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Quais são as possibilidades existentes de transformação do lixo? Quais as 
respostas que a cidade pode dar aos sonhos de conquista da cidadania plena daqueles 
que vivem dos resquícios, das sobras do nosso consumismo voraz? Essas foram algumas 
das questões que animaram as lutas em torno do lixo e da cidadania que culminou na 
fundação do Movimento Nacional Lixo e Cidadania há15 anos atrás.

O “Primeiro Congresso Nacional de Catadores” e a “Primeira Marcha da População de Rua” 
de 04 a 06 de junho de 2001 em Brasília foi o marco que institucionalizou a criação do 
MNCR. Os esforços de organização dos catadores remonta ao processo de criação das 
primeiras organizações de catadores no sudeste e sul do Brasil tais como a Coopamare 
(SP), a Asmare (BH) e as FARRGS (RS) no fim da década de 1980 – algumas dessas 
organizações resultando do trabalho sócio-pedagógico da Organização de Auxílio Fraterno 
(OAF) e da Pastoral de Rua. Desde o seu nascedouro o movimento dos catadores teve uma 
vocação para a solidariedade tendo uma ligação muito orgânica com os movimentos da 
população de rua.

A década de 1990 é marcada pela realização de reuniões nacionais preparatórias - tais 
como o “Primeiro Encontro de Organizações Populares de Catadores e Materiais 
Reaproveitáveis em Santos (maio de 1992), a Primeira Reunião Nacional de Catadores em 
Belo Horizonte (Novembro 1999), entre outras - que foram chave no processo que 
futuramente levou à fundação do MNCR. As primeiras parcerias com governos populares 
como os de Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo na década de 1990 foram exemplos 
demonstrativos de incidência em políticas públicas de resíduos sólidos que também 
contribuiu para trazer visibilidade ao segmento. O grande apoio do Fórum Nacional Lixo e 
Cidadania (FNLC) que desde seu início em 1998 criou condições para o estabelecimento de 
convênios de suporte ao processo de estruturação política do MNCR que propiciou a 
capacitação de lideranças em várias regiões do país.

Desde sua criação em 2001 o MNCR atuou em fóruns participativos e comitês  tanto nos 
planos nacional e sub-nacional, quanto local; participou de ações diretas em torno de 
suas grandes demandas; teve um protagonismo junto com outros movimentos nacionais 
do continente latino-americano na criação da Rede Latino-Americana de Catadores 
(Redlacre) com os primeiro e segundo encontros internacionais fundantes da RedeLacre 
em Caxias do Sul (2003) e Sao Leopoldo (2005); fez militância sócio-cultural (os Festivais 
Lixo e Cidadania em Minas durante mais de 10 anos é um dos muitos exemplos); mobilizou 
sua categoria em eventos nacionais (tais como a Expocatador), atuou em solidariedade 
com o movimento de organização de catadores em outras partes do mundo, da Índia até a 
França e África do Sul; participou de inúmeros debates chaves mundiais (tais como os de 
mudanças climáticas assim como o da organização Internacional do Trabalho em 2013); 
organizou, em várias partes do país,  encontros de mulheres catadoras para discussão das 
questões de gênero, entre outros momentos chaves. 

Nesse momento onde há tanto a celebrar nos unimos ao coro para desejar “Feliz 
Aniversário MNCR” - estamos felizes e agradecidos como membros da WIEGO de haver sido 
parte de alguns desses momentos históricos. Esperamos fazer mais história juntos pois os 
desafios do presente e do futuro requer a voz unida e forte dos catador@s brasileiros.
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