
Discussão: A escolha pelo jornal Pioneiro se
justifica por este ser o maior veículo de mídia
impressa da serra gaúcha, enquanto o período
pesquisado denota pertinência por compreender
notícias anteriores e posteriores à promulgação da
Política Nacional de Resíduos Sólidos, no ano de
2010. Assim, as informações buscadas propiciam a
discussão sobre os ganhos e as limitações das
políticas de resíduos sólidos no que se refere ao
aumento do ciclo de utilidade dos bens reciclados e,
principalmente, quanto ao desenvolvimento
socioeconômico dos Catadores de Resíduos,
trabalhadores responsáveis por essa tarefa.

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas e Sociais –NEPPPS
Catadores de Resíduos de “papeleiros” a protetores ambientais – CRPPA

Introdução: A partir do projeto de pesquisa
Catadores de Resíduos de “papeleiros” a
protetores ambientais, o NEPPPS realizou a
coleta de dados qualitativos, a fim de identificar
as principais demandas dos Catadores de
Resíduos de Caxias do Sul, em vias de subsidiar
políticas públicas que fomentem esse setor
econômico e contribuam para a melhoria da
qualidade ambiental da cidade. Neste contexto,
este trabalho visa identificar as principais
reivindicações expostas no jornal Pioneiro, no
período compreendido entre 01 de janeiro de
2007 a 17 de setembro de 2017, e quantificá-las,
com o intuito de estabelecer diretrizes para
futuros planos de ação.

Metodologia: Consiste na quantificação dos
temas abordados pelas notícias do Jornal
Pioneiro que dispusessem sobre Catadores de
Resíduos ou resíduos sólidos. Para tal, as
incidências foram generalizadas em nove
categorias, expostas a seguir, conferindo uma
incidência por aparição. Logo, a quantificação
das incidências não coincide com o número de
notícias encontradas, tendo em vista o padrão
de abordagem do jornal Pioneiro. Por fim, cada
categoria é uma generalização de notícias de
uma temática específica, como por exemplo,
“política de reciclagem” refere-se a
investimentos públicos e privados; ao programa
catador legal; e a legislações sobre a matéria.

Conclusões: O principal enfoque jornalístico é
compreendido pela categoria “política de
reciclagem”, fato que chama atenção dada a alta
incidência dessas notícias a partir de 2013,
chegando ao ápice em 2015, com 7 aparições. Isso
encobre as dificuldades alimentares e de
remuneração que antes da implementação das
políticas municipais eram o foco das abordagens.

Resultados: Conforme ilustrado pelo gráfico ao
lado, dentre as 139 incidências categorizadas, os
principais temas noticiados dizem respeito a
política de reciclagem e a remuneração dos
catadores, com 28 e 19 aparições, respectivamente.
Antes da PNRS a “alimentação” dos catadores era o
principal tema noticiado. Depois desse marco, a
“política de reciclagem” preponderou.
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