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 A metodologia da moderação parte de um princípio simples: todas as pessoas têm algo a 

contribuir com suas idéias, posições e opiniões  

Capacitação no âmbito de uma rede em que atuam atores plurais, como é o Fórum Lixo e 

Cidadania, significa processos coletivos de construção de objetivos comuns, metas, 

modelos/sistemas voltados para a gestão de resíduos com sustentabilidade ambiental, 

cidadania, mudanças de atitudes e valores. O compartilhamento de visões, de experiências, 

competências, saberes técnicos e culturais resulta em formulação de propostas de políticas 

públicas e na formação coletiva dos atores sociais em diversas dimensões do tema.  

 

Esta visão de construção tendo como base a articulação de atores plurais – representantes de 

governo, de ONGs, de instituições de pesquisa, do segmento organizado dos catadores, 

Ministério Público etc – foi um marco da iniciativa de UNICEF de criação do Programa Nacional 

Lixo e Cidadania e da Campanha Criança no Lixo nunca mais, em 1998. Em São Paulo, 

inspirados no sucesso destas iniciativas, cria-se, em 2000, o Fórum Lixo e Cidadania da Cidade 

de São Paulo, que tem como prática predominantemente a valorização do que cada ator social 

e pessoa tem para contribuir na perspectiva da afirmação do interesse público voltado para o 

resgate da cidadania dos catadores e catadoras, na afirmação de seus direitos enquanto 

indivíduos, cidadãos e cidadãs e trabalhadores de um setor-chave para a sustentabilidade 

ambiental, econômica, educativa, cultural e social na cidade.  

 

O exercício constante do que cada instituição e pessoa tem a dizer para a construção de um 

projeto comum de gestão sustentável de resíduos sólidos em São Paulo é um dos maiores 

resultados de processo produzidos nesta rede. E um dos instrumentos que mais favoreceram a 

construção coletiva de soluções para os problemas desta área na cidade foi a utilização da 

metodologia da moderação.  

 

Esta é uma metodologia relativamente nova que parte de um princípio simples: todos e todas 

as pessoas têm algo a contribuir com suas idéias, posições e opiniões. Ou seja, o respeito às 

diferenças é fundamental, bem como a busca de núcleos de convergência e aprofundamento 

do debate das divergências. Além disso, nesta metodologia as idéias de cada pessoa têm igual 

peso, importância e valor, seja qual for o cargo que ocupe ou seu nível escolar, desde que 

esteja ali para a construção do interesse público, de uma nova ética, para a afirmação de 

valores voltados para a preservação ambiental, para o reconhecimento do valor do trabalho 

dos catadores e seu direito a um trabalho digno, para a valorização da participação da 

sociedade e evidentemente para exigir a responsabilização do governo de forma a promover 



recursos necessários para a consecução de um projeto de gestão de resíduos sustentável.  

 

Pode-se destacar seis grandes processos de construção coletiva e, portanto, como momentos 

de capacitação em rede:  

 

1. A formulação da Plataforma Lixo e Cidadania para São Paulo e a própria criação do Fórum 

Lixo e Cidadania, em 2000;  

 

2. A construção e realização de Ato Público de compromisso dos candidatos ao governo de São 

Paulo, em 2000;  

 

3. A elaboração de um Plano de Ações para estruturação de sistema de gestão de resíduos 

pautados nos 3 Rs, em 2001;  

 

4. A formulação da Plataforma de Educação Socioambiental do  

Programa Coleta Seletiva Solidária, em 2002;  

 

5. A elaboração da Carta Compromisso Gestão Sustentável de Resíduos Sólidos para São Paulo; 

em 2004.  

 

6. E a formulação de propostas para a Política Nacional de Resíduos Sólidos entre 2002 e 

2005.  

 

Estes são momentos dão destaque ao trabalho árduo de reunir dezenas de vezes em reuniões 

difíceis e trabalhosas, com muitos conflitos, angústias, mas que também situações de 

encontros de idéias, vontades, de um desejo enorme de seguir em frente na afirmação de uma 

nova utopia.  

 

Participaram destas construções entre 50 a 100 instituições, atores coletivos que atuam 

fortemente na transformação da concepção de gestão de resíduos. Cabe salientar que no 

âmbito do Fórum Lixo e Cidadania a abordagem não é pelo ângulo do tratamento de lixo, 

destinação para aterros sanitários ou para incineradores, ou seja, pela dimensão estritamente 

técnica da gestão dos resíduos. O que os participantes do Fórum se preocupam em construir é 

uma visão de tecnologia social, ambiental, cultural, de geração de trabalho e renda, de 

economia solidária.  

 

Por fim, um último aspecto a ser destacado como parte do processo de capacitação coletiva, 

refere-se às negociações que se estabeleceram junto ao governo e às empresas. Quanto a 

estas últimas, o Fórum Lixo e Cidadania junto com o Movimento Nacional/Municipal dos 

Catadores de Recicláveis iniciou um diálogo com alguns setores da indústria de reciclagem na 

perspectiva da responsabilidade social empresarial, e este tem sido igualmente uma 

oportunidade de intensa aprendizagem de como avançar na esfera dos negócios socialmente 

sustentáveis, que efetivamente promovam a melhoria das condições de trabalho e vida dos 

catadores. Espera-se do setor privado, mais amplamente, que ele venha a convergir e 

potencializar as iniciativas da sociedade civil e do poder público, que avance para além de 



ações pontuais de apoio aos projetos nesta área e venha a traçar uma linha de ação que 

efetivamente contribua para distribuição de renda e conservação dos bens coletivos 

planetários.  

 

Quanto às negociações com o governo, o Fórum Lixo e Cidadania identifica um enorme 

desafio, pois ainda é muito incipiente o exercício da governança, ou do que também se chama 

gestão compartilhada, ou ainda co-gestão, em que sociedade e governo sentam-se juntos para 

estabelecer as diretrizes de um sistema de gestão pública. No caso de São Paulo, a experiência 

de governança resultou no Programa Coleta Seletiva Solidária, em que dezenas de 

organizações de catadores foram mobilizadas e construíram junto com a Prefeitura entre 2001 

e 2004 um modelo de coleta seletiva com inclusão dos catadores organizados. Cerca de 700 

catadores estão hoje trabalhando em quinze cooperativas no equipamento público chamado 

de centrais de triagem. Mas, este resultado é avaliado pelo membros do Fórum como 

insuficiente, visto que outros 2000 catadores estão organizados e trabalham com inúmeras 

dificuldades fora do sistema público. E cerca de 20.000 catadores de rua, encontram sem 

nenhuma forma de organização, sobrevivendo de forma bastante precária, sujeitos a toda 

sorte de exploração. Neste plano, Fóruns e Movimento Social ainda temos muito a aprender, 

mas foi disparado o processo de governança e não mais é possível voltar atrás. Pode sim que 

haja retrocessos no que foi construído ou que avance mais lentamente o processo de 

ampliação e requalificação do que foi realizado nos últimos anos, mas o aprendizado de que é 

viável construir as soluções para cidade com participação da sociedade e com diversidade de 

visões, isto jamais vai se perder!  

 

* Texto adaptado de palestra realizada no Seminário Regional de Resíduos Sólidos, em São 

Paulo, dia 30 de maio de 2005. 


