
APRESENTAÇÃO

Nos últimos anos, o Ipea tem promovido diversas pesquisas sobre a situação social 
de catadores de material reciclável. Este livro dá um passo adiante, oferecendo bases 
para o amadurecimento das políticas públicas relacionadas à reciclagem, tratando 
particularmente dos entraves ao avanço desta prática no Brasil.

A participação do Ipea no Encontro Nacional Conhecimento e Tecnologia: Inclusão 
Socioeconômica de Catadores de Materiais Recicláveis, que precedeu o livro, não seria 
possível sem nossa antiga parceria com o Comitê Interministerial para Inclusão Social e 
Econômica dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis (Ciisc), órgão da atual 
Secretaria de Governo da Presidência da República; a Secretaria Nacional de Economia 
Solidária (Senaes), do atual Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência Social 
(MTPS); a Universidade de Brasília (UnB); e o Movimento Nacional dos Catadores de 
Materiais Recicláveis (MNCR). Este histórico de colaboração foi de grande relevância, 
uma vez que nos possibilitou  conhecer mais as dificuldades, as demandas e as vitórias de 
um grupo de trabalhadoras e trabalhadores que ressignificam cotidianamente a produção 
e o consumo. O avanço no conhecimento a respeito do trabalho dos catadores de material 
reciclável se deu especialmente a partir do acompanhamento das  ações desenvolvidas 
pelo poder público federal e municipal, por meio do programa Cataforte.

Não obstante, o fato mais marcante na aproximação do Ipea ao tema foi a  
interação com as catadoras e os catadores, ou seja, os sujeitos da reciclagem popular. 
Foi por meio de suas narrativas que passamos a compreender as nuanças de uma 
atividade que surgiu à margem, nos lixões e nas ruas, mas hoje merece destaque nos 
centros de decisão do país. O desenvolvimento do Brasil como sociedade capitalista 
avançada não ocorrerá sem que a catação seja reconhecida por seu valor para a 
dinamização e a sustentabilidade da produção, a promoção do consumo consciente, e  
a constituição de novos modos de vida urbana, marcados pelo respeito ao meio ambiente.

A partir do envolvimento do Ipea no encontro e das pesquisas outrora 
desenvolvidas, este livro é um meio para que os agentes envolvidos com a reciclagem 
no Brasil a partir de diferentes posições sociais possam apresentar suas ideias e histórias. 
Esperamos que tais registros inspirem novos sentidos para a atuação do poder público, 
bem como potencializem a longa batalha das catadoras e dos catadores por uma 
inserção mais digna em nossa estrutura social.

Uma ótima leitura!

Jessé Souza
Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
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