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Prefaciar este livro me trouxe lembranças de pessoas simples do povo e de momentos 
especiais que vivemos no mandato do presidente Lula. Acredito que nunca houve 
um presidente tão avesso a protocolos quanto ele.

Quando se tratava de ouvir gente do povo falando com o coração das 
dificuldades vividas, ninguém conseguia dissuadi-lo de realizar a parte mais 
importante do seu trabalho. Conhecer a realidade da população, suas necessidades, 
dava a ele a certeza do caminho a seguir para promover as mudanças.

Embora eu não deixe de reconhecer o quanto ainda há a ser feito, hoje é 
possível perceber que avançamos bastante durante esses anos. E não me refiro 
apenas aos 40 milhões de pessoas que foram alçadas para fora da linha da pobreza 
pelas políticas públicas, mas a todo um trabalho de gestão, um conjunto de ações 
que permitiram elevar a autoestima dos trabalhadores.

A publicação, que resgata detalhes da trajetória de luta e as suas várias 
conquistas, ora traduzidas em leis, ora em programas e projetos, revela também 
a procedência do trabalho de conscientização dos catadores sobre a importância 
da organização para a categoria. A valorização da função – que deu autonomia a 
esses trabalhadores – é um ato da gestão do presidente Lula.

Esse foi seu maior legado àqueles que vivem todos os tipos de privação. 
Trabalham nas ruas, de sol a sol, separando latas, papelão, embalagens plásticas 
e qualquer material que reúna algum valor do resto dos resíduos que a sociedade 
descarta. E, depois do dia exaustivo, muitos deles ainda se abrigam sob viadutos, ou 
qualquer recanto da cidade que ofereça algum refúgio, mesmo que sem segurança, 
higiene ou conforto.

Os registros impressos nas próximas páginas representam um divisor de 
águas na trajetória dos trabalhadores que coletam recicláveis. O leitor conhecerá 
os inaceitáveis paradoxos que rondam a vida dos catadores e o processo de extinção 
do ostracismo social e político a que foram submetidos por anos.

1. Presidente do Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (Sesi).

Cap_Prefacio_Catadores.indd   13 15/03/2016   10:32:27



14 Catadores de Materiais Recicláveis: um encontro nacional

Não há dúvida de que o encontro realizado em 2014, com o apoio da  
Secretaria-Geral da Presidência da República, sob o título Encontro Nacional 
Conhecimento e Tecnologia: Inclusão Socioeconômica de Catadores(as) de 
Materiais Recicláveis, contribuiu para que esta publicação trouxesse um rico 
leque de proposições sobre o tema. A troca de saberes e a abordagem aprofundada 
sobre os fatores que envolvem o universo dos catadores proporcionam amplo 
aprendizado ao leitor.

Recentemente, o posicionamento do papa Francisco em relação à organização 
dos catadores em cooperativas, durante o II Encontro Mundial dos Movimentos 
Populares, realizado na Bolívia, causou grata surpresa aos que vivenciaram, aqui 
no país, o processo de conscientização desses trabalhadores:

conheci de perto várias experiências, em que os trabalhadores unidos em cooperativas 
e em outras formas de organização comunitária conseguiram criar trabalho onde só 
havia sobras da economia idólatra. (...) As cooperativas de catadores de papelão são 
exemplos desta economia popular que surge da exclusão e que pouco a pouco, com 
esforço e paciência, adota formas solidárias que a dignificam. E quão diferente é isto 
do fato de os descartados pelo mercado formal serem explorados como escravos!

A postura do então presidente, empenhado em contribuir com as mudanças, 
exigiu disposição para ouvir e ensinar, e sensibilidade para apontar elementos de 
valorização. Assim, a confiança se estabeleceu e uma via de mão dupla foi construída.

A forma de agir do governante conseguiu, em um país de dimensões 
continentais e condições sociais tão desiguais, transformar, pessoas quase invisíveis 
em cidadãos.

O apoio significativo do presidente Lula desencadeou um processo de elevação 
da autoestima, o que levou esses trabalhadores a se tornarem protagonistas do 
processo de luta. Esse trabalho construtivo teve a participação da Secretaria-Geral da 
Presidência da República, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), da Fundação Banco do  
Brasil (FBB) e de importantes parceiros, como os funcionários do programa Cataforte.

Como disse o Santo Padre – e suas proposições se alinham às políticas 
públicas do governo Lula –, quando o Estado e as organizações sociais assumem 
juntos a missão trabalho, teto e terra, ativam-se os princípios de solidariedade e 
subsidiariedade que permitem construir o bem comum numa democracia plena 
e participativa.

É necessário determinação para a continuidade de uma linha política dirigida 
ao social, ao meio ambiente e à qualidade de vida. Esta publicação, que abre espaço 
para o debate, tem muito a contribuir.
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