uma amostra das aplicações 
potenciais da fotografia, alguns dos quais muitos entusiastas previu, em 1839, no momento do 
anúncio dos dois processos. Este trabalho foi eficaz não apenas para ilustrar as funções que a 
fotografia pode ter, mas também as suas limitações no tempo. (TRADUÇÃO LIVRE) 
16

 No entanto, o pior inimigo de impressões em papel salgado na época era sua impermanência. 
Imediatamente depois de serem distribuídas as impressões foram se apagando severamente, 
algo que agiu contra o objetivo de Talbot de promover as virtudes da sua invenção. (TRADUÇÃO 
LIVRE) 
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detalhes, profundidade e mantinham a permanência no papel. Um dos fotolivros 

de Blanquart-Evrard que recebeu a maior consagração foi o de fotos do fotógrafo 

Maxime Du Camp. (LOZANO, 2007, p.11) 

 

After the initial magnificent attempts to put photography high in the 
realm of book illustration, a new generation of photographers, 
professional photographers that is, replaced the first one and continued 
the agenda set by their predecessors. Being more business driven they 
were more inclined to provide the market with the established models 
than to propose novel approaches.

17
(LOZANO, 2007, p.11) 

   

  Atualmente, o fotolivro faz parte da finalização do trabalho de 

muitos fotógrafos. No Brasil, por exemplo, Sebastião Salgado é um fotojornalista, 

e divulga suas imagens em fotolivros, que seguem a linha do fotodocumentário, 

mesma direção que os autores deste projeto adotaram na elaboração da peça 

prática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Após as primeiras tentativas magníficas para colocar a fotografia de alta no reino da ilustração 
de livro, uma nova geração de fotógrafos profissionais, substituiu o primeira e continuou a 
agenda estabelecida pelos seus antecessores. Sendo mais impulsionado pelos negócios, eles 
estavam mais inclinados a oferecer ao mercado os modelos estabelecidos de propor novas 
abordagens. (TRADUÇÃO LIVRE) 
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5 LIXO, COLETA SELETIVA E RECICLAGEM 

 

  Este capítulo trata do conceito de lixo, como ele é gerado, qual sua 

destinação em alguns locais no Brasil, e qual o processo de reciclagem. 

Também mostra a importância da participação da população na coleta seletiva e 

da cooperativa Cooperlix para a cidade de Presidente Prudente.  

 

5.1 Conceituação de Lixo 

 

  A Cooperlix, objeto de estudo deste TCC, trabalha diretamente com 

a reciclagem do lixo em Presidente Prudente. Por isso há a necessidade de 

entender a definição de lixo. Lima (2004, p.11) o conceitua como qualquer 

resíduo gerado pelas atividades do cotidiano humano. 

 

Estes resíduos compõem-se basicamente de sobras de alimentos, 
papeis papelões, plásticos, trapos, couros, madeira, latas, vidros, 
lamas, gases, vapores, poeiras, sabões, detergentes e outras 
substâncias descartadas pelo homem no meio ambiente. (LIMA, 2004, 
p.11) 

 

  Já Pereira Neto (1999) define lixo como uma massa de resíduos 

sólidos resultantes das atividades humanas, que podem ser reciclados e 

reutilizados. 

  Os autores deste trabalho utilizaram a definição de Lima (2004, 

p.11) no decorrer da pesquisa e elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso, 

que considera lixo todo material que é descartado pelas atividades humanas, 

seja suscetível à reciclagem ou não.  

 

5.2 Produção 

 

  A produção de lixo no Brasil, segundo estudiosos, só tende a 

aumentar. Segundo Lima (2004, p.9), o surgimento do lixo é ligado a duas 

vertentes: aumento populacional e intensidade de fabricação. Esses são dois 

fatores que caminham juntos, afinal quanto mais cresce a população, maior a 

quantidade de bens de consumo, o que acaba gerando um aumento no descarte 

de resíduos.  
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Considerando a tendência futura destes dois fatores básicos e suas 
implicações na produção e origem do lixo, podemos deduzir o conceito 
de inesgotabilidade do lixo, ou seja, podemos afirmar que o lixo urbano 
é inesgotável em vista de sua origem. Também podemos traduzir o 
conceito de inesgotabilidade como irreversibilidade, pois os 
mecanismos de origem e produção dos resíduos advêm de processos 
irreversíveis. Assim sendo, podemos finalmente concluir que os 
problemas gerados pelo lixo no meio ambiente são problemas 
irreversíveis, se nada fizermos para contê-los. (LIMA, 2004, p.9-10) 

 

  E esse lixo tem aumentado no país. Segundo a Associação 

Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abralpe) (2012, p.39), em 

2011 foram coletados 177.995 toneladas de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

por dia, e em 2012 essa quantidade subiu para 181.288, um aumento de quase 

2%. 

  Esses dados comprovam que a quantidade de lixo está crescendo, 

e, para Lima (2004, p.9), isso é resultado do aumento populacional. O autor 

afirma que a população está crescendo em ritmo acelerado e em até 30 anos, 

pode duplicar, o que resultará em uma produção maior de bens de consumo 

para atender a demanda, aumentando consequentemente os resíduos. 

Porém, o lixo em si não é o causador de danos ao planeta, o 

problema é o seu descarte inadequado. Vaz (2002, p.11) afirma que lixões são 

os destinos de grande parte dos RSU do país, e esse descarte pode gerar 

diversos danos ao meio ambiente e à saúde da sociedade. Segundo a Abralpe 

(2012), em 2012 a população brasileira gerou 64 milhões de toneladas de lixo, e 

37% teve destino inapropriado. 

A cidade de Presidente Prudente tem cerca de 207 mil habitantes, 

que produzem em média, diariamente, segundo a Prudenco (s.d.), 205,85 

toneladas de lixo, sendo 95% de resíduos domiciliares. Para amenizar as 

consequências de danos ambientais e escassez de matérias-primas que a 

produção em massa pode gerar, a melhor ação é a reciclagem. 

 

5.3 Diminuindo o Problema 

 

  Segundo Magrini et al. (2012, p.22), “[...] entende-se reciclagem 

como o conjunto de técnicas e procedimentos que permite a extensão do ciclo 

de vida útil de um material para além da aplicação inicial pretendida”. Os autores 
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acrescentam que o reuso é considerado uma forma de reciclagem, afinal 

aumenta o tempo de vida de determinado material. 

  Para diminuir o volume dos resíduos descartados, uma excelente 

saída, segundo Vaz (2002, p.11), é a coleta seletiva seguida de reciclagem. 

Porém, para que isso ocorra é imprescindível a colaboração da população.  

  Para Leal et al. (2006, p.129), a população auxilia no processo de 

reciclagem quando cria o hábito de: 

 

[...] separar os resíduos orgânicos dos inorgânicos, colocando-os em 
recipientes diferentes, realizando esta atividade em casa, facilitando, 
assim, a coleta pela prefeitura ou cooperativas. Podemos apresentar a 
coleta seletiva como um instrumento de incentivo à adoção dos 
chamados 3R’s (redução, reutilização e separação do material para a 
reciclagem), na busca de uma mudança comportamental da sociedade 
em relação aos desperdícios ocasionados pela sociedade de consumo. 

 

 A partir disso, entende-se que o processo de reciclagem deve 

começar com a ação da população de separar o lixo orgânico do reciclável 

dentro de suas residências. Demajorovic (2006, p.195) comenta a importância 

da coleta seletiva:  

 

A triagem dos resíduos contribui para a diminuição do impacto 
ambiental, na medida em que desvia parcela do lixo gerado do aterro 
sanitário, contribuindo para o aumento de sua vida útil, ao mesmo 
tempo em que estimula a reciclagem e o reaproveitamento de materiais 
recicláveis no município. 

 

  Apesar de a coleta de resíduos ser de responsabilidade do 

município, Jacobi e Viveiros (2006, p.10-11) apontam que desde 1989 o governo 

brasileiro adotou um sistema de gestão compartilhada de coleta seletiva. Essa 

parceria ocorre com organizações comunitárias, cooperativas e associações de 

catadores organizados.  

  Para Jacobi e Viveiros (2006, p.11), isso gera três resultados e 

benefícios:  

 

[...] benefício econômico (garantia de renda estável às famílias 
envolvidas); benefício ambiental (reciclagem de diversos materiais) e 
benefício social, pois esse trabalho proporciona possibilidades de 
integração social de pessoas que sempre foram marginalizadas.  
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  Assim, é possível entender que os resultados positivos da 

reciclagem são amplos. Incluem o prolongamento de vida útil de materiais, uma 

menor destinação incorreta de resíduos e geram oportunidade de trabalho. 

  Segundo Jacobi e Viveiros (2006, p.12), em 2000 foi criado o 

Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, medida que 

conseguiu incluir o cargo de catador no Código Brasileiro de Ocupações, com o 

título 5192, que se divide em:  

 5192-05 – Catador de material reciclável; 

 5192-10 – Selecionador de material reciclável; 

 5192-15 – Operador de prensa de material reciclável.  

Além disso, o movimento conseguiu que a atividade fosse 

reconhecida pelo Ministério do Trabalho. 

  Os processos e etapas que envolvem os produtos recicláveis na 

Cooperlix serão vistos detalhadamente nos próximos itens.  

 

5.4 Cidades Conscientes 

 

  Para entender melhor como as prefeituras tratam da coleta seletiva 

e reciclagem, os autores deste trabalho pesquisaram por cidades brasileiras que 

são consideradas grandes exemplos. 

  Segundo Veja (RECICLAGEM..., 2008), são cinco municípios 

considerados modelos de reciclagem: Curitiba (PR), Itabira (MG), Londrina (PR), 

Santo André (SP) e Santos (SP). Curitiba é considerada a recordista de 

reciclagem no Brasil, além de ser a primeira cidade do país a implantar o 

sistema de coleta seletiva. 

  Segundo o RankBrasil (2007), a prefeitura de Curitiba implantou 

em 1989 a coleta seletiva, a qual atualmente atinge 100% da cidade, que produz 

2,2 mil toneladas de lixo seco diariamente. “Deste total, 550 toneladas são 

separadas, o que significa que 70% da população curitibana contribui com a 

coleta seletiva.”  

  Mas não é só a coleta seletiva que torna Curitiba uma cidade 

exemplar. Projetos e programas educacionais são pontos de partida para 

melhorar o descarte do lixo municipal. Um dos projetos que a prefeitura criou 

para aumentar a participação da população foi “Lixo que não é lixo”, que 
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incentiva os munícipes a separarem o lixo seco do lixo orgânico em suas 

residências, fazendo que o lixo reciclável fique mais limpo. (CURITIBA, s.d.) 

  Outra iniciativa da prefeitura de Curitiba foi o “Câmbio Verde” que 

consiste na troca de materiais recicláveis por alimentos hortifrutigranjeiros. E 

além do “Câmbio Verde”, existe também a compra do lixo, que é baseada no 

fornecimento de caçambas para descarte em locais que o caminhão de coleta 

tem difícil acesso. Em dias determinados, a população leva até a caçamba o lixo 

reciclável em sacos de 8 a 10 kg, e esse material é trocado por cestas de 

alimentos. (CURITIBA, s.d.) 

  A diante, será possível entender como funciona a coleta seletiva no 

município de Presidente Prudente. 

 

5.5 Cooperlix – Nasce uma Solução 

 

  A Cooperativa de Trabalhadores de Produtos Recicláveis de 

Presidente Prudente (Cooperlix) foi idealizada quando um grupo de professores 

da Unesp, do  campus de Presidente Prudente, lançou o projeto de políticas 

públicas “Educação Ambiental e gerenciamento integrado dos resíduos sólidos 

em Presidente Prudente-SP: desenvolvimento de metodologias para coleta 

seletiva, beneficiamento do lixo e organização do trabalho”, que propunha 

métodos para resolver a problemática do lixo, desenvolver um sistema de coleta 

seletiva, e implantar um programa de educação ambiental.  

  O projeto foi realizado com a parceria de algumas instituições: 

Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, Companhia Prudentina de 

Desenvolvimento (PRUDENCO), Fundo Social de Solidariedade, Universidade 

do Oeste Paulista (UNOESTE), Federação Nacional dos Trabalhadores em 

Serviços, Asseio e Conservação, Limpeza Urbana, Ambiental e Áreas Verdes 

(FENASCON), Sindicato dos Empregados em Empresas de Asseio e 

Conservação, Trabalhadores na Limpeza Urbana de Presidente Prudente e 

Região (SIEMACO), e contou com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo (FAPESP) – que financiou o projeto. Outras instituições 

que contribuíram com a Cooperlix foram Caixa Econômica, Banco do Brasil, 

Banco Santander, Rotary Club de Presidente Prudente e a Cúria Diocesana. 
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  Segundo Arana e Klebis (2011, p.801) o objetivo do projeto era 

“produzir diversos impactos para as instituições da administração pública 

municipal [...] com destaque para a formulação, avaliação e gestão de políticas 

públicas relativas aos resíduos sólidos em Presidente Prudente”. 

  Com a parceria de instituições e agentes sociais, os idealizadores 

deste projeto foram ao lixão de Presidente Prudente para propor aos catadores a 

formação de uma cooperativa e melhorar sua qualidade de trabalho. Assim, em 

2002, foi realizada a primeira reunião, que apresentou aos catadores a proposta 

de criação de uma cooperativa de catadores de resíduos recicláveis. (SILVA, 

2007, p.44) 

  Depois de outras reuniões e palestras, foi fundada a Cooperlix em 

setembro de 2002, com 38 cooperados. Porém, a cooperativa ainda não possuía 

um local próprio, e começou a trabalhar no lixão. No dia 12 de dezembro de 

2003 foi inaugurada a sede da cooperativa, que foi doada pela prefeitura. Ela 

está situada na Zona Leste de Presidente Prudente, na Rua Mariano Arenales 

Benito, s/nº, no Distrito Industrial. O local contém o barracão onde é realizado o 

trabalho de separação dos materiais, além de vestiário, escritório – com 

computador e acesso à internet -, dispensa, cozinha e refeitório. 

  Além da estrutura física, a cooperativa precisou de outras doações 

para existir, como um caminhão e um motorista para realizar a coleta, contratado 

pela Prudenco. Um segundo caminhão foi oferecido pela Cúria Diocesana de 

Presidente Prudente, em parceria com o SIEMACO/FENASCON, para aumentar 

a coleta dos recicláveis. O terceiro caminhão foi doado pelo Rotary Club de 

Presidente Prudente.  

  A capacitação dos cooperados, por sua vez, foi realizada pelas 

universidades Unesp e Unoeste. A Caixa Econômica Federal escolheu a 

Cooperlix como uma entidade a ser beneficiada em seus projetos de 

responsabilidade social, e se propôs a doar mil reais durante um ano. “A 

destinação desse montante emperrou em alguns empecilhos para a efetivação 

da verba, em virtude de irregularidades na documentação legal da 

COOPERLIX.” (SILVA, 2007, p.143) 

  Em um sistema de cooperativa, há a necessidade da criação de um 

Capital Social – que é o somatório de valores que cada cooperado deposita na 

sua inserção. Esses valores individuais são chamados de quota-parte. O Capital 
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Social inicial da cooperativa foi de R$1.036,00, equivalente a quotas-partes de 

37 cooperados fundadores. (ANEXO B)  

  No primeiro semestre de 2014, a Cooperlix conta com três 

caminhões para a coleta, duas esteiras para triagem, duas prensas, e diversas 

baias para descarte dos materiais, carro de transporte de carga e elevador de 

carga.  

 

5.6 Atividades dos Cooperados 

 

  O processo de reciclagem da Cooperlix, segundo Paulo Francisco 

Silva (2014), começa com a coleta feita nas ruas. Em seguida, os resíduos são 

colocados em um pátio, onde há um cooperado que seleciona o material 

reciclável e o coloca dentro do funil. O lixo não reciclável é colocado em sacos e 

encaminhado ao lixão municipal. Os produtos recicláveis caem na esteira, local 

em que são separados por categoria por outros cooperados, onde são 

prensados e enviados aos compradores dos materiais. É possível encontrar lixo 

não reciclável descartado irregularmente. Como foi possível observar 

(APÊNDICE B), os cooperados já encontraram seringas, remédios e animais 

mortos no lixo que deveria ser separado pela população. Observa-se que 

algumas cooperadas não utilizam o material de segurança, oferecido pela 

cooperativa, pois acreditam que ele retarda o trabalho. (APÊNDICE B). 

  Os compradores da cidade de Presidente Prudente são: Sucata do 

Gaúcho, Sucata do Marivaldo, Prudentubo, Vidie a Sucata Chaparia Nº 1. Todas 

as vendas são descritas em notas fiscais, porém não há contratos, pois o 

mesmo obrigaria que a cooperativa se adequasse às normas do comprador. 

  Segundo Paulo Francisco Silva (2014), a cooperativa conta com 26 

cooperados, que recolhem mensalmente cerca de 49 toneladas de lixo reciclável 

e dez mil quilos de lixo orgânico, que corresponde a uma média diária de 1,63 

tonelada. A Cooperlix é responsável pela coleta de 15% da área urbana de 

Presidente Prudente, que corresponde à área central, condomínios fechados e 

pontos em que o caminhão da Prudenco, que é a empresa responsável pela 

coleta municipal, não consegue passar. Os 85% restantes são de 

responsabilidade da Prudenco, que cede o material reciclado coletado para a 

Cooprudente. (SOUZA, 2014) 
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Alguns condomínios fazem campanhas para a conscientização da 

separação do lixo reciclável. O gerente do Central Park, Oliveira (2014) afirma 

que os condôminos foram orientados a “[...] utilizarem um saco de lixo de cor 

azul para identificar o reciclado e aí no dia de coleta, os moradores colocam o 

lixo reciclado na calçada próximo ao lixo comum [...]”. 

  Já o síndico Maldonado (2014) faz campanha anualmente, para 

que os moradores entendam a importância da coleta seletiva, o que ele acredita 

dar resultado, pois 90% das casas separam os resíduos. 

  O trabalho na cooperativa é desgastante, e atualmente o número 

de cooperados é considerado baixo – no fechamento desse trabalho, o número 

caiu de 26, para 10 –, o que desanima alguns trabalhadores. Segundo Vilela 

(2014), o cansaço faz com que trabalhadores desistam, e os que permanecem 

ficam sobrecarregados. O motivo da Cooperlix continuar trabalhando é o esforço 

e a paixão dos primeiros funcionários. Para Vilela (2014), a cooperativa “[...] está 

passando uma dificuldade muito grande que você vê quase ninguém pra 

trabalhar, e como eu já disse [...] aqui é um pedacinho de mim, eu quero que 

isso cresça [...]”. 

  Outros cooperados também afirmam gostar do trabalho, como 

Ailton Santos (2014), que disse sair da cooperativa se encontrasse outra 

atividade mais lucrativa: “Se eu achar outro serviço melhor, eu tenho vontade de 

sair daqui, ir embora, pra outro lugar, para uma cidade mais, mas não vou sair 

daqui, no momento não, no momento que eu vim pra cá, eu, graças a Deus pra 

mim, nunca faltou nada.” 

  Na contra mão, Maria Aparecida Silva (2014) já recebeu outra 

proposta de emprego, mas não aceitou, por amor à Cooperlix:  

 

[...] não era a hora de eu sair, porque eu gosto do que eu faço, faço 
com amor, e sei que o que eu estou fazendo é um pouquinho. Esse 
pouquinho que eu estou fazendo ajuda muito o meio ambiente, a 
geração que vem adiante vai ficar com isso, gosto de trabalhar com 
isso e faço com amor. Já pensei em sair, mas na hora Deus fala pra 
mim que não era a hora e que tinha uma missão pra cumprir. 

 

  Porém, também se observa que o clima na cooperativa está tenso, 

e segundo dados coletados no apêndice B, é possível perceber que há muita 

rivalidade entre os trabalhadores, além de discordarem das ordens do 
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presidente, porém, eles assumem estar acomodados, e preferem acatar as 

ordem e reclamar, do que participar mais da cooperativa e juntos decidir quais 

serão as decisões. (APÊNDICE B). 

  Segundo Arana (2014), isso ocorre devido os cooperados não se 

sentirem donos da Coorpelix, e a gama de conflitos pessoais acaba fazendo que 

o trabalho fique cada vez mais desgastante, o que justifica o fato de alguns 

cooperados faltarem bastante no mês. Segundo informações obtidas 

(APÊNDICE B), em abril de 2014 uma cooperada recebeu seu salário mensal no 

valor de R$220, pois não compareceu em 15 dias de trabalho. 

  Segundo Joana Santos (2014), a média mensal de salário da 

Cooperlix é de R$600, 17,12% abaixo do salário mínimo nacional, e 15,92% 

inferior ao do estado de São Paulo. Trabalhando no lixão, o salário depende da 

quantidade de lixo coletado, o que varia de pessoa para pessoa. Um homem, 

jovem e saudável, que trabalhe em torno de 10 horas por dia, consegue lucrar, 

em média, R$100 diariamente. 

  Além do salário, alguns cooperados levam outras coisas da 

Cooperlix como, por exemplo, objetos encontrados em bom estado, e até 

mesmo alimentos descartados no lixo. Durante a observação intensiva 

(APÊNDICE B), algumas cooperadas foram flagradas pelos autores deste TCC 

recolhendo alimentos da esteira de separação. 

 

5.7 Importância Municipal 

 

  Com o trabalho de uma cooperativa de reciclagem, há benefícios 

ambientais e sociais – conforme foram apresentados nos capítulos anteriores – e 

em Presidente Prudente, também houve benefícios gerados através da 

implantação da Cooperlix. Para Arana e Klebis (2011, p.809), a Cooperlix 

mostra:  

 

[...] seu importante papel para a aproximação de seus integrantes, 
possibilitando a reconstrução de laços sociais e de ajuda mútua, além 
de colaborar com o destino apropriado dos resíduos sólidos produzidos 
pela população da cidade. Assim, firma-se na sociedade, oferecendo 
serviço essencial para um destino mais adequado aos resíduos 

gerados. (ARANA; KLEBIS, 2011, p.809) 
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  A cooperativa pode gerar mais benefícios, porém isso depende das 

autoridades públicas. Segundo P. Silva (2014), a cooperativa passa por muitas 

dificuldades, e a financeira é a mais preocupante. O auxílio que ela recebe da 

prefeitura é mínimo - uma cesta básica para cada cooperado, dez para serem 

usadas na cozinha, e o pagamento da conta de luz da sede – e segundo o 

presidente da cooperativa P. Silva (2014), uma opção seria o município pagar 

um salário fixo aos cooperados. Essa solução, para Leal (2014), seria um 

estímulo aos trabalhadores e cobraria deles um melhor rendimento do trabalho, 

que consequentemente iria diminuir a quantidade dos resíduos depositados no 

lixão municipal, e conseguiria retirar mais catadores do local insalubre, 

proporcionando a eles melhores condições de trabalho. 

  Essa melhoria de fato ocorreu, segundo os cooperados. Maria 

Aparecida Silva (2014) conta que no lixão o trabalho era precário, e ir para a 

Cooperlix transformou sua vida e modo de pensar.  

 

Quando eu trabalhava no lixão, eu tinha um bom rendimento, aí como 
eu tinha filho pequeno, aí eu fui em [sic] uma loja comprar uma 
televisão que ia ser a distração para eles, aí quando eu cheguei na loja, 
fiz o cadastro, ai quando chegou a hora de finalizar ela perguntou, você 
trabalha onde? Eu não ia mentir, falei que trabalhava no lixão. Mas isso 
não ia impedir de eu pagar as prestações. Aí ela foi lá pra dentro e 
voltou e falou que meu cadastro não tinha sido aprovado. [...], fui 
embora, não foi aprovado [...]. Comecei a trabalhar na Cooperlix, aí 
passou um tempinho, que eu estava trabalhando lá e resolvi voltar de 
novo pra comprar ai eu voltei, não na mesma loja, claro, mas voltei em 
uma loja e fiz o cadastro e ela perguntou se eu tinha holerite e 
comprovante de renda, mostrei para ela, ela foi para dentro da mesma 
forma e voltou falando que meu cadastro foi aprovado. Com três dias, a 
televisão estava na minha casa. (SILVA M.,2014) 

 

  Eva Santos (2014) também afirma que percebeu mudanças 

positivas com o novo trabalho. Ela assegura que na cooperativa “[...] tinha água 

gelada, tinha banheiro, se tinha refeitório, comidinha quente, no lixão não tinha 

isso, um trabalho desumano, [...] é uma coisa que mudou deu um salto de 10 

para 100.” (SANTOS E., 2014) 

  Ailton Santos acredita que o trabalho no lixão era mais lucrativo, 

porém desumano. “[...] aqui a gente é digno, porque aqui a gente tem um 

banheiro, tem uma água gelada, tem o almoço [...]” (SANTOS A., 2014).  

  Além dos benefícios gerados por sua existência, a cooperativa 

também faz um trabalho para conscientizar a população da importância da 
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coleta seletiva. Para isso, existe a campanha “Eu Separo Sempre” que leva 

escolas até a Cooperlix e explica sobre a coleta e reciclagem dos materiais, por 

meio de palestras e distribuição de uma cartilha explicativa (ANEXO C). Godoy 

(2014) acredita que a conscientização é fundamental e deve partir dos órgãos 

públicos a iniciativa de divulgar nas mídias a importância da coleta seletiva.  

  Godoy (2014) ainda afirma que descarte irregular do lixo causa 

problemas à saúde tão graves quanto uma doença.  “[...] só que o cara não vai 

até o hospital, morrendo por descartar o lixo errado, que nem a dengue faz. Ele 

tem que ser atendido pela dengue, já com o lixo não [...].” (GODOY, 2014). A 

diferença é que o rejeite em si não é visível, como uma doença, mas pode ser o 

ponto de partida para problemas de saúde. A poluição da água, gerada pelo 

descarte inadequado de lixo, por exemplo, pode alterar as características desse 

ambiente, e torná-la imprópria para o consumo e habitat de diversos animais. 

(MOTA et al., 2009, p.2). 

  Mota et al. (2009, p.2) dissertam que o solo também pode sofrer 

alterações em suas características físio-químicas, “[...] tornando-se o ambiente 

propício ao desenvolvimento de transmissores de doenças.” Já a poluição do ar 

pode provocar riscos de explosão, e doenças respiratórias, visto que esse 

descarte de poluentes “[...] pode provocar a formação de gases naturais na 

massa de lixo, pela decomposição dos resíduos com e sem a presença de 

oxigênio no meio [...].” (MOTA et al., 2009, p.2). 

  É possível compreender que o descarte adequado do lixo gera 

benefícios sociais e previne diversos danos à saúde de pessoas e preserva o 

meio ambiente.  
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6 PROJETO DE ELABORAÇÃO DO FOTOLIVRO DOCUMENTAL DA 

COOPERLIX 

 

  Para a elaboração da peça prática foi necessário criar o projeto 

editorial para o fotolivro, que conforme ensinamentos obtidos ao longo do curso 

de jornalismo, é a base para qualquer peça jornalística.  

 

6.1 Introdução 

 

  A teoria sobre o fotolivro, que foi apresentada nos capítulos 

anteriores, mostrou a escassez de trabalhos científicos relacionados ao assunto, 

tão importante para a história da fotografia. E devido à complexidade do tema 

relacionado à reciclagem, foi utilizado o fotolivro como método ilustrativo e de 

entendimento universal para se explicar a dimensão teórica deste trabalho.  

  O fotolivro tem o tamanho de 25x25 cm, abertura de 180º, 20 

lâminas e capa dura, e contém 77 fotos. O projeto editorial foi desenvolvido 

pelos autores e será detalhado no capítulo 7. A terceirização de parte da 

produção foi necessária para a impressão das lâminas, com isso foi possível 

montar a peça prática artesanalmente. 

  Após a Banca de Defesa Pública, a peça prática será 

disponibilizada na hemeroteca da Faculdade de Comunicação Social “Jornalista 

Roberto Marinho” (Facopp), na biblioteca municipal e nas bibliotecas das 

faculdades localizadas no município, sendo elas: Universidade do Oeste Paulista 

(Unoeste), Universidade Estadual Paulista (Unesp), União Nacional das 

Instituições de Ensino Superior Privadas (Uniesp), e Faculdades Integradas 

"Antônio Eufrásio De Toledo" de Presidente Prudente (Toledo), para que a 

população tenha acesso ao material produzido e reflita a respeito da reciclagem. 

Outra cópia será entregue na Cooperlix, para que os trabalhadores tenham 

acesso e utilizem o material para divulgar o trabalho da cooperativa.  

 

6.2 Justificativa 

 

  A produção de um fotolivro como forma de divulgar o cotidiano de 

uma cooperativa de reciclagem foi escolhida para que haja uma disseminação 
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das atividades realizadas pela cooperativa de reciclagem de Presidente 

Prudente. Como foi apontado nos capítulos anteriores, estudiosos afirmam que 

um fotolivro consegue levar uma mensagem a mais caminhos, comparado a 

uma exposição, por exemplo. 

 

6.3 Objetivos 

 

6.3.1 Objetivo geral  

 

 Registrar o cotidiano da Cooperlix e de seus trabalhadores. 

 

6.3.2 Objetivos específicos 

 

 Planejar e produzir fotografias documentais das atividades 

desempenhadas pela Cooperlix; 

 Montar um fotolivro que mostre o trabalho que está por trás da 

reciclagem; 

  Aprofundar e incentivar os estudos relacionados a fotolivros. 

 

6.4 Público-alvo 

  

  Este projeto almeja atender a diversos públicos. O primeiro é a 

população de Presidente Prudente, a qual se pretende conscientizar e estimular 

para a separação correta do lixo reciclável, destinando-o para a coleta seletiva. 

O segundo público engloba os estudantes da Facopp, para que eles sintam-se 

incentivados a estudar sobre o universo de fotolivros, o que nunca havia sido 

pesquisado no curso. 

 

6.5 Projeto Gráfico 

 

  Para compor o fotolivro, foram escolhidas fotografias coloridas e 

em preto e branco. As coloridas dão mais vida à imagem, e permitem que se 

observe mais detalhes das cenas. Já aquelas em preto e branco, sugerem um ar 
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de dramaticidade e deixam a fotografia mais humana. O tamanho do fotolivro é 

de 25 centímetros de altura por 25 centímetros de comprimento.  

  Para a elaboração da capa e das páginas, foram produzidas 

lâminas com o recurso do software Adobe Photoshop CS5, que em seguida 

foram impressas em papéis fotográficos foscos de 25 centímetros de altura por 

50 centímetros de comprimento. Para dar rigidez ao material, foi inserido entre 

essas lâminas um fragmento de papel cartão da cor preta. 

  Na capa, foi usada uma fotografia em preto e branco com o 

objetivo de impactar o receptor. A escolha desta imagem foi um consenso do 

grupo, com o critério de ser a representação mais importante e que se enquadre 

no material produzido. No título do trabalho, foi utilizada a fonte Constantia, com 

o tamanho 40 com cor branca, inserida em uma caixa preta. Logo abaixo do 

título, foi colocado o nome dos autores, a data e a cidade em fonte Constantia 

com o tamanho 12, também na cor branca.  

  Dentro do fotolivro, os registros fotográficos foram incluídos 

seguindo uma sequência narrativa. São 40 páginas totalizando 77 fotografias, 

que foram distribuídas em grupos de uma, duas, três ou quatro imagens por 

páginas. As fotografia receberam cortes laterais, superiores e inferior, para 

melhor enquadramento no fotolivro. 

  Abaixo de cada fotografia, os autores colocaram legendas em fonte 

Constantia, com o tamanho 16, alinhadas à esquerda, especificando cada 

imagem. Ao lado direito de cada representação, foi implantado as especificações 

técnicas, verticalmente, como velocidade do obturador, abertura do diafragma e 

ISO, usadas para a composição da fotografia. No fundo de todos os blocos de 

imagens, foi empregada a cor cinza como forma de dar mais destaque às cenas. 

A autoria de cada fotografia foi colocada na parte superior, alinhada a esquerda, 

em fonte Constantia, tamanho 10. 

  Na contra capa, foi inserida uma fotografia em preto e branco, dos 

olhos de um cooperado, com o objetivo de transmitir a cooperativa em seu 

íntimo, representando suas dificuldades, necessidades e descaso. Na página 

dois, foi elaborado um resumo da peça prática com a fonte Constantia, tamanho 

16, na cor branca, já que o fundo é preto. Todo o projeto gráfico foi realizado 

pelos autores do trabalho.   
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6.6 Recursos 

 

6.6.1 Recursos técnicos 

 

  Para a produção das fotografias foram utilizados equipamentos dos 

próprios autores deste TCC, sendo eles:  

 

 Câmera fotográfica Canon 60D;  

 Câmera fotográfica Canon 500D;  

 Flash Sigma Ef-610; 

 Flash Canon speedlite 430EX II; 

 Lente Canon 50mm f1.4; 

 Lente Canon 18-55mm; 

 Lente Canon 18-135mm;  

 Bateria Canon LP-E5 EOS; 

 Bateria Canon LP-E6; 

 Pilhas Panasonic Alchaline recarregáveis; 

 Pilhas Sony recarregáveis; 

 Carregador de baterias Canon LC-E5E; 

 Carregador de baterias Canon LC-E6; 

 Carregador de pilhas Panasonic Eneloop; 

 Carregador de pilhas Vivitar Viv-bc-160; 

 Cartão de memória SanDisk classe 10 16g; 

 Cartão de memória SanDisk Ultra 8gb. 

 

  A edição dos materiais foi feita em notebooks dos autores do 

trabalho, pelos softwares de edição Adobe Photoshop CS5, Adobe Photoshop 

CS6 e Lightroom5. As manipulações foram limitadas a modificar a iluminação 

das fotografias, para que elas ficassem com uma visualização melhor. Para isso, 

foram utilizados dois recursos na edição das fotografias: brilho e contraste. No 

momento da diagramação, algumas fotografias receberam cortes laterais, 

superiores e inferiores, com o objetivo de melhor adequação da imagem na 

página. 
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6.6.2 Recursos humanos 

 

  Os dois autores deste trabalho, orientados pela professora Maria 

Luisa Hoffmann, assumiram as seguintes funções durante a produção do 

fotolivro: Ana Flávia Figueiró - produção de pautas, fotografia, direção de 

fotografia, auxiliar de fotografia, produção e edição de fotografias, diagramação 

das imagens e montagem do fotolivro; Thiago Alvim – produção de pautas, 

fotografia e edição de fotografias. 

 

6.6.3 Recursos financeiros 

 

  Todos os gastos da produção do fotolivro foram arcados pelos 

próprios autores do TCC. Os investimentos foram designados para o transporte 

dos alunos para a produção das fotografias, impressão de lâminas do fotolivro, 

material de madeira para a montagem artesanal da peça prática e impressão de 

pautas. O gasto total do trabalho foi de R$2.260,00. 
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7 MEMORIAL DESCRITIVO 

   

  Este capítulo relata como foi a produção deste Trabalho de 

Conclusão de Curso, desde a escolha do tema, a elaboração da monografia e 

por fim, dá ênfase à peça prática.  

  Foi durante a confecção deste trabalho que os alunos colocaram 

em prática todos os ensinamentos obtidos no curso de Comunicação Social com 

habilitação em Jornalismo. Por isso, é de extrema importância a elaboração da 

peça prática.  

  Porém, essa etapa é uma das últimas deste processo, que 

começou no segundo semestre de 2013, quando os autores estavam no 7º 

termo do curso. A trajetória foi longa, com obstáculos, discussões, brigas, 

dúvidas e muita força de vontade.  

 

7.1 Vencendo Desafios 

 

  Para começar a elaboração do projeto de pesquisa, o primeiro 

passo foi a formação do grupo e a escolha do tema. O grupo, que era formado 

por cinco alunos, optou por fazer um resgate histórico do Tiro de Guerra (TG) de 

Presidente Prudente, a partir de fotografias. Assim, dois integrantes - Thiago 

Alvim e Ricardo Mancini - foram ao TG conversar com os responsáveis e 

apresentar a proposta. Em seguida, os integrantes afirmaram que os militares 

apoiariam o trabalho, e constataram que o acervo de fotografias, seria suficiente 

para ser utilizado na peça prática, pois continha imagens desde a inauguração 

do TG, até os dias atuais. 

  Na primeira semana de elaboração do projeto dois integrantes - 

Viviane Vieira e Ricardo Mancini - decidiram deixar o grupo, alegando que o 

tema não os interessava. Assim, prosseguiram no trabalho Ana Flávia Figueiró, 

Isabela Klebis e Thiago Alvim.  

  Após a aprovação do projeto na banca de qualificação dia 15 de 

outubro de 2013, ainda no 7º termo, o grupo foi ao TG, seguindo a instrução da 

professora e orientadora Maria Luisa Hoffmann, para recolher as fotografias e 

começar a pesquisa. Mas ao chegarem, os alunos foram avisados que com uma 
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reforma, as fotografias haviam sumido, o que impossibilitou a continuidade da 

pesquisa.  

  Em conversa com a orientadora e com a coordenadora do curso 

Carolina Costa Mancuzo, os alunos decidiram alterar o tema do trabalho. Na 

semana seguinte a aluna Isabela Klebis decidiu fazer parte de outro grupo. Ana 

Flávia e Thiago continuaram na busca de um novo tema, tendo menos de um 

mês para o término do 7º termo.  

  Com o auxílio de parte do corpo docente, os alunos chegaram ao 

tema da Cooperlix, indicado pelo professor Roberto Mancuzo. Assim, os 

integrantes foram à cooperativa, e ao apresentarem a proposta foram abordados 

de maneira receptiva. Com tema definido, começou a corrida contra o tempo 

para reelaborar o projeto e cadastrá-lo em tempo nos comitês. Sob orientação 

da professora Maria Luisa, o projeto foi finalizado no dia 9 de dezembro de 2013, 

mesmo dia que foi dado início ao cadastramento. Nos dois dias seguintes, os 

alunos recolheram as assinaturas dos envolvidos, e no dia 12 de dezembro, o 

projeto já estava cadastrado, recebendo o parecer favorável no dia 12 de março 

de 2014. 

  Ao entrar no período de férias, os alunos começaram a fazer 

fichamentos de livros que seriam utilizados. Nesse período, a aluna Ana Flávia 

participou de dois worshops sobre a produção de fotolivro, para produzir a peça 

prática. No primeiro dia de letivo de 2014, os integrantes entregaram à 

orientadora o primeiro capítulo escrito. A partir de então, toda semana era 

entregue um novo capítulo para ser corrigido, seguindo o cronograma elaborado 

pelo grupo. 

  O trabalho foi escrito pela aluna Ana Flávia, porém o capítulo três 

começou a ser redigido por Thiago, que por não possuir experiência com texto 

científico, acabou atrasando sua conclusão em quatro semanas. 

  A primeira fase da monografia foi finalizada no dia 21 de abril de 

2014, e no dia seguinte foi indicada pela orientadora para apresentação à banca 

de qualificação. 

  Após a banca de qualificação, o trabalho precisou ser reformulado 

em alguns pontos, conforme sugestões dos professores. Porém, por serem 

diversas correções em um curto prazo, e pelo grupo contar com dois alunos, 

algumas não foram realizadas. As últimas alterações do fotolivro e do recorte 
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teórico não foram corrigidas pela orientadora, pois pelo não cumprimento do 

cronograma de correções, definido pelo próprio grupo, os trabalhos foram 

finalizados no prazo limite de envio do material para a impressão. 

 

7.2 Entrevistas 

 

  Para entender melhor o tema estudado, foi necessário realizar uma 

série de entrevistas com pessoas envolvidas com a Cooperlix. Os entrevistados 

foram indicados pelas fontes principais do trabalho (presidente e um dos 

organizadores da cooperativa), e selecionadas pelos alunos conforme seu 

conhecimento sobre o tema. Neste processo de produção, não houve divisão de 

tarefas entre os autores. Já no momento da entrevista, a maior parte foi 

realizada por Thiago Alvim.  

  Algumas entrevistas foram trabalhosas para o grupo, como a do 

presidente da Cooperlix, que por cinco vezes precisou ser adiada por 

compromissos pessoais do entrevistado. Outra entrevista que precisou ser 

realizada por três vezes foi a com o professor Antonio Cezar Leal, um dos 

elaboradores do projeto da cooperativa. Quando Thiago Alvim entrevistou o 

professor pela primeira vez, Ana Flávia Figueiró percebeu que faltavam 

informações para escrever o capítulo 6, o que levou a realização de uma nova 

entrevista, desta vez com o grupo completo. Duas semanas depois, Ana Flávia 

acreditou que ainda faltavam informações, e uma nova entrevista foi efetuada.  

  Assim que as entrevistas foram finalizadas, o grupo iniciou a 

elaboração da peça prática do projeto.  

 

7.3 Fotografias: Início da Peça Prática 

 

  Para montar o fotolivro, o grupo precisou fotografar o cotidiano da 

Cooperlix. Para isso, os alunos conviveram com os cooperados por duas 

semanas, por um período diário (manhã ou tarde), para fazer o registro de 1334 

fotografias pelas lentes do fotodocumentário. Num segundo momento, o grupo 

frequentou por cinco dias a cooperativa, para realizar a observação intensiva 

(APÊNDICE B), também por um período diário de cinco horas. 
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  As fotografias da cooperativa foram tomadas por Ana Flávia Mello 

e Thiago Alvim. O registro realizado dentro da casa de cooperados foi feito 

somente por Thiago. Ao mesmo tempo em que as fotografias eram produzidas, 

Ana Flávia terminava a parte escrita do projeto, e Thiago os elementos pós-

textuais. A edição das imagens fotográficas foi feita por Thiago, já a escolha das 

fotografias que seriam inseridas na peça prática contou com a participação dos 

dois alunos. 

  De um universo de 1334 fotografias, foram editadas 613, 

escolhidas seguindo o critério de melhor estética e linguagem fotográfica. 

Destas, apenas 52 foram selecionadas com a orientação da professora Maria 

Luisa Hoffmann, seguindo a linha da reflexão teórica apresentada no capítulo 3. 

Foram escolhidas as imagens que continham uma boa qualidade técnica 

(ângulos, planos, composição etc.) para transmitir a mensagem dos autores, e 

aquelas que conseguiram representar determina temática, para em seguida 

serem agrupadas de acordo com as etapas de trabalho realizadas pela 

cooperativa. 

Na figura 11, por exemplo, o plano médio foi aplicado para mostrar 

a esteira de coleta, registrando os movimentos de todos os trabalhadores que lá 

estavam e os objetos selecionados pelos cooperados. Neste plano, a intenção é 

contextualizar o homem e o ambiente, para que o leitor entenda a ação e o 

ambiente do fotografado. 

 

FIGURA 11 – Plano Médio – Cooperados separando o material 

 
                     Fotografia: Ana Flávia Mello 
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O ângulo normal também foi aplicado em fotografias feitas pelo 

grupo, como no exemplo da figura 12. Boni (2000, p.86) relata que esse tipo de 

ângulo dá a impressão que o sujeito fotografado é de estatura semelhante, e 

olha nos olhos do leitor. Na figura, observa-se a expressão marcante do 

presidente da cooperativa, Paulo Francisco da Silva. 

 

FIGURA 12 - Ângulo Normal – Presidente da Cooperlix 

 
                                             Fotografia: Ana Flávia Mello 
 
 
 

O plano Close-up também foi utilizado no trabalho. Como na figura 

13, na qual a mão do motorista da Cooperlix foi fotografada com o objetivo de 

mostrar as marcas do trabalho e da idade. Para Boni (2000, p.71), o princípio 

deste plano é registrar os traços do elemento fotografado em um enquadramento 

que é possível destacar as características do objeto ou do sujeito. 
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FIGURA 13 – Close- Up - Motorista 

 
                                     Fotografia: Thiago Borrere Alvim 

 

Outro elemento da linguagem fotográfica aplicado pelos autores foi 

o uso do preto e branco (FIGURA 14) e da cor (FIGURA 15). Boni (2000, p.95) 

indica que os registros em preto e branco mostram as mazelas sociais, como 

pobreza, o precário, que são acentuados neste perfil de fotografia, dando 

dramaticidade à composição. 

 

      FIGURA 14 – Fotografia em Preto e Branco 

              
               Fotografia: Thiago Borrere Alvim 

 

Já as fotografias coloridas podem ser utilizadas para representar 

alegria nas composições fotográficas, como no exemplo da figura 15. Segundo 

Braune (2000, p.144), fotografias em cor tornam o registro fotográfico muito mais 

próximo do real. Por se tratar de uma criança com seus brinquedos, a imagem 

colorida foi escolhida para caracterizar um momento feliz.  
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        FIGURA 15 – Fotografia em Cor – Filha de cooperado com brinquedos 

 
                         Fotografia: Thiago Borrere Alvim 

 

 

Dessa maneira, a reflexão teórica acerca dos recursos da 

linguagem fotográfica deu base à produção e seleção das imagens que 

compõem o fotolivro. A escolha desses elementos foi também norteada pelos 

dos ensinamentos adquiridos em sala de sala, quanto à técnica fotográfica.   
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Cooperlix vive um dos momentos mais críticos de sua história. 

Com problemas no número de trabalhadores, a cooperativa rende menos, o que 

resulta em um baixo salário, desânimo e sobrecarga de funções.  

Apesar da possível crise, a cooperativa tem contribuído com o 

município de Presidente Prudente no âmbito social – retirando trabalhadores do 

lixão, proporcionando melhores condições de trabalho e dando oportunidade de 

renda aos desempregados – e ambiental, afinal é a responsável pela coleta de 

49 toneladas de lixo que seriam descartados ao lixão.  

Acredita-se que a reflexão teória e a peça prática desse trabalho 

mostraram a importância da atividade da Cooperlix para a cidade. Pode-se 

observar também que o estudo da linguagem fotográfica deu base para a 

produção do fotolivro, para que ele apresentasse uma narrativa fotográfica 

documental de maneira eficaz.   

De acordo com as observações e entrevistas realizadas ao longo 

do trabalho, os autores deste Trabalho de Conclusão de Curso creem que a 

Cooperlix esteja chegando ao seu fim. Incentivos externos, como governamental 

e de outras instituições, poderiam ser a alavanca da cooperativa. Porém, durante 

a elaboração da pesquisa, não houve esperança de que isso ocorresse. Além da 

falta de incentivo por parte da Prefeitura18, ficou nítido que os próprios 

cooperados não se esforçam o bastante para aumentar a produtividade, e assim 

obterem salários melhores. O fluxo de discussões e brigas faz com que o 

desânimo e as faltas sejam constantes. 

No decorrer da obra, o grupo percebeu que o fluxo de trabalho no 

lixão ainda é grande. Homens, mulheres e crianças atuam ali, o que é proibido. 

Sugere-se que acadêmicos analisem essa realidade, e a relatem em um novo 

TCC. Também é possível que alunos pesquisem sobre as condições do lixão e 

do aterro sanitário de Presidente Prudente. 

Ao finalizar essa obra, os autores acreditam ter cumprido os 

objetivos propostos para a elaboração da pesquisa, e para além deles, creem ter 

                                                           
18

 Até o fechamento dessa obra, a Prefeitura Municipal de Presidente Prudente não concedeu entrevista. 
Nos primeiros contatos, os secretários trocavam responsabilidades entre si, e o assessor afirmou que até 
o fechamento mandaria uma posição oficial por e-mail, o que não aconteceu.  
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contribuído com o estudo da fotografia, incentivando outros pesquisadores a 

utilizarem-na como objeto em futuras reflexões. 

 A partir da questão principal que deu origem a esta pesquisa, 

acredita-se ter evidenciado e esclarecido que o fotolivro documental é a melhor 

plataforma de registro das ações e do cotidiano da Cooperlix. No decorrer do 

trabalho, o grupo acredita ter compreendido as atividades da cooperativa, com 

suas ações e necessidades, e tê-las transmitido de forma eficaz, através do 

fotodocumentário e, por consequência, da linguagem fotográfica. 

Ao registrar o cotidiano da Cooperlix, e distribuir o fotolivro em 

bibliotecas do município, o grupo pretendeu disseminar os resultados obtidos e 

despertar a consciência da importância da reciclagem, incentivando a separação 

de lixo. Porém, um aprofundamento no comportamento da população de 

Presidente Prudente, referente à coleta seletiva, poderá ser avaliado em um 

futuro estudo. 

Durante as pesquisas de campo, percebeu-se que a reciclagem é 

um assunto de discussão mundial, mas que ainda não recebe tamanho incentivo 

dos órgãos públicos, principalmente em Presidente Prudente. Algumas cidades 

mostram que com dedicação, a coleta seletiva pode fazer parte da vida da 

população, e devem ser consideradas exemplos de sustentabilidade e  

preservação do meio ambiente. Curitiba é um exemplo, como foi citado no 

capítulo cinco: a cidade alcançou a coleta seletiva em 100% das residências, e a 

prefeitura realiza campanhas e projetos para incentivar os moradores, como a 

troca de lixo reciclável por alimentos. 

A pesquisa teórica para a elaboração da peça prática fez com que 

os autores desta obra aprofundassem seus conhecimentos sobre a fotografia, do 

tipo documental, realizando um fotodocumentário. Acredita-se que o fotolivro 

pode estimular iniciativas como a Cooperlix e auxiliar na conscientização da 

importância da reciclagem. Sugere-se ainda que outros estudiosos criem novas 

plataformas para divulgar e conscientizar a população em relação ao trabalho da 

cooperativa, como uma exposição fotográfica, ou vídeo-documentário. 

No acervo de trabalhos da Facopp, é possível encontrar pesquisas 

que utilizaram a fotografia como objeto de estudo, porém a peça prática fotolivro 

é inédita na Faculdade. Sabe-se que o interesse científico nessa plataforma é 
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atual e recente, conforme citado no capítulo quatro, o que pode explicar o fato de 

nunca ter-se usado a peça em trabalhos anteriores na instituição. 

É sabido que para estudar e registrar as representações 

iconográficas é preciso conhecer e dominar as técnicas da fotografia, para que o 

resultado seja satisfatório. O fato dos autores da obra trabalharem em seu 

cotidiano com essa plataforma, e por assim conhecerem todo o processo que os 

levariam a produção prática do TCC, permitiu que o recorte prático fosse mais 

rápido e profundo. 

A produção das fotografias ocorreu em duas semanas, e a 

elaboração do fotolivro levou dois dias. A obra foi subdividida em temáticas, com 

imagens que contavam em sequência narrativa o cotidiano e produção da 

Cooperlix, iniciando com a coleta do lixo, e finalizando no momento da prensa 

desse material. 

Com essa produção, alcançaram-se três dimensões: sociais – ao 

representar os catadores para a sociedade, pretendeu-se elevar sua autoestima, 

já que se consideram marginalizados pela população, além de contribuir para 

que os leitores percebam a reciclagem como fonte de renda de famílias, que 

gera benefícios ambientais; pessoal – por ter realizado um trabalho fotográfico, 

que é de conhecimento dos autores, há uma recompensa gratificante em saber 

que esse fotolivro possa ajudar a cooperativa; e acadêmico – ao final de quatro 

anos de estudo, os autores colocaram em prática neste trabalho os 

conhecimentos obtidos durante o curso, como a elaboração de pautas, artifícios 

na produção de entrevistas, busca por fontes e técnicas fotográficas. 

Acredita-se, assim como o faz Le Goff (1990, p.467), que a 

fotografia revoluciona a memória, multiplica-a, dá-lhe uma precisão e uma 

verdade visuais nunca antes atingidas, despertando os observadores à reflexão, 

objetivo principal deste trabalho. Ao final da pesquisa, os autores creem ter 

despertado no leitor inquietações quanto às questões abordadas e esperam que 

se concretizem como novas atitudes.   
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ENTREVISTA CONCEDIDA POR ALBA ARANA, PROFESSORA DOUTORA 
DA UNOESTE. 
DATA: 15 DE MAIO DE 2014. 
PARA: THIAGO BORRERE ALVIM 
 
1) EM CONVERSA COM O CEZAR LEAL, ELE NOS MOSTROU COMO QUE A 
UNESP AJUDOU NA CRIAÇÃO DA COOPERLIX. AGORA PRECISO SABER 
COMO QUE VOCÊ E A UNOESTE CONTRIBUÍRAM PARA A FUNDAÇÃO DA 
COOPERATIVA? 
ALBA: O Cezar me convidou para participar do projeto dele de políticas públicas, 
era um projeto para resolver a questão do gerenciamento dos resíduos sólidos. 
Começamos a fazer varias reuniões, isso há 12 anos, então discutimos sobre o 
cooperativismo. Discutimos a viabilidade de montar cooperativas ao invés de 
associações.  Na época optamos então por cooperativa e começamos um 
trabalho junto aos catadores que estavam no lixão para realmente mostrar a 
importância da cooperativa para aqueles catadores. E aí naquele momento, 
alguns cursos nos ajudaram, como administração, turismo, gestão comercial, 
odontologia, vários cursos no começo, isso há mais de 10 anos. Ajudou a gente 
a conversar com essas pessoas. Com o poder público, a gente foi conversando 
com o prefeito na época, e aí ele se comprometeu a construir um barracão e a 
gente se comprometeu em capacitar essas pessoas, então foi assim que 
começou o trabalho da Unoeste. Aqui a gente tem cursos que na Unesp não 
tem, então realmente a Unesp precisava da gente para unir forças e conseguir 
elaborar um bom trabalho, direcionado para a capacitação. Então montamos 
vários tipos de capacitação, vários alunos de vários cursos, inclusive da 
comunicação, pensando em estratégias em capacitar. Ao longo desses anos a 
gente foi tendo uma possibilidade de estruturar a partir de outros projetos de 
pesquisa, em outros órgãos, como a Caixa Econômica, Banco do Brasil, 
ganhamos prêmios do Banco Santander, então fomos conseguindo recursos 
para estruturar a cooperativa, nós e a Unesp, sempre em parceria, CNPq, vários 
alunos ao longo dos anos entraram e saíram desse projeto. Então entraram 
alunos da psicologia organizacional e social, alunos de artes visuais, foi bastante 
curso, mais ou menos 13 cursos que entraram a cada ano.  Então foi 
sensibilizando esses alunos para contribuírem com a gente, com estratégias 
com os problemas que apareciam. Tinha um problema? Conversava então com 
os coordenadores dos cursos e apresentava a solução, tocando assim com as 
necessidades da cooperativa. 
Cooperativa hoje vive uma situação muito séria, há um ano, a gente achou que 
tinha avançado bastante com relação da coleta ser feita pela Prudenco que foi 
um avanço para nós, já que lutamos contra o poder público para pegar a coleta 
desde o início. Quando a Prudenco entrou, achou que teria resolvido o 
problema, pois a coleta é muito cara, tem muito gasto para coletar. Tem que ter 
pessoas no caminhão, gasto com gasolina, motorista, então a cooperativa perde 
com essas pessoas na rua, cerca de 10 pessoas só para coletar. Então com 
isso, a gente não conseguia que eles tivessem um salário razoável para 
permanecer na cooperativa, demos várias coisas, equipamentos de segurança, 
água gelada, refeitório, fogão novo, foram equipamentos que não conseguiriam 
pelo trabalho lá, já que o trabalho é muito baixo, já chegou até R$ 700,00, já que 
uma cooperativa tem um custo muito alto. 
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A gente tem conversado muito sobre o papel do poder público neste processo. 
Durante muitos anos a gente está lutando para ela se manter em pé, já que ela 
já fez muito pelo município, foi a pioneira em implantar esse sistema. Poder 
público apoiou, mas fomos nós que implantamos tudo. 
Na verdade, estamos em um ano em que a política nacional dá um prazo 
máximo até agosto para que todas as prefeituras resolvam este problema, então 
a gente quer muito que isso aconteça, já que é um trabalho de muitos anos, de 
muita pesquisa dentro deste projeto e sem o papel do poder público, realmente, 
tudo isso cai por terra, já que ele que arrecada verba para que isso aconteça no 
município, recebe do cidadão para que a coleta seja feita, delega isso para uma 
cooperativa frágil e que erra, e ele tem que fazer isso.  
Em muitas cooperativas do Brasil, as prefeituras pagam um salário mínimo aos 
cooperados, fora o que eles conseguem, já que o custo de cooperativa é alto. 
Quando a Prudenco faz essa coleta, faz mal feito, pois não tem preparação para 
isso e tem prejudicado todos os trabalhos desses anos com os cooperados. 
 
2) QUAIS OS PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DO COOPERATIVISMO, 
EM RELAÇÃO À COOPERLIX? 
ALBA: É a única saída para essa organização, associação tem muito mais 
encargo. O cooperativismo é uma saída legal, justa, agora a gente tem uma 
nova legislação para cooperativas desse tipo no Brasil, já que antes, para abrir 
uma cooperativa, tinha que ter mais de 20 pessoas. A legislação mudou e 
permite um número menor, seis ou sete pessoas. Então, é uma nova 
possibilidade para cooperativas, mas para esses tipos de trabalhadores, essa 
relação é um ponto de vista de encargos, porque uma associação, os encargos 
são maiores. Para esse tipo de forma de organização com relação à compra e 
venda de material, as exigências são grandes. De uma cooperativa de catadores 
para uma de produtores de soja, os encargos são os mesmos, mas no ponto de 
vista para comercializar, ela precisa disso, ela tem um incentivo fiscal melhor. 
O negativo é que todos esses anos os trabalhadores dessa cooperativa não se 
sentem cooperados, pois também não conseguem fazer com que eles se sintam 
donos daquilo. Ainda há um problema social muito sério em relação a isso, 
gostaríamos então que pensássemos como nós, mas pensam com a cabeça 
deles. Eles querem ser empregados, já que no Brasil é fácil ser empregado. 
Trabalha, tem folga, sai cedo, não tem obrigações e etc. No ponto de vista da 
organização, para eles é muito melhor. É uma questão complexa, pois existem 
muitos conflitos pessoais lá dentro, atrapalhando o andamento. 
 
3) ATUALMENTE, A COOPERLIX CONTA COM DEZ A 12 FUNCIONÁRIOS. 
UMA COOPERATIVA QUE JÁ CONTOU COM MAIS DE 50, 60 COOPERADOS. 
HOJE, OS COOPERADOS ESTÃO DESANIMADOS E RELATAM QUE “ISSO 
NÃO VAI PARA FRENTE”. COMO VOCÊ SE SENTE COM ESSA QUESTÃO E 
O QUE PODERIA ACONTECER PARA MUDAR ESSE CENÁRIO? 
ALBA: A saída depois de todos esses anos, fica claro que o poder público tem 

um papel extremamente importante neste processo. Por mais que a sociedade, 

universidades, alunos, tentem ajudar. Mais de um milhão de reais foram de 

projetos lá dentro, isso só é possível se o poder público tomar a parte dele. Ele 

tem que organizar dentro do município a questão do gerenciamento, que está 

muito inferior do que esperamos. Implica na forma de organização de toda a 
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etapa de estruturação dos resíduos no município. A gente vê que está parado, a 

gente tenta conversar da importância que a cooperativa tem para o município, 

mas não querem enxergar. Então a gente espera que isso aconteça, temos 

buscado, reuniões foram marcadas, para ter essa intermediação, mas a 

Prudenco não é responsável, apenas é uma terceirizada neste processo. Onde 

nós pagamos por esse serviço para o município, e muito mal feito, já que poderia 

ser muito melhor. 
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ENTREVISTA CONCEDIDA POR ADRIANO HENRIQUE DE OLIVEIRA, 
GERENTE DO CONDOMÍNIO CENTRAL PARK. 
DATA: 25 DE MARÇO DE 2014. 
PARA: THIAGO ALVIM 
 
1) COMO FUNCIONA A COLETA SELETIVA E COMO QUE É A 
CONSCIENTIZAÇÃO DOS MORADORES. A PARTE OPERACIONAL DAQUI? 
ADRIANO: Estou aqui há um ano, quando eu cheguei já tinha a coleta, então 
não sei dizer desde quando. O que eu sei que foi passado é que foi feito na 
época um aviso, informativo para os moradores com os dias da semana que foi 
feito a coleta, foi orientado para eles utilizarem um saco de lixo de cor azul para 
identificar o reciclado e aí no dia os moradores colocam o lixo reciclado na 
calçada próximo ao lixo comum e fazem a coleta. Hoje mudamos recentemente 
para quarta-feira. Antigamente era terça e quinta, mas pelo que conversei com o 
encarregado da Cooperlix, tinha aumentado a quantidade de locais e duas vezes 
por semana terá complicado para eles, então mudaram toda quarta.  
 
2) QUE HORAS QUE PASSA O CAMINHÃO? 
ADRIANO: Por volta do meio dia, das 11 às 13h. 
 
3) ONDE FICA ENTÃO ESSES RESÍDUOS ENQUANTO O CAMINHÃO NÃO 
PASSA? 
ADRIANO: Cada morador guarda na sua casa. É o próprio morador que separa, 
aí na quarta feira ele coloca na frente da casa dele para a Cooperlix recolher. O 
lixo do condomínio tem o almoxarifado, e na quarta também colocamos lá fora 
como qualquer outro morador.  
 
4) ELES ENTRAM COM O CAMINHÃO E VÃO PEGANDO? 
ADRIANO: Moradores colocam já em caixa de papelão, então dá pra ver que é 
reciclado. 
 
5) EM QUESTÃO DE NÚMEROS, QUANTOS MORADORES TEMOS NESTE 
CONDOMÍNIO E QUAL A PORCENTAGEM QUE VOCÊ ACHA QUE FAZEM 
ESSE TRABALHO? 
ADRIANO: Temos 293 lotes. Não consigo dizer o número exato. Visualmente 
enquanto estamos andando e vemos a quantidade, vemos que metade coloca o 
lixo reciclado. 
 
6) VOCÊ ACHA QUE UM TRABALHO DE CONSCIENTIZAÇÃO AUMENTARIA 
ESSE NÚMERO? 
ADRIANO: Acredito que sim, esse trabalho é o melhor caminho e eu acredito 
também que às vezes o fato de hoje a Cooperlix ainda ter uma estrutura 
pequena, que nem teve muita reclamação quando mudaram de duas pra uma 
vez, tem morador que não quer ficar guardando por uma semana. Talvez com 
uma frequência maior, mas precisaria ter estrutura pra isso, junto com a 
campanha de conscientização, aumentaria a quantidade de pessoas. 
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7) PARA VOCÊ, O QUE É A RECICLAGEM? 
ADRIANO: Olha opinião pessoal. É uma forma de você reaproveitar uma coisa 
que iria para o lixo e ao mesmo tempo você está cuidando da natureza, 
reaproveitando o que já foi usado. 
 
8) E AS PESSOAS QUE GANHAM DINHEIRO COM A RECICLAGEM? 
ADRIANO: A questão social e financeira que ninguém tem que trabalhar de 
graça. Uma oportunidade de mercado. Inclusive os empresários que tiverem 
visão empreendedora vê um grande negócio, normalmente no processo de 
reciclagem, o custo é muito menor do que pegar da natureza, até porque 
questões de licença ambiental, muito mais rentável, e para as pessoas que 
estão trabalhando na ponta que são os catadores, que trabalham na indústria é 
geração de emprego. 
 
9) PRESIDENTE PRUDENTE INCENTIVA A POPULAÇÃO A RECICLAR? 
ADRIANO: Não tenho comparação com outras cidades, mas acho que incentiva 
sim. Moro há muito tempo e no bairro que eu moro não é a mesma 
conscientização, não é. Mas existe a coleta e a campanha para que as pessoas 
façam. 
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ENTREVISTA CONCEDIDA POR AILTON MELO DOS SANTOS, 
COOPERADO DA COOPERLIX. 
DATA: 16 DE MARÇO DE 2014 
PARA: THIAGO ALVIM E ANA FLÁVIA FIGUEIRÓ 
 
1)  DESDE QUANDO VOCÊ TRABALHA COM RECICLAGEM E COM LIXO? 
AILTON: Comecei aqui em 94, minto, 97 quer dizer, aí nós trabalhamos lá até o 
final dele (lixão) por 13 anos, aí acabou né, teve que parar né, muita gente. No 
lixão a gente trabalhava em dois turnos, dava 300 a 350 pessoas de dia e de 
noite, mais de 300 por dia e mais de 300 à noite. Aí, acabou esse serviço e nós 
[sic] montou uma reciclagem aqui na Antônio Rodrigues mais uns parceiros, na 
base de umas 10 pessoas. Aí trabalhava e [sic] aluguemos um barracão para 
trabalhar lá. Aí como lá também enfraqueceu também, mas nesse tempo a gente 
tinha um caminhão também pra poder fazer a coleta no Dahma, né? Nos 
condomínios. Aí nós viemos aqui pro fundo da Cooperlix. Aí como aqui ficou 
fracassado e parado porque não tinha mais condições legais né, ai nós 
ajuntamos essas 10 pessoas e entramos aqui na Cooperlix, eles convidaram 
nós, prestaram serviço voluntário pra nós, aí começamos a trabalhar aqui ai um 
deles saiu e dessa turma só tem um de guarda tem nós em três, os outros 
saíram, é, sete saiu e agora estamos em três, eu, minha esposa e um cara que 
trabalha de guarda, até hoje sabe? Infelizmente, o guarda está de férias e a 
gente tem conhecimento com ele e chamou-o para estar de guarda.  
 
2) NA COOPERLIX ENTÃO, QUANTOS ANOS VOCÊ TRABALHA? 
AILTON: Dois anos já, dia 11 agora fez dois anos. 
 
3) CERTO, E POR QUE VOCÊ COMEÇOU? O QUE TE LEVOU A TRABALHAR 
COM LIXO? 
AILTON: Na época, o desemprego estava bem maior aqui em Prudente, 
dificuldades de viver, eu até estava morando no Paraná, e na época eu vim aqui 
pra Prudente, aí eu tenho uma prima em Bauru que tem um negócio de montar 
aquelas torres de celular, de telefone, sabe? Aí acabou aquele serviço, trabalhei 
um ano nessa firma, um ano a dois anos, aí acabou o serviço porque era uma 
firma terceirizada né? Aí nós peguemos, acabou o serviço, nos mandaram 
embora, fizemos o acerto e tudo, e a gente começou, nesse ano de 94, trabalhar 
com lixão. Aí tinha uns moços até da Unesp lá, sabe? Que estava com essas 
pesquisas, que era nosso amigo, que era do lixão, aí começamos conversar, 
aquelas coisas e tal né? Aí eles falaram assim: “está vindo uma verba do 
governo, que o prefeito de Prudente vai montar uma cooperativa, e a gente 
precisa que vocês vão pra lá trabalhar”. Então determinado um tempo, eles [sic] 
vai fazer um acerto com vocês, que o prefeito mandou uma verba e pagou o 
pessoal tudo do lixão. Aí o pessoal começou a vir pra casa. Olha, aqui 
trabalhava de quarenta, quarenta e cinco, até quarenta e oito pessoas. Aí foram 
arranjando emprego e foram saindo, ficar mais né, se organizando. Aí foi 
diminuindo o pessoal, até que hoje nós [sic] está com 15 pessoas, é muito pouco 
pra nós isso, esse pessoal, porque a gente queria trabalhar até com mais de 40. 
40, 45 pessoas até 48, a gente pode dizer assim, fica melhor, porque a gente 
põe lá em cima, vocês subiram lá pra ver, tem um monte de esteira onde o 
caminhão fica lá na frente, lá é uma cobertura lá, sabe? E lá ficava uma turma e 
a turma reciclava tudo ali, e jogava tudo nos [sic] funil, trabalhavam as duas 
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esteiras e as esteiras passava de 70 a 80 bag por dia, despejava dentro do funil, 
o dia todo, aí eles pegaram e fizeram um turno, já que tinha bastante gente 
fizeram o turno, um de dia e um anoite,  ai mandou uma filha minha trabalhou 
aqui, aí trabalhou um ano e pouco também, arranjou outro serviço e saiu né. 
Mas essa rotina é uma rotina, é assim, bom pra trabalhar com o pessoal, 
costuma bem, pessoal sabe? Pra mim eu acho bom trabalhar aqui, não tem 
contra nada sabe? Os [sic] amigo tinha bastante mais amigo também, sabe? 
Queria assim, no caso de tiver tempo, hoje o presidente, o Paulo, queria até por 
uns anúncio no rádio pra poder arruma umas pessoas para a gente, porque aqui 
tem duas coletas, duas esteiras,  uma funciona, mas como é pouca gente, ela 
funciona com 12 pessoas, seis em cada uma, e fica um, aliás, 14, né? Fica um 
tirador de tambor, vai pondo os recipientes dentro do tambor né? E aquele cara 
que fica durante, perto da esteira, vai reciclando, despejando os tambor, aí fica 
um em cada dia, ai fica duas esteiras com 14 pessoas, aí fica duas mulher e dois 
homem,  e assim é a rotina. 
 
4) E COMO ERA SUA VIDA ANTES DA COOPERLIX? 
AILTON: Acho que pra mim mudou bastante coisa, aprendi bastante coisa 
também, porque no lixão a gente catava e trabalhava tudo junto, sabe? Material 
que hoje tem bastante nome de material sabe que é, lida e está sabendo que é 
né, os tipo de plástico, então a gente já sabia, tirava tudo junto e vendia tudo 
junto, saía até melhor do que aqui sabe. Mas aqui a gente é [sic] digno, porque 
aqui a gente tem um banheiro, tem uma água gelada, tem o almoço, eu não 
trago almoço da minha casa, sabe? Mas antigamente eu almoçava aqui. Hoje 
tem uma dificuldade danada porque a gente está sem cozinheira, não temos 
cozinheira, sabe? Então é esses [sic] assunto sabe. 
 
5)   ALGUMA VEZ VOCÊ JÁ PENSOU EM SAIR DA COOPERLIX? 
AILTON : Não, no momento não. Assim, uns [sic] certo dia eu estava pensando 
em sair, é que eu tenho um filho que mora em Ourinhos, eles trabalham com 
negócio de cerâmica, o cunhado dele tem uma chácara lá que mexe com carne 
de porco, a família minha quase tudo mora lá, sabe? Então queria ir lá, pra lá, 
agora vou entrar de férias, dia 31, e queria passa lá, se eu não achar alguma 
coisa lá que me agrada, eu tenho vontade de sair.  
 
6) SUA FAMÍLIA DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DA RENDA ADQUIRIDA NA 
COOPERLIX? 
AILTON: Dependem daqui, dependem daqui porque a gente, eu em casa tenho 
uma filha que ela frequenta negócio, projeto, estuda, projeto dessas coisas,  eles 
têm um negócio, uma bolsa, lá, de R$ 100,00 que ela recebe do projeto e tem os 
gastos dela também sabe? Estudo e tal, com essa bolsa de R$ 100,00. Mas a 
gente passa uma dificuldade assim, com essa parte assim, mas daqui graças a 
Deus a gente tem uma cesta básica também né? Tem um salário que dá pra sair 
com um salário. Tem mês que sai a produção, sai a produção bem menor, a 
gente já tem [sic] 800 conto, 700 conto, 700 e pouco, então a pessoa trabalhar 
em dois, dá 1400 conto. Tem um vale também né?  
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7) O QUE A RECICLAGEM REPRESENTA PARA VOCÊ? 
AILTON: Pra mim representa muita coisa, porque a gente acostuma né? 
Trabalhar com serviço assim. A gente até gosta de trabalhar aqui dentro da 
Cooperlix, é, tem os maquinário, tem prensa, tem mês que comecei a trabalhar 
na prensa, porque meu serviço era lá na esteira, sabe? Então quando vai 
sobrando um tempo. Às vezes o pessoal sai pra coleta, aí como eles trouxeram 
uma viagem cedo, do condomínio, então descarregou e eu estou ali prensando, 
não é sempre, não está faltando serviço, à gente cria, como eu estava falando 
pra você, se tivesse mais gente na cooperativa, porque se tivesse um grupo de 
40 pessoas, a gente pode, pode estirar o serviço mais pra cima, lá fora, pra ficar 
lá em cima, pode trabalhar com duas esteiras, o dobro do rendimento é mais , o 
dinheiro também pode aumentar mais, isso porque a gente só trabalha em 15, 
trabalha mais dobrado. Quando a gente trabalha em 15, a gente trabalha pra nós 
15 ou 20, entendeu como é o negócio? Porque o serviço aqui é por produção, 
né? 
 
8) VOCÊ GOSTA DE TRABALHAR NA COOPERLIX? 
AILTON: Gosto, gosto. Se eu achar outro serviço melhor, eu tenho vontade de 
sair daqui, ir embora, pra outro lugar, para outra cidade, mas não vou sair daqui, 
no momento não, no momento que eu vim pra cá, eu, graças a Deus pra mim, 
nunca faltou nada. Trabalho nesse negócio, nesses negócios das casinhas 
também, mas não saiu no momento, até esse prefeito que estava candidato aí, 
foi lá na minha casa e tal, e falou que pode deixar que eu vou arrumar uma casa 
pra você, mas por enquanto não saiu nada. A gente mora numa casa ali na Vila 
Maria ali, Prudente é uma vila só, rua pra baixo, pra baixo da mata, você 
conhece aqui? É uma parte pra baixo de Prudente, a outra casinha é na Vila 
Marcondes, então são duas vendas em uma. A gente mora lá faz uns oito anos, 
e a gente paga aluguel em uma casa ali, madeira e tal, mas “tá” tudo bem graças 
a Deus.  
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ENTREVISTA CONCEDIDA POR ANTONIO CEZAR LEAL, PROFESSOR 
DOUTOR DA UNESP. 
DATA: 19 DE MARÇO DE 2014 
POR: THIAGO ALVIM 
 
1) QUAIS OS MOTIVOS QUE LEVARAM VOCÊ A PESQUISAR SOBRE A 
COLETA SELETIVA EM PRESIDENTE PRUDENTE? 
CEZAR: Olha, essa história é um pouco longa, vou tentar resumir, depois posso 
detalhar em outro momento. Foi uma iniciativa de um ex-diretor da  faculdade da 
Unesp, professor Neri Alves, diante da possibilidade do edital da Fapesp de 
políticas públicas, então ele reuniu alguns professores, eu inclusive, para 
conversar sobre a elaboração de um projeto do campus de Presidente Prudente 
para trabalhar políticas públicas. O tema daquele momento era a possibilidade 
de integração com a prefeitura municipal, Prudenco e a Unesp, na elaboração de 
um projeto que tivesse como foco ajudar a resolver os problemas dos catadores 
de materiais reciclados, especialmente no lixão de Presidente Prudente.  
A partir desta reunião, eu e os professores começamos a trabalhar mais 
diretamente com o tema, com a preocupação social de resolver esse problema, 
não  a Unesp resolver, obviamente a prefeitura, a Prudenco, com o apoio da 
Unesp nas pesquisas, pra buscar novas formas de resolver o problema, 
entender o problema,  e buscar o apoio da Fapesp para as pesquisas e para 
equipamentos, então este foi o motivo inicial. Posteriormente, foi agregando uma 
preocupação ambiental. Ajudar a revolver o problema apenas pelas pessoas que 
estavam usando o lixão, trabalhando naquelas condições salubres, mas pensar 
também de como seria uma boa gestão dos resíduos em Presidente Prudente 
ou em outras cidades de modo que a gente tivesse benefícios ambientais 
também , diminuindo a geração de lixo, reciclando o máximo possível de 
material, tirando as pessoas dessas condições de trabalho indignas,  propiciando 
a recuperação de áreas degradadas pelo lixo, isso são motivos que nos levaram 
a trabalhar com o tema desde o ano 2000 aproximadamente, e posteriormente 
incorporando outras instituições, como também a Unoeste, Sindicato dos 
Trabalhadores e assim várias outras instituições, são muitas, que foram sendo 
envolvidas com a preocupação ambiental. 
 
2) EXISTEM NOVOS PLANOS DE INCENTIVOS, NOVOS PROJETOS PARA A 
COOPERLIX? 
CEZAR: A experiência com a Cooperlix nos levou a trabalhar, a fazer um 
diagnóstico sobre a situação do lixo e da gestão do lixo de todo o Pontal do 
Paranapanema, isso lá pelo ano 2004. Muitas pesquisas de iniciação científica, 
mestrado, doutorado e pós-doutorado  foram feitas com o tema de resíduos 
sólidos, então desde pesquisar resíduos gerados como destino, tratamento 
como destino, educação ambiental e como ela tem que ser feita e uma boa 
coleta seletiva, formas e gestões de cooperativas, muitos temas foram 
pesquisados, aterros sanitários também, vários pesquisadores, então eu como 
outros pesquisadores passamos a formar grupos de estudo ligado ao tema 
resíduos sólidos tanto aqui como na Unoeste e a desenvolver pesquisas, então 
muitos alunos fizeram suas pesquisas, desde informática gerando softwares 
para gestão de cooperativa, também de comunicação, várias pessoas fizeram, 
trabalhos sobre a Cooperlix que saía na mídia, enfim.  
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Um dos desdobramentos do trabalho inicial, foi formar grupos de pesquisa na 
Unesp e na Unoeste voltados ao tema e esses grupos foram pra muitos temas, 
não necessariamente na organização de catadores. Esse trabalho também 
gerou uma necessidade a todos esses parceiros e aí o Ministério Público há uns 
anos atrás convidou para discutir esses problemas na região. Então foi feito um 
projeto, na verdade um edital né, através do Ministério Público, chamadas 
Diretrizes para a implantação de coleta seletiva em 57 cidades. Muito disso foi 
baseada na legislação nacional, legislação estadual, na experiência com a 
Cooperlix e outras cooperativas. Então se gerou um documento que é a base 
das prefeituras apresentarem um projeto ao Ministério Público, um acordo com a 
Cesp. Isso ainda está caminhando, apesar de estar mais de dois anos, muitas 
reuniões,  muitos projetos foram feitos, mais um ou outro que atendeu todas as 
diretrizes, a maior parte dos projetos das prefeituras não preencheram todos os 
requisitos dessas diretrizes, que dentre outras coisas está uma coleta seletiva 
bem feita, educação ambiental, a prefeitura tendo equipes de gestores, os 
catadores organizados em cooperativas, catadores contratados para prestar um 
serviço à população e sendo remunerado por isso e sendo fiscalizados por isso, 
então esses novos horizontes são esses, a formação de polos regionais de 
cooperativas de catadores com o apoio das prefeituras, as prefeituras com 
gestores e de educadores trabalhando com o tema e financiamento através do 
ministério público e buscando na Fundação Nacional de Saúde, BNDES, Banco 
do Brasil, para as outras possibilidades de financiamento. Se isso acontecer, que 
não está fácil de isso acontecer, está muito difícil, está ainda no campo como um 
grande sonho, mas já há umas experiências que estão avançando junto às 
prefeituras, provavelmente dentro de alguns meses, pouco tempo, algumas 
prefeituras terão projetos aprovados e vão construir centros de integração social 
e  sustentabilidade ambiental que hoje as cooperativas tem feito em novas 
bases, não só um local para separar resíduos, mas um local para integrar a 
comunidade com educação ambiental para a formação de novos catadores. Eu 
não se isso vai ser muitos, das 57, hoje estão bem encaminhados 2, tem uma 
possibilidade de umas 3 ou 4 esse ano, então você vê que o processo é muito 
lento, mas isso sendo feito, abre outros horizontes. No ponto de vista da 
universidade, tanto aqui na faculdade tem mestrado né, e doutorado em 
andamento, a Unoeste montou um curso de pós-graduação em meio ambiente e 
a gente sabe que uma das linhas de investigação lá é ligado à resíduos sólidos, 
então também está formando na Unoeste,  melhor dizendo, está se fortalecendo 
na Unoeste um grupo de pesquisadores na área de resíduos  e a gente acredita 
que o horizonte da pesquisa é muito mais pesquisadores  e pesquisa de alto 
nível na região de resíduos.  
No ponto de vista das prefeituras, o desejo é melhorar muito a gestão e no ponto 
de vista dos catadores, que eles consigam se organizar melhor, 
complementarem a renda, melhorarem a situação de trabalho e passar a ser 
reconhecidos pelo poder público como prestadores de serviços de alta 
rentabilidade para a sociedade, isso o que nós desejamos. Um outro cenário que 
temos, é o avanço das empresas para a privatização dos serviços, a exclusão 
dos catadores, que já são excluídos de tantas coisas e que agora serão 
excluídos até dos resíduos,  e a gente ter no futuro aí, muitas empresas 
prestando serviços de coleta seletiva, de operação de aterros com poucos 
funcionários e muita tecnologia,  mas com essas pessoas descartadas do 
processo. Isso é ruim do ponto social, mas necessariamente não é ruim sobre 
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outros aspectos, já que pode garantir uma boa gestão dos resíduos. Nosso 
desejo era que isso fosse feito com os catadores, mas sinceramente está muito 
difícil, pela qualidade de formação dos catadores, pela opressão que eles vivem, 
pelo desânimo que estão enfrentando. Que vai ser resolvido o problema de 
gestão de resíduos na região será, mas pela força da lei, pela pressão do 
Ministério Público. Será porque avança a conscientização das pessoas.  
Nesse novo sistema de gestão, os catadores estarão em melhores condições? É 
o nosso desejo.  Mas um horizonte é que os catadores deixam de existir. E do 
ponto de vista das pesquisas, se caminha para centros de pesquisas em 
resíduos na região de Presidente Prudente, possivelmente articulando Unoeste e 
Unesp. 
 
3) A GENTE VÊ QUE CIDADES COMO LONDRINA, CURITIBA, SÃO 
EXEMPLOS DE COLETA SELETIVA. O QUE FALTA PARA PRUDENTE 
CHEGAR NESTE PATAMAR? 
CEZAR: Presidente Prudente poderia ter sido a cidade pioneira no país desde os 
anos 2000, 2001, de lá pra cá, tanto de coleta seletiva quanto a organização dos 
catadores. Muito foi feito entre a parceria entre as duas Universidades com o 
poder público, com a Prudenco, várias outras instituições, muitas coisas novas 
aconteceram, mais a gente não conseguiu consolidar uma experiência bem 
sucedida em Prudente. A prefeitura municipal ela apoia esse trabalho, mas a 
nossa visão é que a prefeitura deveria ser o carro-chefe, não deveria as 
universidades discutindo e de certa forma tentando fazer, não nos cabe fazer 
coleta seletiva, não nos cabe limpar a cidade. Nosso papel é fazer as pesquisas, 
é apoiar, buscar recursos para cooperados também não nos cabe, mas fazemos 
isso, tem vários projetos das universidades que são responsáveis por 
equipamentos para os catadores.  
Falta na prefeitura uma equipe gestora, não tem. Prudente não tem uma equipe 
gestora de resíduos sólidos. Precisaria ter no corpo da prefeitura, e aonde estão 
os gestores, lá na Prudenco. A Prudenco é uma empresa que presta serviço 
para prefeitura, ele tem que ter uma equipe que presta serviço de qualidade para 
Prudente, a cidade está limpa, não se questiona isso, mas a Prudenco não é a 
instituição que tem que fazer o planejamento e a gestão desse assunto, isso 
cabe ao poder publico municipal. Enquanto isso não for resolvido, sempre fica 
um ruído, não caminham como deveriam caminhar em Presidente Prudente. 
Precisaria a prefeitura dar um salto, fazer um concurso público, contratar 
pessoas e colocar gestores nessa área de resíduos. Essas pessoas 
estabeleceriam políticas públicas. Como vai ser a coleta seletiva, do lixo, 
educação ambiental, como vai ser Prudente, daqui dez anos, 50 anos, quem vai 
executar isso? A Prudenco, segundo as diretrizes e a fiscalização da prefeitura. 
Enquanto não for isso, é muito difícil, há muitas demandas, os gestores vivem 
apagando incêndio, e as questões mais urgentes sobrepõem as outras. Isso 
seria a primeira situação. A outra possibilidade importante para Prudente dar 
esse salto é sim junto com a Unesp, mídia, Unoeste, sindicatos, igreja, amplas 
campanhas de mobilização da comunidade para entenderem que a prefeitura 
tem que gerenciar resíduos, mas o povo tem que gerenciar a produção, a 
geração do resíduos em casa, então diminuir a geração, esse hábito de todo 
mundo consumir, gera lixo e põe pra fora de casa, partir daí o problema é do 
prefeito, e está errado, o problema tem que ser antes, desde quem traz um 
produto para vender no mercado, loja, tem que pensar se vai gerar resíduo, qual 
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o destino dele? Isso depende de uma ampla campanha na cidade para se gerar 
menos resíduo porque se não fica uma geração maior e o problema estourando 
na prefeitura, na Prudenco de ter que coletar mais e dar um destino a mais. Essa 
outra frente de mobilização. E uma terceira é uma preocupação cada vez maior 
de ter a geração dos resíduos, conhecido como lixo, que sejam como uma 
matéria prima para formar as pessoas, a educação ambiental e gerar trabalho e 
renda. Essas pessoas com situações econômicas de carência, desempregados, 
podem ter alternativas de ter um trabalho, de estudar, outras oportunidades. 
Enxergo esses três grandes desafios que Prudente tem condições de enfrentar e 
superar, mas não tivemos a competência de fazer isso por 14 anos, mas não 
vamos desistir. Acreditamos que os erros vão nos levar a mudar isso. 
 
5) NÓS FIZEMOS UMA SÉRIE DE ENTREVISTAS COM OS CATADORES DA 
COOPERLIX E EM TODAS AS ENTREVISTAS COLOCAM VOCÊ COMO UM 
HERÓI DELES, TE IDOLATRAM. COMO VOCÊ SE SENTE SABENDO QUE 
VOCÊ É IMPORTANTE PARA ESSA CLASSE? 
CEZAR: Dois sentimentos importantes. Primeiro é uma satisfação pessoal de ter 
a amizade dessas pessoas, muitos amigos entre os catadores, já até batizei filho 
de catadores convivo com eles na alegria e na tristeza que eles têm, sempre me 
chamam para uma festa, almoço, até nos falecimento de familiares, me ligam e a 
gente convive. Essa satisfação de ter essa amizade com essas pessoas que são 
pessoas que tenho maior respeito pelo conhecimento, pela vida que têm, pela 
história e o potencial que eles têm. Por outro lado é uma certa preocupação de 
ver neles e mais do que essa admiração, a esperança que eles tem que eu 
posso fazer mais alguma coisa além do que já fiz e que estou fazendo, por eles, 
minha capacidade de atuação é limitada, pessoalmente é pequena, como 
pessoa é separar, doar um material, conversar e dedicar um tempo e o 
conhecimento nessa causa. Institucionalmente, conseguimos mobilizar 
pesquisas, pesquisadores, fazer projetos institucional, recursos e também via 
Unesp, reunir com prefeito, promotores, Banco do Brasil, Caixa Econômica, 
elevar essas discussões para melhorar essa situação, mas não conseguimos dar 
um salto, não é uma decisão técnica e sim política que não foi tomada, embora 
tenha se passado 14 anos.  
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ENTREVISTA (2) CONCEDIDA POR ANTONIO CEZAR LEAL, PROFESSOR 
DOUTOR DA UNESP. 
DATA: 28 DE MARÇO DE 2014 
PARA: ANA FLÁVIA MELLO TAMIOSO FIGUEIRÓ E THIAGO BORRERE 
ALVIM 
 
1) CEZAR, COMO FOI DE FATO FUNDADO A COOPERATIVA? 
CEZAR: O Processo foi um pouco lento, eu acho que no ano 2000, começou a 
elaboração do projeto que foi para a Fapesp de políticas públicas, depois em 
2001 começa a execução do projeto que previa a gente reunir os catadores, 
cadastrá-los, a partir desse cadastro promover reuniões explicando o que é 
cooperativismo e como poderia ser essa organização na cidade, e tudo isso 
junto com a prefeitura, secretaria de meio ambiente e a Prudenco. Depois entra 
o sindicato, depois a Unoeste junto nesse processo. Para formar a cooperativa 
fizemos várias reuniões no próprio lixão com os catadores, muitos não 
acreditavam, dizendo que já tinha muita gente que ia formar cooperativas e que 
iam sair do lixão, que a vida ia ser melhor e etc. era um ano eleitoral se eu não 
me engano isso também achavam que ia usar que ia me candidatar, que era 
enganação. Falamos que não tinha nada a ver, estamos aqui para organizar 
uma cooperativa. Aí buscamos a ajuda do Sebrae e tinha uma pessoa, e então 
ela e outra pessoas do Sebrae, o Cavalcante que é o diretor, não lembro todos, 
fizeram várias palestras desde o lixão, para os catadores que estavam no lixão, 
lá mesmo no lixão tinham reuniões, de manhã, antes de chegarem os caminhos, 
faziam os cadastros, eram 101 pessoas cadastradas, que responderam o 
questionário, porque muitos não quiseram responder. Depois começaram 
reuniões nas escolas, reuniões no Senac, explicando o processo. Até que se 
conseguiu juntar um grupo que inicialmente era de 80 e poucas pessoas, que 
queriam participar da cooperativa. Mas quando se forma, diminuiu bastante, 
chegou a uns 40, tem umas pesquisas com esses dados. Então aí quando vai 
formar a cooperativa, uma parte não entra, já começa uma reação contrária dos 
catadores e a gente suspeita dos compradores, que não queriam os catadores 
organizados, eles tinham receios da organização em diminuir as possibilidade de 
eles terem lucro, comprarem isoladamente e a cooperativa poderia romper essa 
comercialização individualizada, suspeitamos que alguns compradores 
incentivaram a continuar isolados. Uma parte acaba entrando e começa 
inicialmente no lixão, organizados como cooperativa, fazendo a legalização, 
trabalhando como um grupo, aí começa o conflito.  
 
2) CONVIVENDO COM OUTROS CATADORES NÉ? 
CEZAR: Sim, se são cooperativa, por que estão aqui dentro? Aí começaram a se 
reunir mas não tinha barracão nem coleta seletiva. Aí eles passam a trabalhar a 
um barracão em frente o que eles trabalham, estava abandonado. Então 
começam a trabalhar em frente e ali começa a fazer a coleta seletiva na cidade, 
descarrega lá neste local em frente que era apropriado e começam a separar 
para ficar abrigado da chuva, do frio, mas estava bem precário. Aí a prefeitura se 
compromete a fazer o prédio que eles têm. Então começa a fazer obra, começa 
a fazer coleta seletiva lá no Ana Jacinta com o apoio de escolas e comunidade e 
depois se expandiu para a cidade. A cooperativa foi criada como um movimento 
inicialmente, ai vai agregando a formalização da cooperativa e a infraestrutura. 
Aí vem recursos para máquinas, depois doação de caminhão da igreja, Rotary, 
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Banco do Brasil, compra esteira, um processo junto. Não foi assim, tem aqui um 
prédio, aqui tá os catadores e começa, não. Foi conquista deles, com os 
apoiadores todos. Mas foi a luta que levou a estrutura que eles têm.  
Por outro lado, não conseguimos que eles ficassem unidos.  Incentivados 
também pelos agentes externos, que os compradores perceberam que os 
catadores unidos, podem ter mais material e de melhor qualidade. Podendo 
vender por um preço melhor, mas também perceberam que podem estar juntos 
mas estão desunidos, e até hoje não foi quebrado isso. Não estou condenando 
ninguém, é falha nossa de não capacitá-los, deles que não se unem, já que 
todos somos seres humanos, vaidades, vocês trabalham também e sabem, 
todos juntos, mas separados. Eles mais ainda, mas a desunião deles faz com 
que eles percam muito dinheiro, poderiam ter mais renda, mais produto, melhor, 
mais forte se fossem unidos, estão juntos, mas não se unem. 
 
3) ESSA SUA IDA, FOI A PRIMEIRA VEZ QUE CONVERSARAM? ALGUNS 
ACREDITARAM OUTROS NÃO, MAS A MAIORIA FOI A FAVOR? 
CEZAR: Sim, fui um dos primeiros, não fui sozinho, não lembro direito quem 
estava comigo. Silvinha, alguns alunos, e na primeira vez que estivemos, alguns 
não gostaram, falaram coisas, mas outros. De uma forma muito inocente, de 
achar que ia chegar lá e falar que estamos para ajudar e todo mundo ia bater 
palma. Mas não, foi bom que eles maltrataram a gente, porque ficamos espertos.  
Esse processo começa em 2000, que teve essa reação. Aí com essa reação de 
alguns, mas outros ficaram contentes, porque lá no lixão a gente também tem 
preconceito de quem está lá não sabe de nada, que não tinha formação, 
excluído, não é assim. Tem gente que tem estudo, que trabalha na indústria, tem 
gente que já foi chefe, líderes de igrejas, pessoas que estão lá porque não tem 
emprego. Aí trabalham lá e é uma forma insalubre de trabalhar, mas é uma 
forma digna, estão lá trabalhando, prestando serviço á sociedade, vida útil do 
lixão que deve ser fechado, por causa do aterro. Se eles não tivessem lá, o lixo 
estaria na rua. 
Vai muita coisa que vai pra lá também que não precisava ir. Que é reciclado e 
não foi retirado. Se a prefeitura coloca uma condição que a cada tonelada que 
coletarem, a gente paga um valor, e pago mais um tanto se dessas toneladas 
venderem 90% dela. Hoje deve vender 60%. Já tentamos fazer o controle mas 
não adianta, tem balança mas não pesam sempre, então tem só estimativa. 
Então cada tonelada se vende 60%, 400 kg estão sendo jogados fora. Tem um 
custo de coletar, de levar pro aterro, que poderia ser vendido já que é material 
seletivo. 100% nunca vão ser separados nas casas, sempre tem problema, mas 
se a prefeitura estabelece, muda, diminui o rejeito, que vai pro solo. Vão coletar 
mais, separar mais, e se não fizer serviço de qualidade, vai ter penalidade, se 
chegar reclamações de moradores, tem penalidade. Acontecer tantas 
reclamações, demissão. É diferente. Somos avaliados diretamente, todo ano 
somos avaliados em qualquer lugar, e isso seria uma solução. 
 
4) ULTIMA QUESTÃO, SOBRE OS INCENTIVADORES, COMO QUE FOI 
ORGANIZADO, COMO QUE FORAM ATRÁS DELES? 
CEZAR: A gente usa os termos apoiadores. A ideia do apoio é porque as 
pessoas envolvidas dedicam tempo, estudo, recursos que não ganham para 
trabalhar e nem ganhariam. Mas tem despesas. E apoiadores no sentido de 
buscar recursos para eles. Buscamos materiais, contatos para ter caminhão, 
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equipamentos, para ter agora mais pessoas trabalhando, contratos com 
empresas para doações, tem que estar tudo legalizado. As empresas hoje 
podem doar, mas querem saber o destino deste material. Cooperlix vai fazer o 
que com ele? Vai vender para quem? Tem que estar tudo certinho. O que ele faz 
com isso? Então tem apoiadores fazendo isso. Tem quem trabalhou fazendo 
pesquisa. Tem da Unoeste que mexe com saúde, dentário, psicológico, 
regulamento, estatuto, trabalhei com outros fazendo projetos para comprar 
equipamentos, caminhões, falar com o bispo e organizar as igrejas, esse é o 
trabalho dos apoiadores. Mas é obrigação do poder público gerenciar esse 
resíduo, Prefeitura, Prudenco, sindicato para se organizarem. Unoeste tem muito 
curso que a Unesp não tem, então agregam. Percebia que tinha que buscar 
pessoas que não era levar dinheiro, e sim incentivar mesmo, conhecimento, 
levar informação, capacitação e etc. 
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ENTREVISTA (3) CONCEDIDA POR ANTONIO CEZAR LEAL, PROFESSOR 
DOUTOR DA UNESP. 
DATA: 29 DE MARÇO DE 2014 
PARA: ANA FLÁVIA MELLO TAMIOSO FIGUEIRÓ E THIAGO BORRERE 
ALVIM 
 
1) INICIALMENTE, A COOPERLIX FAZIA A COLETA EM QUAIS ÁREAS EM 
PRESIDENTE PRUDENTE? 
CEZAR: O primeiro bairro a ter a coleta feita pela Cooperlix foi o Ana Jacinta e 
bairros próximos, tem vários nomes mas chamamos de Ana Jacinta. Depois foi 
para a Cohab, aí foi se expandindo, centro da cidade, cerca de 50%. Tinha a 
coleta seletiva feita pela Cooperlix, não integralmente, mas tinha essa coleta em 
uma boa parte da cidade. 
 
2) PORQUE A PRUDENCO PASSOU A FAZER A COLETA? QUAL O                     
MOTIVO? 
CEZAR: A Prudenco sempre ajudou a fazer a coleta seletiva, primeiro caminhão 
a ser utilizado se eu não estiver enganado era um da Prudenco, basculante da 
Prudenco, as primeiras coletas foram feitas com o apoio deles, isso até a 
cooperativa ter seus próprios caminhões, então ela sempre esteve envolvida 
desde o início, seja com caminhão, motorista, com apoio que deu a Cooperlix, a 
prefeitura também, sempre apoiando. A questão que a gente debate é que não 
era necessariamente apoiar, mas era gerenciar a coleta pela prefeitura, executar 
pela Prudenco e Cooperlix, e a Cooperlix ser contratada para prestar serviço 
para a população de Prudente. A coleta seletiva ela das despesas, manutenção, 
pneu, necessidade de ter motorista profissional, ele não quer ganhar como  
cooperado porque ele entende que é um profissional qualificado, quer ter outro 
salário, enfim, combustível também é despesa. A Cooperlix não conseguia ter a 
sustentação econômica, só coletando, pagando isso, manutenção de carros, 
sempre tinha um apoio de várias empresas, parceiras, Prudenco, prefeitura, 
entre outros, mas é uma despesa muito alta para ser coberta apenas com 
reciclados, então precisava ter um contrato e receber um valor, e esse valor 
ajudaria na manutenção dos equipamentos, dos caminhões, e o que ela 
vendesse, complementaria a renda dos cooperados. Mas esse contrato nunca 
foi feito, tem que sobreviver da coleta, do material e da comercialização, 
voltando o velho problema, produto de qualidade, mas eles não põem o preço, 
quem põe é o comprador não sai dessa armadilha econômica que estão presos. 
Uma vez a gente fez reuniões com a Prudenco e com Instituições e pensamos 
em uma alternativa já que não saía o contrato da Cooperlix, se a Prudenco 
fizesse a coleta e entregasse na porta da Cooperlix, aí o que aconteceriam, eles 
não teriam despesas com caminhão, com manutenção e nem precisaria ter os 
motoristas, que é um custo adicional. Então a Prudenco entrou para fazer a 
coleta seletiva neste momento que fazia antes, antes tinha caminhões da 
prefeitura e da Prudenco na época, assumindo 100% da coleta, expandindo, 
com os caminhões e com os funcionários da Prudenco, em algum momento, 
cooperados também iam, mas ao chão, coletando e jogando no caminhão, 
entrando com essa finalidade, de colocar material reciclado sem despesa na 
porta da Cooperlix. Bom, isso tem início em junho ou julho de 2012, mas neste 
momento tem uma pressão de outros catadores que querem o material que 
estava no lixão, aí a Prudenco organiza os catadores, coloca na área da 
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Prudenco no caminho do aeroporto, e começa a descarregar os caminhos na 
Cooperlix e na fábrica de tubo, e com o tempo, uma série de questões que 
dizem que os caminhões teriam que ser prioridade da cooperativa da Prudenco. 
A Cooperlix reclama disso, mas ao mesmo tempo ela não dá tempo de 
processar o que é depositado, até hoje tem um monte de material na porta, 
começando a ter problema com denúncia, incendio, vetor de dengue, ratos e etc. 
A Prudenco tem que ir lá e tirar material, então começa um conflito de um lado o 
pessoal da Cooperlix dizendo que não recebia mais a coleta seletiva feita pela 
Prudenco, que estava indo só para outra cooperativa, e o povo da Prudenco 
falando que não adianta levar na Cooperlix, não tem onde descarregar, as vezes 
que a Cooperlix não queria receber o material e já na outra cooperativa, muitas 
pessoas trabalhando. Não está tendo pessoas dispostas a trabalhar neste 
trabalho, tem diminuindo bastante, um trabalho pesado, difícil, e quanto menos 
pessoas, mais dificuldade tem de processar o lixo. 
Só para você ter noção, teve momentos em que teve que enterrar muitos 
caminhões, materiais coletados seletivamente, não foi processado e virou, 
estragou na verdade, ficou lá sem processar e teve que enterrar, então é isso, 
mas há esses dois casos, a Prudenco faria 100 e entregaria na Cooperlix, ao 
mesmo tempo, monta outra cooperativa, começa a dividir o material e no fim a 
Cooperlix não recebe mais esse material da Prudenco mas mantêm uma coleta 
feita por ela mesma, em prédios, condomínios, vários locais. E mesmo assim 
não dá conta de processar esse material, então hoje é delicada a situação, se 
tivesse 100% coleta seletiva e a população separar bem, nas cooperativas elas 
não dariam conta de processar esse material, uma parte do material que seria 
separado, seria enterrado porque não têm pessoas suficientes para isso. 
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ENTREVISTA CONCEDIDA POR ANTÓNIO MARCOS GODOY, SÍNDICO DO 
CONDOMÍNIO PORTINARI. 
DATA: 27 DE MARÇO DE 2014 
PARA: THIAGO ALVIM 
 
1) COMO QUE FUNCIONA A PARTE OPERACIONAL PARA A COLETA DO 
LIXO? DESDE QUANDO? COMO É FEITO?  
ANTÔNIO: Na verdade eu moro aqui há vinte anos, faz uns dez anos que eu vi 
necessidade da gente coletar e poder ajudar a preservar a natureza, meio 
ambiente, e eu sendo síndico eu comecei há uns dez anos atrás e comecei a 
vender essa ideia para as pessoas aqui que poderia reciclar ao invés de jogar. 
Começou pela Carol, que é a moça que trabalha com limpeza, percebeu que 
estavam misturando os lixos, achamos aquilo uma judiação, perdendo de fazer 
uma coisa melhor, aí o que a gente fez: aproveitamos a oportunidade e 
começamos a conversar com forma breve, para que separar. No começo foi 
devagar, então todo dia, meio dia e meia, a moça sobe, pega o lixo sozinha, a 
partir dessa data eles começaram a separar o material, os recicláveis colocava 
juntos ela descia com o carrinho e nós temos umas caixas plásticas 
determinando que tipo de material, ela coloca aí dentro e quando enche ela tira, 
a gente guarda, e nessa época não passava esse caminhão, ligado ao meio 
ambiente que pega os recicláveis todas as sextas, então juntamos, levávamos 
para a casa do zelador, armazenávamos e como tinha um volume alto e grande, 
acabávamos doando para uma empresa, para uma pessoas dessas que vivem 
disso aí, vinham buscar de caminhão. Aí isso nos fez muitos e muitas vezes e 
ficamos um pouco preocupados porque uma vez umas pessoas, outras vezes 
vinham outras, era bastante gente, tinha que subir, alguém tinha que 
acompanhar, aí ficamos preocupados era um desce sobe no prédio aí apareceu 
esse caminhão da coleta e foi melhor firmar um acordo verbal com eles e todas 
sextas eles passam e a gente está fazendo o mesmo trabalho, e nós colocamos 
na disposição toda sexta-feira lá pelas quatro e meia, mas eles passam depois 
das seis. Quando tem algum probleminha que eles não conseguem passar, o 
lixeiro acaba levando. Então trabalhando aí, 95% fazem 16 apartamentos, um 
por andar, e a gente está contente porque estou vendo São Paulo quando chove 
um pouco você vê a barbaridade, estamos com uma situação melhor. Essas 
pessoas que moram em fundo de vale, essas garrafas, plásticos, vão acabar 
indo nessas saídas de água. 
 
2) O QUE VOCÊ ACHA QUE CONTRIBUI COM ESSA COLETA DENTRO DO 
PRÉDIO?  
ANTÔNIO: Para ajudar a natureza, para dar um final deste produto que vai ser 
reciclado, vai ser bom, e a gente contribui para as outras famílias que vivem 
disso. Prudente não tem indústria e vê a dificuldade que eles passam, essas 
pessoas que vivem no lixão, mexendo nas coisas, pode pegar uma doença, o 
trabalho acaba sendo desumano, o que vai acontecer, vão receber uma coisa já 
pronta, que é a coleta seletiva, e vai melhorar, vai ser feito uma matéria prima, 
que com certeza não vai ter um custo alto, porque o material,  está sendo 
fornecida, então eu acredito que a gente está apoiando e melhorando. 
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3) VOCÊS IMPLANTARAM E PENSAM EM PARAR OU QUEREM DAR 
CONTINUIDADE? 
 ANTÔNIO: Pensamos em dar continuidade. Meu filho que trabalha com meio 
ambiente, ele participa e nas reuniões com os condôminos, e inserir que isso se 
faça em todos os prédios, condomínios, é uma coisa muito importante. 
 
4) AQUI EM PRUDENTE, VOCÊ CONHECE OUTROS PRÉDIOS QUE FAZEM 
QUE NEM VOCÊS?  
ANTÔNIO: Não conheço porque eu não pergunto para as pessoas né, tem o 
prédio aqui da frente que eu não prestei atenção se participam, mas isso serve 
de exemplo porque um acaba vendo, porteiro que fala para outro porteiro, que 
recicla e tal, e acabam aumentando e divulgando esse trabalho que deveria 
todos os síndicos participar e pegarem a frente. 
 
5) VOCÊ CONSIDERA PRUDENTE COMO UMA CIDADE LIMPA? 
ANTÔNIO: Considero, tenho recebido amigos e amigos da minha filha que 
moram em Campinas, no carnaval veio 30 pessoas de lá ficamos na minha 
chácara, eles falaram que adoraram Prudente, muito bonita, cidade muito bonita, 
então eu acho que está de parabéns. Dá pra melhorar, mas é uma cidade muito 
boa, essas pessoas que são de fora e viram e falaram: estão de parabéns, é 
muito bonita. 
 
6) VOCÊ ACHA QUE A COLETA SELETIVA, PARA ELA SER IMPLANTADA 
NAS CASAS, ELA TEM QUE SER IMPLANTADA PRIMEIRAMENTE NA 
CONSCIÊNCIA DE CADA PESSOA? 
ANTÔNIO: Exatamente, outra coisa que o governo poderia fazer umas 
campanhas através da televisão, rádio, mostrar. Outra coisa, sindicato, sindicato 
dos condôminos, que trabalha com toda parte de funcionário, então ele deveria, 
volta e meia temos reunião parece dia 4 de abril, com todos os condôminos, 
podia se falar inclusive dessa matéria, da reciclagem, da coleta seletiva, porque 
é importante. E o governo jogar na televisão “ olha gente, os condomínios, 
pessoas, colaborem, síndico, incentiva”. Eles fazem propagandas de tantas 
coisas, agora na época de eleição, um monte de propaganda. Você sobre a 
dengue vê que o pessoal está correndo atrás porque esta afetando a população. 
Só que o cara não vai lá ao hospital e fica em uma maca morrendo, na dengue o 
cara vai, tem que ser atendido. Mas é uma coisa que, eu tenho 8 netos, temos 
filhos então se a gente implantar essa consciência, com certeza na casa deles, 
amanhã, depois, vão estar falando sobre o assunto. O governo devia falar um 
pouco mais. 
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ENTREVISTA CONCEDIDA POR EDILSON CORREIA MALDONADO, 
GERENTE DO CONDOMÍNIO JOÃO PAULO II. 
DATA: 23 DE MARÇO DE 2014 
PARA: THIAGO ALVIM 
 
1) DESDE QUANDO VOCÊS FAZEM ESSE TRABALHO DE SEPARAR O LIXO 
E COMO QUE FUNCIONA A LOGÍSTICA PARA RECOLHER, QUANDO QUE 
PASSA CAMINHÃO, ME EXPLICA ESSA INICIATIVA. 
EDILSON: O que eu posso informar é que isso já vem acontecendo há mais de 
10 anos, eu tenho 10 anos de empresa e vem acontecendo desde antes. 
Recolhemos o lixo na terça-feira em pontos estratégicos ou também é recolhido 
na frente das residências, sempre em terça. Temos aquelas caixas de cores 
diferentes para vidro, plástico, latas e assim vai. 
 
2) ENTÃO JÁ TEM A PARTE ESTRUTURAL, TERÇA A COOPERLIX VEM E O 
PESSOAL QUE MORA NAS CASAS, SÓ TEM O TRABALHO DE PEGAR O 
LIXO E COLOCAR NA FRENTE DA CASA. MAS ELES SÃO CONSCIENTES? 
QUANTOS POR CENTO EM MÉDIA SEPARAM O LIXO? 
EDILSON: Sim, normalmente a gente faz uma campanha uma vez por ano 
soltando comunicado, explicando, porque a gente precisa da colaboração das 
funcionárias da residência tem os afazeres e manda o comunicado uma vez por 
ano e a gente calcula uns 90% 
 
3) PRA VOCÊ, O QUE É A RECICLAGEM? 
EDILSON: Pra mim é uma forma de a gente conseguir tirar esses produtos do 
meio ambiente de uma forma eficaz para que esse material seja reaproveitado e 
que não prejudique o meio ambiente, para que não seja jogado com o lixo 
comum. 
 
4)  E AS PESSOAS QUE TRABALHAM COM ISSO, COMO VOCÊ SE SENTE 
SABENDO QUE VOCÊ TRABALHA EM UM LOCAL QUE INCENTIVA O 
TRABALHO DELES? 
EDILSON: É eu me sinto, tenho tudo a ganhar, porque a gente além de fazendo 
bem para o meio ambiente, estamos ajudando as pessoas, que na maioria são 
pessoas carentes que necessitam, então o que a gente puder fazer para ajudar, 
quem puder separar também, não só aqui, passando isso pra fora mesmo. 
 
5) VOCÊ ENTROU NO CONDOMÍNIO HÁ 10 ANOS, COMO É O SEU DIA A 
DIA? 
EDILSON: Cuido na maioria das vezes na manutenção geral do condômino, 
tentamos selecionar, vamos resolvendo. A logística diária para cada funcionário, 
são 24 funcionários, e na manutenção e auxiliar são 4, que trabalham nessa 
parte do lixo. 
 
6)  QUANTAS PESSOAS MORAM NO CONDOMÍNIO? 
EDILSON: Umas 500 pessoas. 
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ENTREVISTA CONCEDIDA POR EVA DE ASSIS DOS SANTOS, EX-
PRESIDENTE DA COOPERLIX. 
DATA: 26 DE MARÇO DE 2014. 
PARA: THIAGO ALVIM  
 
1) PRIMEIRAMENTE, EU PRECISO SABER DE VOCÊ COMO QUE FOI A 
MUDANÇA DO LIXÃO PARA A COOPERLIX. 
EVA: Eu trabalhei no lixão um ano e sete meses aí eu conheci o professor Cezar 
Leal que foi lá fazer o cadastramento da pessoas que trabalhavam no lixão e eu 
fui cadastrada por um dos alunos dele, aí ele falou assim que dali uns 15 dias 
voltaria, aí eles voltou com a ideia de montar uma cooperativa aí foi onde eu 
entrei, no início eu não acompanha eles que tinham bastante reunião, quem 
acompanhava era a dona Jacira, a dona Vânia, o Henrique, aí com o tempo eu 
comecei acompanhar na escola, com um ano que a gente estava cadastrado a 
gente mudou e no segundo dia ele falou que agora tem que abrir a cooperativa, 
pra ver se o prefeito ajuda mais, fomos lá pro lado da Cooperlix, era um barracão 
que não tinha ninguém, a gente ficou ali chegava a coleta e separava, vendia 
por semana. Até a primeira semana o pessoal desanimou porque ganhamos 27 
reais, não esqueço nunca e no lixão ganhávamos bem mais, 100, foi um choque, 
ganhava 120, eu mesmo ganhava até 130 por semana, há 12 anos atrás, mas a 
gente foi devagarinho , aumentando, e eles incentivando a gente, professores 
né, nunca largou a gente na mão, e a gente foi incentivando e subiu. Pra mim, foi 
mil, vindo para a Cooperlix, gostei de trabalha, trabalhei no lixão por 
necessidade né, e quando fui para a Cooperlix já tinha uma prática de trabalhar 
no lixão, acostumou com a turma e fomos levando. 
 
2) QUAIS AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS DO LIXÃO PARA A COOPERATIVA? 
EVA: Chegamos na cooperativa que um ano entregou o barracão, você tinha 
água gelada, tinha banheiro, se tinha refeitório, comidinha quente, no lixão não 
tinha isso, um trabalho desumano, mas então a gente, é uma coisa que mudou 
de um salto de 10 para 100, foi levando a vida, as dificuldades sempre teve, 
através de caminhão, problema de coleta, mas a gente foi levando e foi 
conhecendo as pessoas, vários alunos, professores eu conheci da Unesp, 
cheguei conhecer até professor de Cuba, fui pra São Paulo, nas reuniões no 
banco, então eu falar a verdade para você, saí o ano passado. 
 
3)  E QUAIS FORAM OS MOTIVOS? 
EVA: Meu genro tem um “pobrema”, minha filha precisou trabalhar, ela tem um 
menino de cinco anos, aí a outra menina minha que cuidava, mas abriu uma 
sorveteria, não tem como levar o bebê e o de cinco pra lá, aí saí, por esse 
motivo. A cooperativa estava com dificuldades quando eu saí, mas eu sempre 
falei, não saí por causa disso, saí por causa do menino que também chama 
Thiago. 
 
4) ATÉ PORQUE VOCÊ VIVEU VÁRIAS DIFICULDADES LÁ NÉ? 
EVA: Foram várias, conseguimos levantar todas, então eu já estava acostumada 
com dificuldade, então a gente “tá” naquela, passava dificuldade, batalhava e 
reerguia, incentivava as pessoas e a gente conseguia sair do buraco de novo, 
mas quando foi novembro precisei sair por esses motivos. 
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5) QUAL A PRINCIPAL DIFICULDADE QUE VOCÊ APONTA DA COOPERLIX? 
EVA: Eu acho que neste momento que eles falam é a falta de cooperado, porque 
eles estão com pouco, semana passada parece que entrou algumas pessoas, 
porque o salário “tá” muito baixo e não incentiva que a pessoa entre. 
 
6) QUANDO VOCÊ ERA PRESIDENTE, TEVE AQUELA SEPARAÇÃO QUE 
ANTES VOCÊS FAZIAM A COLETA NA CIDADE TODA, AÍ VEIO A 
PRUDENCO E SEPAROU AS ÁREAS. COMO FOI ESSA TRANSIÇÃO? 
EVA: A separação foi tudo certo, veio o Matheus da Prudenco, a gente pôs a 
confiança nele como os professores também, mas no começo, dois, três meses 
foi tudo bem, mas depois dos 3 meses já perdeu pro outro lado e passou a 
dificuldade também, mas a gente levantou, a gente tinha os condomínios, fazia 
bem feito, endereços, aí a gente conseguia manter a cooperativa com esses 
endereços, ai quando faltava material a gente ligava, o Escada que tomava 
conta, mandava material, mas foi uma coisa com o Matheus não honrou o 
compromisso que tinha feito, mas foi uma coisa que passou, abriu outra 
cooperativa próximo do aeroporto, a gente ficou  aqui e foi levando a vida. 
 
7) O QUE VOCÊ MAIS SENTE FALTA DA COOPELIX? 
EVA: Sinto falta do serviço, gosto nem de falar [choro] queria estar trabalhando, 
mas não posso, eu queria que ela levantasse, não ficasse do jeito que “tá”, 
porque eu sei que muita gente ali não gosta de mim, mas eu tenho dó das 
pessoas que trabalham ali, dificuldades, pra mim, eu se eu pudesse eu estaria lá 
dentro. 
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ENTREVISTA CONCEDIDA POR JOANA BATISTA DOS SANTOS, 
COOPERADA DA COOPERLIX E CATADORA DO LIXÃO. 
DATA: 17 DE MAIO DE 2014 
PARA: THIAGO ALVIM 
  
1) JOANA, ME CONTA QUAL A DIFERENÇA QUE VOCÊ ENCONTRA EM 
TRABALHAR NA COOPERLIX E TRABALHAR NO LIXÃO. 
JOANA: Tem bastante, viu Thiago? Na Cooperlix tem estrutura, graças a Deus 
com a ajuda daquele professor da Unesp (Cezar) e daquela professora da 
Unoeste (Alba), conseguimos ter boas condições, com a graça de Deus. Aqui a 
gente tem um refeitório, tem uma água geladinha, comida feita pelo pessoal da 
própria cooperativa, têm um barracão e equipamento, assim, para poder fazer a 
reciclagem legal. 
A Cooperlix já teve bastante gente, hoje a gente vê assim, que já tem pouca. 
Nesses dias, como eu já te contei, tive um problema lá dentro, por conta de 
“conversa torta”, e tive que orar muito para que isso tivesse sido solucionado, 
entende? 
Agora, isso é uma coisa que no lixão você não encontra. Trabalho lá, não sem 
nem quantos anos, e nunca tem isso, lá o povo respeita o outro, é cada um por 
si, sabe? Não tem fofoca, mas tem produto para todo mundo. Gosto muito de 
trabalhar lá, viu Thiago? Gosto mesmo, porque sou uma mulher simples e não 
gosto de briga e [sic] converseiro, e isso sempre aconteceu na Cooperlix. 
Infelizmente né? 
 
2) VOCÊ ACHA QUE ISSO ATRAPALHA NA PRODUÇÃO? 
Sim, com certeza. O povo não trabalha bem e fica resmungando e fofocando, 
atrapalha na produção. 
 
3) QUANTO VOCÊ GANHA AQUI NA COOPERLIX E LÁ NO LIXÃO? 
Então, depende do mês.  Na Cooperlix a média é de R$600, por aí viu. Agora no 
lixão é diferente, porque eu vou para lá apenas para, como posso dizer, ganhar 
mais um pouquinho e ajudar. Saio da Cooperlix cinco da tarde e vou para o 
lixão, fico mais ou menos três, quatro horas por lá. Mas tem gente, que trabalha 
oito horas, nove horas, e que tira R$30, R$40 reais por dia de trabalho lá. 
Depende muito da vontade da pessoa em trabalhar, entende? Porque material 
tem pra todo mundo. 
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ENTREVISTA CONCEDIDA POR MARIA APARECIDA ASSIS SILVA, 
COOPERADA DA COOPERLIX. 
DATA: 19 DE MARÇO DE 2014. 
PARA: THIAGO ALVIM 
 
1) DESDE QUANDO VOCÊ TRABALHA COM RECICLAGEM? 
MARIA APARECIDA: É, são 11 anos na Cooperlix, mais 3 anos no lixão. 
 
2) PORQUE QUE VOCÊ COMEÇOU? 
MARIA APARECIDA: Quando eu comecei no lixão foi por falta de opção. Na 
época tinha três filhos pequenos e precisava trabalhar. Aí comecei só catar 
latinha no começo. Aí depois eu vi que não estava dando bom rendimento, aí 
comecei a catar outros materiais durante esses anos, aí eu vim pra cá. 
 
3) O QUE TE FEZ SER UMA COOPERADA? 
MARIA APARECIDA: O convite surgiu através do professor Cezar, foi no lixão e 
chamou o pessoal, começou a explicar o que é uma cooperativa, que poderia 
dar certo, aí fizemos reuniões, ía lá, conversava, até que se formou a 
cooperativa. 
 
4) VOCE LEMBRA O ANO DESAS REUNIÕES? 
MARIA APARECIDA: Eu acho mais ou menos em 2000, 2001, por aí. 
 
5) COMO QUE ERA SUA VIDA ANTES DA COOPERLIX?  
MARIA APARECIDA: As condições eram precárias, quando eu vim para cá, que 
mudou completamente, tanto minha vida e minha cabeça. Quando eu trabalhava 
no lixão, eu tinha um bom rendimento, aí como eu tinha filho pequeno, aí eu fui 
em uma loja comprar uma televisão que ia ser a distração parar eles, aí quando 
eu cheguei na loja, fiz o cadastro, aí quando chegou a hora de finalizar ela 
perguntou, você trabalha a aonde? Eu não ia mentir, falei que trabalhava no 
lixão. Mas isso não ia impedir de eu pagar as prestações. Aí ela foi lá pra dentro 
e voltou e falou que meu cadastro não tinha sido aprovado. Tudo bem, fui 
embora, não foi aprovado, eu fui embora, comecei a trabalhar na Cooperlix, aí 
passou um tempinho que eu estava trabalhando lá e resolvi voltar de novo pra 
comprar, aí eu voltei, não na mesma loja claro, mas voltei na loja e fiz o cadastro 
e ela perguntou se eu tinha holerite e comprovante de renda, mostrei para ela, 
ela foi para dentro da mesma forma e voltou falando que meu cadastro foi 
aprovado. Com três dias a televisão estava na minha casa. Eu sofri bullyng com 
que ela fez comigo, não é porque que eu trabalhava no lixão que eu não poderia 
pagar, mas até ela falar aquilo, estava tudo normal, tudo bonitinho, certinho. 
 
6) VOCÊ JÁ PENSOU EU SAIR DA COOPERLIX? 
MARIA APARECIDA: Já, eu fiz uma entrevista no shopping que era pra trabalhar 
na parte da limpeza, anoite, e eu fiz uma entrevista e depois de três dias a moça 
me ligou e falou que tinha sido aprovada, poderia já pegar o uniforme, que 
poderia começar na semana seguinte. Aí quando eu recebi o telefonema, 
cheguei em casa, porque sou muito devota, meti meu joelho no chão e conversei 
com Ele, ai na oração Ele falou assim que não era a hora de eu sair, porque eu 
gosto do que eu faço, faço com amor, e sei que eu “tô” fazendo é um pouquinho, 
esse pouquinho que eu “tô” fazendo ajuda muito o meio ambiente, a geração 
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que vem adiante vai ficar com isso, gosto de trabalhar com isso e faço com 
amor, já pensei em sair mas na hora Deus fala pra mim que não era a hora e 
que tinha uma missão pra cumprir. 
 
7) A SUA FAMÍLIA DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DA SUA RENDA 
ADQUIRIDA DA COOPERLIX? 
MARIA APARECIDA: Hoje totalmente. 
 
8) O QUE A RECICLAGEM REPRESENTA PARA VOCÊ? 
MARIA APARECIDA: Sabe assim, eu não sou apegada a bem material, e nem 

um de nos devem ser, quando a gente sair desse plano a gente não vai 

conseguir levar nada, mas tudo que eu consegui até hoje foi através dela, 

consigo me manter e meus filhos através da Cooperlix, então eu faço com amor 

e mesmo fazendo com amor é uma coisa assim que me garante tudo que eu 

tenho e que preciso por dentro da minha casa, ela é muito importante. 
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ENTREVISTA CONCEDIDA POR NILTON PAULO DE SOUZA, GERENTE DA 
PRUDENCO. 
DATA: 13 DE MAIO DE 2014. 
PARA: THIAGO BORRERE ALVIM 
 
(ENTEVISTADO COMEÇA A FALAR ANTES DA PRIMEIRA PERGUNTA) 
 
NILTON: Bom Thiago, a Cooprudente é uma cooperativa aonde os 
trabalhadores não são funcionários da Prudenco. A Prudenco entra apenas na 
logística de coleta.  É uma coisa separada então. A Cooperlix já e diferente, 
quando iniciou nos anos oitenta, ela tinha ajuda da Unesp, da Unoeste, dos 
Rotarys, tinha do próprio poder público, do Ministério Público, agora a 
Cooprudente como a gente tinha uma questão social que esse pessoal estava 
no lixão, foi se montando, a Prudenco se colocou à disposição para eles 
oferecendo ajuda para se montar uma cooperativa, como que se monta uma, 
estatuto, contador, tá? E a logística de caminhões fica por nossa conta e parte 
de coleta é deles. 
 
1) ATUALMENTE, QUAIS OS SETORES QUE VOCÊS FAZEM A COLETA? 
NILTON: Ela é a cidade inteira. 
 
2) E COMO FICOU ESSA DIVISÃO, ENTRE VOCÊS E A COOPERLIX? 
NILTON: A Coopelix, quando ela já tinha alguns condôminos, alguns lugares 
específicos, ficaram com ela. Aí ela não estava fazendo a lição de casa, por falta 
de pessoas, era muito falho, falta de caminhão, estrutura, que chegou em um 
ponto que não tinha mais para coletar, foi aonde foi montada a Cooprudente. 
 
3) COMO QUE É HOJE A CONVIVÊNCIA ENTRE VOCÊS E A COOPERLIX? 
NILTON: Normal, não tem nenhum problema, eles fazem a parte deles, até 
neste momento eles estão passando dificuldade, às vezes a gente empresta 
caminhões para eles, para ajudar mesmo sabe. 
 
4) HOJE, QUAL A MAIOR DIFICULDADE QUE A COOPRUDENTE ESTÁ 
PASSANDO? 
NILTON: É o pessoal. Mão de obra. É muito social essa questão. Eles vivem 
marginalizados, às vezes não tem uma pessoa para cuidar dos filhos, ou 
também a questão que eles trabalham hoje, recebe amanhã e no dia seguinte já 
não tem mais dinheiro porque bebem, ou usam drogas, então a dificuldade maior 
é essa, com eles mesmos sabe. 
 
5) QUANDO QUE ESSA COOPERATIVA FOI FUNDADA? 
NILTON: 10 de maio de 2013. 
 
6) DESDE ESSE DIA, JÁ ASSUMIRAM A CIDADE TODA? 
NILTON: Sim, começamos já com a coleta da cidade toda, menos os bairros que 
a Cooperlix faz. A gente não entra na área deles, a não ser que há uma 
necessidade, aí a gente vai lá e faz. 
 
7) A COOPERLIX, EM PORCENTAGEM, É RESPONSÁVEL POR QUAL ÁREA 
DE PRESIDENTE PRUDENTE? 
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NILTON: Uns 15%. 
 
8) VOCÊ TRABALHA NESSE RAMO DESDE QUANDO? 
NILTON: Bom, eu sou funcionário da Prudenco, diretor administrativo e quando 
era com outra pessoa que estava aqui, que também é da Prudenco, mas foi 
transferido para outro setor, aí fui convocado para assumir essa logística. A 
questão de vendas, fazem a reciclagem, vem o caminhão despejando a 
reciclagem no barracão, eles separam, aí a gente vai ver qual o melhor preço 
que tem os compradores, as sucatas que compram em Prudente, a partir daí eu 
negocio preço, vejo o melhor preço para eles e recebo e faço o pagamento para 
quantidade de pessoas existentes dentro da cooperativa que é em torno de 50 a 
70 pessoas. Isso flui muito porque é muito sazonal, eles saem, voltam. O 
pagamento é por hora trabalhada. Tem gente que trabalha 3 horas por dia e não 
vem mais, apenas vai receber essas 3 horas. 
 
9) ESSE SISTEMA ATRAPALHA? 
NILTON: Muito, porque você não tem uma continuidade, a questão também da 
coleta, ela acaba sendo precária em alguns bairros, pois se não vem coletor 
naquele dia, tem motorista, mas não tem o coletor porque não veio, então aquele 
bairro não é coletado naquele dia ou no dia seguinte faz uma coleta programada, 
pega outro motorista no dia seguinte, vê quais os coletores que vieram para 
fazer uma coleta programada neste bairro, ou se não a gente pega um outro 
bairro e não deixa de fazer esse bairro, e faz a coleta, ou se o munícipe liga 
dizendo que tem bastante material, vamos lá, pegamos o endereço dessa 
pessoa e coleta. 
 
10) QUAL QUE SERIA UM SISTEMA ADEQUADO DE COLETA SELETIVA? 
NILTON: O maior problema é a conscientização deles mesmos. A partir do 
momento que há uma necessidade. Quando a maior doença é quando mexe no 
bolso, então eles trabalham uma semana, dois dias, recebem, eles acabam não 
vindo mais, ou porque tem problema, ou beberam  no dia, a cooperativa já diz, é 
uma união de forças para que todos ganhem da mesma forma, e se todos 
viessem todos os dias, unidos, eles teriam um ótimo salário todo mês, já 
chegaram a tirar de 980 a 1100 reais. Material tem, é notório. Não vai acabar, já 
a reciclagem é um ouro, um produto onde todo mundo recicla, estão mais 
conscientes, tanto pessoas e crianças, que educam os próprios pais, mas 
infelizmente eles próprios não fazem o serviço de casa. Se eles tivessem essa 
conscientização que o material existe e que estivesses todos os dias fazendo a 
reciclagem, ia ser diferente. 
 
11) VOCÊ ACHA QUE ELES SÃO CONSCIENTES NA QUESTÃO 
AMBIENTAL? QUE ESTÃO FAZENDO UM BEM PARA O MEIO AMBIENTE? 
NILTON: Sim, isso sim, é notório. Quando a gente fala de alguns bairros, por 
exemplo o Ana Jacinta, classe C, cerca de 28 mil pessoas ali, quando acontece 
nesse setor, é uma reciclagem muito boa, onde você vê uma população 
consciente, assim como os catadores que sabem disso.  
 
12)EM QUESTÃO DE NÚMEROS, QUAL A PRODUÇÃO DA COOPRUDENTE? 
NILTON: Aqui, a gente faz a reciclagem de todos os produtos, ferro velho, 

latinha, enfim, todos. Não tem produto que a gente não faça. Tirando o rejeito e 
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o orgânico. Em termos de toneladas para você ter ideia, no mês de março, 101 

toneladas de material reciclado em 2014. Fevereiro 137 toneladas e em janeiro 

167 toneladas. Varia de chuva, condição climática, às vezes o próprio material. 

Esse número é do bruto, que chega para gente. Para se ter ideia, no mês de 

março, de 101 toneladas, 21% foi de rejeito, que é a média mensal de rejeitos. 
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ENTREVISTA CONCEDIDA POR PAULO FRANCISCO DA SILVA, 
PRESIDENTE DA COOPERLIX. 
DATA: 19/03/2014 
PARA: THIAGO ALVIM 
  
1) DESDE QUANDO VOCÊ SE TORNOU PRESIDENTE DA COOPERLIX? 
PAULO: Fez um ano dia 13 de março, antes eu era vice. 
 
2) DESDE QUANDO VOCÊ TRABALHA COM RECICLAGEM? 
PAULO: Faz uns quatro anos já. 
 
3) E COMO COMEÇOU? 
PAULO: Porque eu ajudava a minha esposa nas horas vagas. 
 
4) A SUA ESPOSA ENTÃO TRABALHAVA AQUI? 
PAULO: Não, ela trabalha lá na casa dela, ela tem uma reciclagem lá, então faz 
mais ou menos uns quatro anos.  
 
5) COMO QUE FUNCIONA A PARTE OPERACIONAL DA COOPERLIX? 
PAULO: O processo de reciclagem é o seguinte: você faz as coletas nas ruas, 
descarrega os caminhões na boca da esteira, no funil. Lá tem um cooperado que 
vai colocando ali dentro, a esteira vai puxando para baixo e ficam na esteira seis 
senhoras, ali elas vão separando cada produto no seu devido lugar. Depois de 
separado, ele vai até a prensa. Depois de prensado vai até o comprador. Esse é 
o processo ideal da cooperativa. 
 
6) CERCA DE QUANTOS QUILOS DE PRODUTOS RECICLADOS VOCÊS 
CONSEGUEM POR MÊS? 
PAULO: Esse mês deu 49 toneladas. Isso passou pelos braços dos coletores 
aqui. Aí você tem que colocar mais 10 mil quilos de lixo orgânico que também 
passam por eles.  
 
7) A MÉDIA DA COOPERLIX JÁ FOI MAIOR? QUANTO ERA A MÉDIA 
ANTIGAMENTE? 
PAULO: Já. Já foi maior. Já tivemos 50 cooperados, aí montou outra cooperativa 
e foram saindo pra lá por causa de diferença de salário, hoje a outra está com o 
salário mais baixo que o nosso, mas antigamente chegou a 60 toneladas já.  
 
8) O QUE TEVE DE NOVO DESDE QUE VOCÊ ASSUMIU ESTE CARGO? 
PAULO: Ah, o que teve de novo aí foi simplesmente umas mudanças na 
transparência que antigamente não tinha. Antigamente se você pronunciava 
transparência, era chamar a diretoria para a briga. 
 
9) AGORA ENTÃO, VOCÊ VÊ QUE O FUNCIONÁRIO TEM CONHECIMENTO 
DE TUDO QUE ACONTECE NA COOPERLIX? 
PAULO: Você pode ver, naquele mural tem todo o movimento do mês, o que se 
comprou, o que se pagou, o que se obteve em dinheiro, você entendeu? 
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10) COM QUE DINHEIRO A COOPERLIX SE MANTÉM? QUAIS SÃO OS 
PRINCIPAIS PARCEIROS? 
PAULO: Olha, a gente tem a faculdade Unesp né, que são um dos parceiros. 
Temos também a Fundação Banco do Brasil, pois aquele caminhão cargo que 
você vê ali foi eles que nos doou. Aquela máquina que tá lá dentro também que 
na época custou mais de R$ 100 mil, também foram eles que doaram. A 
máquina já está aí há três anos e não funciona por falta de verba da Cooperlix.  
 
11) E O QUE A UNESP OFERECE PARA VOCÊS? 
PAULO: A Unesp montou muitos projetos. Porque todos os projetos para 
angariar dinheiro são através da faculdade. Professor Cezar, professora Alba, 
montam o projeto, vão até São Paulo, fazem a apresentação para o Governo 
Estadual. 
 
12) QUAL A IMPORTÂNCIA PARA VOCÊ DE TIRAR OS TRABALHADORES 
DO LIXÃO E TRAZEREM PARA TRABALHAR NA COOPERATIVA? 
PAULO: Isso é o fundamento maior disso aí, pois se você fizer uma visita no 
lixão, você vê lá tamanha crueldade. É um serviço árduo, que você vê aquelas 
criancinhas que eram para estar na escola, mas estão ali. Então, a parte 
prioritária seria acabar com aquele lixão. Porque enquanto alguém não tomar 
uma decisão, e falar: Não, é proibido! Mas é proibido, mas você vai lá e têm 30 
40 pessoas, agora quem diz que é proibido não está mantendo, então eles não 
tendo aquilo, vão para uma cooperativa ou vão catar na rua, como tem muitos e 
muitos que catam na rua.  
 
13) É UM TRABALHO MAIS DIFÍCIL AINDA CATAR NA RUA? 
PAULO: Mais difícil ainda. Muito mais, porque ele empurra o carrinho, fazendo 
força, e assim sucessivamente. 
 
14) O QUE O TRABALHADOR ENCONTRA AQUI NA COOPERLIX QUE LÁ NO 
LIXÃO ELE NÃO ENCONTRA? 
PAULO: Alimento. Quem vai pra lá fica o dia inteiro sem comer. Água também 
não tem, banheiro também não tem. De vez em quando eu mando o caminhão 
levar lá 10 litros de água gelada, chega lá é a mesma coisa que jogar água pra 
pombinha. Então, essas dificuldades, é as maiores que eles têm lá. Estrutura 
não tem, mas pra dizer a verdade ganha mais do que aqui. Eles pegam aqueles 
sacos de 60 litros, os compradores pagam naqueles sacos R$2,00, tem gente 
que fica lá e faz 50 sacos daqueles, sem trabalhar muito.  
 
15) FAZ 50 SACOS PORQUE A POPULAÇÃO NÃO ESTÁ CONSCIENTIZADA 
COM A COLETA SELETIVA? 
PAULO: Veja bem, não é que a população não está conscientizada, é que vai 
muito produto pro lixão, muito. Mercado pega uma caixa lá, joga lá, caminhão vai 
lá e despeja, e a coleta seletiva hoje está com muita dificuldade, é uma parte 
que não pertence a nós, parte que pertence para a outra. Quando começou lá, 
eram todos os funcionários da Prudenco e mais os cooperados que se 
associaram. O que a Prudenco fez hoje: tirou o coletor e tirou o motorista da 
associação, e falou que se a cooperativa tiver que andar, vai ter que ser com os 
braços próprios, que nem nós aqui.  
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16) ANTIGAMENTE, VOCÊS FAZIAM A COLETA NA CIDADE TODA. COMO 
QUE FOI ESSA MUDANÇA? 
PAULO: Fazíamos toda Presidente Prudente.  Dava em torno de 100 toneladas, 
mais, bem mais. Aí, houve algumas reclamações do bairro Cecap, que lá as ruas 
são tudo sem saída, e os caminhões sentiam dificuldade de ir e voltar de ré e 
segundo os moradores estavam atrasando muito, aí a Prudenco achou por bem 
de eles fazerem 85% da cidade, só que hoje está deixando a desejar. Tudo bem, 
aí deixaram para nós os condomínios fechados, centro da cidade e outros 
pontos que são feitos através de contratos, então eles não podiam entrar. Mas 
que estão deixando a desejar estão viu? Teve um cara que me parou na rua e 
falou: “vai lá em casa que lá faz dois meses que a Prudenco não passa”. Aí eu 
tenho que falar que eu não posso ir. 
 
17) ISSO É POR CONTRATO QUE VOCÊ NÃO PODE IR? 
PAULO: Não, é que eu não posso entrar na área deles. Tenho que fazer aquilo 
que me passaram a realidade. Endereço tal e tal e tal. Porque às vezes eu entro 
na área deles, fica ruim né? Mas quando nós fazíamos tudo isso, quem recebia 
da prefeitura era a Prudenco. Se você for ali para Salmourão, que é uma cidade 
pequena, a prefeitura paga R$ 800 reais para cada coletor, não coletores da 
cidade, coletores da cooperativa, R$ 800 reais mais o que eles vendem na 
cooperativa, porque querendo ou não, o cooperado está limpando a cidade. 
Querendo ou não, quem está tirando aquele lixo é a cooperativa. Quando 
fecharam o lixão, já fecharam uma vez, tem mais de dois anos já, quando 
fechou, botaram até polícia no caso, e que o prefeito fez, chamou todo mundo do 
lixão e deu seis meses de pagamento. Até gente que não trabalhava no lixão 
recebeu esse dinheiro. O cara chegava lá e falava que era do lixão e ganhava 
esse dinheiro.  Mas parou isso, então porque hoje ele não faz mais esse serviço 
de pagamento pra quem recolhe material? 
 
18) PAULO, QUAIS PRODUTOS SERVEM E QUAIS NÃO SERVEM PARA 
SEREM RECICLADOS POR AQUI? 
PAULO: Todos os produtos servem. Só não serve o lixo orgânico. Vidro 
quebrado também não, vidro quebrado eu te digo assim, para-brisa quebrado, 
vitrô, aquele que vira pó, mas garrafa pode estar quebrada que não tem 
problema. Fora disso aí, o resto é tudo reciclado. 
 
19) O QUE A RECICLAGEM REPRESENTA PARA VOCÊ? 
PAULO: A reciclagem representa para mim como complemento do meu salário. 
Eu tenho uma ajuda do governo do Rio de Janeiro quando eu era policial militar, 
tenho umas casas de aluguel, mas a família é grande, então o que eu consigo 
aqui, um salário que é igual a todos, realmente é para complementar o salário.  
 
20) E NA PARTE AMBIENTAL? O QUE A RECICLAGEM REPRESENTA PARA 
VOCÊ? 
PAULO: Ah sim, representa algo que a gente faz para manter a parte ambiental 
limpa.  
 
 
21) QUAIS AS PRINCIPAIS DIFICULDADES QUE A COOPERLIX ESTÁ 
PASSANDO HOJE EM DIA? 
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PAULO: Financeiramente, essa é a maior. Hoje a gente não tem ajuda. Se eu 
disser que a prefeitura não ajuda, ajuda sim, mas na minoria. Barracão foram 
eles que doaram para nós, a luz é eles que pagam você entendeu? Eles dão 
uma cesta básica para cada cooperado mais 10 para usar na cozinha, então se 
eu disser que não ajuda eu estou mentindo, mas teria que ser uma ajuda melhor, 
principalmente nesta história que eu te disse de pagar um pouquinho para cada 
cooperado.  
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ENTREVISTA CONCEDIDA POR VÂNIA APARECIDA ALVES VILELA, 
COOPERADA DA COOPERLIX. 
DATA: 18 DE MARÇO DE 2014 
PARA: THIAGO ALVIM E ANA FLÁVIA FIGUEIRÓ 
 
1) DESDE QUANDO VOCÊ TRABALHA COM RECICLAGEM? 
VÂNIA: Tem 12 anos na Cooperlix.  
 
2) AGORA VOCÊ PODE ME FALAR COM DETALHES, POR QUE QUE VOCÊ 
COMEÇOU TRABALHAR COM RECICLAGEM?  
VÂNIA: Ah, então, por que eu trabalhei pouco tempo no lixão, né? Deu um mês, 
dois meses, meu esposo já trabalhava lá um tempo no lixão e eu de doméstica. 
Cansei de ser doméstica né, e resolvi ir pro lixão. Aí eu chegando lá no lixão, 
chegou o professor Cezar Leal propondo uma reunião com a gente, né, que ia 
acabar com o lixão, porque era lixão a céu aberto e ia ter uma cooperativa, daí 
então eu resolvi né, bem melhor. 
 
3) QUAL A SUA ROTINA DE TRABALHO AQUI NA COOPERLIX? QUE HORA 
VOCÊ ENTRA, QUE HORAS VOCÊ SAI... 
VÂNIA: Bom, o meu horário de entrar mesmo é 7h30 e saio às 5h30, mas eu 
chego 15 pras 7 todos os dias e saio 5h20.  
 
4) COMO ERA SUA VIDA ANTES DA COOPERLIX? VOCÊ SENTIU ALGUMA 
MUDANÇA? 
VÂNIA: Ah, senti. Senti, porque eu tinha minhas amizades, mas aí depois que eu 
vim pra Cooperlix eu passei a conhecer pessoas, comecei a ter valor, que nem 
agora, muitas escolas aqui, estou fazendo o que eu gosto, aprendi a fazer né, 
porque eu não sabia antes, aprendi aqui na Cooperlix, então aqui é um filho que 
foi crescendo na minha vida né, porque desde o início, “tô” aqui desde o 
começo, então aqui eu falo que é um pedacinho. 
 
5) VOCÊ JÁ PENSOU EM SAIR DA COOPERLIX? 
VÂNIA: Ah às vezes pensei. Às vezes assim, é, que nem agora, a gente tá 
passando uma dificuldade muito grande que você vê quase ninguém pra 
trabalhar, e como eu já disse pra você que aqui é um pedacinho de mim, eu 
quero que isso cresça, e eu sou muito ansiosa, quando eu quero e eu quero, e 
não é assim, né? A gente tem que dar tempo ao tempo, mas eu já pensei sim, 
hoje mesmo já estava pensando em desistir, em jogar tudo pra cima, mas daí eu 
olho e falo: Não, não vou sair não. Até porque, a gente tem que vestir, e se eu 
vesti até hoje eu vou vestir até o fim.  
 
6) A SUA FAMÍLIA DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DA RENDA ADQUIRIDA 
AQUI NA COOPERLIX? 
VÂNIA: É, não assim definitivo assim, sabe? Eu ajudo sim, ajudo minha filha, 
ajudo meu esposo com esse trabalho. O pouco que eu ganho aqui dá pra dividir 
né.  
 
7) O QUE A RECICLAGEM REPRESENTA PRA VOCÊ? 
VÂNIA: Ah, representa assim ó, que nem eu já te disse, o que eu não tinha lá 
fora eu tenho aqui, então pra mim representa uma coisa boa, representa as 
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pessoas que tá aqui dentro, que eu convivo mais aqui do que lá fora, então 
muitas coisas boas. Tem muitas coisas ruins que passa, mas também tem muita 
coisa boa, representa pra mim. 
 
8) E O QUE SÃO ESSAS COISAS RUINS? 
VÂNIA: Ah, às vezes assim, discussão, até porque em todo lugar tem né, mas 
isso eu não gostaria que acontecesse. Às vezes eu falo alguma coisa que 
magoa alguém, ou alguém fala que me magoa, e sabe, eu sou muito rígida, 
coisa que eu tenho que mudar, eu tenho que mudar, porque os cooperados 
cobram bastante de mim, falam assim: É você a frente, é você a pioneira da 
Cooperlix, que sabe das coisas e fala pra gente. Então eu falo pra eles que não 
é tudo que eu sei, o que eu sei eu passo pra eles, mas e o que eu não sei? Eu 
fico aqui, né, que pena, fico aqui agora porque não tem mais cozinheira, “tô” 
quebrando um galho, aí eu fico aqui e eles ficam lá, aí eles saem de lá e vem pra 
cá, perturbar: Ó, você está vendo, está acontecendo isso, você não está 
ouvindo? Você não vai fazer nada? Não vai... Porque assim, o Presidente sai, aí 
fica só eu. Ainda bem que só tem um pouquinho, e esses caras não dão muito 
trabalho não. 
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ANEXO B 
ESTATUTO DA COOPELIX 
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ANEXO C 
CARTILHA DE APRESENTAÇÃO AOS ALUNOS 
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APÊNDICE A 
PAUTAS DAS ENTREVISTAS 
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PAUTA DE ENTREVISTA 1 

 

Produção: Thiago Borrere Alvim  

Entrevistador: Thiago Borrere Alvim  

Data: 13/05/2014 

Horário: 10h00 

Local: Campus I da Unoeste – Rua José Bongiovani, s/n, Jardim Bongiovani 

 

Entrevistado(a): ALBA REGINA AZEVEDO ARANA 

Contato: (18) 3992 1147 

Encaminhamento: O objetivo desta entrevista é saber como  que a professora 

Alba contribuiu para a construção e a manutenção da cooperativa Cooperlix. 

Dados: Alba Arana é professora da Unoeste e diretora da pós-graduação em 

Meio Ambiente. Junto com o professor Antonio Cezar Leal, é idealizadora de 

projetos da Cooperlix. 

Possíveis perguntas:  

1) Qual foi o papel da Unoeste na construção da Cooperlix? 
2) Quais projetos você incentivou dentro da cooperativa? 
3) Qual é o ponto positivo e negativo do cooperativismo? 
4) Quais soluções você aponta para melhorar o andamento da Cooperlix nos 

dias de hoje? 
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PAUTA DE ENTREVISTA 2 

 

Produção: Ana Flávia Figueiró 

Entrevistador: Thiago Borrere Alvim  

Data:25/03/2012 

Horário: 16h00 

Local: Condomínio Central Park - Rua Doutor Cyro Bueno, Nº 501 - Jardim 
Morumbi Cep: - 19060-560 

 
Entrevistado(a): ADRIANO OLIVEIRA 

Contato: (18) 3908 8545 / (18) 9912 12647 

Encaminhamento: O objetivo desta entrevista é saber como funciona a coleta 
seletiva dentro do condomínio Central Park. 

Dados: Adriano Oliveira é o gerente do condomínio Central Park. Há um ano se 
empenha em manter o projeto de coleta seletiva dentro do condomínio. 

Possíveis perguntas:  

1) Desde quando o condomínio acatou a coleta seletiva e por que dessa 
decisão?  

2) Como os moradores lidam com a coleta seletiva?  

3) Quais mudanças você pode observar desde que a coleta seletiva foi 
instaurada no condomínio? 

 5) Como funciona a logística de coleta? Quantas vezes por semana e qual 
horário? 
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PAUTA DE ENTREVISTA 3 

 

Produção: Thiago Borrere Alvim 

Entrevistador: Thiago Borrere Alvim / Ana Flávia Mello Tamioso Figueiró. 

Data: 18/03/2014 

Horário: 14h00 

Local: Rua Gardino de Souza, 201. Jardim Paulista 

 
Entrevistado(a): AILTON MELO DOS SANTOS 

Contato: Sem telefone. Foi combinado de ir até a Cooperlix para a entrevista 

Encaminhamento: Por ter trabalhado muito tempo no lixão, vamos saber do 
Ailton o que mudou na vida dele e quais as vantagens de trabalhar agora em 
uma cooperativa. 

Dados: Dois anos de Cooperlix, mas passou 14 anos no lixão em um trabalho 
que não sente saudade.  A Cooperlix foi a primeira cooperativa que deu o 
suporte para que ele abandonasse o lixão. 

Possíveis perguntas:  

1) Como foi a transição dos trabalhadores do lixão para a cooperativa?  

2) Como era a convivência com pessoas que saíram do lixão para trabalhar na 
Cooperlix  e quais as mudanças encontrou?  

3) Quais as evoluções que você viveu dentro da Cooperlix? 

 4) Qual a importância da cooperativa para você e para a sociedade?  

5) Como era a cooperativa quando você entrou?  

6) O que mudou de quando entrou na cooperativa para os dias de hoje? 
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PAUTA DE ENTREVISTA 4 

 

Produção: Thiago Borrere Alvim 

Entrevistador: Thiago Borrere Alvim / Ana Flávia Mello Tamioso Figueiró 

Data: 19/03/2014 

Horário: 13h00 

Local : Unesp Presidente Prudente Rua Roberto Simonsen 305 – Jd das Rosas 

 
Entrevistado(a): ANTONIO CEZAR LEAL 

Contato: (18) 3223 6115 

Encaminhamento: Por se tratar de um dos idealizadores do projeto da 
Cooperlix, o foco desta entrevista é saber desde o processo de mudança do 
lixão até o processo operacional da cooperativa. 
 
Dados: Possui graduação em Geografia pela Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas (1989), mestrado em Geociências e Meio Ambiente pela Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1995), especialização em Ensino de 
Geociências (1996) e doutorado em Geociências pela Universidade Estadual de 
Campinas (2000). Tem experiência na área de Geografia, atuando 
principalmente nos seguintes temas: gerenciamento de recursos hídricos, 
gerenciamento de resíduos sólidos urbanos, planejamento ambiental de bacias 
hidrográficas, educação ambiental e ensino de Geografia. Professor da UNESP, 
junto ao Departamento de Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia, 
campus de Presidente Prudente, coordenador do Programa de Pós-graduação 
em Geografia, representante titular da Unesp no Comitê da Bacia Hidrográfica 
do Pontal do Paranapanema e no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
Paranapanema. Coordena o Grupo de Pesquisa em Gestão Ambiental e 
Dinâmica Socioespacial (GADIS). 

Possíveis perguntas:  

1) Como foi a transição do trabalho no lixão para a implantação da 
cooperativa?  
2) Como que surgiu a ideia de ajudar os catadores de reciclados?? 
3) Como foram as primeiras reuniões? Com quem? 
4) O que mudou daquela época para hoje? 
5) Quais as principais dificuldades que os trabalhadores passam agora? 
6) O que mais você pode fazer pelos catadores? 
7) Você se considera um herói para essas pessoas?  
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PAUTA DE ENTREVISTA 5 

  

Produção: Ana Flávia Figueiró 

Entrevistador: Thiago Borrere Alvim 

Data: 27/03/2014 

Horário: 13h00 

Local: Condomínio Portinari - Rua Jacob Blumer, 33, Presidente Prudente - SP, 
19015-170 

 
Entrevistado(a): ANTÔNIO MARCOS GODOY 

Contato: (18) 3223 2884 / (18) 98111 8494 

Encaminhamento: O objetivo desta entrevista é saber como funciona a coleta 
seletiva dentro do condomínio Portinari. 

Dados: Antônio Marcos Godoy é o síndico do condomínio Portinari. É 
aposentado e usa a maioria do seu tempo para cuidar dos afazeres do 
condomínio. Quando se trata de coleta seletiva, Antônio é defensor da ideia e 
cobra dos condôminos atitudes sustentáveis. 

Possíveis perguntas:  

1) Quando o condomínio resolveu participar da coleta seletiva do município?  

2) É positiva a aceitação dos condôminos?  

3) Quais mudanças observou? 

 5) Qual horário e quantas vezes por semana a coleta é realizada? 
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PAUTA DE ENTREVISTA 6 

 

Produção: Thiago Borrere Alvim 

Entrevistador: Thiago Borrere Alvim  

Data:24/03/2012 

Horário: 15h00 

Local: Condomínio João Paulo II . Av. Onze de Maio , 1619 , Jardim João Paulo 

II, Presidente Prudente - SP 

 
Entrevistado(a): EDILSON CORREIA MALDONADO 

Contato: (18) 3221-1422 

Encaminhamento: O objetivo desta entrevista é saber como funciona a coleta 
seletiva dentro do condomínio João Paulo II 

Dados: Maldonado é o gerente do condomínio João Paulo. Há dez anos se 
emprenha em manter o projeto de coleta seletiva dentro do condomínio. 

Possíveis perguntas:  

1) Desde quando o condomínio acatou a coleta seletiva e por que dessa 
decisão?  

2) Como os moradores lidam com a coleta seletiva?  

3) Quais mudanças você pode observar desde que a coleta seletiva foi 
instaurada no condomínio? 

 5) Como funciona a logística de coleta? Quantas vezes por semana e qual 
horário? 
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PAUTA DE ENTREVISTA 7 

 

Produção: Thiago Borrere Alvim 

Entrevistador: Thiago Borrere Alvim  

Data: 26/03/2014 

Horário: 16h00 

Local: Rua Geraldo Ribeiro de Souza, 108. Jardim Cambucí 

 
Entrevistado(a): EVA DE ASSIS SANTOS  

Contato: (18) 3917 2605 

Encaminhamento: Por ter sido ex-presidente, o foco da entrevista é saber como 
foi a mudança do lixão para a cooperativa e como foi essa evolução. 

Dados: Já trabalhou no lixão e foi uma das primeiras cooperadas da Cooperlix. 
Foi presidente da cooperativa por 10 anos e hoje sobrevive apenas da 
aposentadoria. 

Possíveis perguntas:  

1) Como foi a transição dos trabalhadores do lixão para a cooperativa?  

2) Como era a convivência com pessoas que saíram do lixão para trabalhar na 
Cooperlix  e quais as mudanças encontrou?  

3) Quais as evoluções que você viveu dentro da Cooperlix? 

 4) Qual a importância da cooperativa para você e para a sociedade?  

5) Como era a cooperativa quando você entrou?  

6) O que mudou de quando entrou na cooperativa para os dias de hoje? 
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PAUTA DE ENTREVISTA 8 

 

Produção: Thiago Borrere Alvim 

Entrevistador: Thiago Borrere Alvim  

Data: 17/05/2014 

Horário: 10h00 

Local: Travessa Três, S/N – Distrito Industrial, Presidente Prudente 

Entrevistado(a): JOANA BATISTA DOS SANTOS 

Contato: (18) 39173708 

Encaminhamento: O objetivo desta entrevista é saber como se encontra a 

situação de trabalho na cooperativa e no lixão de Presidente Prudente. 

Dados: Joana Batista é cooperada da Cooperlix. Depois do expediente, coleta 

recicláveis no lixão municipal de Presidente Prudente para aumentar a renda 

mensal. 

Possíveis perguntas:  

1) Quais as principais diferenças em trabalhar na Cooperlix e no lixão? 
2) Qual a média salarial que recebe trabalhando no lixão e trabalhando na 

Cooperlix? 
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PAUTA DE ENTREVISTA 9 

 

Produção: Thiago Borrere Alvim 

Entrevistador: Thiago Borrere Alvim 

Data: 19/03/2014 

Horário: 16h00 

Local: Endereço: Rua João Lopes do Nascimento, 42. Jardim Planalto 

 
Entrevistado(a): MARIA APARECIDA ASSIS SILVA 

Contato: (18) 9 96844 1302 

Dados: Maria Aparecida Assis Silva trabalha há 11 anos na cooperativa e é 
apaixonada pelo seu serviço. É uma das mais antigas da casa. 

Possíveis perguntas:  

1) Como surgiu a vontade de ingressar  na cooperativa?  

2) Como era a convivência com pessoas que saíram do lixão para trabalhar na 
Cooperlix?  

3) Quais as evoluções que você viveu dentro da Cooperlix? 

 4) Qual a importância da cooperativa para você e para a sociedade?  

5) Como era a cooperativa quando você entrou?  

6) O que mudou de quando entrou na cooperativa para os dias de hoje? 
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PAUTA DE ENTREVISTA 10 

 

Produção: Thiago Borrere Alvim 

Entrevistador: Thiago Borrere Alvim  

Data: 13/05/2014 

Horário: 10h00 

Local: Rodovia Assis Chateaubriand, S/N – Ao lado da Small distribuidora. 

Entrevistado(a): NILTON PAULO DE SOUZA 

Contato: (18) 9 9723 5464 

Encaminhamento: O objetivo desta entrevista é saber da Prudenco como está 

a coleta seletiva no município de Presidente Prudente 

Dados: Nilton é gerente da Cooprudente, cooperativa que a Prudenco auxilia na 

parte estrutural e no sistema de coletas. 

Possíveis perguntas:  

1) Como foi a transição da coleta da Cooperlix para a Cooprudente? 
2) O que aconteceu para que a Cooperlix perdesse essa área de coleta? 
3) Quantos por cento da área do município é destinada para a  Cooperlix 

realizar a coleta atualmente? 
4) Como é o convívio de vocês com a Cooperlix? 
5) Quantos funcionários a Cooprudente tem? 
6) Qual é a produção da cooperativa? 
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PAUTA DE ENTREVISTA 11 

 

Produção: Thiago Borrere Alvim 

Entrevistador: Thiago Borrere Alvim / Ana Flávia Mello Tamioso Figueiró 

Data: 19/03/2014 

Horário: 14h00 

Local Rua Manoel Rodrigues de Freitas, 198. Vila Líder 

 
Entrevistado(a): PAULO FRANCISCO DA SILVA 

Contato: (18)  99802 5445 

Encaminhamento: Por ser presidente da Cooperlix, a proposta é saber como 
que funciona a parte operacional da cooperativa, divisões de tarefas e o 
processo desde quando o material chega até o momento em que é vendido. 

Dados: Atual presidente da cooperativa Cooperlix. Paulo morou durante a vida 
toda no Rio de Janeiro e é policial militar aposentado. Sua esposa trabalha com 
reciclagem e agora ele se empenha em administrar a Cooperlix. 

Possíveis perguntas:  

1) Quais responsabilidades um presidente de cooperativa tem diariamente?  

2) Quais as dificuldades que a cooperativa passa hoje em dia?  

3) Quais as evoluções que você presenciou dentro da Cooperlix? 

 4) Qual a importância da cooperativa para você e para a sociedade?  

5) Como era a cooperativa quando você entrou?  

6) Por que resolveu trabalhar em uma cooperativa?  

7) Quais os principais parceiros da Cooperlix?  
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PAUTA DE ENTREVISTA 12 

 

Produção: Thiago Borrere Alvim 

Entrevistador: Thiago Borrere Alvim / Ana Flávia Mello Tamioso Figueiró. 

Data: 18/03/2014 

Horário: 13h00 

Local Rua Gardino de Souza, 2110. Jardim Paulista 

 
Entrevistado(a): VÂNIA APARECIDA ALVES VILELA 

Contato: (18) 3223 6115 

Encaminhamento: Por ser uma funcionária que trabalha há um bom tempo na 
cooperativa, o objetivo é saber como foi a transição do lixão para a Cooperlix e 
os processos de desenvolvimento do local. 

Dados: Já tem 12 anos trabalhando na Cooperlix e também já trabalhou no 
lixão. Ama trabalhar mesmo com as dificuldades encontradas. 

Possíveis perguntas:  

1) Como foi a mudança do lixão para a cooperativa?  

2) Como era a convivência com pessoas que saíram do lixão para trabalhar na 
Cooperlix  e quais as mudanças encontrou?  

3) Você evoluiu profissionalmente dentro da cooperativa? 

 4) Qual a importância da cooperativa para você e para a sociedade?  

5) Como era a cooperlix quando entrou para trabalhar?  

6) O que mudou de quando entrou na cooperativa para os dias de hoje? 
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RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO INTENSIVA 
DATA: DIA 08 DE MAIO DE 2014 
LOCAL: COOPERATIVA DE CATADORES DE RECICLAGEM DE 
PRESIDENTE PRUDENTE - COOPERLIX 
ELABORADO POR THIAGO BORRERE ALVIM 
 
Quando cheguei hoje na Cooperlix, os funcionários estavam terminando de 
almoçar. Todos almoçam juntos, desde o pessoal responsável pela separação 
na esteira, até o pessoal que realiza a coleta. Eles começam a se alimentar às 
11 horas. Hoje o cardápio foi arroz, feijão, salada e linguiça. Quando deu 12h10, 
todos os funcionários partiram para suas respectivas funções. Essa hora de 
almoço é um momento de descontração, onde os cooperados conversam e dão 
um pouco de risada. Porém, hoje, por conviver e conhecer a senhora Vânia, 
percebi que estava um pouco desanimada. 
O trabalho retornou depois do almoço. A senhora Joana e o cooperado Marcio, 
estavam tomando conta da prensa. Enquanto estava andando pelo salão, a 
própria Joana me chamou e mostrou um pequeno terço, que a mesma carrega 
consigo em todos os lugares. Ela comentou que aquele alí (apontando para o 
crucifixo) era o que dava força para acordar todos os dias e ir trabalhar. Ela 
comentou que desde que tinha voltado do almoço, já tinha prensado cerca de 5 
blocos de papelões e que Deus era responsável por essa motivação. Disse 
também que essa paixão pelo Senhor começou desde criança, com o incentivo 
da própria família católica. Neste momento, produzi uma foto dela com o 
crucifixo. 
Depois destas fotos, Joana começou me contar alguns milagres que Deus 
proporcionou para os familiares dela, como um caso de uma sobrinha, que tinha 
uma doença e estava entre a vida e a morte, mas com muita fé da cooperada, foi 
curada e foram até Aparecida do Norte agradecer pela benção concedida. 
Aproveitando, perguntei se Deus já a ajudou no dia-a-dia de trabalho na 
Cooperlix. Neste momento, ela me chamou para conversar reservadamente e 
comentou que há menos de 15 dias, ela tinha sido acusada de algo que não 
tinha feito por outra cooperada. Quando aconteceu a acusação, o senhor Paulo, 
presidente, perguntou para a Joana se realmente ela era culpada do acontecido 
(neste momento, tentei saber qual era o motivo do conflito, mas ela não 
comentou). Joana disse para Paulo que era inocente e a partir deste momento, 
orou constantemente para que Deus fosse justo, já que segundo ela, não tinha 
feito nada de errado e aproveitou e pediu para que a pessoa que estava 
acusando Joana, fosse pedir desculpa por esse ato. Depois disso, ela disse que 
Deus agiu e fez com que a pessoa fosse lá e se desculpasse pelo erro cometido.  
Hoje, o cooperado Márcio também estava na prensa. Ele comentou que estava 
naquela função desde às 07h00 e que estava exausto, já que uma pessoa, em 
média, faz mais de 20 blocos de papelões trabalhando o dia todo na máquina. 
Neste momento, ele pediu licença, puxou uma cadeira e comentou que iria 
descansar por cinco minutos, apenas para recarregar as energias. Então, peguei 
minha câmera e produzi essa fotografia que mostra o cansaço que um 
cooperado enfrenta diariamente: 
Quando deu 15h00, os cooperados que estavam na Cooperlix deram uma pausa 
para lanchar. Quinze minutos reservados para um “respiro” e um café da tarde. 
Hoje foi servido café, chá mate e um bolo de brigadeiro. 
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Enquanto estavam comendo, algumas funcionárias comentaram que 
infelizmente, com a cesta básica que ganham da prefeitura para fazer as 
refeições, não fariam um bolo deste. Muitos produtos são comprados pelo 
próprio bolso deles para “reforçar” a comida, como no caso do bolo, que foi 
comprado leite condensado para fazer o brigadeiro e ovos, para a massa.  
Após esta breve parada, aproveitei que a Vânia estava perto e perguntei o que a 
deixava triste naquele dia. Neste momento, ela com lágrimas nos olhos, 
comentou que o seu Paulo tinha sido injusto com a filha dela, a Gislaine 
(conhecida como Táta), e a tinha dispensado. Neste momento, Vânia começou a 
xingar o presidente, falando que ele tinha sido injusto com a sua filha. Tentei 
então saber o que tinha acontecido e se tinha alguma relação com o fato que a 
Joana tinha contado, porém a Vânia estava muito abatida e também não quis 
entrar em mais detalhes, mas ao que tudo indica, houve um conflito sério entre 
Joana e Gislaine, no que fez com que a cooperada fosse dispensada da 
Cooperlix. 
Depois desta conversa, voltei para o refeitório para tomar um copo de água e 
dentro dele estava o seu Ailton, junto com um garoto que eu nunca tinha visto 
trabalhando por lá. Perguntei então quem era e tratava-se de um novo 
cooperado, de 18 anos, que se chama Luiz Henrique. Ele comentou que hoje 
atuou na coleta junto o Valdemir (motorista) e com o Ailtom na caminhonete, e 
que passaram em pontos específicos da cidade.  
Enquanto conversávamos, Maria Aparecida (conhecida como Cida) entrou no 
refeitório e comentou sobre a morte do cantor Jair Rodriguem, que faleceu nesta 
manhã. Aproveitando o assunto, perguntei para a cooperada se ela ainda tinha o 
pai vivo. Ela respondeu que quando tinha 16 anos, seu pai foi assassinado com 
um tiro no coração e um na cabeça, após reagir a um roubo de carro. O 
assassino tinha 16 anos. Ela comentou também que após a prisão do meliante, 
na cadeia, ele se converteu e enviou várias cartas para a família pedindo perdão 
pelo mal cometido à família.  
Ela disse que sente muita falta do pai, que era um negro, alto, muito forte, mas 
tinha o coração puro e era uma ótima pessoa. Depois de contar um pouco do 
pai, Cida começou a falar da mãe, uma senhora de 85 anos que faz questão de 
pintar o cabelo de vermelho. Disse que a saúde da mãe é muito boa e que é 
uma guerreira até hoje, limpa a casa, trabalha e dá amor aos netos. 
Dando continuidade aos trabalhos, o dava para perceber que o clima entre os 
trabalhadores não estava entre os melhores. Quando deu 17h20, o cansaço 
estava estampado no rosto de cada um deles. Nesta hora, eles se preparavam 
para partir, depois de um longo dia de trabalho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



165 
 

RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO INTENSIVA 
DATA: DIA 09 DE MAIO DE 2014 
LOCAL: COOPERATIVA DE CATADORES DE RECICLAGEM DE 
PRESIDENTE PRUDENTE - COOPERLIX 
ELABORADO POR THIAGO BORRERE ALVIM 
 
Comecei a observar os cooperados às 13h30. Em comparação ao dia anterior, o 
clima estava mais “leve”. Estava andando pelo refeitório, local vazio, quando 
senhora Vânia me chamou para mostrar uma fantasia de um boneco chamado 
Coperlino, usado para visitar escolas e interagir com as crianças. Neste 
momento, ela se sentiu a vontade de contar o que realmente tinha acontecido 
para que sua filha Gislaine saísse da cooperativa. 
Segundo ela, tinha um endereço que a Cooperlix era responsável pela coleta do 
material reciclável. Porém, por motivos que não foram citados, o caminhão da 
Cooperlix não pode passar e recolher esses produtos. Foi quando a funcionária 
Gislaine falou para o presidente Paulo que eles estavam perdendo endereços de 
coletas por conta da incompetência dele e pela falta de administração da 
cooperativa. Neste momento, segundo Vânia, o senhor Paulo agiu de forma 
grosseira com a cooperada e a dispensou, falando que não precisava mais voltar 
na Cooperlix. Depois do acontecido, Vânia comentou que Paulo vai entrar em 
contato para chama-la novamente para o trabalho, pois achou que tinha tomado 
uma decisão de cabeça quente, porém, Gislaine agora não pensa em voltar a 
trabalhar no local. 
Depois que terminou de me contar, Vânia começou a tirar o boneco de dentro do 
saco plástico preto, para me mostrar o objeto. Começou aparecer cooperados 
para “relembrar” os tempos em que usavam bastante aquela fantasia, já que 
ultimamente fazia mais de seis meses que ela estava guardada dentro da 
dispensa, sem uso. Neste momento, o funcionário José Carlos resolveu vestir a 
peça para matar a saudade. Nisso, me veio a ideia de fazer algumas fotos pelos 
cômodos da Cooperlix, para ter um material diferente. 
Depois dessas fotos, o senhor José Carlos junto com mais quatro cooperados, 
foram para coleta, enquanto isso, cinco mulheres ficaram na esteira separando 
os materiais. Enquanto selecionavam, peguei uma cadeira e sentei ao lado, para 
escutar histórias e observa-las. 
Neste momento, comecei reparar em nas atitudes das cooperadas, quando vi 
uma cena constrangedora. A senhora Joana estava recolhendo os materiais da 
esteira quando avistou três pães secos, velhos. Ela pegou uma sacolinha ali 
mesmo, guardou o alimento e olhou para ver se alguém estava vendo. Foi 
quando ela me viu olhando, e disse que essa era a parte que não era para ser 
fotografada, pois era constrangedora para ela, mas que era necessário, pois 
pelo menos conseguiria “reforçar” a janta do dia com aqueles pequenos pães. 
Outra conversa que aconteceu na esteira foi em relação aos materiais 
encontrados por lá. Maria Aparecida comentava que já tinha achado mais de 
uma vez, produtos de sexyshop. Quando encontrava esse tipo de material, Maria 
comentou que era uma farra, as mulheres ficavam brincando com a situação e 
faziam piadas com isso. 
Terminando mais um dia de trabalho, chegou para os cooperados, sacos com 
maracujás, doados por uma mulher. Uma sacolinha de supermercado para cada 
cooperado. 
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RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO INTENSIVA 
DATA: DIA 13 DE MAIO DE 2014 
LOCAL: COOPERATIVA DE CATADORES DE RECICLAGEM DE 
PRESIDENTE PRUDENTE - COOPERLIX 
ELABORADO POR THIAGO BORRERE ALVIM 
 
07h30 da manhã os trabalhos já começaram. Nunca todos os cooperados 
começam a trabalhar juntos, sempre tem os atrasados que chegam 08h00, 
08h15.  
Enquanto os cooperados se preparavam para fazer a coleta do shopping, que é 
diária, as mulheres ficaram na esteira para separar o material. Cinthia comentou 
que o material do shopping é muito bom, já que vem muita garrafa pet, papelões 
e produtos limpos. Porém, junto com esses materiais vem muita pipoca, principal 
alimento dos ratos que ficam na cooperativa. 
Conversando com a cooperada Vera, ela comentou que às vezes, pelo descaso 
da população em descartar corretamente o lixo, aparece na esteira seringas, 
remédios, produtos com cheiro forte e até mesmo animais mortos. Perguntei 
então se ela não sentia medo por não usar equipamentos de segurança, como 
luvas e óculos, ela disse que esses materiais ajudam para não machucar e 
pegar doença, porém atrapalha, deixa a produção mais lenta, então eles 
preferem não utilizar.  
Outro ponto que observei foi quando uma cooperada achou sachês de maionese 
já usados, cortados. Foi quando ela pegou, juntou todos os saquinhos e 
guardou, dizendo que quando chegasse a casa, abriria um por um e rasparia o 
restinho de maionese que tinha dentro. 
Notei que pela parte da manhã, os cooperados não gostam muito de conversar, 
preferem focar no trabalho e produzir. Outro ponto a ser observado são as 
discussões frequentes no local. Ninguém faz nada com boa vontade, como por 
exemplo, se um funcionário pedir um favor para o outro, sempre vai ter alguma 
reclamação ou crítica, coisa que muitas vezes os próprios cooperados falam: 
“está vendo Thiago? É só pedir alguma coisa que é sempre assim!.” 
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RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO INTENSIVA 
DATA: DIA 14 DE MAIO DE 2014 
LOCAL: COOPERATIVA DE CATADORES DE RECICLAGEM DE 
PRESIDENTE PRUDENTE - COOPERLIX 
ELABORADO POR THIAGO BORRERE ALVIM 
 
Cheguei na Cooperlix por volta das 13h30 e senti que a cooperativa estava bem 
vazia. Apenas a Vânia, Ailton e o José Carlos. Maria Aparecida, Vera, Thais, 
Valdemir, Paulo, Luiz, Emerson  e Cinthia estavam na coleta, totalizando apenas 
11 pessoas. 
Ao chegar, a Vânia me abordou e começou a contar que está com medo da 
cooperativa não aguentar, que está passando por muita dificuldade e que reflexo 
disso era a pequena quantidade de trabalhadores por dia. Foi quando eu 
perguntei para ela o que estava acontecendo de errado, e ela comentou que o 
principal problema é a má administração do presidente Paulo. 
Vânia comentou comigo que depois de hoje pensou seriamente em sair da 
Cooperlix, já que recebeu apenas R$220 no mês, o que era um absurdo para 
ela. Porém, perguntei para ela o porquê deste valor tão baixo, se a produção 
estava ruim ou outra coisa estava acontecendo. Ela disse que ficou 15 dias sem 
vir na Cooperlix e que não sabe como foi a produção durante esse período.  O 
que justificou esse valor.  
As 15h00 chegou o caminhão da coleta. Valdemir comentou que hoje foi um dia 
excelente e que fizeram o condomínio Central Park.  
Durante o período que fiquei na Cooperlix, os cooperados me perguntaram 
várias vezes como estava o encaminhamento do trabalho, se estava dando 
certo, se as fotos ficaram boas e que gostavam muito de mim, porque são 
poucos que fazem questão de cumprimenta-los com um abraço e com um 
sorriso no rosto. Comentaram que atitudes como a minha podem ser simples 
mas que tornam os dias deles mais alegres. 
João Carlos me abordou e disse que estava com um novo corte de cabelo e que 
agora a “patroa” dele ficou feliz, porque estava todo bonitão e fez um grande 
tratamento de beleza. 
Ao andar pelo corredor que dá acesso à cozinha e ao refeitório, me deparei com 
30 caixas de maracujás, uma quantidade muito grande. Perguntei para a Maria 
Aparecida e ela disse que ganhou de um japonês, que foi doação. Neste 
momento, Vânia pegou um saco grande e começou colocar maracujás dentro 
dele e disse que era um presente para mim, já que eu merecia pela minha 
simpatia e simplicidade. Ela disse também que os funcionários da Cooperlix 
gostam de mim por atitudes simples, como tomar água no mesmo copo que eles 
e não sentir “nojo” dos cooperados, já que segundo Vânia, é raro isso acontecer. 
Fiquei emocionado com as palavras da cooperada e a presenteei com forte 
abraço. 
José Carlos contou para mim que já tinha trabalhado na cooperativa durante três 
meses, saiu e retornou há dois meses. Disse que realmente está difícil o dia-a-
dia, mas que com muita fé em Deus essa crise vai passar e vão achar mais 
funcionários para trabalhar, fazendo com que a produção aumente. 
Escutando os comentários dos funcionários que foram para a coleta, eles 
disseram que o funcionário Valdemir estava estressado hoje, que estava 
grosseiro e dando “patadas” em todo mundo. Foi quando Vânia chegou e 
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comentou que durante a manhã, Valdemir a xingou, momento em que a 
cooperada ficou bem triste. 
Outro fato que deixou Vânia desanimada foi a reclamação do suco de maracujá 
que ela fez. Os funcionários comentaram que estava sem açúcar e por este 
motivo, Vânia ficou triste.  
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RELATÓRIO DE OBSERVAÇÃO INTENSIVA 
DATA: DIA 15 DE MAIO DE 2014 
LOCAL: COOPERATIVA DE CATADORES DE RECICLAGEM DE 
PRESIDENTE PRUDENTE - COOPERLIX 
ELABORADO POR THIAGO BORRERE ALVIM 
 
Quando cheguei, o almoço já estava servido e os cooperados estavam levando 
os pratos para a cozinha. O cardápio de hoje era arroz, feijão, chuchu refogado e 
fígado frito.  Enquanto os trabalhadores estavam voltando para o trabalho, Vânia 
me abordou e começou a contar que novamente brigou com o presidente Paulo.  
A cada dia que passa, Vânia está mais desanimada para trabalhar, tanto que 
comentou comigo que é até difícil levantar cedo todo dia sabendo que vai ter que 
vir para a Cooperlix.  
Hoje a discussão foi por conta de um telefonema que o Paulo ficou de fazer para 
a Gislaine, filha da Vânia, que era para chama-la de volta para a cooperativa, já 
que o presidente tinha brigado com ela e a mandado embora. Por não ter ligado, 
Vânia cobrou de Paulo e acabaram discutindo, tornando o clima do local mais 
“pesado”.  
Vânia então sentou do meu lado e começou a contar que não aguenta mais 
Paulo, que ele se junta com a Maria Aparecida para tomar todas as decisões da 
Cooperlix e não escuta o restante dos cooperados. Então, perguntei que por se 
tratar de um sistema de cooperativa, todos têm que tomar decisões em conjunto, 
mas ela disse que pelo fato dos trabalhadores não serem unidos,  ninguém toma 
nenhuma decisão e acatam qualquer ordem do Paulo.  
Nesta mesma conversa, Vânia disse que há duas semanas, Maria Aparecida 
brigou sério com Valdemir, que chegou ao ponto de agredi-lo com um pedaço de 
pau nas costas. Ela comentou que esse episódio foi o ápice da desunião da 
equipe e que pelo Paulo proteger Maria, nada aconteceu.  
Hoje a esteira estava bem vazia, apenas dois funcionários fazendo a seleção 
dos materiais, o restante estavam na coleta e seu Ailton na prensa. Neste 
momento fui conversar com ele para saber como estava o trabalho e se os 
homens da cooperativa estavam pegando firme no serviço. Ele disse que o 
trabalho é bem maior para os homens, já que tem que fazer muita força e 
serviços que as mulheres não conseguem fazer. Muitas vezes também, as 
mulheres até podem fazer, mas acabam pedindo para os homens por 
comodismo.  
O tempo passava e Vânia me via e comentava toda hora que estava de “saco 
cheio” desta cooperativa e que iria bater no Paulo, porque não aguentava mais 
levar desaforo para casa. 
Quando a turma chegou da coleta, percebi que os meninos, principalmente os 
mais jovens, brincam entre si, tiram sarro um do outro, tornando o clima mais 
descontraído. Porém, quando o senhor Paulo chega perto deles, na hora eles 
mudam de fisionomia e ficam mais sérios. Quando Paulo sai, eles falam que o 
homem é chato e que “é um velho que resmunga de tudo”.  
Ontem pela tarde, Valdemir viu que eu estava com uma calça jeans nova e 
perguntou se eu não poderia dar alguma peça velha que eu não estivesse 
usando para ele. Hoje eu entreguei uma calça seminova na cor preta para ele. 
Valdemir viu, olhou e com os olhos cheios de lágrimas me deu um abraço forte, 
dizendo que agora teria uma calça dessente para sair com sua família. Me 
agradeceu e disse que eu era de Deus, que eu merecia tudo de bom nessa vida. 



170 
 

Enquanto o pessoal que estava na coleta descarregava o caminhão, seu Ailton e 
Marcio separavam os bolsões para vender o produto já separado. O que me 
chamou atenção era que dentro destes bolsões estavam garrafas de óleo e 
garrafas pet, que no caso teriam que ser prensadas. Foi então que perguntei 
para eles se poderiam vender o produto assim e responderam que o correto é 
vender prensado, porém como a cooperativa está com poucos funcionários, 
entregam o produto desde jeito mesmo. 
Já Vânia e Maria Aparecida resolveram faxinar a cooperativa. Maria disse que a 
muito tempo a parte do galpão da Cooperlix não recebia uma faxina, já que 
usavam o tempo para ganhar dinheiro separando material. Vânia reclamou da 
sujeira em que o bebedouro estava, foi então que a mesma pegou uma bucha, 
lavou a máquina e disse para os outros manterem aquele bebedouro limpo. Já 
Maria ficou responsável por varrer a parte externa. 
Paulo não estava comunicativo, apenas respondia as cooperadas de forma 
breve. Algumas cooperadas disseram que hoje a coleta foi complicada pelo fato 
de ter bastante endereço para coletar e pelo Paulo estar mal humorado.  
Márcio enquanto estava tomando água, me chamou de canto e disse que vai 
sair da cooperativa no próximo mês. Disse que infelizmente recebeu apenas 
R$80,00 e têm uma conta de R$300,00 para pagar. Comentou que com esses 
R$80,00 não se dá para comprar nada e mal dá para alimentar a família com um 
salário de cooperado. 
Quando chegou 16h00, Danimara, uma funcionária que depois de ter recebido 
apenas R$ 80,00 hoje mesmo pela manhã, resolveu sair e não ser mais uma 
cooperada voltou para buscar a cesta básica que era direito dela. Paulo no 
primeiro momento disse que não iria entregar, porém ela bateu de frente e fez 
com que o presidente entregasse. Disse que vai chamar a imprensa e a polícia 
para mostrar a real condição que a Cooperlix está passando.  

 

 


