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RESUMO 
 

Com o intuito de documentar a história da Cooperativa Ecologicamente Correta de 

Materiais Recicláveis (Coopeco), este documentário mostra como a mobilização social da 

Associação de Moradores do Bairro Ferradura Mirim, área de alta vulnerabilidade social 

localizada na cidade de Bauru, São Paulo, modificou os rumos da população daquela 

região. Este trabalho ampara-se em pesquisa bibliográfica sobre os temas rádio, 

radiodocumentário, roteiro; pesquisa documental sobre cooperativismo e o objeto deste 

documentário, além de pesquisa in loco para captação das entrevistas e observação da 

realidade cerca os cooperados. Os resultados auxiliam na produção experimental de um 

documentário que dá voz a sujeitos que, por meio desse trabalho, visam construir um 

melhor futuro comum, menos marginal e mais humanizado, mesmo que oriundo do lixo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Rádio; Documentário; Roteiro; Cooperativa; Reciclagem. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 
O rádio é o meio de comunicação de massa mais democrático, pois transmite 

informações instantâneas, ou seja, no momento em que elas acontecem. Robert McLeish 

(1999) explica que esse veículo de comunicação tem a capacidade de despertar no ouvinte o 

lado imaginativo e criativo a partir da narração. Além disso, o autor destaca outras 

características, entre elas: a sensação de companheirismo, visto que o rádio fala para todos, 

mas com um parecer individual, e também o baixo custo do aparelho, fator que permite 

amplificar a audiência. 
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Porém, muito antes de o rádio atender várias camadas da sociedade, apenas alguns 

cidadãos tinham acesso ao que era transmitido. Podemos assim, dividir o rádio em fases. A 

primeira é a da Implantação, período de 1922, em que Edgar Roquette-Pinto, junto a 

Henrique Morize, praticou o rádio para o Brasil com o intuito de elevar o nível cultural da 

população. "A implantação do rádio no país representa, então, uma revolução tecnológica e 

cultural para a sociedade brasileira" (ZUCOLOTO, 2012, p. 28). Apesar da grande 

novidade tecnológica, o rádio causou primeiramente, incompatibilidade na sociedade. A 

linguagem transmitida era de difícil compreensão para as classes sociais mais vulneráveis 

socialmente e de menor escolaridade. Somado a essa característica, o alto valor dos 

aparelhos resultou na constatação de que grande parte dos ouvintes era da elite.  

Um elemento que auxiliou o rádio a se estruturar no país foi um decreto federal, 

assinado por Getúlio Vargas em 1932, que permitiu a entrada de publicidade na 

programação. Esta data marca a entrada em outra fase histórica do rádio: a de Estruturação. 

Paralelo a isso, houve o barateamento no custo dos aparelhos. Alguns indivíduos que não 

pertenciam à elite conseguiram ter o rádio em casa, mas o número ainda era reduzido, o que 

levou a população a uma escuta coletiva. Nesta época há, inclusive, o desenvolvimento de 

radionovelas mexicanas, adaptadas para o Brasil.  

Posteriormente, surgiu a Era de ouro do rádio, que compreende os anos de 1940 a 

1950. O meio de comunicação viveu seu ápice e reunia diferentes profissionais e 

programas. 

 

Cada um dos núcleos radiofônicos se subdividia em outros setores. No 

jornalístico, por exemplo, encontravam-se repórteres, redatores e locutores 

que atuavam nos setores esportivos, de notícias, feminino, de serviços, de 

crônicas etc. Nas grandes emissoras, o núcleo musical era composto por 

orquestras inteiras [...] Ou seja, a estrutura interna de uma emissora de 

rádio era complexa. (CALABRE, 2002, p.33)  

 

Mas, em 1950, esse aspecto muda e o rádio passa a disputar a concorrência com a 

televisão. Mesmo passando por um período chamado de Decadência, o veículo encontrou 

uma maneira de se manter ativo em sociedade e, surgiu então, a partir de 1970, o chamado 

período de Reestruturação, que fez o rádio atuar com prestação de serviço para a população, 

em esportes e, principalmente, em programação musical. 

Tal característica permaneceu na fase seguinte do rádio, a de Segmentação e Redes 

Via Satélite, iniciada em 1983 e cujos ecos percebemos até hoje, de acordo com a 

perspectiva de Luiz Artur Ferraretto (2001). O fato é que, em forma de transmissão por 
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ondas ou por streaming, o rádio permanece como um grande mobilizador, devido suas 

características de criar imagens e diálogos mentais, fomentando uma relação interpessoal 

em meio a uma comunicação massiva. 

Tendo em vista todas as características do rádio e o seu forte referencial como 

prestação de serviço para a comunidade, avalia-se que o veículo pode amplificar 

informações. Daí a decisão de desenvolver um documentário radiofônico com o intuito de 

apresentar como a mobilização social dos moradores do bairro Ferradura Mirim de Bauru 

modificou o rumo de muitos cidadãos bauruenses por meio da criação da Cooperativa 

Ecologicamente Correta de Materiais Recicláveis (Coopeco). Para melhor compreensão de 

como o documentário atua no meio rádio, Ferraretto (2001, p. 57) explica: 

 
O documentário radiofônico aborda um determinado tema em 

profundidade. Baseia-se em uma pesquisa de dados e de arquivos sonoros, 

reconstituindo ou analisando um fato importante. Inclui, ainda, recursos de 

sonoplastia, envolvendo montagens e a elaboração de um roteiro prévio. 

(FERRARETTO, 2001, p. 57). 

 

O autor McLeish (2011, p. 192) esclarece que, além disso, o documentário em rádio 

faz pouco uso de trilhas sonoras, mas que "um verso de uma canção popular às vezes pode 

ajudar na criação de uma perspectiva histórica correta". Sendo assim, o radiodocumentário 

utiliza de elementos sonoros para documentar a história da Cooperativa em questão para 

apresentá-la, além de inserir a ação dos moradores envolvidos no contexto de Bauru. Em 

2014, a cidade tinha 364.562 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Esse grupamento produz cerca de oito mil toneladas de lixo 

por mês, dos quais apenas 2,5% são reciclados, segundo dados da Empresa Municipal de 

Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb)
7
 do fim do ano de 2013. Em relação 

ao lixo produzido na cidade, destaca-se, ainda, o fato de que nem todos os bairros contam 

com a coleta seletiva, presente em apenas 80% da cidade. 

Dentro da cidade há vários bairros periféricos, entre eles o Ferradura Mirim, área 

que passou a ser ocupada desde a década de 1980. No local, já existem casas de alvenaria, 

mas a predominância ainda é de barracos. A maioria das ruas é de terra, o que dificulta a 

vida dos moradores, que precisam utilizar os mais diversos tipos de transporte.   

No Ferradura Mirim moram cerca de 600 famílias, formadas na sua maioria por 

adultos e jovens, empregados em trabalhos de pouca ou nenhuma qualificação por não 

                                                 
7
 Criada em 1979,  a Emdurb realiza trabalho em equipe, planejando visando planejamento e, principalmente, 

respeito ao meio ambiente e ao cidadão. www.emdurb.com.br 
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possuírem qualificação profissional. Marques (2014) destaca esse cenário como sendo um 

dos fatores que aumentam a probabilidade de uma vida ligada à marginalidade e outros 

problemas sociais. "O quadro de marginalidade social a que estão submetidos constitui-se 

em um dos fatores que geram alcoolismo, tráfico e consumo de drogas, violência, 

prostituição e demais decorrências típicas da precariedade de vida dessas famílias." 

(MARQUES, 2009, p. 10).  

Foi em meio a esse cenário que nasceu a Coopeco, com a finalidade de melhorar tal 

contexto tanto no aspecto financeiro quanto social. A Cooperativa existe desde 25 de 

outubro de 2013 e já ajudou a retirar mais de 80 toneladas de material reciclável que seriam 

depositados nos aterros. O organismo conta com 20 cooperados, em sua maioria moradores 

do bairro. Alguns dos moradores trabalhavam de forma autônoma, outros não tinham 

emprego e encontraram na cooperativa uma nova oportunidade de obter uma renda mensal.  

  

2. OBJETIVO 

 

O objetivo deste radiodocumentário é levar informação à população bauruense sobre 

a Coopeco e o trabalho desempenhado pelas pessoas nela inseridos, tanto no âmbito do 

bairro, com a abertura de novos empregos, quanto para a população de um modo geral, com 

a reciclagem de materiais que antes iriam para o aterro da cidade de Bauru. A história 

baseia-se na iniciativa da Associação de Moradores do Bairro Ferradura Mirim, 

organizadora de tal projeto. Entende-se que seu caráter mobilizador pode fazer a diferença 

quando aliada à organização, mudando a vida dos moradores que conseguiram uma 

oportunidade de trabalho, assim como aqueles que residem nos arredores e que agora 

usufruem de uma vida mais tranquila. Por isso, mostra-se de suma importância mostrar 

também documentar quais melhorias no bairro foram resultantes da abertura da Coopeco, 

como a vinda de asfalto para determinadas ruas. Nesse sentido, o radiodocumentário 

“Coopeco - Reciclando Vidas” pretende levar informação ao ouvinte, por meio de uma 

angulação pouco explorada sobre o tema: um roteiro baseado na narrativa sobre a vivência 

dos moradores do bairro e dos cooperados. 

 

3. JUSTIFICATIVA 
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Ao focalizar a história da Coopeco e seu impacto sobre o bairro Ferradura Mirim e 

sobre o município de Bauru, o radiodocumentário traz algo interessante e verídico de forma 

aprofundada, com enfoque para a função social da cooperativa e seu poder transformador a 

partir da mobilização social. 

Outro ponto importante a ser discutido é a necessidade de separação do material 

reciclável nas casas, antes de o lixo ir para o aterro, o que facilita o trabalho dos 

funcionários que recolhem esse material. É relevante, tanto para o meio ambiente quanto 

para os profissionais, que se discuta a respeito dessa questão.  

Com a abordagem do tema por meio de experiências vividas por aqueles que retiram 

da reciclagem seu ganho mensal, fomenta-se o debate a respeito do tema sob a ótica da 

vivência de uma cooperativa que nasceu em um bairro sem perspectiva de melhoria social. 

Além disso, a organização da população e da associação de moradores do Ferradura Mirim 

possibilitou a criação de algo novo para os que habitam as imediações, gerando, assim, 

trabalho remunerado.  

Entende-se que a veiculação sobre essa mobilização pode servir de exemplo para 

novos projetos, assim como para despertar o interesse de outras pessoas em ajudar e 

melhorar questões que incomodam o bairro. O modo de implantação e de trabalho da 

população do Ferradura Mirim é o diferencial em relação às outras cooperativas instaladas 

atualmente na cidade. 

A escolha do meio rádio se dá por conta de suas características e da possibilidade de 

atingir diversos tipos de público, entre eles aqueles com menor instrução. Levando em 

conta o baixo custo e a abrangência do rádio, sendo um dos veículos mais populares e 

presente nos lares brasileiros atualmente, visa-se alcançar o maior número possível de 

pessoas para que tenham conscientização e reconheçam o valor das mudanças propiciadas 

ao bairro Ferradura Mirim devido à criação da cooperativa Coopeco. 

 

4. MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 

Para a elaboração do documentário radiofônico foi utilizada a técnica de 

documentação indireta, por meio de pesquisa bibliográfica sobre o rádio, sua história, 

características e técnicas, além de buscar compreender o formato radiodocumentário e a 

forma como um roteiro para o meio radiofônico é produzido e conduzido, respeitando as 

especificidades do meio. Para elucidar a respeito do meio rádio, destacam-se os autores: 
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Calabre (2002), McLeish (1999), Ferraretto (2011) e Zucoloto (2012). O autor Marques 

(2009) é outra referência utilizada, no caso, para se abordar o bairro Ferradura Mirim, pois 

é de suma importância conhecer a história desse bairro periférico a fim de produzir um 

documentário que consiga compreender e, acima de tudo, passar aos ouvintes a essência 

dessa comunidade e os desafios enfrentados por ela.   

Também houve o amparo através de documentação direta por meio de entrevistas, 

essas que foram realizadas com os idealizadores, fundadores e administradores da 

cooperativa, além das informações com os trabalhadores e com a população do bairro. Essa 

prática auxiliou a produção ao permitir a compreensão sobre o desenvolvimento da 

cooperativa, no entendimento da relação entre funcionários e as ambições diante do 

trabalho, as metas que a cooperativa pretende alcançar, as mudanças que ocorreram na 

região e as histórias dos moradores e cooperados.  

Foram procurados, também, profissionais para falar sobre a importância da 

cooperativa, suas características, benefícios, professores sociólogos e profissionais do poder 

público de Bauru e de outros serviços, como a Emdurb, responsável pelas questões relativas 

ao lixo produzido na cidade. A partir desses processos pode-se chegar ao roteiro de não 

ficção, visto que a ideia é se aproximar o máximo possível da realidade, e, mais adiante, ao 

produto final.  

 

5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO  

 

O produto resultante deste trabalho consiste em um documentário radiofônico que 

tem como tema a Cooperativa Ecologicamente Correta de Materiais Recicláveis de Bauru 

(Coopeco), instalada no Ferradura Mirim, bairro periférico da cidade de Bauru.  

A cooperativa nasceu no final de 2013 a partir da iniciativa da associação de 

moradores do bairro, que se organizou para garantir a mudança na realidade da população 

que habita a região. Com isso, a angulação escolhida se dá a partir das vozes das pessoas 

que estão intrinsecamente ligadas à história da cooperativa, assim como dos moradores que 

sentiram o reflexo do trabalho desempenhado para a abertura do projeto no bairro.  

Para abordar o tema, é feita uma contextualização sobre o bairro Ferradura Mirim, 

mostrando a importância de tal projeto para a vida das pessoas que estão nos arredores. 

Situa-se a história também sobre a população predominante, relativo à vida que levam e 

como é o aspecto espacial e físico do bairro. O recurso é importante para que o ouvinte se 
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sinta parte integrante do contexto em que está instalada a cooperativa.  Torna-se necessário, 

também, deixar claro a função de uma cooperativa no espaço em que atua, mostrando suas 

finalidades e suas competências além do olhar mercadológico, abordando a questão 

antropológica acerca dessa questão. Sobre esse aspecto, são reiteradas as observações do 

professor Silvio Mota Maximino
8
, que coloca a importância da organização em diversos 

aspectos: sob a ótica humana, financeira e social.  Após a contextualização, é apresentada a 

história da Coopeco. Para isso, foram entrevistados os membros da associação de 

moradores, idealizadores da iniciativa, que podem contribuir para esclarecer questões e 

mostrar como foi instalado esse projeto. 

Abordando outras questões, como os benefícios proporcionados para a cidade, os 

passos para instalação de uma cooperativa, foram entrevistados servidores de órgãos 

municipais, como a Emdurb, que é quem destina o material reciclável para a Coopeco. Em 

relação ao meio ambiente, o professor de Engenharia de Produção da Universidade Sagrado 

Coração (USC), Eduardo José Pereira Martin, ligado diretamente à Coopeco por meio do 

projeto de extensão Economia Solidária das Cooperativas, pontuou a importância do projeto 

sob a perspectiva ambiental.  

Os moradores do bairro contribuíram e ganharam voz no documentário radiofônico 

declarando como a iniciativa mudou a vida de quem mora no local, mesmo daqueles que 

não são empregados no projeto. Os cooperados também contam como se dá a rotina, quais 

as perspectivas e como lidam com o trabalho cansativo. O que fica claro por meio dos 

depoimentos dos trabalhadores é a melhoria que estão galgando, uma vez que a maioria 

deles não possuía trabalho com renda mensal e hoje gozam de mais direitos, incluindo uma 

cesta básica entregue pela Secretaria do Bem Estar Social de Bauru (SEBES).  

Apesar de encontrarmos vozes de pessoas que não são da comunidade, esses são 

pontos de vista complementares na narrativa, que tem como principal objetivo mostrar a 

visão de quem vive nessa realidade e pode contar como a atitude de uma associação de 

moradores começou a construir uma nova realidade. Busca-se, dessa forma, um “olhar de 

dentro para fora”, procurando entender o projeto em sua essência e bases. Para garantir esse 

olhar interno, além das vozes dos moradores, as produtoras do documentário estiveram em 

contato com a realidade da cooperativa, estando presente durante alguns dias para 

acompanhar o trabalho de quem separa recicláveis. Isso se tornou importante para garantir 

que os entrevistados se sentissem à vontade para compartilhar suas histórias, que, na 

                                                 
8
 Professor da disciplina de Antropologia da Universidade Sagrado Coração, Bauru, SP. 
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maioria das vezes, são difíceis de serem explicadas a estranhos. Outros ainda lidaram com a 

timidez na hora de contar como encaram esse trabalho, uma vez que não é bem visto por 

parte da sociedade, que menospreza o esforço desses que retiram seu sustento a partir do 

que alguns jogam no lixo. 

Os elementos usados para compor musicalmente o documentário radiofônico 

procuram atrair o ouvinte e acompanhar a essência da mudança no bairro. As nuances de 

“antes e depois” também ficam claras na utilização do recurso silêncio-som, muito presente 

no meio radiofônico, a fim de demonstrar a diferença entre os contrapontos. Outros sons 

buscaram captar o cotidiano do trabalhado na Coopeco, das ruas do bairro e dos materiais 

recicláveis, o que torna o produto mais verossímil o possível. A intenção é transportar o 

ouvinte para a realidade da cooperativa, informando e trazendo um novo olhar acerca do 

assunto. 

6. CONSIDERAÇÕES 

O documentário radiofônico “Coopeco: Reciclando vidas” traz a possibilidade de 

dar voz aos moradores da periferia que, na maioria das vezes, são esquecidos e 

marginalizados dentro da sociedade ou somente são procurados para falar a respeito das 

mazelas presentes no ambiente em que vivem. Ao produzir o roteiro, reconhecemos que a 

realidade documentada ainda exige melhoras, mas é preciso evidenciar claramente o ganho 

que a iniciativa de um grupo de pessoas agregou para um todo ainda maior, afinal, não 

foram somente os moradores que colheram os benefícios da implantação da Coopeco, mas a 

população bauruense de um modo geral, já que a coleta seletiva e a capacidade do aterro 

sanitário de Bauru são pautas presentes com frequência na mídia regional.  

Avalia-se que documentário produzido fomenta a discussão sobre as obrigações do 

poder público e o poder da mobilização social, cujas iniciativas partem de pessoas comuns 

que necessitam de mudanças e encontram oportunidades no próprio contexto em que vivem. 

Buscou-se familiarizar o ouvinte ao tema, aparentemente distante de sua realidade, por 

meio da humanização e da busca por personagens que pudessem agregar informações 

pertinentes à narrativa.  

A escolha do meio radiofônico é um dos diferenciais por tratar o tema dentro das 

características desse veículo de comunicação. Entre elas, a possibilidade de transportar o 

ouvinte para a realidade do bairro Ferradura Mirim, tornada possível por conta dos sons 

usados, das escolhas sonoplásticas, dos ruídos, entre outros. A viagem criativa a que o 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXII Prêmio Expocom 2015 – Exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação 

 
 

 9 

ouvinte está exposto é possível somente no rádio, onde ele imerge no que está ouvindo, 

criando imagens e situações por conta própria. Esse é também o diferencial do produto, 

uma vez que a história dessa cooperativa não havia sido documentada através dos recursos 

do rádio, muito menos em um radiodocumentário. 

Além disso, várias questões éticas foram colocadas à prova durante a produção do 

roteiro, afinal, lidamos com pessoas e suas histórias. Já no âmbito da disciplina Laboratório 

de Jornalismo Radiofônico II, do Curso de Jornalismo da USC, para a qual o produto foi 

desenvolvido, entrar em contato com essa realidade possibilitou grandes ganhos pessoais 

para as pesquisadoras. Olhar para outro contexto e lidar com pessoas com mais diversas 

histórias de superação - como dito no documentário, os trabalhadores, em sua maioria, não 

tiveram uma vida fácil em decorrência de vários fatos – acrescentou experiências pessoas 

de maneira positiva. Lidar com pessoas humildes, tímidas e conseguir que elas abrissem 

suas casas para conversar sob a mira de um gravador também exigiu o uso de várias 

técnicas de entrevista e contato com as fontes. Houve, além disso, o ganho em relação à 

práxis jornalística a partir do momento em que foram utilizadas pesquisas, livros e autores 

que auxiliaram na elaboração do roteiro e, mais tarde, do documentário radiofônico em si. 

Houve contato com a apuração dos fatos, uma vez que o bairro e o projeto Coopeco eram 

desconhecidos para as pesquisadoras, a possibilidade de entender o fato, suas motivações e 

consequências e a possibilidade de aprender a transmitir o conteúdo por meio de uma 

linguagem adequada para o meio radiofônico e formato proposto. 
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