
 
 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

DIRETORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

MESTRADO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

 

 

 

ADRIANA CRISTINA ALVES DO AMARAL 

 

 

 

 

 

O JORNALISMO SINDICAL NO ENFRENTAMENTO DA REFORMA 

TRABALHISTA DE 2017:  

UMA ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS JORNAIS SINDICAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Bernardo do Campo 

2020 



 
 

ADRIANA CRISTINA ALVES DO AMARAL 

 

 

 

 

 

O JORNALISMO SINDICAL NO ENFRENTAMENTO DA REFORMA 

TRABALHISTA DE 2017:  

UMA ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS JORNAIS SINDICAIS 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Comunicação Social, Curso de 

Mestrado, da Universidade Metodista de São Paulo, 

como requisito parcial para a obtenção do título de 

mestre. 

Orientadora: Profª Dra. Camila Escudero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Bernardo do Campo 

2020 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Am13j Amaral, Adriana Cristina Alves do 

      O jornalismo sindical no enfrentamento da reforma trabalhista de 

2017: uma análise de conteúdo dos jornais sindicais / Adriana 

Cristina Alves do Amaral. 2020. 

      128 p. 

 

      Dissertação (Mestrado em Comunicação Social) --Diretoria de 

Pós-Graduação e Pesquisa da Universidade Metodista de São Paulo, 

São Bernardo do Campo, 2020.               

      Orientação de: Camila Escudero. 

 

      1. Jornalismo sindical  2. Folha Bancária (Jornal) – Análise de 

conteúdo  3. Voz Comerciária (Jornal) – Análise de conteúdo  4. O 

Metalúrgico (Jornal) – Análise de conteúdo  5. Reforma trabalhista  I. 

Título. 

CDD 302.2 

 

  



 
 

A dissertação de mestrado intitulada: O JORNALISMO SINDICAL NO ENFRENTAMENTO 

DA REFORMA TRABALHISTA DE 2017: UMA ANÁLISE DE CONTEÚDO DOS 

JORNAIS SINDICAIS, elaborada por ADRIANA CRISTINA ALVES DO AMARAL, foi 

apresentada e aprovada em 30 de outubro de 2020, perante banca examinadora composta por 

Profª Dra. Camila Escudero (Presidente/UMESP), Prof. Dr. Luiz Alberto Beserra de Farias 

(Titular/UMESP e ECA-USP) e Prof. Dr. Luciano Victor Barros Maluly (Titular/ ECA-USP). 
 

 

 

  __________________________________________ 

Profª Dra. Camila Escudero 

Orientadora e Presidente da Banca Examinadora 

 

________________________________________ 

Profº Dr. Vander Casaqui 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

 

 

 

Programa: Pós-Graduação em Comunicação 

Área de Concentração: Processos Comunicacionais 

Linha de Pesquisa: Comunicação Comunitária, Territórios de Cidadania e Desenvolvimento 

Social 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àqueles que me inspiraram: 

 

Meu pai, seu Ivan, que ensinou-me que o trabalhador 

tem de ser valorizado e todo o trabalho remunerado;  

 

Ao presidente Luis Inácio Lula da Silva, por mostrar-

me que a troca dialógica também se faz na luta pelo 

trabalho decente;  

 

À varredora Maria, representando os 120 mil 

trabalhadores do segmento de limpeza, asseio e 

conservação e áreas verdes da cidade de São Paulo, 

que um dia eu tive a honra de representar como 

jornalista sindical;  

 

E ao professor-doutor Roberto Joaquim de Oliveira, 

por mostrar a mim mesma que o meu trabalho era 

importante e merecia ser registrado. 

 

  



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

À Prof. Dra. Camila Escudero, por sinalizar novos caminhos; 

 

À Ingrid Pfützenreuter Bizan, que não largou a minha mão; 

 

À Patrícia Garcia Costa, pela leitura atenta e contribuições valorosas; 

 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), pelo incentivo 

financeiro nesses dois anos de mestrado; 

 

E àqueles que seguirão junto comigo: Cristina, Augusto e Rubens Gazeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Servir à ordem dominante é o que fazem hoje 

intelectuais ontem progressistas que, negando à 

prática educativa qualquer intenção desveladora, a 

reduzem à uma pura transferência de conteúdos 

considerados como suficientes para a vida feliz das 

gentes. 

E a vida feliz 

é aquela que se vive na adaptação ao mundo sem 

raivas, sem protestos, sem sonhos de 

transformação... 

Reconheço os enormes empecilhos que a chamada 

nova ordem vem impondo a pedaços mais frágeis do 

mundo, a seus intelectuais, que os empurra para 

posições fatalistas diante da concentração de poder, 

da gerência da produção e do saber, como 

informação. 

Reconheço a realidade. 

Reconheço os obstáculos, mas me recuso a 

acomodar-me em silêncio ou simplesmente virar o 

eco macio, envergonhado ou cínico, do discurso 

dominante." 

(Paulo Freire) 

 



 
 

RESUMO 

 

Este estudo analisa o papel do Jornalismo Sindical na difusão de informação voltada para o 

trabalhador ao investigar o conteúdo dos jornais sindicais, comparando suas diferentes 

abordagens comunicacionais em torno de uma pauta única: a temática da Reforma Trabalhista. 

Utilizando a técnica de Análise de Conteúdo (BARDIN, 2017), estudamos a Folha Bancária, 

Voz Comerciária e O Metalúrgico, veículos oficiais de três sindicatos filiados a entidades 

sindicais distintas. Buscamos compreender como eles conduziram a compreensão, pelo 

leitor/trabalhador, gerando ou não o seu engajamento na luta contrária à aprovação da atual 

legislação trabalhista (Lei 13.467/2017). Entendemos que faltou clareza sobre o 

posicionamento dos sindicatos em seus periódicos, mas que o jornalismo sindical tem um 

importante papel na contracomunicação e construção da imprensa contra-hegemônica. 

Palavras-chaves: Jornalismo Sindical. Comunicação Contra-Hegemônica. Mídia Radical. 

Reforma Trabalhista. Precarização do Trabalho. 

 

  



 
 

ABSTRACT 
 

 

This study aims to reflect upon the role of Union Journalism in spreading information amongst 

workers by analyzing the content of the referred newspapers and comparing their 

communication approaches towards a specific agenda: the Labor Reform in Brazil. Using the 

Content Analysis Technique (BARDIN, 2017), we have studied Folha Bancario, Voz 

Comerciaria and O Metallurgico, official vehicles of three unions affiliated with different union 

entities. We seek to understand how they led- or inducee- the comprehension by the 

reader/worker, either generating engagement in the fight against the approval of the current 

labor legislation (Law 13.467/2017) or not. We understand that there was a lack of clarity about 

the position of unions in their periodicals, but that union journalism has an important role in 

counter-communication and the construction of the counter-hegemonic press. 

 

Keywords: Union Journalism. Counter-Hegemonic Communication. Radical Media. Labor 

Reform. Precarious Work. 
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INTRODUÇÃO 

Em busca de maior compreensão sobre o papel da comunicação sindical como 

transmissora de informações relativas ao universo laboral, estudamos como o segmento da 

mídia ligada aos sindicatos direcionou o processo comunicacional destinado aos trabalhadores 

das bases representadas no período que compreendeu da análise e votação do projeto de Lei da 

Reforma Trabalhista, pelo Senado Federal, à efetivação da Legislação Trabalhista vigente (Lei 

13.467/2017), relacionando-o ao processo de precarização do trabalho no Brasil. Analisamos, 

ao longo deste estudo, a linha editorial dos jornais Folha Bancária, Voz Comerciária e O 

Metalúrgico, em suas edições relacionadas à temática desta pesquisa.  

Veículos oficiais dos sindicatos dos Bancários, Comerciários e Metalúrgicos, filiados a 

três centrais sindicais distintas, representam juntos cerca de 200 mil profissionais das áreas 

financeira, do comércio e metalurgia na cidade de São Paulo e entorno. Nesse cenário, 

buscamos investigar como as informações foram divulgadas aos trabalhadores visando à 

formação de opinião da base representativa, engajamento coletivo e, consequentemente, a 

construção da imagem positiva ou negativa da classe trabalhadora. 

Ressaltamos que a Reforma Trabalhista foi pauta comum das entidades sindicais durante 

o período analisado. Por esta razão, avaliamos a forma como as notícias foram veiculadas pela 

Folha Bancária, Voz Comerciária e O Metalúrgico, como foram repercutidas nas respectivas 

bases laborais e também se as diferentes mensagens foram convergentes ou não em suas 

abordagens e divulgação das informações. Não nos atentamos, contudo, apenas à cobertura das 

ações realizadas em comum, mas pesquisamos a maneira como elas foram elaboradas, 

retratadas e divulgadas nas capas e reportagens relacionadas nos três jornais.  

A abordagem foi realizada a partir da análise de conteúdo proposta por Bardin (1977), 

compreendendo as capas e as matérias relacionadas por meio do estudo dos textos, fotografias 

e ilustrações. Foram analisadas 17 capas e 61 páginas com as reportagens repercutindo o 

movimento e as diferentes etapas, compreendendo o período entre os meses de março até a 

entrada em vigor da lei, em 11 de novembro de 2017. 

O problema de pesquisa norteou-se para a identificação da opinião e posição dos 

sindicatos dos Bancários, Comerciários e Metalúrgicos, representantes das bases de 

trabalhadores da região de São Paulo, divulgadas por seus respectivos jornais, sobre o processo 

de precarização do trabalho no Brasil relacionando-o à Reforma Trabalhista de 2017. Também 

para a análise de como, a partir das estratégicas de ação, comunicação e mobilização veiculadas 
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nas páginas dos jornais, os sindicatos transmitiram as informações ao trabalhador de suas 

respectivas bases. 

A hipótese formulada a ser confirmada ou refutada é a de que faltou clareza sobre o 

posicionamento do movimento sindical brasileiro durante todo o processo da Reforma 

Trabalhista 2017. Para esclarecer a formulação dessa hipótese, lembramos que os três sindicatos 

representados neste estudo são filiados de três centrais sindicais distintas (Central Única dos 

Trabalhadores, União Geral dos Trabalhadores e Força Sindical), que apesar de seguirem 

estratégicas políticas diferentes se uniram nas ações sindicais. 

Temos como objetivo geral a investigação das principais características individuais, 

diferenças e semelhanças da abordagem dos três jornais sindicais quando o foco é a pauta 

comum: a Reforma Trabalhista de 2017 e o processo de precarização do trabalho no Brasil.  

Complementando esta pesquisa, temos como objetivos secundários analisar como os 

jornais sindicais repercutiram as notícias vinculadas à Reforma Trabalhista de 2017 nos 

períodos anteriores, durante e após a vigência da legislação; estudar os recursos utilizados em 

fotos, chamadas, infográficos etc.; pesquisar de que forma os sindicatos abordaram ─ ou não ─ 

o fenômeno da precarização do trabalho em seus jornais;  aprofundar como foram direcionadas 

as ações para a mobilização dos trabalhadores e como o engajamento ─ ou não ─ foram 

apresentados nas reportagens;  observar como foram direcionadas as ações para a mobilização 

dos trabalhadores e os resultados apresentados nas reportagens; verificar a forma como os 

resultados da Reforma Trabalhista 2017 foram apresentados aos trabalhadores. 

Também, sobre o papel do Jornalismo Sindical na promoção do trabalho e do 

trabalhador, a partir da difusão de informação ao leitor, levando-se em conta o conteúdo 

publicado nas páginas dos periódicos, investigar as abordagens comunicacionais utilizadas e 

avaliar as repercussões, por meio de construção de discursos políticos e da mobilização prática. 

Sobretudo, analisar se e como a comunicação sindical pode atuar ─ ou não ─ como catalisadora 

não apenas para a mobilização de uma categoria representada, mas como fonte de informação 

como empoderamento e, principalmente, se a incompreensão e falta de efetividade no 

posicionamento do movimento sindical em relação à construção da legislação trabalhista e 

mediação entre o capital e o trabalho colocou o trabalhador brasileiro em uma situação de 

trabalho precária no cenário nacional atual.  

Ao longo do capítulo I buscamos entender qual é o desafio da contracomunicação na 

resistência e criação de uma nova cultura hegemônica: dialógica, inclusiva, mobilizadora e 

libertadora, a partir da revisão da literatura. Partimos do conceito de Hegemonia, de Gramsci, 

passando pelos diferentes autores que estudaram as diversas mídias alternativas e comunitárias, 
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focando no conceito da Mídia Radical, de Downing (2004), até chegarmos à discussão sobre o 

conceito de intelectual-orgânico, relacionando-o à prática do jornalismo, como forma de 

compreender o papel da informação veiculada pela mídia sindical voltada para o trabalhador 

brasileiro. 

A partir do capítulo 2, abordamos a questão política do trabalho no Brasil: da 

organização sindical, a construção dos direitos trabalhistas e da comunicação, visando 

contextualizar historicamente a evolução do movimento sindical brasileiro, a participação do 

trabalhador na mobilização para a construção política relacionada aos direitos do trabalho, 

inclusive focando na profissão do Jornalista relacionando-a à temática estudada. A base deste 

estudo está descrita na literatura pertencente à Sociologia do Trabalho e Teorias de 

Comunicação Sindical. 

Já a parte da análise do conteúdo em si se fará por meio da análise documental, ou seja, 

os jornais sindicais, elaborada a partir da proposta de Bardin, na perspectiva da identificação de 

cinco categorias: resistência, identidade, participação e mobilização, militância política e a voz 

do trabalhador. Ao longo da pesquisa buscamos constatar as semelhanças e diferenças entre os 

conteúdos publicados nas páginas, como os trabalhadores são informados, como eles são ─ ou 

não ─ retratados através das mídias sindicais. 

É importante lembrar que o jornal sindical é uma opção de acesso à informação 

direcionada e gratuita, que chega às mãos do trabalhador em seus locais de trabalho e costumam 

passar de mão em mão, podendo multiplicar o número de leitores pelo compartilhamento 

doméstico e/ou coletivo, na vizinhança. Trata-se de uma ferramenta comunicacional 

controversa, mas um meio importante de difusão da informação que tem o seu papel 

consolidado ao longo da luta trabalhista. 
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1. O DESAFIO DA CONTRACOMUNICAÇÃO NA RESISTÊNCIA E 

CRIAÇÃO DE UMA NOVA CULTURA HEGEMÔNICA: DIALÓGICA, 

INCLUSIVA, MOBILIZADORA E LIBERTADORA 

 

 Para contextualizar como se forma a cultura hegemônica ao longo dos séculos e 

encontrar caminhos para a reação contra-hegemônica, buscamos entender como se propagam 

as diferentes manifestações culturais, das populares às engajadas, de resistência à indústria 

cultural. Para isso, partimos da revisão da literatura tentando compreender esses fenômenos e 

como eles se relacionam, sobretudo, no contexto da realidade atual. 

O objetivo é pensar em subsídios teóricos que nos ajudem a estudar o papel da 

informação voltada ao trabalhador brasileiro e como ela se insere ─ ou tenta se inserir ─ em 

uma comunicação contra-hegemônica, como os jornais sindicais em oposição ou complemento 

aos meios de comunicação de massa, já que a proposta é analisar três diferentes jornais 

sindicais, seus papéis e como são utilizados na difusão da informação. Apenas assim teremos o 

embasamento teórico necessário para pesquisar e identificar alternativas. 

A contracomunicação, que poderia criar uma nova cultura hegemônica ao contestar a 

cultura hegemônica vigente, é construída ao longo da evolução da indústria cultural1, que se dá 

a partir da herança social de uma sociedade e está diretamente relacionada à ordem econômica. 

Pretendemos, com esta pesquisa, distinguir como as diferentes expressões comunicacionais 

contribuem para a construção de novos discursos coletivos. No caso, informar para gerar 

conscientização e engajamento para alterar a realidade laboral, comunitária e social. 

Partimos do conceito da mídia radical com a leitura de John D.H Downing, mas 

fundamentados pelo conceito gramsciano de hegemonia e o papel do intelectual-orgânico.  

Segundo ele, cada grupo social cria para si intelectuais correspondentes, que garantem 

homogeneidade, mas que vêm de um processo cultural anterior, numa "continuidade histórica 

que não fora interrompida nem mesmo pelas mais complicadas e raciais modificações das 

formas sociais e políticas" (GRAMSCI, 1982, p. 5). 

Para entender o objeto da pesquisa e direcionar este estudo, como feito no capítulo 2, 

buscamos compreender o que é, como se perpetua e se rompe a cultura hegemônica; analisar a 

quem serve a indústria cultural e como viabilizar a construção e difusão da contracomunicação 

no desafio da construção de uma nova cultura hegemônica. A partir daí, tentamos interpretar as 

                                                           
1A indústria cultural brasileira está associada à Escola de Frankfurt e aos pensadores alemães. 
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alternativas da contracomunicação. Não apenas nas mensagens culturais, mas sobretudo seus 

impactos na transformação social. Ou seja, como as interações, próprias dos diversos segmentos 

da população se entrelaçam, criam novas alternativas de manifestações e posicionamentos 

humanos, multiplicando ações, buscando assimilar o papel que os veículos de comunicação 

ocupam nesse processo dialógico, seu poder de cerceamento e/ou libertação, bem como se faz 

a troca de mensagens, a sua popularização, divulgação para a mobilização e transformação 

cultural e social.  

Completando o papel do intelectual nesse contexto, principalmente dos profissionais de 

Jornalismo, a saber, o indivíduo que no passado foi considerado um livre-pensador e difusor de 

novas ideias, pois originava-se de diferentes áreas de formação, para o profissional que hoje em 

dia, em sua maioria, é mão de obra especializada para os canais da indústria cultural 

hegemônica.  

Por fim, apresentamos como o advento da internet, em especial das mídias sociais, abriu 

novos espaços de informação, articulação, mediação e construção de uma nova hegemonia na 

Esfera Pública2 virtual. Refletimos como esses novos espaços de atuação geram uma vigente 

forma de hegemonia ou favorecem a contracultura, promovendo o indivíduo/grupo novamente 

como instrumento de conscientização coletiva. 

 

1.1  Do conceito de hegemonia de Gramsci à necessidade de uma contra-hegemonia 

De acordo com o pensamento gramsciano, a hegemonia surge a partir de uma relação 

desigual, quando há dominação entre as classes. O que implicaria na subordinação, que pode 

ser cultural, mas geralmente se faz através do poder, seja ele social, cultural, político ou 

econômico.                      

Ao estudar as relações interclasses e a luta pela promoção do trabalhador, a partir do 

pensamento marxista, nas primeiras décadas dos anos 1900, Gramsci elaborou o conceito de 

hegemonia. Com visão crítica, revelou sua própria base de pensamento e o contextualizou por 

meio da realidade laboral italiana:  

Sou resistente, vivo, sinto na virilidade da minha consciência pulsar a 

atividade da cidade futura que estou ajudando a construir. Nela a cadeia social 

não pesa sobre poucos, cada acontecimento não é devido ao acaso, à 

fatalidade, mas é obra inteligente dos cidadãos. Não há ninguém na janela 

contemplando enquanto alguns se sacrificam, se esvaem, em sacrifício; aquele 

que permanece de plantão na janela para aproveitar daquilo que a atividade 

                                                           
2 Conceito de Juergen Habermas. 
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desses poucos alcança ─ ou para desafogar a própria desilusão vituperando o 

sacrifício ─ desfalece sem conseguir o que pretende. Vivo, tomo partido. Por 

isso odeio quem não o faz, odeio os indiferentes (GRAMSCI, 2020, p. 5).  

 

 Gramsci, avalia Downing, tinha por estratégia "resistir ao poder da classe capitalista, 

nas nações em que ele é mais avançado e, por fim, subjugá-lo e assim democratizar 

radicalmente essas nações" (DOWNING, 2004, p. 46). Combater a hegemonia seria, então, 

"destronar o domínio cultural e a liderança".  

 Para engajar as massas, no entanto, é preciso difundir uma contracomunicação e criar 

uma nova cultura hegemônica, geradora da informação para as massas, promovendo o seu 

fortalecimento. Para isso, é preciso viver e transformar. Gramsci não cunhou o termo contra-

hegemonia, mas sim os pensadores que seguiram a sua linha de raciocínio: 

Ao mesmo tempo, a perspectiva de Gramsci oferece uma nova maneira de 

entender a mídia. Numa estrutura em que as classes e o Estado capitalista são 

analisados meramente como controladores e censores da informação, o papel 

da mídia pode ser visto como o de tentar quebrar o silêncio, refutar as mentiras 

e fornecer a verdade (DOWNING, 2004, p. 49).        

 

Ao analisar os cadernos de Gramsci, Schlesener (2016) pontua que, segundo o filósofo, 

as contradições das relações sociais acontecem a partir da produção laboral. Ou seja, "a 

mecanização do gesto, a fragmentação e simplificação das funções, deixa aberta a senda para a 

crítica e a reflexão autônoma". Ela compara ao aprendizado infantil, quando a criança aprende 

observando. Num paralelo, as relações sociais e novas forças políticas surgem e se transformam 

lentamente e se "modificam a si própria sem se darem conta disso, ou quase" (GRAMSCI, 1978 

apud SCHLESENER, 2016, p. 1818-19).  

O rompimento leva às transformações, geralmente impulsionados pelas organizações, 

sejam políticas ou culturais. Chauí completa: a hegemonia não é uma ação partidária, mas uma 

ação de classe. "Não se propõe hegemonia de esquerda ou de trabalhadores, mas uma contra- 

hegemonia, que é o exercício de um poder por um conjunto de indivíduos através da cultura". 

 

Gramsci argumentava que a perspectiva oposta de futuro da nação, a da 

hegemonia socialista, seria construída com o passar do tempo através do 

engajamento das massas ─ totalmente distinto da subordinação dos 

trabalhadores assalariados e pequenos agricultores, característica da 

hegemonia capitalista (DOWNING, 2004, p. 47). 

 

Comparando a cultura hegemônica à formação de uma muralha feita de pedras, 

Williams (2011) considera que a cultura, resultante dos modelos impostos, se forma a partir das 
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vivências ao longo da vida de um indivíduo em relação à sociedade onde ele está inserido. A 

comunicação, em suas diferentes expressões, consolida a cultura tal qual o "cimento".   

De acordo com Mussi (2015), Willians (2011) sistematizou a maneira como é 

organizada a comunicação social "que passava pela forma autoritária, paternalista, comercial 

até a democrática". Resumindo, o autor identificou a abstração do conceito de hegemonia 

complementando-o ao "substituir as perspectivas abstrata e imposta" de análise da cultura por 

"algo mais substancial e mais flexível", principalmente, ao categorizar as expressões: 

alternativas, de oposição e emergentes que, segundo Mussi (2015), foi uma "contribuição 

teórica importante". 

O ponto de partida para formulação das teorias de William (2011) foram as leituras de 

Gramsci, mas ele foi além ao formular as suas próprias ideias, sobretudo a partir da análise na 

relação entre a formação cultural através dos processos de desigualdade. 

A grande contribuição de Gramsci foi ter enfatizado a hegemonia, bem como 

tê-la compreendido com uma profundidade que creio ser rara. Pois a 

hegemonia supõe a existência de algo verdadeiramente total não apenas 

secundário ou superestrutural, como no sentido fraco de ideologia, mas que é 

vivido em tal profundidade, que satura a sociedade a tal ponto e que, como 

Gramsci o coloca constitui mesma a substância e o limite do senso comum  

para muitas pessoas sob sua influência, de maneira que corresponde à 

realidade da experiência social muito mais nitidamente do que qualquer noção 

derivada da fórmula de base e superestrutura (WILLIAMS, 2011, p. 52-53).        

 

Para ele, a formação da nova cultura acontece a partir da sombra da cultura hegemônica, 

que ao mesmo tempo é estratégica de dominação: 

Uma revolução cultural, em contraste com outros programas sociais, deve ser 

orientada para a apropriação geral de todas as forças reais de produção, 

incluindo agora, sobretudo, as forças intelectuais de conhecimento e de 

tomada de decisão consciente como meios necessários para revolucionar as 

relações sociais (a deliberação da utilização de recursos; a distribuição de 

produtos e serviços) que decorrem de formas variáveis de controle e de acesso 

a todas as forças produtivas. Uma revolução cultural é, então, sempre centrada 

nas áreas e processos de conhecimento e decisão, sendo uma ineficaz sem a 

outra. Indo além das mudanças nas relações de produção viáveis, sobretudo 

no plano distributivo, dentro das desigualdades persistentes no controle e 

acesso às forças produtivas subjacentes (WILLIAMS, 2011, p.350).  

 

O autor acredita que a revolução cultural "trabalha" na transformação. Ao alterar o modo 

de produção, "abarcaria, simultaneamente, os processos e as condições de uma emancipação 

humana" (WILLIAMS, 2011, p.350). 

Trazendo o debate para uma realidade mais próxima, geográfica e culturalmente, Fadul 

(1982, p. 33) destaca que o conceito de hegemonia tem sido "pouco discutido no Brasil" e que 
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"os autores estrangeiros que destacaram a importância do conceito de hegemonia na teoria 

marxista não privilegiaram a temática dos meios de comunicação em seus estudos”.  

A autora cita o italiano P. Baldelli ao explicar que contrainformação está associada às 

"práticas de comunicação e militância política", numa resistência à ordem vigente e por uma 

nova hegemonia. "O conceito de hegemonia em sido usualmente identificado como a produção 

teórica de Gransci" (FADUL, 1982, p.34). A autora sinaliza que: 

A introdução da problemática da hegemonia e da contra-informação no debate 

sobre a comunicação no Brasil tem como objetivo principal reivindicar uma 

análise da conjuntura econômica, política e social brasileira, na qual se possa 

discutir de forma privilegiada a questão dos partidos políticos, dos 

movimentos sociais urbanos, das comunidades eclesiais de base (CEBs) e dos 

sindicatos. Nessas condições, o conceito de hegemonia deve funcionar não 

como proposta dogmática para conduzir essa reflexão, mas como um desafio 

para se pensar sua pertinência ou não nos estudos sobre a realidade brasileira 

(FADUL, 1982, p.37). 

 

A pesquisadora sugere, ainda, a possibilidade pelo "domínio da comunicação pelo 

conceito da contrainformação" (1982, p.36), enquanto Silva (1982) pondera que os "meios de 

comunicação são os instrumentos mais utilizados pelos detentores do poder econômico e 

político" para a "manutenção da hegemonia burguesa". Ele aponta a dificuldade de construir 

um novo discurso, através da contrainformação. Desafio que se inicia com a criação de 

instrumentos de "difusão ideológico cultural" acessíveis entre as "classes subalternas": 

Partindo do pressuposto de que não existe uma subordinação absoluta de uma 

classe perante outra, a hegemonia nunca é absoluta, o problema colocado é 

como se dá a resistência à ordem hegemônica e como se concretiza a nova 

hegemonia (FADUL, 1982, p.36). 

 

Os recursos são limitados e a tarefa não costuma ser fácil, pois outras variantes se 

inserem no contexto produtivo com as diferentes visões, culturas e interesses inseridos no 

contexto hegemônico. Além disso, os intelectuais e produtores de conteúdo também se 

formaram enquanto indivíduos imersos nessa realidade. No caso dos jornalistas que atuam nos 

meios de comunicação de massa o desafio é ainda maior, pois estar vinculado a uma marca 

costuma ser um símbolo de status e poder.  

Ao longo deste estudo, iremos repensar essa equação que parece impossível, mas seria 

o caminho a ser trilhado como forma de encontrar espaços e lacunas a serem preenchidos: 

Para que os pesquisadores de comunicação possam desempenhar estas tarefas, 

não podem ficar presos a esquemas teóricos idealistas ou mecanicistas. Por 

isso, a utilização de conceitos como o de hegemonia pode lhes dar a clareza 

teórica capaz de lhes abrir caminhos na direção apontada (SILVA, 1982, 

p.23). 
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Entendemos com Fadul (1982) a necessidade de promover um "diálogo" entre as 

diferentes áreas da ciência, ampliando o debate das teorias dos meios de comunicação "com 

ênfase na teoria política". Precisamos atenção para a visão "dualista dos meios de 

comunicação", sendo necessário desassociar as práticas originais da contrainformação ligadas 

aos militares para contemplar a realidade contemporânea. Se a cultura hegemônica é complexa, 

entendê-la requer atenção para a contradição, evitando uma visão estática que cerceia o 

"domínio do conhecimento". 

Também é preciso discutir ainda mais o papel do indivíduo/trabalhador no debate sobre 

a visão e construção de uma nova hegemonia, como citou Silva: 

No seu interior, não menos do que no interior de fábricas, lojas ou repartições 

públicas, a organização dos trabalhadores é importante, com o detalhe de que, 

se essa organização for bem-sucedida, seus efeitos serão sentidos a nível 

ideológico, com muito maior rapidez e extensão no conjunto da sociedade do 

que ocorre em outros meios de produção (SILVA, 1982, p.14). 

 

 

1.2 A comunicação como processo contra-hegemônico de transformação social 

Downing (2004) recorre a James C. Scott para analisar a "natureza das culturas de 

resistência" contra-hegemônicas. Para ele, as posições diversas comparadas às ideias de 

Gramsci é uma "questão central", sendo que o segundo entende que o público "reconhece a 

legitimidade de sua condição e a capacidade de liderança das classes dominantes", enquanto o 

primeiro acredita que este mesmo público "rói uma insatisfação sistematicamente dissimulada".  

Explicando Scott, ele destaca que as comunicações acontecem como numa ação e 

reação, quando cada "grupo antagonista tem uma declaração pública para o que considera estar 

fazendo uma declaração privada" (p.51). Pondera, entretanto, que ambos viveram épocas 

distintas, que Gramsci deteve-se mais à luta de classes, enquanto Scott esteve na resistência 

cotidiana  

Na opinião de Scott, existe uma desmedida propensão, inclusive em Gramsci, 

a fazer vista grossa ao ‘enorme terreno intermediário no qual a conformidade, 

com frequência, é uma estratégia acanhada, e a resistência, algo 

cuidadosamente equilibrado, que evita confrontos do tipo tudo ou nada’ 

(DOWING, 2004, p. 51). 

                             
Ir na contramão da emissão das mensagens transmitidas para a massa não é tarefa fácil. 

Não importando a qual sistema o comunicador esteja inserido, do escolar ao sindical, religioso 

ou político, entre outros:  

O Estado capitalista contemporâneo, diante da necessidade de aplicar sua 

política de comunicação cultural paralelamente a seu projeto global de 
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sujeição social, vê-se obrigado permanentemente a selecionar as instituições 

superestruturais mais apropriadas para difundir e inculcar, o mais extensa e 

intensamente possível, sua racionalidade de dominação sobre os múltiplos 

campos culturais dos diversos grupos sociais, especialmente aqueles que 

constituem o suporte da formação capitalista: a força de trabalho assalariada 

e o setor subalterno em geral (MADRID, 1982,  p.42). 

 

Analisamos com o autor que os aparelhos ideológicos de resistência se apropriaram das 

técnicas de difusão de comunicação de massa para "irradiarem coletivamente seus respectivos 

discursos dominantes", ampliando "uma parcela mais ampla da população que seu próprio 

subsistema cultural não alcança” (MADRID, 1982, p.47).  

Uma das questões fundamentais a ser repensada é justamente como mudar essa prática 

e alterar o discurso hegemônico emitido da classe dominante, dando voz a novos discursos e 

manifestações culturais. Lembrando da "alta capacidade de transmissão discursiva, contínua e 

acelerada, com veiculação instantânea dos meios de comunicação de massa" (p.48). Tanto o 

discurso noticioso como publicitário alertam: 

Na verdade, estas duas áreas discursivas são os reguladores culturais de maior 

relevância estrutural, a partir dos quais os meios de difusão de massas 

contribuem diariamente e de maneira muitas vezes despercebida, para a 

manutenção das relações dominantes de estabilidade e 

reprodução/transformação requeridas pelo bloco histórico capitalistas: as 

relações de exploração capitalista e suas correspondentes relações de 

subordinação social (MADRID, 1982, p.50). 

 

Madrid entende que "um projeto de uma nova ordem informativa" afetaria "a direção 

do conceito dominante". Ou seja, a "democratização dos aparelhos de difusão de massas e do 

processo cultural" e "criação de novas políticas nacionais de comunicação" que 

proporcionariam "uma nova ordem informativa" é a "luta pela criação de um novo projeto de 

sociedade" (1982, p.58). 

Contextualizando historicamente o fenômeno, vimos com Marcondes Filho que a 

contracomunicação origina-se no final do século 18, nas fases iniciais do movimento operário 

europeu, difundindo-se em meados do século 20. Ele analisa tratar-se da atividade que se propôs 

"uma outra interpretação dos fenômenos políticos e sociais". À época, marcava a distinção entre 

a contrainformação "oficial veiculada pelos órgãos de partidos comunistas e socialistas" em 

oposição à "informação oficial burguesa" e à "contrainformação espontânea" de caráter 

independente e de oposição (MADRID, 1982, p.59). Enquanto ele defende a análise dos 

"fracassos históricos da esquerda" e "esmagamento de todas as tentativas de surgimento de 

políticas e programas não ortodoxos, democráticos", sobretudo alerta:  não se justifica a 

omissão do fato de que a politização da cultura é decisiva e fundamental para uma 
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transformação social mais consequente, que não se ligue somente a metas econômicas e 

políticas" (MARCONDES FILHO, 1982, p.68). 

Concordamos com o autor que a contrainformação pode ser utilizada para diferentes 

fins,  da luta de classe à luta social e que o desafio a ser perseguido é identificar bons usos e 

lacunas para a transformação social. Ao atentar que o sistema produtivo que  mantém  a 

indústria cultural "interpenetra todo os espaços", dificultando assim as reações, Marcondes 

defende que apenas a partir da luta de classes será criada uma nova consciência, que "também 

pode evoluir", mas dependerá de "diversos níveis de consciência" e variáveis, que vão da 

conjuntura histórica às condições de trabalho etc. (RUBIM, 1982, p.83). 

Por outro lado, ao questionar se a contrainformação é um elemento ou uma oposição ao 

sistema da comunicação, Flusser provoca a reflexão: a contrainformação é um fim desse modelo 

ou início de outro? Defende que a contrainformação é "um novo ato cultural" (FLUSSER, 1982, 

p.160). 

Especificamente o esquema unidirecional, em que "o fluxo de informações de um 

emissor único, central, a uma rede de receptores" privilegia a dimensão quantitativa de 

consumo, a que o autor remete à "cultura do silêncio" submisso do receptor, que recebe 

simplesmente sem reagir ou mesmo sem a opção de saber previamente o que irá receber.  Para 

ele, é pela "guerrilha receptiva" que aquele que recebe a mensagem será humanizado e 

responsabilizado, tornando-se ator da contrainformação. 

Pondera ainda que por meio do conceito da guerrilha receptiva3 o público toma outro 

sentido, como aquele que participa da "coisa pública", e alerta que é preciso incluir o excluído 

da cultura, o não público que, na verdade, "é a maioria da população". 

Informar é dar forma, seja de coisas, pensamentos, emoções, é por definição 

cultura. A informação é, portanto, criação cultural, a contra-informação, nova 

criação cultural. Por nova criação não entendo a corrida pela modernidade 

(instrumento de recuperação cultural da burguesia avançada), mas a criação 

cultural feita por um novo homem, homem este fruto de um trabalho de 

guerrilha receptiva (FLUSSER, 1982, p.160). 

 

Refletindo que a "contrainformação verdadeiramente pública" se faria a partir de uma 

mudança do modelo atual dos meios de comunicação de massa noutro onde o "não público" 

participaria do processo, o autor faz referência a Paulo Freire. Ou seja, ao conceito da "palavra 

                                                           
3 Decodificação e/ou leitura crítica dos meios de comunicação. 
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geradora4", que garante o sentido à palavra (por ela estar presente no cotidiano do indivíduo), 

podendo ser compreendida por diferentes atores sociais. 

Também enumera três fases que considera fundamentais para a "cristalização da 

contrainformação". São elas: invenção, formulação e criação. Resumindo: o não público 

inventa e descobre a sua realidade (desalienação); domínio da linguagem (sem estrutura não há 

criação e formalização de uma nova realidade (estruturação de novos meios de comunicação).  

"Cria-se assim a contrainformação" (FLUSSER, 1982, p.162). 

Como a contracomunicação é um processo e não um fim, discutir a democratização das 

diferentes formas do fazer comunicacional também passa pelo debate sobre o acesso aos meios 

de comunicação, à educação, às manifestações artísticas, ao poder de fala e de escuta. Ou seja, 

o exercício da cidadania por meio da troca dialógica, o que, para Downing (2014), também 

passa pelo acesso e promoção ao diálogo. Tanto o promovido pela alfabetização inclusiva 

desenvolvida por Paulo Freire5 quanto pelas ideias de Bakhtin, divulgadas através da sua arte. 

O primeiro propõe a troca dialógica através do processo de educação, enquanto o segundo o faz 

pela ficção dos romances. 

Ele entende que, mesmo ficcionalmente, Bakhtin6 ecoava a multiplicidade à diversidade 

das vozes do dia a dia, através da experiência "como uma forma vital de comunicação narrativa 

popular e mesmo subversiva na era moderna, dava especial ênfase aos discursos e às vozes 

rivais" (DOWING, 2014, p. 84). 

 
Freire concentrou apenas e inteiramente na interatividade face a face e nunca 

estendeu sua visão além para incluir a mídia. No entanto, se por educador 

ideológico entendemos um ativista radical, a pedagogia de Freire pode servir 

de filosofia central em cujo âmbito poderemos refletir sobre a natureza da 

relação produtor/ativista/audiência ativa (DOWNING, 2004, p.83). 

 

Completando a análise, considera que: 

 
Tanto Freire quanto Bakhtin oferecem apoio para uma visão dialógica da 

mídia radical alternativa, incrustada em meio às tensões e pressões do dia-a-

dia, não sectária e engajada, na sua melhor expressão, com as audiências mais 

ativas, que produzem, bem como recebem, o conteúdo da mídia (DOWNING, 

2004, p. 85). 

 

                                                           
4 No método Paulo Freire de alfabetização as palavras-geradoras pertencem à realidade do aluno que norteiam a 

construção do conhecimento.  
5 Paulo Freire (1921-1997), autor e pedagogo brasileiro, patrono da Educação Brasileira. Conhecido pela 

Pedagogia crítica e construção dialética do saber. Tem como base a alfabetização a partir de palavras-chave, que 

constituem o universo social do aluno, principalmente adultos. 
6 Mikhail Mikhailovich Bakhtin (1895-1975), filósofo russo, pensador que estudou e conceituou a linguagem a 

partir do diálogo cotidiano, de forma crítica. Historiador da cultura, estética e filologia. 
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As expressões da cultura contra-hegemônica formam-se através das manifestações 

múltiplas e se propagam em realidades diversas. Assim, a reação da contrainformação, que 

também é diversa, seria de pontos de partida para a construção de uma nova hegemonia e não 

de chegada.    

A multiplicidade das vozes, ao mesmo tempo, ecoaria a individualidade e as diferentes 

coletividades que formam o todo. Talvez, o mais importante seria compreender que uma não 

pode prescindir à outra, mas também não pode subjugar-se umas às outras, e mesmo que as 

diferentes manifestações individuais e coletivas possam convergir ou divergir, elas se 

completam. 

Faz-se significativo acompanhar esse processo e fomentar o debate coletivo ─ contra-

hegemônico ─ que instrumentalize o indivíduo a questionar, além de valorizar a própria voz e 

de seus pares. O desafio, no entanto, persiste através das gerações numa intrincada teia de 

interesses em que o poder econômico e político ainda prevalece sobre o social. 

A seguir, analisamos um pouco mais como isso se faz a partir do conceito da mídia 

radical. 

 

1.3 A contracomunicação e a proposta de resistência, liberdade e articulação de vozes 

Ir numa outra direção é o desafio da contracomunicação. Para isso, mais do que difundir 

conteúdos de informações que vão além do pensamento hegemônico e suas diretrizes, seria 

preciso encontrar alternativas, propor, gerar e difundir novos discursos ou ecoar aqueles que 

façam sentido em comunidade, que vão muito além das sociedades econômicas e seus objetivos 

capitalistas e neoliberais. Para entender melhor, partimos do conceito de mídia radical, 

formulado por Downing (2001).  

O autor ampliou a sua abrangência para mídia dos movimentos sociais, que seriam 

agentes de transformação por irem além dos meios de comunicação dominantes. Ressalta que 

a técnica ou veículos são apenas meios e não definem a comunicação, apesar de fazerem parte 

dela. Afinal, é através deles que é possível compartilhar questões e suas possíveis soluções, 

sendo que "a mídia radical alternativa é central nesse processo":  

A resistência, em outras palavras, é a resistência às múltiplas fontes de 

opressão, mas requer, por sua vez, diálogo nos diversos setores ─ por sexo, 

raça, etnia e nacionalidade; por idade, por categorias profissionais ─ para que 

possa efetivamente tomar forma (DOWNING, 2001, p.53). 
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Abrangendo as diferentes formas de comunicação como expressões midiáticas, 

incluindo expressões nada convencionais que vão da tatuagem aos adesivos de caminhão, da 

arte de rua às canções populares, moda e até mesmo o uso da internet na divulgação das 

expressões populares. "É uma visão antropológica da mídia”7, afirmou Downing (2009, on-

line) em entrevista à pesquisadora Patrícia Wittenberg Cavalli: "Para mim, a mídia radical 

alternativa está onde a base de tudo é a comunicação entre pessoas ativas, e essa comunicação 

pode ou não ser mediada por aparelhos". E seguiu declarando que o conceito "mídia dos 

movimentos sociais" é uma atualização do anterior, "mídia radical alternativa", por incluir 

realidades diversas. Ou seja, mídia, social e estrutural. 

Observamos com ele que a cultura popular e suas diversas manifestações constitui a 

matriz da mídia radical alternativa. Uma mídia que não baseia-se nos números da audiência 

"domesticada pelo mercado", mas que se propõe a estimular o diálogo, o debate crítico e 

interesses antagônicos ao dominante. Assim, ela dá voz à diversidade do público. 

Ponderando que as diferentes manifestações midiáticas se entrelaçam, o autor sugere 

que a mídia comercializada muitas vezes incorpora e até deturpa valores manifestados 

originalmente nos movimentos populares, transformando-o ou se apropriando deles enquanto a 

mídia radical alternativa expande a sua difusão a partir dos limites impostos exatamente pela 

cultura hegemônica. Sobretudo, que a mídia radical não existe para distinguir o certo ou o 

errado, mas para expandir a participação dos grupos excluídos nas decisões e, ao mesmo tempo, 

valorizar o profissionalismo. 

A cultura popular, as audiências, os movimentos sociais, a democracia, o 

poder de desenvolvimento, a hegemonia, a existência, a obra de arte, a esfera 

pública, e a mídia radical constituem perspectivas por ora complementares, 

ora conflitantes; num outro nível, como cada uma delas capta uma parte da 

realidade social, são matrizes das coisas. No estuda da mídia, ainda mais do 

que no estudo da família, do Estado e dos movimentos sociais, a busca por 

agentes únicos está fadada à inutilidade (DOWNING, 2004, p.146-147). 

 

Downing (2004) sinaliza que ir na contramão da cultura vigente, além de identidade e 

talento, é preciso ter coragem. Muitas vezes, se faz necessário quebrar regras, padrões e romper 

com a legislação, lembrando ainda que os agentes da contracultura ao longo das épocas sempre 

estiveram expostos à repressão por parte das estruturas hegemônicas, e cita o exemplo do 

próprio Gramsci8, penalizado com o cárcere (onde escreveu a maior parte da sua obra) pelo seu 

trabalho no jornalismo ativista. 

                                                           
7 Entrevista concedida à Patrícia Wittenberg Cavalli, pesquisadora do Observatório Mídia Regional - Programa de 

Pós-Graduação em Comunicação e Artes - Universidade Federal de Pernambuco. 
8 Gramsci foi preso no dia 8 de novembro de 1926 e libertado sob condicional em 1934. Morreu três anos depois. 
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Para Downing, "inserir a mídia radical alternativa nesse contexto mais amplo do poder 

do Estado, da hegemonia e insubordinação é um passo necessário para entendê-la" (2004, p.54). 

Pondera, entretanto, que nem todo movimento social é contra-hegemônico e "como cultura 

popular podem ser tanto reacionários quanto construtivos" (2004, p.71).  

Remetendo à esfera pública, conceituada por Habermas, Downing estende o debate para 

a pluralidade dos movimentos e consequente comunicação. "Em todo lugar, o poder, a 

hegemonia e a resistência estão estampados e infiltrados nas instituições e nas práticas do 

diálogo público e dos movimentos sociais, assim como a cultura popular pode ser elitista, 

classista, racista etc. (DOWNING, 2004, p.65).  

Ou seja, a multiplicidade de expressões também está entrelaçada pela ação e reação 

entre o dominado e o dominador. Afinal, "um modelo de influência da mídia que mantenha um 

enfoque constante e restrito nas consequências imediatas não conseguirá registrar, com 

precisão, a significativa ressonância a longo prazo da mídia radical alternativa" (DOWNING, 

2004, p.66). Para ele, a noção de longo prazo, especificamente três gerações, é "crucial para a 

compreensão de qualquer mídia". 

Entendemos com o autor que a partir das informações recebidas, as pessoas ─ sejam 

agentes passivos ou transformadores ─ também são importantes agentes de consolidação do 

pensamento hegemônico ou do seu rompimento. Como elas se comunicam, repassando ou 

monopolizando as ideias ou mesmo transformando-as a partir da própria concepção do que 

acredita ou prega. Ou seja, a distinção entre o discurso midiático e a comunicação interpessoal 

é, segundo ele, também um fator a ser considerado, interligadas que estão. 

De uma maneira geral, muitos dos usos que acabamos de citar sugerem um 

tecido social inconsútil, que é local, e, portanto, saudável, distinto, e oposto a 

uma realidade governamental mais ampla, estrangeira e malsã. Isso pode 

facilmente resvalar numa versão direitista de anarquismo e mesmo em formas 

de xenofobia. Além disso, estabelece suposições um tanto tolas sobre a 

ausência de classes e outras importantes estrias sociais no tecido local. Por 

isso, é excepcionalmente difícil dar ao termo comunidade um significado 

lúdico e preciso. No entanto, quando a palavra é utilizada como conveniente 

abreviação verbal para espectro das realidades relativamente despojadas, ou 

locais, é difícil pensar num substituto (DOWNING, 2004, p.74). 

 

Talvez, um dos desafios para reverberar vozes colaborativas seja a articulação daquelas 

que ressoem não o mesmo discurso, mas pensamentos sinérgicos e convergentes, levando novos 

pensamentos e ações para uma mesma direção. No caso, a inclusão através da informação. Mas 

o que pode ser considerado comum numa sociedade diversa?   

Downing (2004) avalia que embora esteja associada à multiplicidade dos movimentos 

sociais, ela não se limita a eles. Afinal, também pode ecoar na mídia tradicional, apesar de 
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pontualmente, quando importantes evoluções/fenômenos sociais correm o risco de serem 

esquecidos por não serem noticiados ao longo dos tempos.  

A mídia radical alternativa "expande o âmbito das informações, da reflexão e da troca, 

a partir dos limites hegemônicos" e também tende a ser mais "sensível às vozes dos excluídos", 

em relação à mídia tradicional, além de ser livre da autocensura, exatamente pelo seu caráter 

de liberdade.  

Longe de ser um fenômeno contemporâneo, Downing nos mostra que as manifestações 

da mídia radical acontecem ao longo da história, nas mais distintas regiões do mundo, como 

expressões ímpares das diversas comunidades sociais. Elas se adaptam aos novos tempos e 

tecnologias enquanto mantém a mesma raiz de denúncia e/ou resistência. 

Na arte popular, antes de ela ser considerada arte (como nas diferentes tapeçarias, que 

são ao mesmo tempo sobrevivência e registram a história); a dança que permitia a manifestação 

do povo escravizado; nas canções do movimento operário que levavam adiante o conhecimento 

da luta; nas vozes que não se calam nas distintas manifestações, por exemplo, a denúncia das 

avós argentinas na Praça De Maio durante a comunhão)9, no teatro de rua, que popularizava as 

mensagens por meio dos personagens; nos muros, através dos grafites, no vestiário, nos 

acessórios, que ampliavam o dizer individual até a internet atual. 

As mídias de divulgação em massa também tiveram o seu papel e se enquadram como 

mídia radical. Standing (2019) destaca a "enorme importância" do rádio como mídia radical 

alternativa a partir de meados do século XX, como ferramenta acessível e que foi utilizada em 

todo o mundo, nos processos revolucionários, durante as guerras e guerrilhas, e as rádios livres. 

Já os filmes, os vídeos e documentários, apesar de sua produção mais onerosa, tiveram 

participação importante. 

No que se refere à imprensa radical, o autor destaca desde "o influente papel da mídia 

alternativa e clandestina na mudança cultural, social e política" nos idos de 1500, nos Estados 

Unidos e Europa até os tempos atuais. Do uso revolucionário dos panfletos usados durante a 

reforma religiosa à imprensa "herética" e livretos, à pornografia, à política; à imprensa 

trabalhista, bem como a comunicação do universo feminino aos quadrinhos.  

A mídia impressa radical extrapolou fronteiras, revestiu-se da piedade do 

patriarcalismo e da religião e ainda expôs a retaliações os ativistas que a 

produziam e distribuíam - até mesmo os que simplesmente eram flagrados em 

sua leitura (DOWNING, 2004, p.216). 

 

                                                           
9 Ao receber a hóstia (pão sagrado para os católicos) elas repetiam em voz alta o nome dos filhos e netos 

desaparecidos durante a ditadura militar argentina. 
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Mídia que contribuiu para a difusão de diferentes movimentos sociais em épocas de 

cerceamento da liberdade. "Seu impacto contra-hegemônico variou do efeito imperceptível ─ 

especialmente quando analisado fora do contexto ─ e a longo prazo até o choque instantâneo 

do humor e ultraje (DOWNING, 2001, p.216). 

Finalizando, a internet permitiu abrir "novas esferas de ação comunicativa por 

movimentos engendrados pelo povo". Para o autor, ela veio incrementar, somar, mas não 

substituir as demais manifestações da mídia radical, apesar da "falta de confiabilidade", a 

questão da instabilidade e do acesso: 

A internet precisa ‘firmar-se’, mas continuará sendo um campo de batalha 

entre as forças em prol da justiça social e dos direitos humanos e a agressiva 

ordem corporativa, que considera esses bens como artigos supérfluos e 

facilmente dispensáveis (DOWNING, 2001, p.216). 

 

1.4 Os veículos de comunicação: mídia tradicional versus outros modelos  

Como aporte teórico, recorremos à Peruzzo (2006) para contextualizar que as diferentes 

expressões comunicacionais, sejam elas comunicação popular, alternativa e comunitária, estão 

intrinsecamente relacionadas ao seu próprio tempo cronológico e avançam e retrocedem a partir 

do contexto histórico. Não podemos deixar de salientar, contudo, que todas elas costumam levar 

a novas formas de comunicação a partir das lições aprendidas e compartilhadas e nos remete ao 

conceito de contrainformação.  

Ao situá-las na realidade brasileira, a autora analisa que a comunicação popular tem um 

caráter coletivo e mobilizador. Ela chegou a ser confundida com a comunicação alternativa, 

que teria o sentido mais dialógico, porém segue o mesmo intuito da participação política. Já a 

comunicação comunitária, segundo Peruzzo (2006), confunde-se com a popular, seria o 

caminho que poderia levar ao rompimento da cultura hegemônica.  

Em síntese, a comunicação popular e alternativa se caracteriza como 

expressão das lutas populares por melhores condições de vida que ocorrem a 

partir dos movimentos populares e representam um espaço para participação 

democrática do 'povo’. Possui conteúdo crítico-emancipador e reivindicativo 

e tem o 'povo' como protagonista principal, o que a torna um processo 

democrático e educativo. É um instrumento político das classes subalternas 

para externar sua concepção de mundo, seu anseio e compromisso na 

construção de uma sociedade igualitária e socialmente justa (PERUZZO, 

2006, p.4). 

 

Explica que essas diferentes formas de comunicação se originaram na década de 1970 e 

foram fundamentais não apenas no processo de redemocratização do Brasil, mas da própria 

comunicação até os anos 1990, a exemplo, das rádios e das televisões comunitárias.  
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 Ao longo do tempo, sobretudo a partir dos anos 2000, essas diferentes expressões de 

comunicação mantiveram o formato sinérgico, mas passaram a ser mais conhecidas como 

coletivos. Muitas vezes ligadas à ONGs ─ Organizações não governamentais, canais de 

televisão (cabo) abertos e gratuitos com fim educativos e/ou comunitários, grupos étnicos ou 

sinérgicos entre outros. 

Se nos anos de 1970, 1980 e parte dos 90 a contracomunicação aparecia 

preponderantemente no âmbito dos movimentos populares, das organizações 

de base, da imprensa alternativa, da oposição sindical metalúrgica, de ONGs, 

de setores progressistas da igreja católica, ou realizada por militantes 

articulados em núcleos de produção audiovisual, a partir dos últimos anos 

pipocam experiências comunicacionais mais diversas, incluindo as do tipo 

popular tradicional (hoje mais conhecidas como comunitárias e se baseiam em 

premissas de cunho coletivo) e outras realizadas por associações, grupos ou 

até por pessoas autonomamente (PERUZZO, 2006, p.5). 

 

Paiva (2007) completa o raciocínio ao lembrar o "acentuado viés político que os anos 

60 e 70 conferiram à questão da comunicação". Repressão que, de acordo com a autora, não 

ficou no passado, mas que ainda vigora em pleno século 21, especialmente no que se refere as 

rádios comunitárias. 

Ainda hoje, no Brasil, se convive com os mais avançados aparatos 

tecnológicos e a prisão e apreensão de grupos e indivíduos que decidem 

produzir mensagens e programação fora do escopo do que é considerado legal 

(PAIVA, 2007, p.136). 

 

               Novos significados são incorporados às expressões, a exemplo da mídia alternativa que, 

para Peruzzo, nada mais é do que a "imprensa não alinhada à tradicional" (jornais feitos por 

intelectuais aos coletivos diversos, da política partidária à imprensa sindical). Pondera que os 

"princípios públicos" norteiam as diferentes expressões da comunicação de caráter comunitário, 

ou seja: não ter fins lucrativos, propiciar a participação ativa da população, ter propriedade 

coletiva e difundir conteúdos com a finalidade de educação, cultura e ampliação da cidadania 

(PERUZZO, 2006, p.9). 

Neste contexto, o caráter mais combativo das comunicações populares ─ no 

sentido político-ideológico, de contestação e projeto de sociedade ─ foi 

cedendo espaço a discursos e experiências mais realistas e plurais (no nível do 

tratamento da informação, abertura a negociação), e incorporando o lúdico, a 

cultura e o divertimento com mais desenvoltura, o que não significa dizer que 

a combatividade tenha desaparecido. Houve também a apropriação de novas 

tecnologias da comunicação e incorporação da noção do acesso à 

comunicação como direito humano (PERUZZO, 2006, p.9). 
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Paiva (2007) vai além em sua análise e afirma, taxativamente, que a comunicação 

comunitária é um "chamamento político" que envolve quem trabalha, debate e teoriza essas 

diferentes manifestações comunicacionais. 

Especificamente sobre movimentos sociais populares, a pesquisadora considera serem 

"articulações da sociedade civil constituídas por segmentos da população que se reconhecem 

como portadores de direitos" e se organizam para reivindicá-los (PAIVA, 2007, p.163). Embora 

tenham uma atuação restrita, são ferramentas importantes para a construção de identidade, 

cidadania, promoção da pluralidade, organização e luta por objetivos comuns e plurais.  

 
O significado dessas manifestações no âmbito da sociedade civil no Brasil tem 

sido relevante, pois, elas ajudam a gerar uma dinâmica de conscientização 

política e de mobilização social com força suficiente para mexer com as 

estruturas políticas e interferir nas políticas públicas para que possam ser 

condizentes aos interesses das maiorias (PERUZZO, 2010, p.165). 

 

Ao ponderar sobre o caráter adaptativo dos movimentos sociais em relação às suas 

diferentes formas de expressão e comunicação, Peruzzo analisa que o que os move é a 

necessidade de falar a "públicos específicos" e devido ao "cerceamento à sua liberdade de 

expressão por parte do Sistema Nacional de Comunicação". 

 
Do panfleto ao jornalzinho e dele ao blog e ao website na internet, do 

megafone ao alto-falante e dele à rádio comunitária, do slide ao vídeo e dele 

à TV Livre e ao Canal Comunitário da televisão a cabo4, são evidências do 

exercício concreto do direito à comunicação como mecanismo facilitador das 

lutas pela conquista ou ampliação dos direitos de cidadania, incluindo o de 

comunicar (PERUZZO, 2010, p.166). 

 

É pela comunicação popular que poderia ser exercido o direito de fala, da escuta, da 

cidadania, da soma de esforços em busca de um objetivo comum, analisa a autora, explicando 

que ela "ajuda a construir processos". De grupos complementares como segmentos etários, 

étnicos, de gênero, sociais etc. Há inúmeros exemplos de articulações que constroem processos 

e, simultaneamente, se valem ou não de meios comunicativos tecnológicos na estratégia de 

transformação social (PERUZZO, 2010, p.168). 

 
A comunicação comunitária, popular e alternativa se configura em grande 

variedade de feições, tais como a verbal e gestual (comunicação interpessoal, 

grupal), impressa (panfleto, boletim, fanzine, jornalzinho, cartaz, faixas), 

sonora (carro e bicicleta de som, alto-falante, rádio comunitária), audiovisual 

(vídeo, TV de Rua, Canal Comunitário na televisão a cabo) e a digital (blogs, 

websites, comunidades virtuais, redes, e-zines, emissoras comunitárias na 

internet). Está repleta de distorções e, simultaneamente, de virtudes. Se 

falarmos de maneira geral, convém dizer que as distorções têm relação com o 

jogo de interesses distintos que movem a criação de um meio comunitário de 
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comunicação. Há aqueles de caráter mobilizador e educativo que visam 

prestar serviços comunitários para melhorar a qualidade de vida de segmentos 

da população. Outros se movem por interesses comerciais, pois há quem se 

aproprie de meios comunitários, especialmente do rádio, como forma de 

arrecadar dinheiro. Há também os interesses de caráter religioso. E, ainda, os 

de cunho personalista e/ou político-eleitoral (PERUZZO, 2010, p.174). 

 

Para a autora, a comunicação comunitária permite gerar o "empoderamento e 

protagonismo", formando cidadãos organizados e capazes de difundir uma nova perspectiva de 

desenvolvimento. Ou seja "participativo e sustentável, cuja economia seja estruturada para 

atender prioritariamente as necessidades humanas (PERUZZO, 2010, p.176).  

Trazendo o debate para a atualidade do mundo em rede, Paiva (2007) destaca que é 

senso comum entre os pesquisadores considerar a comunicação via web positiva para as 

comunicações, encurtando distâncias e aproximando indivíduos. Argumenta, no entanto, "a 

dificuldade de mapear as inúmeras ações produtivas e com resultados positivos em que o viés 

da comunicação comunitária se entrelaça com as inúmeras necessidades do povo brasileiro e 

latino-americano" (PAIVA, 2007, p.137). 

Argumentando sobre a necessidade de "reinterpretar o conceito de comunicação 

comunitária", Paiva enumerou algumas das características que resumem a prática no campo 

comunicacional:  força contra-hegemônica, concepção polifônica/novas formas de linguagem, 

capacidade para intervir no processo produtivo, geradora de estrutura mais integrada entre 

consumidores e produtores da mensagem, propósito da educação, engendramento de novas 

pesquisas tecnológicas e novas formas de reflexão sobre a comunicação. Destaca ainda o papel 

da academia para o entendimento do fenômeno: 

Talvez o campo teórico da comunicação comunitária tenha podido se 

consolidar  como os dos mais férteis exatamente porque a troca, o efetivo 

intercâmbio entre os gestores das atividades dos veículos e aqueles que 

manejam como ofício a reflexão, esteja  sempre em estado florescente ("em 

estado nascente" diriam os sociólogos do quotidiano), ao contrário como 

acontece com os outros segmentos da comunicação (vide jornalismo,  em suas 

variantes, ou dramaturgia,  também em seu largo escopo), nos quais imperam 

as desconfianças e uma permanente disputa (PAIVA, 2007, p.146). 

 

Resume, ainda, o que talvez seja o grande valor da comunicação comunitária. Ou seja, 

promover "a simbiose entre os que fazem e os que pensam novas demandas". O que remete a 

Gramsci, quando ele diz que "todos os homens são intelectuais; mas nem todos os homens 

desempenham na sociedade a função de intelectuais" (GRAMSCI, 1982, p.7).  Ou, quem sabe, 

apenas não tenha tido a oportunidade de sê-lo, pelo menos em algum momento de suas vidas, 

ao partilhar conhecimentos individuais que podem somar ao coletivo, porque "todo homem, 

fora de sua profissão, desenvolve um atividade intelectual qualquer, ou seja, é um 'filósofo', um 



33 
 

artista, um homem de gosto, participa de uma concepção de mundo, possui uma linha 

consciente de conduta moral, contribui assim para manter ou para modificar uma concepção do 

mundo, isto é, para promover maneiras de pensar” (GRAMSCI, 1982, p.7-8).  

  

1.5 Intelectual orgânico e jornalistas                     

Gramsci é taxativo ao afirmar o papel do profissional de jornalismo na difusão da 

informação mais ampliada, não se atendo apenas à comunicação hegemônica, mas promovendo 

a contracomunicação: 

É dever da atividade jornalística (em suas várias manifestações) seguir e 

controlar todos os movimentos e centros intelectuais que existem e se formam 

num país. Todos. Isto é, com a exclusão apenas dos que têm um caráter 

arbitrário e amalucado; se bem que mesmo estes, com o tom que merecem, 

devem pelo menos ser registrados (GRAMSCI, 1982, p.164). 

 

Alertou-nos, contudo, que se não é possível falar por todos e para todos, é preciso buscar 

novos espaços contra-hegemônicos, a partir da condição de intelectual. O que, para ele, abrange 

um universo muito maior do que o jornalismo propriamente dito. 

Foi ele quem contextualizou o conceito de intelectual orgânico, diferenciando-o do 

intelectual tradicional. Explicando: o primeiro refere-se ao intelectual formado durante o 

processo de desenvolvimento de uma classe social (ativista); e o segundo a partir do processo 

histórico. O primeiro estaria relacionado à manutenção de um status quo, e o segundo estaria 

comprometido com o processo de mudança.   

A relação entre os intelectuais e o mundo da produção não é imediata, como 

é o caso nos grupos sociais fundamentais, mas é 'mediatizada", em diversos 

graus, por todo o contexto social, pelo conjunto das superestruturas, do qual 

os intelectuais são precisamente os funcionários (GRAMSCI, 1982, p.10). 

 

Entende que o "ponto central continua a ser a distinção entre intelectuais como categoria 

orgânica de cada grupo social fundamental e intelectuais como categoria tradicional" 

(GRAMSCI, 1982, p.13). O intelecto, então, é formado a partir das relações histórico-sociais e 

está em constante movimento. "A difusão, por meio de um centro homogêneo, de um modo de 

pensar e de agir homogêneo é a condição principal, mas não deve e não pode ser a única" 

(GRAMSCI, 1982, p.173).  

Segundo ele, cada grupo social gera camadas distintas de intelectuais que são 

influenciados com o desenrolar da história e influenciam as demais. Principalmente, que "todos 
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os homens são intelectuais", fora ou a partir da sua atividade de origem, apesar de nem todos 

desempenharem tal função na sociedade.  

A partir disso, podemos afirmar que os dois tipos de intelectuais desempenham papéis 

decisivos para a formação da cultura hegemônica e para a construção de uma nova hegemonia. 

O intelectual orgânico, gerando conhecimento e reflexão, pode alterar modelos de 

relacionamento e subordinação; e o intelectual tradicional, dependendo das suas atividades, 

motivação e pensamento, pode ou não perpetuar o pensamento hegemônico. 

Gramsci também estudou o jornalismo integral, o que, para ele, não se atém a atender 

todas as necessidades de uma categoria, mas implica na criação e no processo de 

desenvolvimento delas.  

Uma revista, como um jornal, como um livro, como qualquer outro modo de 

expressão didática que seja planejado tendo em vista uma determinada média 

de leitores, de ouvintes, etc. de público, não pode contentar a todos na mesma 

medida, ser igualmente útil a todos; o importante é que seja um estímulo para 

todos, pois nenhuma publicação pode substituir o cérebro pensante ou 

determinar ex novos interesses intelectuais e científicos [...] (GRAMSCI, 

1982, p.180). 

 

Por outro lado, temos o papel do leitor, e o autor estabeleceu dois pontos principais a 

serem levados em consideração, a saber: 

1─ como elementos ideológicos ‘transformáveis’ filosoficamente, capazes, 

ducteis, maleáveis à transformação. 2 ─ como elementos "econômicos", 

capazes de adquirir as publicações e de fazê-las adquirir por outros 

(GRAMSCI, 1982, p.163). 

 

 

Trazendo a questão da indústria jornalística para a realidade brasileira, entendemos com 

Leal Filho (1982, p.117) que, por estar envolta ao monopólio econômico, esta transforma a 

informação em mercadoria: "De um jornalismo doutrinário, expressão das diferentes facções 

das classes dominantes, passamos quase sem transição para o jornalismo organizado em rígidos 

padrões empresariais”. 

O jornalista está inserido nesse contexto como profissional contratado para veicular 

ideias e informações, independentemente da própria formação ideal: 

É nesses veículos, que moldam os hábitos, valores e ideias de quase toda a 

população brasileira, que se dá a ação do jornalista. A questão que se coloca é 

a de se saber se, além da ação comprometida com os interesses patronais, é 

possível um outro tipo de ação vinculado a interesses de classe antagônicos 

(LEAL FILHO, 1982, p.118). 

 

Moraes nos traz à discussão mais contemporânea sobre o sistema midiático como um 

"poder desmaterializado, penetrante, invasivo, livre de resistências físicas e territoriais, 
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expandindo os seus tentáculos", embora a compare com uma árvore sólida, plantada num 

território muito bem alicerçado e que tem dono e objetivo. Com ele, constatamos que a mídia, 

ao mesmo tempo, gera dependência, se apropria dos sentidos e instiga o consumo. "Os projetos 

mercadológicos e as ênfases editoriais podem variar, menos num ponto-chave: operam 

consensualmente, para reproduzir a ordem do consumo e conservar hegemonias constituídas" 

(MORAES, 2013, posição 179). 

O autor alerta que se os "megagrupos midiáticos" detém da estrutura à produção, 

consolidando consensos sociais, o processo de digitalização agravou ainda mais a 

"concentração e oligopolização" das diferentes formas de comunicação. Das mais tradicionais 

às redes sociais, formando as "multiplataformas integradas", que compreende papel, digital, 

áudio, vídeo e móvel.  

Fenômeno que favoreceu ainda mais a formação dos monopólios de poder, pois como 

afirma Moraes (2013, posição 222), "alastraram-se pelos continentes sem se submeter a maiores 

restrições legais". Inclusive, podem ser operados à distância e tem no advento do "bigdata"10 

um aliado na identificação de tendências que direcionam os negócios midiáticos em todas as 

suas ramificações econômicas. 

Cenário que aprofunda assimetrias entre os centros hegemônicos (nos quais 

as megaempresas são expoentes) e as periferias, realçando descompassos 

típicos do desenvolvimento excludente e desigual do modo de produção 

capitalista... (MORAES, 2013, posição 307). 

 

Concordamos que a gestão das identidades culturais foi globalizada e que mesmo as 

identidades locais tornaram-se produtos "submetidos a maquilagens que reforçam seu exotismo 

e a hibridações que neutralizam suas classes mais conflitivas" (2013, posição 430). "A intenção 

dos estrategistas, em última análise, é incorporar/adaptar/reciclar/contornar elementos culturais 

de uma dada formação social, atraindo consumidores locais com a supressão de entraves à livre 

circulação dos produtos" (2013, posição 450), justifica o autor. 

Argumenta que cada vez mais a cultura se materializa em produtos, que geram 

dividendos, multiplicando um processo de mercantilização que abrange da arte ao esporte. 

Sugerindo ainda que o "papel duplo estratégico" torna o sistema midiático um "agente 

discursivo da globalização e do neoliberalismo". Ou seja, torna legítimo o "ideário global", ao 

mesmo tempo em que também o transforma no discurso social hegemônico, propagando valores 

e modos de vida que transferem para o mercado a regulação das demandas coletivas (posição 

563).  

                                                           
10 Contagem de informação a partir de acessos e análises.  
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A doxa neoliberal procura neutralizar o pensamento crítico, reduzir o espaço 

para ideias alternativas e contestadoras, ainda que estas continuem se 

manifestando, resistindo e reinventando-se. Trata, pois, de uma função 

ideológica (MORAES, 2013, posição 567). 

 

Fenômeno que, concordamos com o autor, tornou os conglomerados de mídia agentes 

econômicos, apesar de não estarem operando diretamente no mercado financeiro: 

À medida que essa configuração se cristaliza, reduz-se o campo de manobra 

para um desenvolvimento equilibrado e estável dos sistemas de comunicação 

e agravam-se descompassos estruturais em área estratégica da vida social. Daí 

a urgência de reclamarmos diversidade onde hoje vigora a concentração 

monopólica. Diversidade pressupõe revitalizar manifestações do 

contraditório, confrontar pontos de vista e estimular trocas horizontais entre 

as culturas de povos, cidades de países. Diversidade se assegura, 

principalmente, como políticas públicas que valorizem a comunicação como 

um direito humano e contribuam para deter a oligopolização da produção 

simbólica, a começar por mecanismos democráticos de regulação, de 

universalização de acessos, de proteção do patrimônio cultual intangível, de 

usos educativos e comunitários das tecnologias. Diversidade não se esgota nos 

acréscimos de opções de consumo que, via de regra, um poço em ambições 

mercantis sobre as aspirações sociais por livre expressão e pluralidade.  

Diversidade só se alcança com o fortalecimento das vozes da cidadania, das 

dinâmicas participativas e múltiplas práticas culturais e interculturais 

(MORAES, 2013, posições 607 e 609). 

 

Ao sinalizar um duro caminho a ser trilhado até a dissociação dos meios de comunicação 

aos interesses privados, Ramonet reflete sobre o acesso à informação, à perda de credibilidade 

e à identificação e velocidade transformadora. Para ele, o prazo para trabalhar a informação 

(deadline) inexiste na "informação contemporânea" e, em consequência disso, o jornalista teria 

se transformado em "imediatista". 

Moraes e Ramonet (2013) concordam que a informação é um negócio por trás da 

comunicação. O que justificaria, por exemplo, o porquê de mesmo mídias caras que dão 

prejuízo, como os jornais, que dependem da cadeia produtiva que inclui da matéria-prima à 

intelectual, ainda são utilizados para viabilizar projetos dominantes, por grandes investidores, 

associado ao projeto do neoliberalismo: 

Os conglomerados midiáticos são grandes atores do mercado e, ao mesmo 

tempo, sua missão é difundir ideologias disfarçadas em informação ─ 

‘ideologia’ talvez seja uma palavra politizada, digamos que promovem uma 

visão de mundo, uma maquete do mundo, um mundo ideal. De maneira geral, 

é isso o que os meios de comunicação fazem (MORAES; RAMONET, 2013, 

posição 994). 

 

Ao questionar como os "meios de comunicação dominantes, que pertencem a grupos de 

alta relevância no mercado, serão críticos com a globalização e o neoliberalismo, sendo que 
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eles são atores centrais nessas duas dinâmicas?", Ramonet sugere a leitura de Althusser.11 Para 

ele, os grupos midiáticos se comportam como "ferramenta ideológica da globalização”.  

Quando afirmamos que as sociedades atuais vivem uma dinâmica globalizante 

ou neoliberal, na verdade, o que elas vivem ou parecem viver é uma dinâmica 

dupla. Não há um único poder: ele não é apenas financeiro, mas sim 

econômico-financeiro e midiático. Se esses poderes não existissem juntos, não 

funcionariam, pois não basta vencer, é preciso convencer (RAMONET, 2013, 

posição 1008). 

 

Ao refletir sobre o quarto poder12, atribuído à mídia, ele é pontual ao afirmar que os 

“poderes midiáticos foram confiscados pelo poder econômico e financeiro" e 

consequentemente tornou-se "um poder complementar para oprimir ou manter a sociedade no 

estado atual das coisas (RAMONET, 2013, posição 1036), ao invés de um contrapoder. Sugere 

que a internet pode ser uma alternativa que "permite voltar a sonhar com a democratização da 

informação" (p.1054), a partir do surgimento de um novo personagem, que ele nomeia de 

"cidadão informante". Ou seja: profissionais de segmentos distintos, que dominam uma 

temática e podem difundir conteúdos, inclusive criando uma "concorrência com jornalistas.  

Principalmente, questiona: se todo mundo faz jornalismo, o que é jornalismo e o que é 

o jornalista? 

O jornalista tem a missão de encontrar várias fontes que digam a mesma coisa 

para garantir a veracidade da informação... Porém, diante da rapidez e da 

concorrência entre os diversos meios de comunicação, ele não pode perder 

tempo com isso! Do contrário, o outro canal já terá dado a notícia e ele terá 

perdido o furo de reportagem, a exclusividade. Nesse contexto, o jornalista 

atrofia (RAMONET, 2013, p. 994). 

 

Complementando as ideias de Moraes e Ramonet, Serrano também relaciona a 

informação e a livre manifestação ao expressá-la à economia quando ressalta que "a liberdade 

de imprensa é, na verdade, o direito do empresariado de operar num determinado setor, digamos 

assim. Não é nenhum direito da cidadania no geral" (SERRANO, 2013, posição 1129 e 1130).  

O poder da mídia, sugere, extrapolou os demais. 

Explicando melhor, ele argumenta que a mídia tornou-se o quarto poder com o papel de 

se contrapor aos poderes estabelecidos. Ou seja: executivo, legislativo e judiciário. Porém, ao 

se pautar pelos interesses econômicos se desviou desse caminho. "O governo tem a oposição, 

os empresários têm os sindicatos, as empresas têm as associações de usuários. Não há contra 

                                                           
11 Louis Althusser (1918-1990) Filósofo fraco-argelino, estudou o marxismo estrutural. 
12 Conceito cunhado no Período da Revolução Francesa. 
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poder para o poder midiático" (SERRANO, 2013, posição 1158). Como a mídia é um grande 

negócio, ele argumenta que o quarto poder seria rendido ao "poder do dinheiro".  

Citando o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelece o 

direito "de receber informações e ideias", o autor complementa com o direito, não estabelecido, 

de transmitir ideias. Ou seja, que "é propriedade de um oligopólio de poucas empresas de 

comunicação". Contesta, ainda, o fato de a mídia não dar voz a reclamações dos "críticos que 

têm algo a dizer", sejam pessoas ou coletivos, lembra que apenas os meios de comunicação 

teriam o poder de ecoar essas vozes. 

Nossa sociedade está funcionando de acordo com os parâmetros da Mídia. Ao 

acostarmos numa democracia representativa, o principal poder é a opinião 

pública. E é por isso que os agentes que operam na formação dessa opinião se 

tornaram o poder central de nossas democracias, Os meios de comunicação 

nasceram para garantir o acesso dos cidadãos a informações sobre 

acontecimentos, às propostas dos políticos, às ações de nossos governantes, às 

opiniões da oposição e dos movimentos sociais. A hipertrofia do modelo 

midiático, porém, transformou-os em interceptadores da informação, mais do 

que em transmissores. Como resultado, eles acabaram atropelando e repelindo 

os outros três poderes (SERRANO, 2013, posições 1232 e 1233). 

 

Serrano complementa que a mídia ao deixar de ser propriedade do Estado concedeu a 

liberdade de imprensa ao privilégio de seus detentores. E argumenta: "Os meios de 

comunicação privados, mesmo que isso soe paradoxal, podem ser mais servis ao poder político 

do que os públicos (posição 1275). Origina-se, nesse contexto, o que ele chamou de "duplo 

discurso": eles denunciam intervencionismo quando as decisões democráticas não são de seu 

gosto, mas exigem dinheiro e ajudas públicas quando enfrentam dificuldades financeiras" 

(SERRANO, 2013, posição 1280). 

Estamos diante de um novo desafio: encontrar um método para que os 

cidadãos possam recuperar seu direito à informação através do Estado, de 

quem precisamos exigir o cumprimento de seu dever de garanti-lo. Nós, 

cidadãos, devemos dar poder a esse Estado, e ele, por sua vez, deve nos dar 

controle; essa é a verdadeira liberdade de imprensa numa democracia. 

(SERRANO, 2013, posição 1294). 

 

O advento do jornalismo digital, para Ramonet (2013), produziu um novo jornalismo, 

veiculado pela internet, dando voz ao receptor da informação. "Assistimos a um enriquecimento 

da informação graças aos "neojornalistas", que eu chamo de amadores-profissionais". 

Ele corrobora com essa pesquisa ao lembrar a "perda de credibilidade dos jornalistas 

devido ao forte vínculo que muitos deles mantêm com o poder econômico e político, suscitando 

uma desconfiança geral no público" (RAMONET, 2013, posição1333). Por outro lado, lembra 
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os limites da exclusão digital num planeta marcado pela pobreza, que afeta "quase a metade da 

população" mundial. 

Seja como for, na atualidade há uma ruptura do monopólio, o que faz com que 

cada cidadão se transforme no que eu chamo de web actor (ator da rede): 

qualquer pessoa pode entrar na internet e, assim, modificar, comunicar etc. 

(RAMONET, 2013, posição 1361). 

 

Ao mesmo tempo em que o autor avalia que a profissão jornalista se desgastou, ele 

lembra que as "mídias se reentrelaçam e se reorganizam". Assim como será estudado no 

decorrer deste estudo, ele também avalia que a precarização da profissão também atingiu os 

jornalistas, não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos e Europa, onde atuam "novos tipos 

de jornalistas explorados e superexplorados".  

Ao analisar a tecnologia e seus impactos no jornalismo, ele diz que ao mesmo tempo ela 

criou um problema e uma oportunidade. Para ele, as "ferramentas tecnológicas permitem que 

um grupo de jovens jornalistas seja capaz de se organizar com poucos recursos, podendo assim, 

criar novos veículos de comunicação, jornais etc." (posição 1404). Sugere, sobretudo, a 

construção de um quinto poder, que teria uma função crítica da "informação sobre a 

informação" e, segundo ele, algo factível de se realizar graças às mídias digitais.  

Moraes, por outro lado, colabora para refletir sobre o uso contra-hegemônico das 

ferramentas digitais. Exemplificando: como agências alternativas de notícias, especialmente 

latino-americanas, "difundem conteúdos de contestação às formas de dominação impostas por 

classes e instituições hegemônicas, ao mesmo tempo em que priorizam temáticas relacionadas 

aos direitos da cidadania e justiça social”. (MORAES, 2013, posição 1612 e 1613).  

Em sua irrefreável expansão, a internet constitui hoje uma arena de embates 

pela hegemonia cultural e política, da qual já não podemos abrir mão, em 

qualquer dos horizontes abertos, ou requeridos pelo pensamento crítico 

(MORAES, 2013, posição 1613). 

 

Avaliando a imprensa, o jornalismo e os jornalistas numa perspectiva gramsciana, ele 

pondera serem "agentes históricos essenciais no direcionamento da opinião pública, 

interferindo nos processos de conservação ou modificação das formas de hegemonia político-

culturais". Defende a ideia de que Gramsci "nos fez ver que a hegemonia não é uma construção 

monolítica, e sim resultado de mediações de forças entre blocos de classes em dada conjuntura" 

que pode ser alterada, inclusive a partir de conteúdos não hegemônicos. 

As "brechas" a serem exploradas estariam dentro da mídia hegemônica do jornalismo 

alternativo e contra-hegemônico, a partir da crítica, que reivindica "o pluralismo e o valor das 

histórias e culturas", gerando motivação e reflexão sobre a vivência no mundo.  

https://www.multilaser.com.br/balanca-eletronica-vidro-temperado-vermelha-multilaser-ce118/p
https://www.multilaser.com.br/balanca-eletronica-vidro-temperado-vermelha-multilaser-ce118/p
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Entendendo a comunicação como "um bem-comum e um direito humano", Serrano 

pondera exatamente para os limites econômicos e valorização profissional que, muitas vezes, 

trabalham por militância e sem direitos. Ele lembra que a internet "fala" ao mundo e cria bolhas; 

ao mesmo tempo, populariza a comunicação e expõe a desigualdade digital; dá voz aos meios 

alternativos e renova os meios tradicionais, além de cometer exageros em conteúdos úteis e 

inúteis. 

No âmbito da área da comunicação, não devemos sacralizar a internet em 

detrimento dos formatos tradicionais. As rádios livres, televisões comunitárias 

e pequenas publicações em papel, com um esforço econômico e humano muito 

maior, conseguem ultrapassar os limites da divulgação da internet, que muito 

vezes não chega a um grande setor da população, do mesmo modo, não 

aceitaremos que a fascinação pelas novas tecnologias seja usada como 

mecanismo de sedução política (SERRANO, 2013, posição 3120 e 3122). 

 

O papel do jornalista e a função do jornalismo estão constantemente no centro dos 

debates sociais e acadêmicos. Fígaro entende “comunicação e trabalho como unidade 

constitutiva da atividade humana, capaz de revelar os valores com os quais se constrói a 

sociedade” (posição 6635). Para ela, é nesse contexto que as relações da comunicação com o 

labor devem ser analisadas, compreendendo os sentidos do trabalho como “lógicas 

comunicacionais dos processos de organização da produção e das tecnologias que introduzem 

mudanças nas formas de se trabalhar e nas relações sociais” (FIGARO, posição 6653, 2016).  

Relação que, segundo ela, se dá ao mesmo tempo pela atividade objetiva e pela comunicação 

subjetiva que fundamentam a “sociabilidade humana” (posição 6741).  

Lembrando que a prática do jornalismo profissional no Brasil é recente, consolidada 

apenas em meados do século 20, a autora avalia que o advento das tecnologias de informação 

e comunicação alteraram sobremaneira a atividade jornalística. Ou seja, uma profissão que 

ainda galgava em direção ao reconhecimento se transforma ao mesmo tempo em que seus 

profissionais lutam pela credibilidade. 

Quando nos reportamos às tecnologias de informação e comunicação, 

chamamos atenção para as apropriações dessas tecnologias como produto da 

atividade humana. Por isso, elas devem ser problematizadas no nível dos 

objetos empíricos concretos e consideradas no percurso de artefato e 

instrumento. As formas concretas de apropriação dos artefatos e os valores 

que conformam as escolhas para seu uso são revelados na atividade de 

trabalho (FIGARO, posição 6803, 2016). 

 

Fenômeno diretamente relacionado ao processo de globalização que, 

consequentemente, tem impactado na flexibilização laboral e precarização das relações 

trabalhistas, que não pouparam os profissionais de jornalismo. Ou seja, “transfere aos 
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trabalhadores o peso das incertezas do mercado”, alterando a dinâmica do mercado, inclusive a 

oferta: 

No caso brasileiro, os conglomerados de mídia estão entrelaçados aos grandes 

oligopólios internacionais. Eles são beneficiados pela legislação, que dá à 

empresa privada a concessão do espetro público de ondas de transmissão e 

privatiza toda a rede de infraestrutura de distribuição de cabos de transmissão 

de informação. Essa política inviabiliza a democratização da posse e do uso 

dos meios de comunicação (FIGARO, posição 6832, 2016). 

 

Concordamos com a autora que a mesma tecnologia que facilita a rotina de trabalho 

pode impactá-la negativamente nas relações de trabalho e atividade jornalística. Inclusive pelo 

número cada vez maior de atores envolvidos, direta ou indiretamente, que, segundo ela, são 

“mediadores entre o jornalista e o fato”. Ou seja, a notícia, que é um dos produtos do labor do 

jornalista.  

 Novamente remetendo ao universo nacional, Figaro (2016) pondera que a Constituição 

Brasileira e a Declaração Universal dos Direitos Humanos “devem pautar a prática jornalística”.  

Mas, até que ponto o trabalhador do jornalismo, inserido no contexto da Reforma Trabalhista, 

tem a opção de escolher? Até que ponto ele está inserido no contrato de trabalho ou falta dele, 

seja como profissional em situação de precarização ou o patrão de si próprio, como os 

jornalistas que tornaram-se pessoa jurídica, forçado pelo mercado de trabalho?   

Seguimos para o capítulo 2, em que abordamos a questão política do trabalho no Brasil: 

da organização sindical, da construção dos direitos trabalhistas e da comunicação, visando 

contextualizar historicamente a evolução do movimento sindical brasileiro, a participação do 

trabalhador na mobilização para a construção política relacionada aos direitos do trabalho, 

focando, inclusive, na profissão do Jornalista, relacionando-a à temática estudada.  

A base deste estudo está descrita na literatura pertencente à Sociologia do Trabalho e 

Teorias de Comunicação Sindical. 
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2. A QUESTÃO POLÍTICA DO TRABALHO NO BRASIL: DA 

ORGANIZAÇÃO SINDICAL, DOS DIREITOS TRABALHISTAS E DA 

COMUNICAÇÃO 

 

Fenômeno recente se comparado à história do sindicalismo mundial, as relações do 

trabalho no Brasil foram iniciadas há cerca de um século com o fim da escravidão e quando o 

Brasil Colônia iniciou o processo de transição da mão de obra escrava para o trabalho 

remunerado do Brasil República. Apesar de a grande concentração de trabalhadores residir nas 

regiões rurais, é nas cidades que as primeiras manifestações organizadas surgem em resposta à 

tradição exploratória, dando início ao movimento sindical. 

Para entender o contexto do movimento sindical ao longo da história brasileira, do seu 

surgimento aos dias atuais, é fundamental analisar as mensagens, a mobilização, as reações, 

consequências sociais e econômicas e o papel da comunicação sindical no processo de 

Precarização do Trabalho, com foco na Reforma Trabalhista.  

Assim, este capítulo resume a trajetória histórica do movimento sindical brasileiro, 

pontuando a participação do jornalismo sindical. Leva em conta a chegada dos primeiros 

defensores do direito do trabalho, os anarquistas, em pleno cenário da Primeira Guerra Mundial, 

passando pelos avanços e retrocessos do movimento e legislação sindical e dos principais 

governos brasileiros, desde Getúlio Vargas.   

A precarização do trabalho também é revista a partir da discussão da Reforma 

Trabalhista, contextualizada com aspectos políticos e econômicos. Por fim, descrevemos 

brevemente o universo da imprensa sindical e a atuação do jornalista nesse segmento. 

Sabe-se que a luta sindical gerou inúmeros benefícios para as sociedades, apesar do ciclo 

de conquistas e derrotas, avanços e retrocessos na conquista dos direitos relacionados ao 

trabalho. Sem a pretensão de analisar a atual conjuntura do sindicalismo, mas focar na história 

do movimento sindical brasileiro e tentar investigar a participação ─ e o papel ─ da 

comunicação sindical no contexto do fomento de informações de qualidade e empoderamento 

do trabalhador, independentemente da categoria onde ele está inserido, este trabalho, em sua 

perspectiva de revisão literária e experiência empírica, busca fomentar o debate. 
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2.1 O surgimento do sindicalismo: breve contexto histórico 

Para entender a evolução do movimento sindical no Brasil contextualizamos a trajetória 

da luta sindical em solo brasileiro à realidade internacional, na transição dos séculos XIX para 

o XX. O país evoluía da realidade imperial, escravocrata (quando predominou a exploração dos 

povos indígenas, trocada depois pela mão de obra escrava, fruto do comércio de humanos 

trazidos à força do continente africano, nos navios negreiros) para os novos rumos políticos e 

econômicos advindos da Proclamação da República, em 1889.  

A sociedade brasileira da época testemunhou o advento da industrialização por meio de 

informações transmitidas pela elite do país e iniciativas dos imigrantes, que traziam as 

novidades do pré e pós 1ª Grande Guerra Mundial (julho de 1914 a novembro de 1918), da 

Revolução Russa de 1917 e a Assinatura do Tratado de Versalhes que, em 1919, decretou a 

Paz. Sem vivenciar localmente esta efervescência, os brasileiros viram-se obrigados a absorver 

mudanças estruturais, econômicas e sociais muito rapidamente, a fim de ajustar-se à nova 

ordem mundial e suas dinâmicas. As influências europeias refletiram no cenário, costumes e 

economia nacionais, nas relações de trabalho e na organização sindical brasileira. 

O “conflito entre o Capital e o Trabalho” é um marco na história das sociedades 

capitalistas desenvolvidas. Foi assim que os trabalhadores pressionaram e conquistaram 

melhorias e direitos em direção a uma política de bem-estar social, incentivando a 

racionalização dos procedimentos fabris, o avanço tecnológico, a modernização e 

democratização das instituições, formando a ampliação do mercado. 

Aos poucos, o movimento sindical passou a integrar o modo de vida das comunidades 

laborais. No início dos anos 1900, a classe operária europeia já havia conquistado o “poder de 

pressão”, tendo ao lado os seus sindicatos. Era o início da era da industrialização, inclusive 

concretizando a política operária, em que a pauta girava em torno do proletariado industrial.  

De acordo com Rodrigues (1968), o Brasil vivenciava, na época, momentos em que os 

sindicatos estavam enfraquecidos e não havia representatividade política voltada para o 

trabalhador. Analisando a abismo cultural e econômico que separava a realidade brasileira da 

europeia, observamos que enquanto o Brasil engatinhava rumo à nova economia, na transição 

da atividade agrária para a era industrial, a classe operária europeia já era consciente de suas 

realidades e os sindicatos organizados em suas lutas. Na figura abaixo, nota-se que o trabalho 

formal ainda era uma evolução a ser conquistada numa sociedade que migrava da cultura 

escravagista. 
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Figura 1 ─ Açoite Público, Jean Baptiste Debret 

 
Fonte: Folha de S.Paulo13 

 

A natureza do moderno processo de industrialização, em interação com 

determinadas características da sociedade brasileira, acarretou uma posição 

relativa da classe operária no interior da nação e tipos de orientações e atitudes 

políticas divergentes das observadas nos países de antiga industrialização 

(RODRIGUES, 1968, p. 341). 

 

A evolução da organização sindical foi gradual até a assimilação e adoção dos conceitos 

marxistas trazidos pelos líderes sindicais, a maioria deles imigrantes. Os trabalhadores 

brasileiros tiveram de entender o que foi aprendido antes pelos militantes franceses e demais 

países da Europa. Neste aprendizado, inclui-se a conquista de poder pelo proletariado russo, a 

organização americana em seus moldes capitalistas até o desenvolvimento da burocracia 

sindical, inerentes às diversas realidades. Foi quando começou a despontar no Brasil a luta pela 

conquista dos direitos, pelos trabalhadores.  

É o caso da afirmação de Marx segundo a qual ‘acumulação do capital é, 

portanto, multiplicação do proletariado’, que é confirmada globalmente pelo 

crescimento da força de trabalho disponível para a exploração capitalista, 

acelerada nas últimas décadas. O contingente de 3 bilhões de pessoas 

ocupadas é complementado por mais de 200 milhões de desempregados 

(MATTOS, 2019, p. 89).  

 

Numa "perspectiva livre”, o autor analisa que o fenômeno das ações sindicais respeita 

os princípios de organização territorial, profissional ou industrial.  

                                                           
13 FOLHA DE S.PAULO. Exposição de tela sobre tortura a escravos provoca crises em órgão paulista. "Aplicação 

do Castigo do Açoite", do francês Jean-Baptiste Debret – Reprodução. O artista francês retratou em suas telas a 

realidade brasileira. Seus quadros tinham a veracidade de uma fotografia, tão reais e pontuais ao registrar o período 

entre 1816 a 1831. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/07/exposicao-de-tela-sobre-

tortura-a-escravos-provoca-crise-em-orgao-paulista.shtml. Acesso em: 20 maio. 2019.  

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/07/exposicao-de-tela-sobre-tortura-a-escravos-provoca-crise-em-orgao-paulista.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/07/exposicao-de-tela-sobre-tortura-a-escravos-provoca-crise-em-orgao-paulista.shtml
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São os problemas da concentração do poder, do controle dos membros sobre 

sua organização e, por fim as relações entre massas e dirigentes que devem 

reter a atenção, muito que a própria existência de uma burocracia, cuja 

necessidade é difícil de negar (RODRIGUES, 1968, p. 22).  

 

Compreendemos, assim, que a relação dos dirigentes e as massas de trabalhadores 

dependem das condições socioculturais de cada país e a negociação com os patrões sempre 

figurou o aspecto nevrálgico das relações. Ainda hoje, a luta sindical, para atender às demandas 

dos trabalhadores, implica em mudanças, ajustes, perdas e ganhos, bem como mobilidade 

social. 

2.2.1 O novo perfil dos trabalhadores com a chegada dos estrangeiros  

 

Na imagem abaixo, observa-se os trabalhadores reivindicando aumento de salários, num 

movimento vitorioso. Os trabalhadores da cidade de São Paulo interromperam as atividades nas 

fábricas durante oito dias. 

Figura 2 ─ Primeira Greve Geral, Brasil, 1917 

 
Fonte: Portal UOL 

14 

 

Uma minoria de brasileiros atuava nas cidades do Brasil como profissionais, em 1888, 

quando foi assinada a Lei Áurea. A economia formal era voltada para a agricultura e exploração 

dos recursos naturais e “o trabalho livre se restringia a algumas categorias urbanas, que, 

desprovidas de qualquer amparo, numa sociedade patriarcal de bases rurais, se organizam para 

                                                           
14 FREIME, Janio de Oliveira. Greve Geral de 1917: quando São Paulo fez o Brasil parar.  UOL. Publicado em: 15 

maio.2019. Disponível em: https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/greve-geral-de-1917-

quando-sao-paulo-fez-o-brasil-parar.phtml. Acesso em: 20 fev.2020. 

 

https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/greve-geral-de-1917-quando-sao-paulo-fez-o-brasil-parar.phtml
https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/greve-geral-de-1917-quando-sao-paulo-fez-o-brasil-parar.phtml
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fins de defesa mútua” (RODRIGUES, 1979, p. 6). Entre eles: artistas, alfaiates, mecânicos e 

tipógrafos, além de operários da marinha. Aos poucos, com a transição da monarquia para a 

República, as organizações de trabalhadores vão se expandindo em atividades, organizações e 

resistência ao mesmo tempo em que a política se transforma com o início da industrialização. 

Imediatamente após a proclamação da República surge um número 

extraordinário de agrupamentos políticos, não simplesmente republicanos ─ 

como acontecia com o partido que aglutinou os fazendeiros, descontentes com 

a Monarquia que decidira por fim ao trabalho escravo. Eram agrupamentos de 

bases urbanas, arregimentando intelectuais e profissionais liberais, parcelas de 

classes médias e procurando atrair o proletariado cuja formação vinha se 

concretizando (RODRIGUES, 1979, p. 8-9). 

 

A origem da classe trabalhadora brasileira remonta ao final do século XIX, 

consequência dessa transição. Os líderes foram os anarquistas ou os socialistas, imigrantes 

(italianos, portugueses e espanhóis, num primeiro momento) que buscavam sobreviver às 

mazelas da Primeira Guerra Mundial.  

Os anarquistas defendiam uma sociedade de trabalhadores livres, que pudessem usufruir 

das riquezas, do trabalho, das ciências e das artes. Consequentemente, a repressão, através da 

violência policial deu a resposta aos anárquicos, com a prisão, em 1918, do líder Edgard 

Leuenroth, considerado o líder da greve de 1917, que parou as atividades fabril na cidade de 

São Paulo no decorrer de oito dias, reivindicando aumento salarial. Os primeiros núcleos 

operários surgiram no contexto da industrialização, nas principais capitais de então: São Paulo, 

Rio de Janeiro e Recife. “Foi no bojo deste processo que surgiram as primeiras lutas operárias 

no Brasil” (ANTUNES, 1980, p.48).  

A crise mundial de 1929, que ficou conhecida como “crack” da Bolsa de Valores de 

Nova Iorque, atingiu a sociedade mundial e, no Brasil, especialmente o cultivo do café. Com a 

redução do comércio para o exterior, a massa operária passou a receber os migrantes brasileiros, 

principalmente agricultores, incluindo mulheres e menores de idade, em sua maioria 

analfabetos.  

O fenômeno do êxodo rural atraiu multidões para as cidades grandes, aumentando o 

contingente de subempregados e o desemprego. Ao contrário dos imigrantes, que carregavam 

consigo a cultura dos homens livres e de direitos, o novo proletariado brasileiro, formado 

principalmente por migrantes que viviam da subsistência agrícola, teve de se ajustar à vida na 

cidade e se submeter a um trabalho exaustivo nas fábricas.  

Longe de sentir-se satisfeito com as condições materiais de existência 

decorrentes da industrialização acelerada do pós-guerra, o precariado 

brasileiro viveu uma experiência contraditória: por um lado, os trabalhadores 

percebiam o relativo progresso material resultante da transição do campo para 
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a cidade; por outro, experimentavam a angústia decorrente da reprodução de 

sua subalternidade classista (BRAGA, 2012, posição 2215). 

 

A crise afetou a economia brasileira e a vida dos trabalhadores. “Na economia 

dependente, exportadora de produtos primários, a crise se apresentava com um cataclismo, 

imposto de fora para dentro” (FURTADO, 1979, p.166).  

Explica-se, portanto, que a economia procura por todos os meios manter o seu 

nível de emprego durante os períodos da depressão. Qualquer que fosse a 

redução no preço internacional do café sempre era vantajoso, do ponto de vista 

do conjunto da coletividade, manter o nível das exportações. Defendia-se, 

assim, o nível de emprego dentro do país e limitavam-se os efeitos secundários 

da crise. Sem embargo, para que este objetivo fosse alcançado era necessário 

que o impacto da crise não se concentrasse nos lucros dos empresários pois, 

do contrário, parte desses últimos seria forçada a paralisar suas atividades por 

impossibilidade financeira de enfrentar reduções em suas receitas 

(FURTADO, 1979, p. 167). 

 

Após a Revolução de 1930, que pôs fim ao período da história brasileira e ficou 

conhecido como “República Velha” e sua prática da política “café com leite”, quando paulistas 

e mineiros se revezavam, Getúlio Vargas tomou posse no lugar do presidente eleito, João 

Goulart. Ele manteve-se no poder no período compreendido entre os anos de 1930 e 1945 

(Governos Provisório, Constitucional e Estado Novo) e depois, eleito, voltou a comandar o país 

que vivia um momento de efervescência política, econômica e sindical, até se suicidar, em 1954. 

Os avanços “no campo do direito social no Brasil” não apagaram totalmente “as lutas e 

conquistas operárias” anteriores, contudo “se o reconhecimento dos sindicatos pelo governo era 

uma reivindicação de anos de movimento popular brasileiro, este veio junto com o monopólio 

da representação e com a tutela estatal” (FRANÇA, 2014, posição 1418). Sucederam-se 

legislações regulamentadoras e consequente reação dos sindicatos críticos ao governo Vargas. 

As reivindicações dos anos 1950 destacavam por suas pautas defensivas 

focadas em aumentos salariais, pelo congelamento de preços dos meios de 

subsistência, pró medidas contra a carência e o desemprego. A mesmo tempo, 

uma marcante presença da ação das “bases” nos sindicatos fez-se sentir, tanto 

na organização quanto na sustentação dos movimentos grevistas (BRAGA, 

2012, posição 1583). 

 

Cinquenta anos em cinco foi o mote do governo de Juscelino Kubitschek, entre 1956 a 

1961. Os brasileiros vivenciaram o sonho dos “Anos Dourados”, num plano político voltado 

para o desenvolvimento, com investimentos norteados para os setores da energia, transportes e 

indústria de base, fomentando a oferta de emprego. A “Quarta República”, que compreendeu 

21 anos da nossa história, contou com nove presidentes, de Eurico Gaspar Dutra até a eleição 

de João Goulart, que descontentou o empresariado e militares, motivando o golpe em 31 de 
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março de 1964. No dia 2 de abril, foi assinado o “Auro de Moura”, quando o presidente do 

Congresso Nacional, Auro de Moura Andrade, decretou vago o cargo de presidente. 

Com o governo militar o movimento sindical brasileiro vivenciou uma nova fase de 

adaptação. Foram épocas do milagre econômico, onde vigorava o pleno emprego e os sindicatos 

vivenciaram uma fase de burocratização até a reação iniciada após 1970, mais pela cobrança 

dos trabalhadores ─ sobretudo urbanos ─ do que por vontade própria. Entre os anos de 1969 a 

1975, a inquietação operária, motivada pela deterioração salarial, assim como pela 

intensificação da produtividade de trabalho e a precarização das relações trabalhistas “iniciaram 

formas passivas de resistências entre as fileiras operárias” (BRAGA, 2012, posição 2829). No 

final da década de 1980, “todas as tentativas do governo brasileiro objetivavam alterar aspectos 

da legislação trabalhista” (BRAGA, 2012, posição 2829). 

O modelo de desenvolvimento fordista periférico alimentou e reproduziu uma 

ideologia autoritária e paternalista que pressuponha que o grupo operário, 

especialmente o jovem precariado, era formado por uma massa ignorante e 

dependente de cuidados patronais. Em caso de conflito, os empresários 

recorriam ao Ministério do Trabalho, substituindo, assim, o sindicato. Ou, 

conforte a semântica patronal, a rebeldia do trabalho resultava da ação de 

perseguição de dirigentes sindicais pelo novo regime, associada à intervenção 

do Ministério do Trabalho nos sindicatos, revivificou as disputas pelo controle 

do aparelho sindical entre velhos pelegos sindicais, comunistas, trabalhistas 

“de esquerda” e a corrente dos chamados sindicalistas ‘autênticos’ (BRAGA, 

2012, posição 2734). 

 

A década de 1980 mostrou a reação e força do trabalhador através dos movimentos 

grevistas, mas também dos movimentos comunitários, alianças políticas e manifestações 

populares pelo movimento “Diretas Já”. Em 1984, culminando na Constituição Brasileira de 

1988, os sindicatos foram reconhecidos como entidades representativas, autônomas e livres. 

Em 1989, foi realizada a primeira eleição direta após o golpe de 1964. 

Um novo cenário iniciou-se nos anos 1990, com o início da transição do capitalismo 

para o neoliberalismo, com a redução dos gastos sociais pelo Estado. As centrais sindicais CUT 

e Força Sindical esboçaram uma reação contrária ao objetivo de aumentar a produção e 

consequente competitividade nacional em detrimento do padrão de vida dos brasileiros. 

Nos anos 2000, um sindicalista é eleito presidente. “No Brasil, décadas de luta contra a 

desigualdade e por uma sociedade alternativa à capitalista desaguaram na incontestável vitória 

de Lula em 2002” (BRAGA, 2015). Reeleito, Lula governa o país durante oito anos e fez a sua 

sucessora: a primeira mulher a ocupar a presidência da República do Brasil, Dilma Rousseff.  

Dilma assume a presidência da República em 2011 e é reeleita para o novo mandato em 

2014. Porém, não chega a concluí-lo, uma vez que sofre o processo de impeachment em 2016, 
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quando assume o vice-presidente Michel Temer. Um ano depois, em 11 de novembro, passava 

a vigorar a nova legislação trabalhista, a chamada Reforma Trabalhista. 

 

2.2.2  A construção dos direitos trabalhistas 

O advento da 1ª Guerra Mundial e depois a Crise de 1929, como aconteceu em todo o 

mundo, impactou fortemente na realidade brasileira. Primeiro trazendo novas culturas e 

informações europeias para o Brasil e depois uma nova era na economia. As primeiras 

conquistas foram a criação do Departamento Nacional do Trabalho, em 1918, (rebatizado de 

Conselho Nacional do Trabalho cinco anos depois) e a promulgação da Lei de Férias, em 1925, 

e em 1930 foi criado o Ministério do Trabalho. 

  As conquistas no universo laboral são consequentes da reorganização nacional, após a 

Revolução de 1930, que “foi um movimento acomodatício entre as antigas classes rurais e as 

novas classes burguesas” (RODRIGUES, 1979, p. 17). Como resultado, as classes dominantes 

passaram a controlar os movimentos populares. 

 A figura central desta fase da história do Brasil foi o homem que governou o país no 

período que compreende os anos de 1930 e 1945: Getúlio Vargas. De pai dos trabalhadores a 

ditador e traidor da Pátria, ele soube cativar o trabalhador brasileiro ao mesmo tempo em que 

administrava a elite, conciliando os interesses diversos.  

A política de Vargas era dirigida ao trabalhador e ao patrão e empresário, "sendo o 

primeiro ato trabalhista do governo Vargas e o mais significativo, demonstra a intenção de 

estabelecer uma política trabalhista não de caráter revolucionário, mas apenas renovadora” 

(RODRIGUES, 1979, p.70). Nessa primeira fase, criou o Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio, conciliando interesses do patronato e proletariado. “Era impiedoso, pois, que tratasse 

dos problemas patronais, e em várias oportunidades, isto justificou a entrega da pasta a 

representantes autorizados das organizações de empregadores” (RODRIGUES, 1979, p. 18). 

Com a aproximação do movimento sindical do poder, e depois com a implantação do 

Estado Novo, em 1934, com a eleição indireta de Getúlio Vargas, uma nova Constituição foi 

promulgada e inaugurada: a fase do sindicalismo pelego. Ou seja, intimamente vinculado ao 

poder, livre, mas sob a tutela e submissão dos sindicatos ao Estado. 

 
Os sindicatos são declarados, por lei, órgãos de colaboração do Estado e, 

desde 1931, a designação oficial do sindicato é válida tanto para as 

associações de empregados como para as de empregadores. Estamos, pois, em 

meio a um processo de descaracterização do sindicato como órgão de luta da 

classe operária! (RODRIGUES, 1979, p. 18). 
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Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, conhecida como Guerra Fria, o governo 

Vargas viveu em constante conflito externo, entre 1939 a 1945. Cenário que mudou com a 

queda do Estado Novo e do presidente que mais expressão deu ao trabalhador brasileiro e soube 

manter disciplinados os líderes sindicais. Afinal, ao mesmo tempo em que os sindicatos 

ganharam autonomia, eles dependiam das benesses do governo. Ambiguidade que Rodrigues 

justifica como “a debilidade da classe operária, suas aspirações e obstáculos que impedem sua 

consecução” (RODRIGUES, 1979, p. 349).  

A leitura de Rodrigues (1979) nos ajuda a entender essa fase sob o prisma do trabalho: 

na década entre 1940 e 1950, o Brasil vivenciava o excedente do emprego, mas com a expansão 

da população urbana, na década seguinte, os postos de trabalho sofreram retração, aumentando 

a taxa dos trabalhadores desocupados. Segundo dados do autor, em 1960, em épocas de grande 

desenvolvimento industrial, havia 1.600 mil operários para mais de 75 milhões de brasileiros.  

Em seu discurso de despedida, Vargas anunciava o fim de uma era: 

Mais uma vez as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se se 

desencadeiam sobre mim... Não me combatem, caluniam-me e não me dão o 

direito de defesa... Sempre defendi o povo e principalmente os humildes... Fiz-

me chefe de uma revolução e venci... instaurei o regime de liberdade social. 

Tive de renunciar... Voltei ao governo nos braços do povo... Quis criar 

liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas...Não querem que o 

trabalhador seja livre, não querem que o povo seja independente... 

Renunciando a mim mesmo para defender o povo... nada mais eu posso dar, a 

não ser o meu sangue. Eu ofereço em holocausto a minha vida... Quando vos 

humilhares, sentirei a minha alma sofrendo ao vosso lado... Esse povo de 

quem fui escravo não será escravo de ninguém... saio da vida, para entrar na 

história...15 

 

O suicídio de Vargas surpreendeu o Brasil em 24 de agosto de 1954: 

Acabar com a era Vargas significava também extinguir de vez o já bastante 

reduzido estado de bem-estar social que tivemos por aqui, pois a flexibilização 

do processo produtivo, o que implica, no caso do Brasil, desmontar a 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e retirar da Constituição aprovada 

em 1988 o pouco que se incluiu de direitos trabalhistas (FRANÇA, 2014, 

posição 305). 

 

Após o golpe de 1964, os sindicatos vivenciaram um período de ajustamento e transição, 

pois o regime militar aguçou o controle dos sindicatos pelo Ministério do Trabalho. Neste 

cenário, foi implantado o FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), que facilitava as 

demissões e, conforme entendemos com França, “estimulava a concorrência entre os próprios 

trabalhadores, pressionando os salários para baixo”. 

                                                           
15 Fragmentos da Carta de Suicídio de Getúlio Vargas, 1954. 
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O golpe de 1964 redefiniu o peso da classe trabalhadora no interior do modelo 

de desenvolvimento. As altas taxas de crescimento econômico entre 1968 e 

1975, somadas à repressão operária, deslocara as tensões classistas para o 

interior das fábricas, ocupando a deterioração de salários e condições de 

trabalho por meio de uma mobilidade ascendente acessível a uma minoria 

(FRANÇA, 2014, posição 3001). 

 

Um momento histórico em que os trabalhadores retomaram o protagonismo de luta, 

como tinha acontecido no início do século. Em meio à ditadura militar, na transição entre as 

décadas de 1960 e 1970, e mais tarde a partir de 1980, os trabalhadores, principalmente da 

indústria, cobraram ações dos líderes sindicais, como aconteceu com os metalúrgicos do ABC 

Paulista. Foram eles que forçaram a retomada das negociações com as empresas, contra o 

achatamento dos salários quando iniciaram um novo modelo de paralisações, como os piquetes, 

a operação tartaruga, a ausência do registro do ponto entre outras manobras alternativas às 

greves. 

A perseguição de dirigentes sindicais pelo novo regime, associada à 

intervenção do Ministério do Trabalho nos sindicatos, revivificou as disputas 

pelo controle do aparelho sindical entre velhos pelegos sindicais, comunistas, 

trabalhistas ‘de esquerda’ e a corrente dos chamados sindicalistas ‘autênticos’ 

(BRAGA, 2015, posição 2734). 

 

A decretação do AI-5, em 1968, forjou o cenário favorável para que as empresas 

exercessem a sua dominação através do arrocho salarial e precarização das condições de 

trabalho e para o governo inibir as manifestações. O governo era pressionado pelas bases 

(químicos e automobilísticos, inclusive) que passaram a questionar a situação vivida, sobretudo 

com as demissões e o excesso de horas extras etc. A principal reivindicação social, na época, 

era “a volta do direito de greve e negociações livres”. 

Os operários buscavam, então, trabalhar disciplinadamente para ascender a 

uma faixa salarial mais elevada. Quando o operário por fim conseguira 

alcançar essa faixa, era demitido e substituído por outro que recomeçava com 

um impulso renovado o mesmo ciclo desde as faixas salariais mais baixos 

(BRAGA, 2012, posição 2816). 

 

A criação do Ministério do Trabalho, que depois foi renomeado para Ministério do 

Trabalho e da Previdência Social, durante o período da Ditadura Militar, foi usado para cercear 

legalmente as ações sindicais, num momento de pouca reação, num cenário que foi sendo 

alterado a partir da década de 1970, intensificado em reações na década de 1980 e se ajustado 

a partir de então. 
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Em contrapartida, crescia numericamente a precarização no setor da metalurgia, o 

movimento de resistência dos trabalhadores pela valorização da mão de obra e as manobras dos 

Departamentos Financeiros das empresas para desvalorizar cada vez mais a hora trabalhada. 

Coube a um Ministro do Trabalho, o ex-sindicalista Almir Pazzianotto, realizar uma 

nova reforma sindical com a chegada da Nova República. Os sindicatos passaram a interferir 

nas decisões do país, direta ou indiretamente, sendo inclusive convidados para os debates 

oficiais. Foi criado o Partido dos Trabalhadores, em 1980, e os trabalhadores foram atuantes na 

elaboração da Constituição de 1988, adiantando que um novo projeto de reforma sindical seria 

discutido nos anos 2000. 

Antes disso, coube ao presidente José Sarney, vice de Tancredo Neves ─ que morreu 

antes de tomar posse ─ conduzir o processo de democratização no país, após o fim do regime 

militar, em 1985.  

A falta de trabalho formal gera redução da atividade sindical e em 2017, o presidente 

Michel Temer promulgou a Reforma Trabalhista que também alterou a prática sindical.  

 

2.2.3 O sindicato e a participação política partidária 

Com a democratização do Brasil, representantes dos trabalhadores também passaram a 

representar os interesses da classe politicamente, a partir da ação legislativa e também no poder 

executivo. A exemplo do que acontece em outras partes do mundo, como por exemplo, com o 

ex-sindicalista e Prêmio Nobel da Paz, Lech Walesa, que governou a polônia no período que 

compreende os anos de 1990 a 1995, após fundar o sindicato Solidarność16, em 1980. 

Ao analisar a transição política entre os anos de 1988 e 2002, Rodrigues (2003) aponta 

“importantes alterações no quadro político”, que migrou pelos partidos de centro-direita à 

esquerda. Ele compila que durante o seu primeiro mandato, Luiz Inácio Lula da Silva indicou 

13 ex-sindicalistas como ministros, inclusive uma mulher: a atual presidente da Rede, Marina 

Silva, para a pasta do Meio Ambiente. A bancada sindical eleita somava 53 cadeiras, divididas 

entre cinco partidos: PT (48), PCdoB (7) e PPS, PL, PP com um deputado cada. 

A metade dos cargos superiores de direção e assessoramento foram ocupados por 

sindicalistas (aproximadamente 1.305). Equipe que, liderada por Lula, administrava um 

orçamento superior a R$ 200 bilhões. “O sindicalismo brasileiro elevou-se à condição de um 

ator estratégico no tocante ao desenvolvimento do país” (FRANÇA, 2014). 

                                                           
16 Solidariedade. 
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Rodrigues usa a expressão “classes populares” para situar os novos políticos, mas 

explica que “o conceito não oferece uma ideia exata dos segmentos da sociedade englobados, 

pelos menos sabemos os que delas não fazem parte”. Entre elas “as elites tradicionais e as 

camadas politicamente dominantes” (RODRIGUES, 2009, p.15). Analisando a bancada federal 

de sindicalistas na Câmara Federal, durante o primeiro mandato lulista, ele avalia: 

A entrada dos sindicalistas para a Câmara dos Deputados reforçou o espaço 

das camadas das classes médias assalariadas, e em menor extensão, o das 

classes trabalhadoras na política brasileira, contribuindo para reduzir o espaço 

ocupado pelos políticos que vieram das classes proprietárias, dos homens de 

negócios, dos grupos de renda elevada e dos setores empresariais. Na sua 

maioria, os ex-sindicalistas tendem a ter posições nacionalistas, corporativas 

e estatizantes, definidas habitualmente como de esquerda. Portanto, no 

espectro ideológico da Câmara dos Deputados, o crescimento desse grupo 

favoreceu os partidos que foram classificados de esquerda, especialmente o 

PT (RODRIGUES, 2009, p. 143). 

 

O autor pondera, entretanto, “ser muito difícil” avaliar a participação das entidades 

sindicais nas eleições, especificando o papel da comunicação: A posição de comando nas 

entidades de classe pode ter ajudado a ascensão dos diretores de sindicatos e associações 

profissionais mediante apoio material ou financeiro (direto ou indireto), tal como o 

deslocamento de ativistas sindicais para a campanha eleitoral, confecção de material de 

propaganda, contato com o eleitorado etc.  

A formalização da “consolidação do processo democrático”, apostando que “a 

participação no sistema de poder não está fechada pra quem vem das classes populares e que as 

disputas políticas não são um jogo reservado às elites” (RODRIGUES, 2009, p. 165). 

Concordamos com França que o debate em torno do papel do sindicato vai além da 

“dicotomia sindicato conciliador x sindicalismo combativo, pois sentar à mesa para negociar 

também faz parte da luta sindical” (FRANÇA, 2014, posição 3258). Também, que o sindicato 

“tem um papel importantíssimo a cumprir na luta pela transformação da sociedade” (FRANÇA, 

2014, posição 3267), e corroborando com o autor, entendemos ser um caminho em construção. 

 

2.2.4 A retomada do ciclo de greves 
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Figura 3 ─ João Ferrador17 e Sombra: personagens criados para representar e denunciar abusos contra os 

trabalhadores18 

 
Fonte: Sindicato dos Metalúrgicos do ABC 

 

Em meados de 1970 deu-se início a um novo ciclo de mobilizações que culminou nas 

greves do final da década de 1980, principalmente da metalurgia. 

E o ciclo se completa: quando o precariado metalúrgico não conseguia mais 

acompanhar o ritmo de dar a produção, seja por conta de fadiga, acidente ou 

adoecimento era facilmente substituído por uma nova onda de jovens 

trabalhadores atraídos pelos altos salários praticados no setor. Além disso, 

produto da política de rotatividade do trabalho, as maciças flutuações do 

emprego no setor atingiam precocemente o jovem precariado metalúrgico 

(FRANÇA, 2014, posição 2879). 

 

Em 1919, a greve foi a ferramenta de mobilização utilizada na busca por direito. Então, 

cerca de 10 mil homens cruzaram os braços "para exigir jornada de 8 horas (em lugar de 11 

horas) e reclamar o direito de comprar alimentos pelos preços das tabelas oficiais ou ter suas 

associações reconhecidas pelo poder público” (BAHIA, 1990, p.152).  

Ao longo das décadas de 1960, 1970 e 1980, as greves despontaram pontualmente como 

forma de resistência pela manutenção dos direitos, empregos e participação social.  

Orientações políticas assumidas pelas organizações sindicais e partidárias, 

cumpriu no amadurecimento a experiência operária. Herdados do período 

populista e intensamente perseguidos pelos militares, os agrupamentos 

políticos ressurgiram nas oposições sindicais. Estas empenharam-se em 

organizar comitês de fábrica, passando a disputar com o aparato burocrático 

influência sobre o operariado. Se durante o milagre econômico a influência 

das oposições sindicais anãs fábricas tendeu a declinar tendo em vista a 

combinação da repressão militar como a delação dos militantes pelos pelegos 

                                                           
17Criado em 1972 pelo editor da "Tribuna Metalúrgica", Antônio Carlos Felix Nunes, o personagem tem traços 

dos artistas Felix Nunes, Hélio Vargas, Laerte e Henfil. 
18 Criado por Júlio de Grammont (Julinho) em 1977 tinha uma coluna assinada na Tribuna Metalúrgica e recebia 

cartas dos trabalhadores. 
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sindicais, já em meados dos anos de 1970 a revivificação doa ativismo na base 

referendou o trabalho das oposições (FRANÇA, 2014, posição 2989). 

 

A greve de maio de 1968 foi o prenúncio do que viria a ser as greves dos anos de 1972 

e 1973 e a eclosão do ciclo de greves de 1978 a 1989, pois “na medida em que o “milagre 

econômico findava, certo espaço para a agitação dos grupos operários clandestinos e para o 

ativismo sindical na base (FRANÇA, 2014, posição 3099). Em 1978, 45 mil metalúrgicos 

pararam suas atividades nas principais plantas industriais do ABC e a greve de 1979 desvelou 

as “dúvidas a respeito do papel desempenhado pelo Estado naqueles conflitos industriais”. 

Como reforça França: não seria possível alcançar concessões sem os recursos às greves.  

Em 1979, três bilhões de trabalhadores cruzaram os braços nas fábricas. Nesse ano 

também eclodiram as greves dos operários da construção civil, embora após a greve de 1º de 

abril de 1980 tenha provocado a reação do Ministério do Trabalho, que aplicou a Lei da 

Segurança Nacional e interveio nos sindicatos. 

O novo sindicalismo, como ficou conhecido o movimento sindical entre as décadas de 

1970 e 1990, foi sucedido pelo sindicalismo de resultados até a “era Lula”. Concordamos com 

França (2014) que pertencer a uma categoria profissional representada por um sindicato acarreta 

“um sentimento de pertencimento e de identidade”. 

Por outro lado, é preciso levar em consideração o impacto do caráter assistencialista 

assumido pelos sindicatos, quando foi difundida a prática do “sindicalismo cidadão”, na década 

de 1990. Além da prestação de serviços que deveria ser de responsabilidade do Estado, como 

atenção médica e educacional, por exemplo, os sindicatos buscam formas de democratizar o 

Estado ao participar dele. 

Também, em que medida o movimento sindical somou às práticas dos movimentos 

sociais das décadas de 1970/1980 que, inclusive, nortearam a idealização da Carta Magna de 

1988.  Nesse sentido, é oportuno a fala de França sobre a questão “do direito a ter direito”.  

Se o Estado não dá acesso aos trabalhadores precarizados, desempregados, 

etc., a CUT – em sua maioria dirigente – se achava no dever de criar uma rede 

de solidariedade para minimizar os efeitos negativos das transformações no 

mundo do trabalho nas últimas décadas (FRANÇA, 2014, posição 918). 

 

O direito de greve é constitucional e está garantido pela Lei No. 7.783, de 28 de junho 

de 1989. A legislação assegura aos trabalhadores a decisão de decretar um movimento grevista 

ou não, mas limita esta prática com regras.  

A greve é uma das principais armas de pressão dos sindicatos, tendo se convertido em 

um recurso que costuma ser utilizado em momentos críticos, transformando-se num fenômeno 
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que ganhou dimensões sociais, nas primeiras décadas dos anos 2000. No decorrer de 2019, pelo 

menos três movimentos grevistas somaram ações do movimento sindical e social. 

A novidade é a inserção da palavra “greve”19 nos movimentos que tornaram-se 

protagonistas na história recente do Brasil.  Entre elas, as greves Greve Nacional em Defesa da 

Educação e Contra a Reforma da Previdência, realizada no dia 14 de junho e, novamente, em 

13 de agosto, durante o Dia Nacional de Lutas em Defesa da Educação e da Previdência.  

Antes disso, os sindicatos promoveram uma Greve Geral, em 15 de maio e, 

recentemente, a Greve Mundial Pelo Clima, realizada no dia 20 de setembro, ao redor do mundo 

e o agendamento de mais um movimento grevista, a terceira Greve Nacional da Educação, nos 

dias 2 e 3 de outubro, (quando a fase inicial deste estudo estava sendo concluída), numa ação 

conjunta da União Nacional dos Estudantes, as Frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo e as 

Centrais Sindicais.  

Baseamo-nos nas ideias de Braga (2015), para salientar a importância da resistência dos 

trabalhadores e da organização da luta sindical na construção dos direitos laborais, que 

avançaram em conquistas sociais para a sociedade brasileira. É preciso relembrar esses passos 

para projetar a comunicação sindical. 

O processo migratório, a discriminação por origem social, a formação da 

solidariedade classista, a aproximação do jovem precariado migrante em 

relação aos sindicatos, o controle estatal destes, a reação ao peleguismo 

sindical, o advento do militantismo de base, a relação com os agrupamentos 

políticos, a busca por qualificações, a insatisfação operária com salários e 

condição de trabalho, o crescimento da inquietação social (BRAGA, 2015, 

posição 2555). 

 

 

2.3 A Reforma Trabalhista e a precarização do trabalho 

No entanto, o movimento sindical não consegue resgatar o seu papel histórico de 

protagonista, construído ao longo da evolução da sociedade laboral. Afinal, “o advento do 

neoliberalismo no Brasil transformou as relações trabalhistas, assegurando uma correlação de 

forças acentuadamente favorável aos portadores do capital financeiro” (BRAGA, 2015, posição 

3588). 

                                                           
19 Do francês, grève. Remete ao movimento dos trabalhadores do porto de Paris (Place de Grève), lugar de 

embarque e desembarque de navios, que se reuniam para debater o seu descontentamento com as condições de 

trabalho. 
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Na atualidade, percebe-se que a mobilização dos trabalhadores não foi capaz de frear a 

Reforma Trabalhista, que entrou em vigor no dia 11 de novembro de 2017.  "Mais de cem 

pontos foram modificados ou acrescidos pela Lei 13.467/2017, e, entre estes, apenas uns poucos 

favoráveis ao trabalhador” (CASSAR, 2018, p. 5). 

O Conteúdo da Lei 13.467/2017, ao contrário do afirmado pela imprensa, 

desconstrói o Direito do Trabalho como conhecemos, contraria alguns de seus 

princípios, suprime regras benéficas ao trabalhador, prioriza a norma menos 

favorável ao empregado, a livre autonomia da vontade, o negociado 

individualmente e coletivamente sobre o legislado (para reduzir direitos 

trabalhistas), valoriza a imprevisibilidade do trabalho intermitente, a liberdade 

de ajuste, exclui regras de direito civil e de processo civil protetoras do direito 

e processo de trabalho (CASSAR, 2018, apresentação). 

 

O principal instrumento para conferir a dinâmica laboral, no Brasil, é a Pnad (Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística).20 Após um ano da Reforma Trabalhista, a pesquisa apontou que, no 

último trimestre de 2019 (encerrado em novembro para o estudo), 11,8 milhões de profissionais 

estavam desempregados, 26,6 milhões de trabalhadores subutilizados e 4,7 milhões de 

brasileiros vivenciavam o desalento. O índice de desocupação entre setembro e novembro era 

de 11,2% e de subutilização de 23,3% e mais de 60 milhões (65,1) de profissionais estavam 

fora do mercado.  

O estudo mostrou no primeiro ano da flexibilização nas relações do trabalho que 33,4 

milhões de brasileiros mantiveram os benefícios da CLT, registrados, e que 11,8 milhões 

trabalham sem carteira assinada. Já o número de trabalhadores por conta própria somava 24,6 

milhões de pessoas. A análise apontou certa estabilidade entre o aumento dos registros formais 

ao mesmo tempo que um crescimento maior no número de trabalhadores sem vínculo, em 

relação a 2018. 

Os índices de desemprego caíram em fevereiro de 202021, quando foi divulgada uma 

nova pesquisa Pnad Contínua, que apontou que a média de desocupação caiu de 12,3% para 

11,9% entre 2019 e 2018, mas chama a atenção para a taxa de informalidade, a maior desde 

2016. Nos 20 estados pesquisados, o trabalhador por conta própria atingiu 41,1% se somados 

os trabalhadores sem carteira assinada (inclusive domésticos) e CNPJ. De acordo com a Pnad, 

                                                           
20 AGÊNCIA IBGE. PNAD Contínua: taxa de desocupação é de 11,2% e taxa de subutilização é 23,3% no trimestre encerrado em 

novembro de 2019. Publicado em: 27 dez. 2019. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-

imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/26470-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-11-2-e-taxa-de-

subutilizacao-e-23-3-no-trimestre-encerrado-em-novembro-de-2019. Acesso em: 20 fev.2020. 
21UOL. Empregos e Carreiras: Desemprego cai em 16 estados em 2019, mas 20 têm informalidade recorde. 

Publicado em:14 fev.2020. Disponível em: https://economia.uol.com.br/empregos-e-

carreiras/noticias/redacao/2020/02/14/pnad-empregos-ibge.htm. Acesso em: 20 abr. 2020. 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/26470-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-11-2-e-taxa-de-subutilizacao-e-23-3-no-trimestre-encerrado-em-novembro-de-2019
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/26470-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-11-2-e-taxa-de-subutilizacao-e-23-3-no-trimestre-encerrado-em-novembro-de-2019
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/26470-pnad-continua-taxa-de-desocupacao-e-de-11-2-e-taxa-de-subutilizacao-e-23-3-no-trimestre-encerrado-em-novembro-de-2019
https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2020/02/14/pnad-empregos-ibge.htm.%20Acesso
https://economia.uol.com.br/empregos-e-carreiras/noticias/redacao/2020/02/14/pnad-empregos-ibge.htm.%20Acesso
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os brasileiros em condição de informalidade têm garantido o crescimento do Brasil nesse início 

de década. 

Dentre os desafios a serem perseguidos numa sociedade que vivencia a precarização 

estão a securidade social e a assistência médica desses milhões de trabalhadores, descobertos 

de garantias legais. Também, a condição laboral insegura, devido à flexibilização das Normas 

Regulamentares de Segurança no Trabalho. 

Uma vez que os empregos se tornam flexíveis e instrumentais, com salários 

insuficientes, para uma subsistência socialmente respeitável e um estilo de 

vida dignificados não há “profissionalismo” que combine com o 

pertencimento e uma comunidade com padrões, códigos éticos e respeito 

mútuo entre seus membros baseados em competência e respeito a normas e 

compromissos consagrados (STANDING, 2019, p.46). 

              

Mesmo entre os trabalhadores formais, fortalecidos em categorias e representados por 

sindicatos, o fenômeno do precariado avança, mesmo porque a Reforma Sindical continua em 

negociação, a Reforma Fiscal e até mesmo leis consagradas, como a Lei de Cotas para Pessoas 

com Deficiência e Reabilitados do INSS, corre o risco de ser extinta, caso a proposta do 

executivo (PL 6159/19) que está em tramitação no Congresso Nacional seja aprovada. 

   A proposta inicial da Reforma Trabalhista passou por ajustes durante a negociação até 

a sua aprovação, mas a legislação flexibilizou algumas formas de vínculo trabalhistas como 

para o trabalhador autônomo, formalizou o trabalho à distância (home-office), regulamentou o 

trabalho nos fins de semana e instituiu o trabalho intermitente, quando o empregado fica à 

disposição do empregador, mas só recebe e contribui para a previdência social pelas horas 

trabalhadas. 

Dois pontos afetaram sobremaneira os direitos trabalhistas: a mudança nas regras da 

homologação e das regras para demandas judiciais. Quando a homologação é feita pela 

empresa, o empregado não conta com o apoio ─ e conferência dos dados ─ dos sindicatos. Em 

caso de processos, caso o empregado perca a ação, caberá a ele as custas processuais. 

A Reforma Trabalhista e demais leis sinérgicas também agravaram a crise na 

representação sindical, que vivenciam a queda nos números da filiação. Em 2017, os sindicatos 

somavam 14,4% trabalhadores filiados, bem abaixo dos 16,2% registrados em 2012.22 

A legislação que regulamenta a ação sindical está sendo revista e enquanto esta pesquisa 

era elaborada estava em tramitação, no Congresso Nacional, o PL 5.552/19, que regulamenta o 

Art. 8o. da Constituição Federal (dispõe sobre a organização sindical) e a PEC 196/19 que altera 

                                                           
22 Dados IBGE. 
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o modelo atual da representatividade sindical brasileiro e cria o Conselho Nacional de 

Organização Sindical (inclui trabalhadores e empregadores), e caso aprovados, alterarão a 

estrutura sindical, inclusive a unicidade. 

O fenômeno da precarização laboral no Brasil acentuou-se com a nova legislação 

trabalhista brasileira (Lei 13.467/17). No decorrer dos últimos três anos, a temática motivou 

estudos acadêmicos, norteou lutas trabalhistas e batalhas políticas e judiciais e está impactando 

fortemente na relação capital-trabalho. Impasse muito distante de uma solução ou consenso 

entre trabalhadores, movimento sindical, empresariado e governo.  

Longe de ser uma prerrogativa brasileira, a precarização laboral reflete um fenômeno 

mundial. Definido por Standing como a “classe perigosa”, o precariado resulta do crescimento 

da política neoliberal (idealizada por economistas da nova geração, na década de 1970), que 

refletiu nas relações de trabalho no mundo a partir dos anos 2000. O autor define a expressão 

como uma combinação do adjetivo “precário” e o substantivo “proletariado. O termo descritivo 

“precariado” foi usado pela primeira vez pelos sociólogos franceses nos anos 1980, para 

descrever os trabalhadores temporários ou sazonais (STANDING, 2019, p. 26). 

Braga expande o conceito de precariado justificando sua "necessidade teórica de alargar 

a análise da ação social" (BRAGA, 2012, p.11). Ele inclui os jovens e setores pequeno-

burgueses no rol dos precariados e traz a análise para a realidade brasileira. Ao preferir o termo 

"plebeu" a proletariado, estende a condição de trabalhador aos profissionais "aprisionados no 

remoinho da precarização do trabalho que a acompanha" (BRAGA, 2012, p. 11).  

Há muita informação conflitante entre posturas favoráveis ou não associadas aos 

impactos gerados na qualidade laboral e de vida do trabalhador, dos direitos do cidadão e 

legislação a respeito. 

Direta ou indiretamente, os efeitos da Reforma Trabalhista culminaram na inclusão do 

Brasil na lista dos dez piores países do mundo para a classe trabalhadora, pelo Índice Global de 

Direitos23, divulgado pela ONU (Organização das Nações Unidas) durante a 108ª Conferência 

Internacional do Trabalho, em dezembro de 2019. O documento mostra que o Brasil caiu uma 

posição, de 78ª para 79ª, entre os 189 países pesquisados em comparação a 2017 (antes da 

Reforma Trabalhista). Alvo de denúncias por descumprimento de acordos internacional 

                                                           
23AGÊNCIA SENADO. Brasil está entre os piores países do mundo para trabalhador, aponta debate. Publicado 

em: 24 jun.2019. Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/06/24/brasil-esta-entre-os-

piores-paises-do-mundo-para-trabalhador-aponta-

debate?fbclid=IwAR2LF_ZSgv19ggOUUpqfGlYyI2O10bmHj_-KQ1Qf3W6F0dSdwErJ-N03SsQ. Acesso em: 

17 jan.2020. 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/06/24/brasil-esta-entre-os-piores-paises-do-mundo-para-trabalhador-aponta-debate?fbclid=IwAR2LF_ZSgv19ggOUUpqfGlYyI2O10bmHj_-KQ1Qf3W6F0dSdwErJ-N03SsQ
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/06/24/brasil-esta-entre-os-piores-paises-do-mundo-para-trabalhador-aponta-debate?fbclid=IwAR2LF_ZSgv19ggOUUpqfGlYyI2O10bmHj_-KQ1Qf3W6F0dSdwErJ-N03SsQ
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/06/24/brasil-esta-entre-os-piores-paises-do-mundo-para-trabalhador-aponta-debate?fbclid=IwAR2LF_ZSgv19ggOUUpqfGlYyI2O10bmHj_-KQ1Qf3W6F0dSdwErJ-N03SsQ
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relacionados ao trabalho, o Brasil passou a ser monitorado pela OIT (Organização Internacional 

do Trabalho).  

Ao pesquisar as mais importantes transformações na relação capital x trabalho, das 

conquistas às diferentes formas de negociação dos trabalhadores representados pelos seus 

sindicatos à construção da legislação trabalhista; como o labor  se tornou mais rígido ou flexível 

a partir dos momentos históricos e consequentemente econômicos vivenciados, com destaque 

para o pós II Guerra Mundial e também as consequências da entrada da mão de obra feminina 

no mercado formal de trabalho ao fenômeno do trabalho liberal. Rosso (2017) nos leva à 

reflexão de como o indivíduo, com tantas contas para pagar, submete-se às formas mais 

criativas ou exaustivas do labor.  

O processo de flexibilização das horas assinala apenas a especificidade de a 

distribuição das horas laborais ser maleável, não implicando sua distribuição 

[...] os negócios desejam trabalhadores flexíveis para melhor se estruturar [...] 

(ROSSO, 2017, p.11). 

Para o autor, a questão da flexibilidade das leis do trabalho é uma "mudança de rótulo" 

associada ao processo de acumulação de capital. Fenômeno que remonta à história do 

trabalhador desde os tempos da lavoura, às fábricas e, assim, sucessivamente. É muito 

esclarecedor acompanhar como o autor analisa o uso das horas laborais, uma conquista do 

trabalhador moderno e como o processo de flexibilização acabou gerando uma disponibilidade 

integral para o trabalho. "Sindicatos e movimentos dos trabalhadores e trabalhadoras 

encontram-se diante do enorme desafio de reconstruir direitos do trabalho na era da 

flexibilidade" (ROSSO, 2017, p.13). Ou seja, integra o modelo do capitalismo neoliberal, cuja 

política, explica, é hegemônica hoje no Planeta Terra. 

Ao dividir a flexibilidade em pré e pós regulamentadas (em todas as suas variações), o 

autor destaca que os horários flutuantes, que se contrapõem ao trabalho em tempo integral, 

refletem inicialmente uma realidade pós Segunda Guerra Mundial, principalmente com o 

advento da mão de obra feminina, e que a “Transição das décadas de 1970 para 1980 seria 

crucial para o surgimento da flexibilização das horas laborais. E lembra que as jornadas 

flexíveis já foram bandeira de luta e negociações entre sindicatos dos trabalhadores e patronais 

para driblar o desemprego em épocas de crises, ao longo da história.  

Concordamos com Rosso quando ele afirma que “a sutil dialética das rodadas de 

negociações não foi suficiente para garantir a preservação dos ganhos históricos alcançados 

pelos trabalhadores, começando a impor-se a tendência histórica das jornadas flexíveis” 
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(ROSSO, 2017, p.32). Como ele concluiu, “as diversas formas de flexibilidade passam a ocupar 

lugares estratégicos nas decisões empresariais". 

No Brasil, tivemos a fase do processo histórico de luta (era Vargas, com a 

regulamentação das leis trabalhistas); o fim da estabilidade do emprego (1966) e a criação do 

banco de horas (governo Fernando Henrique Cardoso), a regulamentação do trabalho aos 

domingos (comércio) em tempo parcial, escala 12x36, e tantas alterações legais no processo 

laboral. Sempre absorvidas pelo trabalhador a partir das regras patronais. 

Na prática, no cenário nacional, a exemplo do que aconteceu primeiro na Europa 

“conforme o trabalho flexível se propagava, as desigualdades cresciam” (STANDING, 2019, 

p.22). Aumenta-se a disputa entre os trabalhadores formais com a massa de pessoas que 

sobrevivem na informalidade ou que aguardam uma oportunidade de trabalho. 

Entendemos com Standing (2019) que o trabalho precário gera relações interpessoais 

desvinculadas à “identidade baseada no trabalho”. Pessoas que não “se sentem parte de uma 

comunidade trabalhista solidária”, além de estarem à mercê de “formas inseguras de trabalho” 

(STANDING, 2019, p. 36) e não serem profissionais sem perspectivas de carreira. Como 

resultado, presenciamos a geração de trabalhadores em situação de precarização que não se 

relaciona com seus pares nem se identificam com eles. 

Quando estão empregados, ocupam empregos desprovidos de carreira e sem 

tradições de memória social, ou seja, não sentem que pertencem a uma 

comunidade ocupacional imersa em práticas estáveis, códigos de ética e 

normas de comportamento, reciprocidade e fraternidade (STANDING, 2019, 

p. 31). 
 

Cenário favorável para o governo investir em legislações que favoreçam o poder e o 

empregador que cria subtipos de trabalhadores e desestimula o desenvolvimento profissional. 

Inclusive, rompendo vínculos afetivos empresariais, entre patrões e empregados, quando as 

próprias empresas viraram mercadorias no mercado financeiro. 

Se tudo é ‘mercadorizado’ ─ avaliado em termos de custos e recompensa 

financeira ─, as reciprocidades morais se tornam frágeis. Se o Estado elimina 

formas trabalhistas de seguro social que criam um sistema sólido de 

solidariedade social, ainda que injusto, sem colocar nada comparável em seu 

lugar, então não há nenhum mecanismo para criar formas alternativas de 

solidariedade (STANDING, 2019, p. 44). 

 

A perda da “memória social” é uma das consequências apontadas por Standing (2019), 

afinal, quando os profissionais “não sentem que pertencem a uma comunidade ocupacional 

imersa em práticas estáveis, códigos de ética e normas de comportamento, reciprocidade e 

fraternidade (p. 31), ele perde o seu poder de negociação. Assim, além dos direitos, eles perdem 
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referências e laços próprios do coleguismo e do senso de pertencimento, ou seja, milhões de 

pessoas que não integram a “classe trabalhadora” nem o “proletariado” (STANDING, 2019, p. 

22). 

Refletindo a respeito, concordamos existir, atualmente, um limite para a luta de classes 

e que do “declínio da classe trabalhadora” teria surgido o precariado. Ou seja, o “sujeito em 

transformação” (p.112) parece mirar-se em si mesmo e num ideal pessoal. Nesse contexto, fica 

dificultado o trabalho do jornalista sindical, envolto às questões de representatividade e 

conscientização do trabalhador-leitor. 

Atualizando o debate, recorremos a Braga, que define o precariado como “a fração mais 

mal paga e explorada do proletariado urbano e dos trabalhadores agrícolas” (p. 19).  

A massa formada por trabalhadores desqualificados e semiqualificados que 

entram e saem rapidamente do mercado de trabalho, por jovens à procura do 

primeiro emprego, por trabalhadores recém-saídos da informalidade e por 

trabalhadores sub-remunerados (BRAGA, 2012, p. 96). 

 

 

2.4 Jornalismo sindical: da função às condições do trabalho do jornalista 

2.4.1 Imprensa sindical: história 

A comunicação sindical ocupou o seu papel no contexto de luta dos trabalhadores 

brasileiros. Desde os primeiros informativos publicados em italiano, como o jornal socialista 

Avanti!, fundado em 1900,  ao lançamento da Tribuna do Metalúrgico, em 1987, até os jornais 

analisados nessa pesquisa: O Metalúrgico, Folha Bancária e Voz Comerciária. 

Entendemos com Ferreira (1987, p.88) que a imprensa operária ou reivindicatória tem 

tripla função: informar, organizar e politizar o trabalhador brasileiro. "É essa imprensa que, até 

1930, não apenas sustenta a organização do movimento operário, mas desbrava os difíceis 

caminhos do exercício da cidadania para a sociedade brasileira em geral” (FERREIRA, 1987, 

p.88). 

Fruto da atividade política intensa das lideranças operárias imigrantes, a 

proliferação da imprensa operária se dá ao longo de aproximadamente 

cinquenta anos (desde os anos 80 do século XIX até as primeiras três décadas 

do século XX), período em que são editados 343 títulos em todo o território 

brasileiro, sendo que, deste total, 149 eram de São Paulo (22 fora da capital), 

100 do Rio de Janeiro (7 fora da capital) e 94 distribuídos pelos outros estados 

(FERREIRA, 1987, p.88) 

 
 

Destacamos que a imprensa operária abre espaço às transformações que se operam nas 

relações de trabalho na Europa e nos Estados Unidos, cobre com mais detalhes a revolução 



63 
 

soviética (1917) e impulsiona greves como a de 3 de maio de 1919, em São Paulo, em que quase 

10 mil homens suspendem o trabalho para exigir a jornada de 8 horas (em lugar de 11 horas) e 

reclamar o direito de comprar alimentos pelos preços das tabelas oficiais ou ter suas associações 

reconhecidas pelo poder público (BAHIA, 1990, p.152).  

Uma das contribuições fundamentais dos imigrantes anárquicos foi a 

valorização da imprensa livre como forma de expressão e mobilização. Os 

imigrantes financiavam informativos para garantir a união, o acesso à 

informação e suas ideias. E a imprensa teve o seu papel de apoio à mobilização 

nesse cenário. Por exemplo, veio da Itália o jornalista e sociólogo Antonio 

Piccarolo para dirigir o jornal socialista Avanti!, fundado em 1900 e redigido 

para italiano ler: em italianos. Depois de uma verdadeira explosão sindical no 

início do século, assistimos posteriormente a uma atividade organizatória 

pouco ostensiva: redundou num recrudescimento da agitação operária em 

vários pontos do país no período da I Guerra Mundial, que correspondeu entre 

nós a um surto industrial generalizado (ANTUNES, 1982, p. 12). 

 

O recenseamento de 1920 registra que havia nas indústrias de São Paulo (entre 

proprietários, empregados e operários) 136.135 brasileiros contra 93.130 estrangeiros. Na 

capital paulista, o número de estrangeiros chegava a ultrapassar ligeiramente os brasileiros: 

51.3014 contra 49.071 (ANTUNES, 1982, p. 344).   

De acordo com Becker, a imprensa operária se difundiu em solo brasileiro ao longo de 

meio século, "(desde os anos 80 do século XIX até as primeiras três décadas do século XX), 

período em que são editados 343 títulos em todo o território brasileiro, sendo que, deste total, 

149 eram de São Paulo (22 fora da capital), 100 do Rio de Janeiro (7 fora da capital) e 94 

distribuídos pelos outros estados (FERREIRA, 1978, p. 89)  

[...] com a agitação operária e, principalmente, com as greves de 1917 e 1918, 

intensifica-se a violência da repressão, piorando as já precárias condições de 

existência da imprensa operária. Mas, mesmo com a Lei Adolfo Gordo, de 

1922, que limita a liberdade de imprensa e com o "estado de sítio" só suspenso 

em 1926, a imprensa operaria sobrevivem, desenvolvendo-se paralelamente à 

"imprensa capitalista"; o que significa, para Sodré, a existência desde o início 

do século XX, de uma imprensa de classe: "ou da classe dominante, ou da 

classe dominada, com todos os reflexos que essa divisão proporcionou à 

atividade dos periódicos e do periodismo (BECKER, 2009, p. 276-277).  

                            

2.4.2. A Precarização da Profissão Jornalista 

O jornalista profissional é representado pelos sindicatos regionais e pela Fenaj ─ 

Federação Nacional do Jornalistas ─, embora seja grande o número de profissionais que são 

empresas (Pessoa Jurídica) e tenha crescido no universo sindical após a Reforma Trabalhista. 

De maneira geral, sindicato e federação representam os interesses de todos os jornalistas, sejam 
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eles associados ou não às entidades de classe. Principalmente os relacionados à política e defesa 

dos interesses dos profissionais. 

O Relatório do Dieese ─ Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos ─ realizado para o AJSP ─ Sindicato dos Jornalistas de São Paulo24 apontou 

retração do mercado de trabalho para jornalistas entre os anos de 2013 e 2018, com perda de 

3.368 postos de trabalho, representando 20% do total. "Considerando que a categoria no Estado 

é estimada em 42 mil profissionais, cerca de 8% ficaram desempregados nesse período, e apenas 

um terço dos jornalistas mantêm empregos com registro em carteira no setor", identificou o 

estudo. 

O fechamento de postos de trabalho foi apenas uma parte do problema enfrentado pelos 

jornalistas pós a Reforma Trabalhista, que agravou o fenômeno da empregabilidade na 

profissão, que já sofria com a falta de vagas e estabilidade. A pesquisa do SJSP mostrou ainda 

a retração salarial e a substituição de profissionais com salários maiores por colegas que 

representam custos menores. "No segmento de jornais e revistas, entre janeiro de 2018 e julho 

de 2019, o salário médio dos 688 demitidos era de R$ 6.268,00, e o dos 437 contratados, de R$ 

4.696,00. Além do corte de vagas, o salário médio de contratação era 25% menor", mostrou o 

Dieese. 

Apesar de o estudo não distinguir o mercado de trabalho dos jornalistas sindicais, 

empiricamente notamos a retração, com redução nos departamentos de comunicação, 

demissões e troca da CLT (Carteira de Trabalho) pelo regime PJ (Pessoa Jurídica). A 

pejotização,25 fenômeno que já crescia entre os jornalistas que tornam-se empresários e prestam 

serviços ao invés de serem empregados formais com vínculos empregatícios, é um fenômeno 

anterior à Reforma Trabalhista, e esta relação tende a crescer. 

Para diminuir os custos, os sindicatos também reduziram os seus quadros de 

funcionários, incluindo jornalistas. A produção de materiais de comunicação diminuiu ao 

mesmo tempo em que migra para o universo digital. 

 

2.4. 3 O jornalista sindical: principais características 

                                                           
24 ZOCCHI, Paulo. Perfil dos Jornalistas em São Paulo: Emprego encolhe. Profissionais do Estado de São Paulo. 

Publicado em: 28 jan. 2020. Disponível Sindicato dos Jornalistas em: http://www.sjsp.org.br/noticias/perfil-dos-

jornalistas-em-sao-paulo-emprego-encolhe-a07f. Acesso em: 4 mar.2020. 
25 Quando o trabalhador é Pessoa Jurídica e presta serviços que podem ser terceirizados ou como empresa. 

http://www.sjsp.org.br/noticias/perfil-dos-jornalistas-em-sao-paulo-emprego-encolhe-a07f
http://www.sjsp.org.br/noticias/perfil-dos-jornalistas-em-sao-paulo-emprego-encolhe-a07f
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Lembrando haver semelhanças e diferenças entre jornalismo e jornalismo sindical, 

recorremos a Giannotti para apontar o desafio do comunicador sindical para ser valorizado e 

falar a trabalhadores que pouco leem: 

Falar em jornalismo sindical é falar em um jornalismo especializado. 

Jornalismo dirigido a um público bem definido. Jornalismo para uma classe, 

seu estilo, sua cultura, seu futuro e, consequentemente, sua linguagem 

particular (GIANNOTTI, 1988, p.10). 

 

A partir das ideias do autor, entendemos que comunicar aos trabalhadores, em seu amplo 

perfil representativo, é um desafio. Inclusive pelo baixo reconhecimento profissional no 

ambiente de trabalho. Ressaltamos que o jornal do trabalhador tem de respeitar o espaço que 

ele ocupa na sociedade e não dá para fazer um jornal padrão sem identificar o “status social” 

profissional, que determina que o perfil do leitor/trabalhador bancário será diferente do 

metalúrgico ou comerciário. 

Um jornalista que faz jornais operários é um ser totalmente diferente do seu 

leitor [...] O jornalista não é um ‘doutor’, mas um sujeito ‘estudado’, que tem 

‘leitura’ [...] Vivemos numa sociedade profundamente dividida em classes 

sociais e com uma recente história colonial. Essa diferença o jornalista não 

verá claramente, pois na maioria das vezes ele toma como referência o 

dirigente sindical. Este não é o parâmetro (GIANNOTTI, 1988, p.24). 

 

Para escrever a trabalhadores é preciso avaliar o universo onde ele está inserido. 

Giannotti (1988) argumenta que se faz necessário contextualizar o universo do trabalho nas 

páginas dos jornais sindicais, para que o profissional possa compreender a mensagem. As 

palavras são chaves ou trancas, dependendo de como são usadas.  

Por isso, jargões e frases de efeito que não são entendidas não comunicam.  

[...] não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou na linguagem 

escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura 

do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não 

possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se 

prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por sua 

leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contesto 

(FREIRE, 1989, p.9). 

Giannotti também dialoga com Caio Graco ao afirmar que o sindical requer frases 

curtas, diretas e com poucas palavras, conseguindo maior assimilação pelo trabalhador que não 

é leitor. Ambos ponderam que a palavra escrita tem de ser compreendida ou, pelo menos, fazer 

igual sentido ao que o autor quer expressar para o leitor-trabalhador.  
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É possível escrever sem ser simplório nem complicado demais? ...É preciso 

duvidar. Pesquisar. Duvidar se o que escrevemos é lido e... depois, 

compreendido pelo público que se pretende atingir. Logo após a dúvida , vê  a 

pesquisa (GIANNOTTI, 2004 p.51). 

O processo de transformação nas relações do trabalho e a "inserção desigual", a partir 

da modernização e globalização, geraram "o maior drama social que o planeta já enfrentou na 

sua história” (DOWBOR, 2001, p.5). Por isso, redigir mensagens compreensíveis é 

fundamental para que o leitor funcional possa somar à sua realidade laboral a comunicação 

sindical.  

Comparando a ferramenta da comunicação com outros desenvolvimentos técnicos, ele 

pondera: “a revolução atual não é mais de infraestruturas como ferrovia ou telégrafo, ou de 

máquinas como automóvel e o torno, mas de sistemas de organização do conhecimento” 

(DOWBOR, 2001, p. 4). 

O sentimento é difuso, mas profundo. Várias gerações viveram com um 

sentimento de que basta ser sério, dedicado, ou até sacrificado, para que o 

sucesso seja alcançado. Ou seja, uma pessoa honesta e trabalhadora teria o seu 

lugar na sociedade. A erosão deste sonho gera um sentimento amplo de 

insegurança, e mais, de perda de referenciais. De certa forma, não é apenas o 

problema de ter ou não ter dinheiro para sobreviver, mas das próprias 

atividades terem ou não terem sentido. A crise é, neste sentido, de civilização 

(DOWBOUR, 2001, p. 27). 

Seja pela ausência de compreensão ou de interesses comuns, a falta do espírito coletivo, 

que gera a luta comum, seja pela representação política ou sindical, acaba por refletir na 

qualidade laboral. As relações laborais discutidas aqui mostram que: 

O precariado carece de identidade ocupacional, mesmo que alguns tenham 

qualificações vocacionais e mesmo que alguns tenham emprego com títulos 

extravagantes. Para alguns, há a liberdade em não ter nenhum compromisso 

moral ou comportamental que defina uma identidade ocupacional 

(STANDING, 2019, p.31). 

 A leitura de Santiago e Giannotti mostra as forças e as fraquezas da imprensa sindical. 

"O jornal sindical pode ir do micro ao macro" (SANTIAGO; GIANNOTTI, 1997, p.20), mas 

deve evitar o "politiquês" e o "esquerdês" e intelectualês e "operariês.26 Uma coisa é produzir 

um jornal para todos os trabalhadores. Outra é fazer um boletim ou jornalzinho dirigido à 

militância, aos ativistas, aos fazedores de opiniões (SANTIAGO; GIANNOTTI, 1997, p.38). 

                                                           
26 Para os autores, "a língua típica falada pelos frequentadores dos comitês, diretórios, plenárias e todo tipo de 

reunião de partidos de esquerda (p. 62-63) e do trabalhador (p. 67). 
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Ponderando que "não há ação política, seja de um partido político, seja de um sindicato 

ou de uma central sindical, que haja um jornal que faz a política", os autores ressaltam que o 

jornal é o transmissor das ideias, é o "instrumento que veicula as discussões políticas", "unifica 

a visão", "explica, defende planos e programas e "apresenta a ação possível: a luta a ser feita". 

(SANTIAGO; GIANNOTTI, 1997, p.93). 

Mas como falar sobre a Reforma Trabalhista no momento em que ela estava sendo 

formalizada, quando os sindicatos negociavam para tentar minimizar os seus efeitos e os 

trabalhadores? É importante lembrar que os jornalistas sindicais viviam imersos na insegurança, 

tanto política quanto laboral, o que afetava inclusive a sua compreensão sobre o fenômeno em 

construção e a sua atividade como comunicador. 

O ambiente e as relações de trabalho que o jornalista sindical enfrenta também devem 

ser considerados. Um técnico imerso num universo de trabalhadores que também são políticos. 

O jornalista sindical enfrenta dificuldades bem distintas das encontradas nas redações dos 

jornais. Da sala improvisada à fala encomendada. 

Privado da legitimidade que somente é conferida àqueles cujas práticas se 

inscrevem nos preceitos do modelo jornalístico dominante, o profissional das 

redações sindicais encontra-se diante de um ‘vazio’, isso, é, ausência de 

referências profissionais servindo-lhe de bases sobre a qual assentar seu modo 

de operar. Um corpo mínimo de princípios deontológicos e de normas 

técnicas, adaptado às condições específicas em que exerce a atividade 

jornalística, permitiria ao jornalista sindical defender um tipo particular de 

prática jornalística, e construir, em consequência, uma legitimidade 

profissional (ARAÚJO, 2009, p. 182) 

Concordamos com Araújo que a “questão do jornalismo no âmbito das redações 

sindicais” merece atenção acadêmica, prática duramente afetada com os novos modelos 

neoliberais e a Reforma Trabalhista no Brasil, que carece ainda de valorização profissional, 

principalmente quanto às diferentes realidades enfrentadas pelos jornalistas nas redações 

sindicais, assim como a relação com os dirigentes sindicais e trabalhadores. 

Não se pode desprezar a abrangência da audiência da imprensa sindical, nos mais 

diversos seguimentos da economia, atingindo do operário padrão aos profissionais liberais, 

cobertos pelos sindicatos. De acordo com o Censo de 2001, “os sindicatos utilizam em média 

cinco modalidades de comunicação para informar seus associados e a opinião pública” 

(ARAÚJO, 2009, p. 17). 

Estudo realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostrou que 

o jornal impresso era o veículo de comunicação mais tradicional e ferramenta utilizada por 31% 

das instituições 4953 entre as 15961 (ARAÚJO, 2009, p.48). 
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Os sindicatos passaram, assim, a produzir e difundir informação destinada 

cada vez mais a audiência externa ─ dentre as quais se destaca a comunidade 

jornalística ─. Muitas vezes priorizando essa dimensão de sua comunicação 

em detrimento daquela destinada ao público ‘interno’ (ARAÚJO, 2009, p.19). 

 

Ponderamos com Momesso (2013, p.77) a impossibilidade de dissociar a “dinâmica da 

comunicação sindical” da “prática sindical”, e concordamos que “a política sindical é 

fundamental na atribuição da importância que a entidade dá à comunicação, como também o 

comportamento que ela deve assumir”. 

O grande desafio é como ter acesso e como manejar os meios de massa com 

participação, do ponto de vista da classe trabalhadora e do projeto societário 

do sindicalismo. As referências básicas para o sindicalismo estão sendo os 

modelos dos grandes veículos cuja estrutura não só foi montada para servir 

aos objetivos do capitalismo em sua fase desenvolvida, monopolista, mas é, 

ela mesma, o próprio capitalismo (MOMESSO, 2013, p.164). 

Resumindo, Araújo (2009) salienta a relação muitas vezes conflituosa que o jornalista 

sindical enfrenta no ambiente de trabalho. Do idealismo, que costuma perfilar os profissionais 

ao convívio com o trabalhador da base ao diálogo com os líderes sindicais.  

O grande desafio é como ter acesso e como manejar os meios de massa com 

participação, do ponto de vista da classe trabalhadora e do projeto societário 

do sindicalismo. As referências básicas para o sindicalismo estão sendo os 

modelos dos grandes veículos cuja estrutura só foi montada para servir aos 

objetivos do capitalismo em sua fase desenvolvida, monopolista, mas é, ela 

mesma, o próprio capitalismo (MOMESSO, 2013, p. 164). 
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Tabela 1 ─ Taxa de Desocupação - Brasil - 2012/2019 

 

 

Tabela 2 ─ Mercado de Trabalho dos Jornalistas em São Paulo 
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3. OS JORNAIS SINDICAIS E SEU PAPEL NA DIFUSÃO DE 

INFORMAÇÃO AOS TRABALHADORES DURANTE O PROCESSO DA 

REFORMA TRABALHISTA 

Os jornais sindicais são ferramentas tradicionais utilizadas pelos sindicatos de classe em 

uma tentativa de informar e mobilizar os trabalhadores representados. Eles formalizam o 

discurso oficial da entidade sindical, fortalecem a imagem dos sindicalistas e, quando a 

informação é assertiva, dão voz ao trabalhador. Configura-se uma estratégia de mobilização 

pela luta voltada para as questões laborais, mas também de valorização institucional.  

A mensagem escrita no jornal costuma ser a materialização do discurso do líder sindical 

e o registro do que foi discutido oralmente nas assembleias dos trabalhadores e negociações 

com os patrões. O objetivo é garantir que a informação chegue ao maior número possível de 

leitores, incluindo profissionais, comunidade e sociedade em geral.  

Com este estudo, busca-se analisar o conteúdo dos jornais de três sindicatos diferentes, 

que integram três centrais sindicais também distintas: bancários, comerciários e metalúrgicos. 

O corpus de análise contempla as edições publicadas durante o período que compreende a fase 

inicial da mobilização direcionada contra o projeto de lei de Reforma Trabalhista proposta pelo 

governo a ser avaliada pelo Senado até a vigência da nova legislação trabalhista, ou seja, do 

mês de março de 2017 a novembro do mesmo ano. Antes e após o PL 38/2017 ser aprovado, 

em julho de 2017, e o então presidente Michel Temer sancionar a Lei no 13.467, que entrou em 

vigor em 11 de novembro do mesmo ano. 

A partir da análise de conteúdo proposta por Bardin (1977), respeitando-se as fases da 

coleta de material, sua leitura, seleção documental, identificação das categorias até o estudo 

analítico comparando os jornais do sindicato dos Bancários, Comerciários e Metalúrgicos. São 

eles: Folha Bancária, Voz Comerciária, O Metalúrgico. 

Cada um deles com a sua identidade, seu formato e suas características editoriais reflete 

a política das entidades sindicais e segue os direcionamentos das respectivas centrais sindicais 

a que estão filiados. Serão avaliadas as seguintes categorias: Resistência, Identidades, 

Participação e Mobilização, Militância Política e Voz do Trabalhador. O objetivo não é apenas 

comparar as publicações em suas sinergias e contradições, ao longo das edições, mas também 

entender como cada veículo abordou a temática com seu público trazendo outros olhares e 

estratégias ao debate. 
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O corpus analisado compreende as capas e as matérias internas sobre a reforma 

trabalhista presentes nos três jornais, totalizando 31 edições, sendo 17 capas relacionadas e 61 

páginas diretamente relacionadas.            

Tabela 3 – Corpus analisado 

Sindicato Edição Data Capas RT Especial  

Bancários 24 edições Março a 

novembro 

2017 

12 capas 2 edições  

Comerciários 3 edições Março a 

novembro 

2017 

1 capas 1 edição  

Metalúrgicos 4 edições Março a 

novembro 

2017 

4 capas 1 edição  

Fonte: Autoria própria 

              

O sindicato dos bancários foi o que mais publicou notícias sobre a Reforma Trabalhista 

em seu jornal: 23 edições fazem alusão à pauta da Reforma Trabalhista na capa. Destas, 19 são 

diretamente relacionadas: edição 6068, 18 a 20 de abril: Reforma Trabalhista acaba com 

direitos; edição 6075, 11, 12 e 15 de abril: Reforma de Temer esmaga trabalhadores; edição 

6080, 6 e 7 de junho: Ameaças contra CLT continuam. Rumo à Greve Geral; edição 6081, 8,9 

e 12 de junho: Desmonte Trabalhista Avança; edição 6082, 13,14, 16 e 19 junho: 20 de Junho: 

Esquenta Greve Geral; Edição Especial, 16, 19 e 20 de junho: Reforma Trabalhista Destrói os 

seus Direitos; edição 6083, 21, 22, 23 e 26 de junho: Seja Protagonista na Luta por seus Direitos; 

edição 6084, 27 e 28 de junho: Dia 30 o Brasil vai parar; edição 6085, 29, 30 de junho e 3 de 

julho: Reaja ou Morra; edição 6087, 6, 7 e 10 de julho: Contra o Desmonte Trabalhista; edição 

6088, 11 e 12 julho: É Agora ou Nunca; edição 6089, 13, 14 e 17 de julho: Desmonte Trabalhista 

Aprovado; edição 6090, 18 e 19 julho: Desmonte Valerá em 120 dias; edição 6092: 25 e 26 de 

julho: Desmonte Trabalhista Impede Acesso à Justiça; edição 6094: 1 e 2 agosto: Bancários 

Definem Pauta de Lutas Contra Retirada de Direitos; edição 6097, 10 a 16 de agosto: Reação 

Contra o Desmonte Trabalhista; Especial Reforma Trabalhista, Contra o Desmonte dos Nossos 

Direitos a Luta Garante; edição 6111, 24 e 25 de outubro: Reforma Trabalhista pode ser barrada; 

edição 6115: 9, 10 e 13 de novembro: Diga não ao desmonte Trabalhista. Vimos que as capas 

se confundem na proteção dos direitos da lei da terceirização para direitos genéricos, da reforma 
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trabalhista até a luta contra a reforma previdenciária. Dozes delas têm o tema Reforma 

Trabalhista como mensagem principal, na capa e duas entre elas são edições especiais. 

O Sindicato dos Comerciários publicou apenas uma capa específica sobre a Reforma 

Trabalhista. Analisaremos três: edição 129, março 2017: Seta Atacadista fecha 10 lojas em São 

Paulo e demite cerca de 1.200 comerciários; edição 130, julho: Atenção Comerciário; 

edição131, novembro: O Sindicato que te atende bem!  

Já os Metalúrgicos foram informados sobre o processo da Reforma Trabalhista, pelo seu 

sindicato, ao longo de quatro edições: 623, março, abril, maio e junho: Mais de 150 mil 

marcham em Brasília pelos Direitos; 624, setembro: 14 de Setembro: Dia Nacional de Luta 

Protesto Greve; edição 625, outubro: Metalúrgicos aprovam pauta e resistência pelos direitos e 

edição especial de novembro: Lutar e resistir até a lei cair.  

Ao analisarmos as capas e a repercussão destas, seja em reportagens, artigos, editoriais 

e recursos diversos no interior de cada publicação, investigamos as diferenças e semelhanças 

entre a abordagem dos jornais sindicais, em um contexto de contrainformação, conforme 

estudado no capítulo 1, quando o foco é a pauta comum: a Reforma Trabalhista de 2017 e o 

processo de precarização do trabalho no Brasil a partir de cinco categorias. Para isso, 

estabelecemos cinco categorias de análise:  

1. Resistência: ao apresentar a Reforma Trabalhista aos trabalhadores, na visão dos seus 

sindicatos de classe, as entidades chamam os profissionais à luta. Seja em movimentos 

gerais pontuais, manifestações coletivas e a greve geral; 

2. Identidade: como os jornais sindicais retrataram os trabalhadores das categorias 

representados e de que maneira a categoria se vê representada a partir das matérias 

veiculadas; 

3.  Participação e Mobilização: como se deu, efetivamente e na prática, o engajamento 

do trabalhador das diferentes categorias, a partir da convocação dos seus sindicatos de 

classe; 

4. Militância Política:  como os sindicatos, principalmente por meio das ações das 

Centrais Sindicais às quais são filiadas, expandem a sua atuação da defesa dos direitos do 

trabalhador representado pelas entidades sindicais para a atuação política/partidária; 

5. A Voz do Trabalhador: o espaço do trabalhador nos jornais sindicais. Avaliar como ele 

é retratado e se ele tem espaço para articulação ou não. Ou seja, estudar como a opinião 

do trabalhador é repercutida nos jornais sindicais. 
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3.1 Os jornais sindicais ─ informação direcionada ao trabalhador 

Os jornais Voz Comerciária, do Sindicato dos Comerciários de São Paulo (UGT), O 

Metalúrgico, do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes (Força Sindical); 

Folha Bancária, do Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região 

(CUT) são direcionados a trabalhadores dos segmentos econômicos da indústria e serviços. Eles 

costumam ser enviados por mala direta para trabalhadores sindicalizados ou entregues de mão 

em mão, durante as ações sindicais nas bases de trabalho. Principalmente, são ferramentas 

utilizadas em momentos de negociação trabalhista ou política, por exemplo, Convenções e 

Acordos Coletivos de Trabalho, ou mobilizações nacionais, como foi o caso da Reforma 

Trabalhista. Momento em que as Centrais Sindicais unificaram a luta na oposição contra o então 

projeto de lei. 

Lembramos que cada jornal segue a sua linha editorial, com independência, mas os 

sindicatos norteiam a sua participação política a partir das diretrizes das centrais sindicais. Para 

esta análise, consideramos ainda os perfis das categorias representadas: os metalúrgicos e os 

bancários convergem em sua história na mobilização, e os bancários e comerciários 

assemelham-se pela pulverização geográfica dos postos de trabalho, o que dificulta o acesso do 

sindicato. Metalúrgicos e comerciários costumam têm perfis mais sinérgicos em relação à 

escolaridade. 

Juntos, na época, os três sindicatos representavam aproximadamente 200 mil 

trabalhadores diretamente. Contudo, se consideramos que ao ser levado para casa, ele pode ser 

lido pelo menos por mais uma pessoa, quando a audiência é, no mínimo, duplicada. 

 

3.2.1 A Voz Comerciária 

Editado há oito anos, o tabloide leva informação sobre a realidade laboral para uma base 

representativa de 500 mil trabalhadores, 55 mil deles filiados ao sindicato. Distribuído 

bimensalmente, a tiragem chega a 200 mil exemplares e, mesmo após a Reforma Trabalhista, 

o jornal continua sendo impresso em papel e publicado no site do sindicato27, onde foram 

digitalizadas as edições a partir de janeiro de 2010. É o órgão oficial do sindicato dos 

comerciários de São Paulo que representa os comerciários da cidade de São Paulo. 

                                                           
27 SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS. O Sindicato que te atende bem. Disponível em: 

https://www.comerciarios.org.br/. Acesso em: 20 jun.2020. 

https://www.comerciarios.org.br/
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A cor vermelha é destaque na capa do jornal, identificando o nome, A Voz Comerciária, 

no cabeçalho. Numa analogia às logomarcas do Sindicato dos Comerciários e também da 

central sindical UGT, que utilizam a mesma cor vermelha como detalhes. A identidade visual 

foi sendo atualizada ao longo das edições, mas mantém as características principais: 

Figura 4 ─ Cabeçalho 2010 

 
Fonte: SECSP 

 

Figura 5 ─ Cabeçalho 2016 

 
Fonte: SECSP 

 

Figura 6 ─ Cabeçalho 2017 

 
Fonte: SECSP 

 

A fotografia é o principal recurso utilizado nas capas. Dependendo da pauta a ser 

desenvolvida é publicada uma imagem grande e única; uma foto de destaque e outras 

sinalizando chamadas internas ou mesmo colagens com várias fotos. Pontualmente, a fotografia 

é substituida por uma ilustração ou charge. 

Contendo 12 páginas, a capa contempla a matéria de destaque e a posição oficial 

registrada no editorial, assinado pelo presidente da entidade, Ricardo Patah, que também é 

presidente da Central Sindical UGT. No expediente, além dos dados gerais, consta a assinatura 

do jornalista responsável, Mauro Ramos (Mtb 11.875), autoria dos créditos da matéria, 

diagramação e equipe de fotografia. Ou seja, embora reduzida, tem-se uma equipe profissional 

Nas reportagens, ações sindicais diversas, inclusive direcionadas pela secretaria 

especial, por exemplo, mulher, diversidade social; serviços prestados ao trabalhador filiado 
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(lazer, assistência médica, cursos etc.) e comerciário em geral (assistência jurídica, 

homologação etc.). São publicadas matérias de interesse geral, como pautas de saúde e 

informativas, sobre direitos e luta trabalhista. A cada edição, apresenta pelo menos uma matéria 

direcionada à UGT. 

As fotos são destaque: grandes, coloridas e em grande número, publicadas com 

evidência. Os textos são relativamente grandes para um jornal sindical, mas valorizados com 

recursos de diagramação como quadros e destaques. É um jornal que pode ser lido pela família 

trabalhadora, devido à variedade de pautas. 

Ao longo do período analisado, foram publicadas apenas três edições, nos meses de 

março, julho e novembro. A primeira, citou a Reforma Trabalhista discretamente, no editorial 

e cobertura de congresso sobre o tema; a segunda, praticamente dedicada ao tema e a terceira 

com foco institucional, reforçando a marca e os serviços prestados pelo sindicato ao 

trabalhador. Destacamos três edições: março de 2017; especial Reforma Trabalhista, junho 

2017 e especial institucional, novembro 2017. 
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Figura 7 ─ Voz Comerciária_2019 

 

 

 
Fonte: SECSP  

 

3.2.2 Folha Bancária 

Veículo oficial do sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e 

Região, filiado à central sindical CUT - Central Única dos Trabalhadores, é veiculada 

semanalmente (média de duas edições por semana). São quatro páginas, produzidas por uma 

equipe de jornalistas profissionais, sob a responsabilidade do editor Jair Rosa (Mtb 20.271).  

Com tiragem de 100 mil exemplares, é distribuida para uma base representativa atual de cerca 

de 90 mil trabalhadores e publicada no site.28 Pontualmente, lança informativos de uma página, 

frente e verso, com temas específicos. 

 É publicado desde 16 de abril de 1923, quando foi fundada a Associação dos 

Funcionários de Bancos de São Paulo, formada por um grupo de 84 trabalhadores. Sete anos 

depois, em 1930, a entidade evoluiu para sindicato. A marca do jornal, Folha Bancária, em 

azul, curiosamente pode trazer, ao longo das edições, informações como cores de fundo 

                                                           
28 SINDICATO DOS BANCÁRIOS. Disponível em: https://spbancarios.com.br/. Acesso em: 20 jun.2020 

https://spbancarios.com.br/
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diferente e até mesmo elementos da arte da capa, que "invadem" o espaço do cabeçalho, como 

recursos de diagramação.  

A linha editorial é basicamente política e reivindicatória. As pautas giram em torno dos 

interesses trabalhistas, com matérias direcionadas aos trabalhadores dos principais bancos 

nacionais. Também abordam questões da saúde do trabalhador e serviços prestados pelo 

sindicato. 

O jornal utiliza muitos recursos de diagramação, charges e tirinhas para chamar a 

atenção do leitor. É colorido. Em quatro páginas, o conteudo é basicamente sobre o universo 

do bancário. É frequente a divulgação de edições intermediárias, frente e verso, explorando um 

assunto. Utiliza mais recursos gráficos do que fotografias e cada edição é resumida em uma 

charge. De março a novembro de 2017, foram distribuidas x edições, y delas com capas 

relacionadas à Reforma Trabalhista. 

Figura 8 ─ Cabeçalho 2020

 
Fonte: Sindicato dos Bancários 

 

Figura 9 ─ Cabeçalho 2019 

 
Fonte:  Sindicato dos Bancários 

 

Figura 10 ─ Folha Bancária, edição virtual,  julho 202029 

 
Fonte:  Sindicato dos Bancários  

                                                           
29 Criada especialmente durante mudanças na rotina das atividades sindicais, em consequência do isolamento social 

gerado pela pandemia da Covid-19. 
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3.2.3 O Metalúrgico 

Por meio do jornal O Metalúrgico, as notícias relacionadas ao Sindicato dos 

Metalúrgicos de São Paulo e de Mogi das Cruzes chegavam às mãos do trabalhador da 

categoria, até que a sua impressão gráfica foi suspensa, logo após a aprovação da Reforma 

Trabalhista. Foi mantida, no entanto, a versão virtual e os Boletões impressos. Ou seja, 

informativos de uma página, frente e verso, tamanho A4, distribuídos em momentos onde o 

chamamento da categoria se faz urgente. As publicações também podem ser acessadas via 

site.30  

Fundado em 1932, por Adolfo Perchon, o sindicato editou o tabloide O Metalúrgico, de 

setembro de 1942 até o final de 2017, quando totalizou a tiragem que chegou a 150 mil 

exemplares. A equipe de redação foi reduzida logo após a aprovação da Reforma Trabalhista e 

inclui um fotógrafo, um profissional de diagramação/arte e o jornalista responsável, Val Gomes 

(Mtb 20985). Atualmente, ele é dirigido para cerca de 120 mil trabalhadores, 25 mil deles 

sindicalizados. 

Publicação que utiliza o recurso da fotografia com bastante destaque, somado às 

charges. O editorial costuma abrir espaço para lideranças sinérgicas, como os presidentes da 

central sindical Força Sindical e das Federações, que reúne os diversos sindicatos estaduais e 

nacionais. Dá bastante destaque para as lideranças sindicais em suas páginas e faz uma grande 

cobertura das ações sindicais, principalmente das atividades e serviços prestados à comunidade 

trabalhadora. 

  

                                                           
30 SINDICATO DOS METALÚRGICOS. Disponível em: https://metalurgicos.org.br/. Acesso em: 20 jun.2020. 

https://metalurgicos.org.br/
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Figura 11 ─ Greve geral, 1917 e Marcha em Brasília, 2017 

 
Fonte: Sindicato dos Metalúrgicos 
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Figura 12 ─ Última edição impressa, em novembro de 201831 

 
Fonte:  Sindicato dos Metalúrgicos 

 

3.3 As mensagens difundidas nas capas dos jornais sindicais 

Foram estudadas capas e as principais matérias relacionadas nas edições veiculadas no 

período que compreende a divulgação do processo da Reforma Trabalhista, a partir da primeira 

capa temática, que apresentou a notícia ao trabalhador. É importante salientar que as 

periodicidades dos jornais sindicais diferem, por isso, as capas estudadas nesta pesquisa não 

seguem a ordem cronológica.  

Entendemos que seria mais importante optar pela análise das capas a partir da evolução 

das mensagens de informação, luta e resistência, relacionadas às fases na aprovação da 

legislação. Destacamos oito capas (três O Metalúrgico, quatro Folha Bancária e uma Voz 

Comerciária), além de três edições especiais, lançadas no mesmo mês que a nova legislação 

trabalhista entrou em vigor, que totalizaram dez edições. 

                                                           
31 O sindicato dos metalúrgicos, durante o isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19, tem priorizado 

estratégias virtuais.  
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 Conforme descrito na abertura deste capítulo, a análise do conteúdo será realizada a 

partir de cinco categorias, são elas: Resistência, Identidades, Participação e Mobilização, 

Militância Política e Voz do Trabalhador. 

3.4 Informação que gera o engajamento: Resistência 

Os três jornais chamaram o trabalhador para a luta. O ponto de partido foi o movimento 

chamado "Marcha em Brasília", que integrou as centrais sindicais brasileira contra as Reformas, 

incluindo a trabalhista. Os jornais Folha Bancária e O Metalúrgico editaram edições voltadas 

para transmitir a mensagem de resistência, informando que apenas com protesto, união e luta 

seria possível resistir e barrar os retrocessos legais, que prejudicariam a classe trabalhadora 

brasileira. 

O Metalúrgico repercutiu a “Marcha de Brasília", realizada no dia 24 de março, em sua 

capa. Usou a cor vermelha para chamar a atenção do leitor e priorizou a imagem do protesto, 

com uma foto ocupando 2/3 do espaço da capa e ilustrando o título "+ de 150 mil marcham em 

Brasília". 

Os metalúrgicos participaram da Marcha em Brasília pelos direitos 

trabalhistas e contra as reformas do governo, realizada em 24 de maio. Juntos 

com a Força Sindical e demais centrais, mais de 150 mil trabalhadores e 

sindicalistas de todo o país marcharam contra as propostas injustas e 

impopulares do governo, e seus aliados no Congresso Nacional.    

 
Figura 13 ─ Março, Abril, Maio e Junho 

 
Fonte: Sindicato dos Metalúrgicos 
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 Os trabalhadores leram uma matéria tradicional, mas utilizando as palavras-chave como 

Direitos, complementada por direitos trabalhistas, além das frases de efeito: "os trabalhadores 

mostram a sua força"; "marcharam contra as propostas injustas e impopulares" e "de forma 

pacífica e organizada exigindo a retirada dos projetos". O detalhe #Ocupe Brasília neste maio 

de luta" sugere que a categoria não está sozinha. A cobertura do evento é ampliada em quatro 

páginas centrais, contendo 18 fotografias. Na edição, são 83 imagens, que ilustram os textos 

que evidenciam o protagonismo do trabalhador em metalurgia, representado pelo seu sindicato 

e pela central sindical (Força Sindical). 

Na capa, o entre aspas do presidente do sindicato, Miguel Torres, salientou que "os 

trabalhadores mostraram a sua força e vamos convocar outras ações, ainda mais fortes, em 

defesa dos direitos sociais, previdenciários, sindicais e trabalhistas". Na repercussão da matéria, 

repete-se o título principal "+ de 150 mil Marcham em Brasília Contra as Reformas", com o 

subtítulo "Sindicato cancelou acampamento para garantir a segurança dos trabalhadores", 

explicado no lead da matéria: "A violência e covardia não impediram o movimetno sindical de 

celebrar o dia 24 de Maio de 2017 como um dos mais importantes do país, dando sequências às 

ações unificadas..."   

Figura 14 ─ Março, Abril, Maio e Junho 

 
Fonte:  Sindicato dos Metalúrgicos 

 

 Complementados pelos destaques: nenhum direito a menos, pelos direitos trabalhistas 

e contra as reformas do governo; as palavras do presidente do sindicato e do presidente da Força 

Sindical e o intertítulo: A Luta Continua: 

Continuaremos pressionando os parlamentares para tentar convencê-los que a 

retomada do desenvolvimento econômico do país não se dará com a destruição 

da aposentadoria e das conquistas históricas da classe trabalhadora. 
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Figura 15 ─ Palavras do presidente do sindicato 

 
Fonte:  Sindicato dos Metalúrgicos 

  

Em sua edição de março, a Voz Comerciário abordou a temática da Reforma Trabalhista 

em seu editorial Vivemos Tempos Estranhos. Vamos Reagir!, publicado na página 2 e assinado 

pelo presidente do sindicato e da central sindical UGT, Ricardo Patah. O título do editorial foi 

retomado ao longo das edições.  

Nunca, em toda a história deste País, os trabalhadores e a sociedade viveram 

tempos tão estranhos, em que o Governo, buscando corrigir os erros do 

passado, escolhe a classe trabalhadora para pagar a conta... A reforma 

trabalhista, caso venha a ser aprovada, vai sepultar definitivamente a 

Consolidação das Leis Trabalhistas32 (CLT). 

                                                       

Figura 16 ─ Março 

 
Fonte: Sindicato dos Metalúrgicos 

 

Foi na edição seguinte, contudo, que os comerciários foram informados sobre o Projeto 

da Reforma Trabalhista. A capa, impactante, usou os recursos de diagramação para chamar a 

atenção do leitor, convidando os comerciários para defender os seus direitos: A reforma 

trabalhista do governo vai retirar direitos dos trabalhadores e impedir que o Sindicato defenda 

seus direitos.          

  

                                                           
32 O correto seria Consolidação das Leis do Trabalho. 



84 
 

Figura 17 ─ Junho 

 
Fonte: Sindicato dos Metalúrgicos 

               

Já a Folha Bancária dedicou a capa da edição 6068 à Reforma Trabalhista em abril de 

2017. O texto explica o título, direto e destacado em cor vemelha: A Reforma Trabalhista acaba 

com Direitos. O trabalhador aparece sutilmente na arte que sugere sombras de manifestantes 

erguendo cartazes de protesto. Ela convoca os comerciários para a Greve Geral, realizada no 

dia 28 de abril. 

O matéria de capa explicita, na abertura, os principais prejuízos ao trabalhador: entre as 

principais e mais nocivas mudanças propostas pelo governo Temer há riscos para jornada, 

férias, salários; fim da garantia de direitos até a renovação dos acordos; fim da incorporação de 

função. Continua chamando para a greve-geral. 

O texto é iniciado com a informação de que o Projeto de Lei 6.787/2016 foi votado em 

caráter de urgência, e resume, nos parágrafos seguintes, separados por intertítulos, a posição do 

sindicato. Ou seja: Ameaça de Direitos, Bancos Públicos, Patrões mais Poderosos, 

Assembleias. Incluindo o entre aspas da secretária-geral do sindicato, Ivone Silva, num tom 

politizado, direcionado ao presidente da República, na época, e aos senadores: 

Uma reforma imposta por um governo ilegítimo não poderia ser diferente. Ele 

não está preocupado com direitos dos trabalhadores, nem criação de empregos 

decentes, ou o desenvolvimento do país. O compromisso de Temer e seus 

aliados no Congresso Nacional é com o aumento dos ganhos do grande 

empresariado, dos bancos, do capital internacional.  

 

O último parágrafo registra que a adesão ao movimento grevista unificado pelas 

Centrais Sindicais foi votada em Assembleia Geral dos Trabalhadores e deixa claro que 15.613 

bancários participaram das Assembleias dos Trabalhadores realizadas em "dezenas de locais de 

trabalho" e que 82% votaram a favor da Greve Geral. 

O quadro, destacado pelo fundo na cor vermelha, lista 11 tópicos que resumem, na 

opinião do sindicato, os principais prejuízos para os bancários. Convoca a categoria para a greve 
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geral. A redação é iniciada com o alerta: A Reforma Trabalhista autoriza a demissão em massa 

e termina com o aumento da idade mínima para o direito à Aposentadoria.    

Figura 18 ─ Junho 

 
Fonte: Folha Bancária 

           

Após a aprovação da Reforma Trabalhista pelo Senado Federal, em 11 de julho de 2017, 

o sindicato dos Metalúrgicos levou a informação aos trabalhadores presencialmente, por meio 

de debates regionais, repercutido no jornal pelas reportagens. No detalhe, o presidente da 

entidade chama os metalúrgicos para a resistência. O informativo traz a frase Nenhum Direito 

a Menos, em destaque, e qualifica a Reforma Trabalhista como "nefasta", chamando os 

trabalhadores à reação. 

A arte publicada na capa remete à formação de um time, em alusão à paixão do brasileiro 

pelo futebol. Nela, os trabalhadores se posicionam na frente da marca do gol, cobrindo a trave 

e impedindo que os políticos e patrões levem a bola ao alvo. Numa mensagem explícita de que 

a união faz a força. Na lateral direita, em pequenos boxes, são listados os cinco desafios a serem 

enfrentados, onde identificamos as palavras-chaves: Confira o fim dos direitos sociais e 

trabalhistas, em defesa das conquistas nas Convenções Coletivas etc. 
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Figura 19 ─ Junho 

 
Fonte: Sindicato dos Metalúrgicos  

    

Nove das 12 páginas repercutem a Lei 13.467, cinco delas trazem fotos de protestos e 

manifestações realizadas nas regiões norte, sul leste, oeste e leste da capital paulista, além da 

cidade de Mogi das Cruzes. A mobilização é documentada com 17 fotografias, além do retrato 

do presidente sindical no quadro Força Metalúrgicos, com entre aspas: “Nosso objetivo é trazer 

os companheiros prá luta de resistência contra os ataques aos direitos e preparar a categoria 

para enfrentar a Campanha Salarial, a mais difícil dos últimos anos... A luta continua!” 

O texto principal do site do sindicato diz:  

Após o Senado Federal aprovar a "Reforma Trabalhista", em 11 de julho de 

2017, e o presidente Temer sancionar a Lei 13.467, o Sindicato realizou uma 

série de debates com a categoria metalúrgica sobre alguns itens que 

consideramos os mais agressivos aos trabalhadores. 

             

Após o lead, a matéria continua em 14 linhas e termina com o chamamento à categoria 

à resistência. "É pura maldade o que fizeram com a CLT, um desrespeito total à história de lutas 

e conquistas do movimento sindical. Mas vamos resistir, evitar a perda de direitos e, com 

organização, unidade e lutas, reivindicar avanços!            

  

  



87 
 

Figura 20 ─ Fotografias registram a decisão dos trabalhadores durante Assembleias 

 
Fonte: Sindicato dos Metalúrgicos  

 
O sindicato volta à temática na edição 625, de outubro, quando convoca novamente a 

categoria à resistência em plena campanha salarial. A capa mostra três fotografias onde os 

trabalhadores aparecem de braços levantados, característica de aprovação das pautas durante as 

Assembleias. O detalhe, no canto superior direito da página, mostra as palavras-chave: União, 

Resistência, mobilização, ao lado da imagem de braços unidos e a carteira do trabalho, com a 

frase: nenhum direito a menos. 

O texto é longo, se comparado ao padrão das capas de O Metalúrgico. Nele, a palavra 

resistência aparece no título: Metalúrgicos aprovam pauta e resistência pelos direitos.  A matéria 

complementa o raciocínio: “Como sempre, os patrões criando dificuldades, propondo não 

reajustar os salários dos trabalhadores. Além disto, com a entrada em vigor da nova legislação 

(reforma) trabalhista, vamos lutar por direitos que a lei tirou”. 

O parágrafo final chamando os metalúrgicos para a mobilização: 

Dia de Luta ─ como parte da luta pelos direitos, os metalúrgicos aprovaram 

participar, no dia 10 de novembro, do Dia Nacional de Lutas contra a perde 

de direitos. O protesto acontecerá um dia antes da entrada em vigor da 

‘reforma’ trabalhista e foi convocada pelo movimento Brasil Metalúrgico.    
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Figura 21 ─ Outubro 

 
Fonte: Sindicato dos Metalúrgicos  

 

Figura 22 ─ Detalhe 

                                                                      
Fonte: Sindicato dos Metalúrgicos  

 

Figura 23 ─ Página 2, 3 e 4 

 
Fonte: Sindicato dos Metalúrgicos  

 

  
A cobertura acontece ao longo das páginas 3 e 4, onde a pauta de negociação da 

Convenção Coletiva de Trabalho se confunde com a mobilização pela Greve em protesto à 

entrada em vigor da nova legislação trabalhista.  Na página 3, detalhe da votação em assembleia, 



89 
 

com duas matérias: Plenária marca para 10 de novembro novo protesto contra as reformas e 

Trabalhadores da indústria unidos por conquistas e direitos. 

Além de seis fotos,  apresenta o resumo do documento oficializado pela categoria na 

Plenária: Contra a Reforma Trabalhista; Pelo fim da Terceirização; Contra a Reforma da 

Previdência Social; Contra as Privatizações e em Defesa do Patrimônio Público; Por empregos 

de qualidade para todos e todas; Contra a desindustrialização e desnacionalização da indústria; 

Em apoio à luta dos servidores públicos; Pela unidade e fortalecimento das Campanhas Salariais 

em todo o País; Pela queda dos juros.              

Os bancários também foram chamados à resistência após a aprovação da Reforma 

Trabalhista, na edição especial da Folha Bancária, de setembro/outubro de 2017, para reagir 

ao que foi chamado de "Desmonte dos Direitos". Os trabalhadores estão simbolizados através 

da imagem de uma flecha e o alvo é um pulso fechado que acaba em raio. Símbolos que 

justificam o texto. O amarelo permeia todo o espaço, chamando a atenção do leitor.  

O texto informa sobre os riscos que a nova legislação, agora associada à anterior, a Lei 

da Terceirização para os direitos conquistados em Convenção Coletiva de Trabalho, pelos 

bancários. "A partir de novembro nenhum emprego será como antes", inicia a matéria de capa.  

O segundo parágrafo repete a ilustração: só a luta garante: para barrar o retrocesso é 

preciso reagir e o movimento sindicato já está fazendo a sua parte e, finalizando a matéria, a 

presidenta do sindicato, Ivone Silva, conclama:  

Os bancários precisam fazer a sua parte junto com o sindicato nessa luta por 

nenhum direito a menos. A luta contra o desmonte trabalhista é nos bancos e 

em toda a sociedade, pois prejudica a todos, menos os banqueiros. E a vitória 

é a garantia de manutenção das nossas conquistas históricas.  
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Figura 24 ─ Setembro e Outubro 

 
Fonte: Sindicato dos Bancários 
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3.5 Reconhecer-se para somar à luta comum: Identidade 

Ao longo das páginas dos jornais sindicais, os trabalhadores da categoria não são apenas 

informados sobre as notícias, mas costumam se ver representados como profissionais e 

trabalhadores que pertencem à mesma categoria profissional, hegemônica, em que é retratada a 

realidade com os colegas com quem dividem não apenas o cotidiano laboral, mas a realidade 

de ser um cidadão brasileiro com direitos e necessidades. Para chamar a atenção dos 

trabalhadores, os textos, ao longo do processo da Reforma Trabalhista, explicitaram o que foi 

considerado prejuízo, antes e após a sua aprovação, e como a nova legislação impacta não 

apenas o seu emprego e condições de trabalho, mas a sua vida pessoal, sua família e 

comunidade. 

É pelo reconhecimento da própria imagem, além da imagem dos colegas, que o 

trabalhador se identifica e se vê como parte do seu sindicato e como é representado. A fotografia 

dos dirigentes sindicais costuma ser apresentada como a identidade do sindicato. Junto com as 

imagens dos trabalhadores, elas tendem a ser o principal recurso utilizado, pelas equipes de 

comunicação das entidades, para mostrar a participação durante as ações sindicais e para validar 

as decisões tomadas em assembleias. 

De maneira geral, os sindicatos mostram, a partir das fotografias, ilustrações e charges, 

a heterogeneidade das categorias, embora cada um deles tenha características peculiares. 

Explicando melhor, homens e mulheres trabalhadores, indicando a paridade de gênero; as 

diferentes etnias, sinalizando a diversidade racial; os trabalhadores com deficiência, 

identificando a luta pela inclusão pelo trabalho. Também, como o trabalhador está inserido na 

sociedade, tanto através da família quando da comunidade.  

 

3.5.1 Equidade de Gênero 

Nos sindicatos dos bancários e comerciários há uma correlação entre os sexos, entre os 

trabalhadores, agentes sindicais e dirigentes. Inclusive, o sindicato dos bancários é presidido 

por uma mulher. Já na categoria dos metalúrgicos, o universo feminino é representado pelas 

sindicalistas, já que nas bases o número de mulheres costuma ser inferior.  

  



92 
 

Figura 25 ─ Presença da mulher nos sindicatos 

 

 

 

 

 
Fonte: Sindicato dos Bancários 

 

3.5.2 Ações voltadas para promoção da diversidade e comunidade 

Os três sindicatos direcionam ações para valorização da diversidade entre os 

trabalhadores por meio de secretarias da Mulher, Juventude, Diversidade, entre outras. 
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Costumam desenvolver ações voltadas à comunidade. Entre elas, campanhas do agasalho, 

arrecadação de alimentos, livros e brinquedos, além de promover encontros em datas 

comemorativas como Dia das Crianças e do Trabalhador. 

Figura 26 ─ Imagens de ações voltadas para promoção da diversidade e comunidade 

 

 

 

 
Fonte:Voz Comerciária, Folha Bancária e o Metalúrgico  

Já a relação entre trabalhador, sindicato e patrão é explicitada como sendo oposta. 

Enquanto o sindicato aparece como representante legal, que está do lado do trabalhador ao 
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defender os interesses das categorias, o empresariado é caracterizado como o opositor. O que 

aparece claramente, apesar de ser caricata, nas charges, ilustrações e tirinhas. Na maioria das 

imagens o trabalhador aparece de uniforme ou vestimenta informal, enquanto o patrão aparece 

de terno. Geralmente, os primeiros em pé enquanto a representação patronal costuma estar 

sentada atrás de uma mesa. 

 

Figura 27 ─ Relação entre trabalhador, sindicato e patrão 

 

 
Fonte: Voz Comerciária, Folha Bancária e o Metalúrgico  

Os sindicalistas aparecem de formas distintas: em cima de palanques falando às 

multidões, atrás de mesas de conferências, negociando com patrões e governo e ao lado dos 

trabalhadores, durante greves e manifestações. Uma relação dual, que sinaliza tanto liderança 

quando paternalismo; relação de poder e cumplicidade. 

A luta costuma ser única quando a pauta é comum. 

Figura 28 ─ Sindicalistas 

 
Fonte: Voz Comerciária, Folha Bancária e o Metalúrgico  
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A busca pela formação da identidade, entretanto, acontece no dia a dia, como foi 

mostrada nas páginas dos jornais de março e junho de duas maneiras distintas: em fotografia, 

registrada durante uma ação sindical com o presidente do sindicato; e pela charge, que simula 

uma reunião com o patrão. "É um momento difícil para todos que estão aqui. Mas o candidato 

vai se esforçar para amenizar esta situação. Não abriremos mão de qualquer direito do 

trabalhador comerciário".   

Figura 29 ─ Março                                                                                   Figura 30 ─ Julho 

 

 
Fonte: Voz Comerciária                                                                            Fonte: Voz Comerciária  

               

A frase foi dita pelo presidente do sindicato dos comerciários e da UGT , Ricardo Patah, 

argumentando que o sindicato está ao lado dos trabalhadores da categoria. O entre aspas deixa 

claro a mensagem que o sindicato quer transmitir, de que o trabalhador é o sindicato e vice-

versa, e que fica evidenciada na capa da edição seguinte: “Hoje, é o Sindicato que representa 

você nas negociações. Eles também querem acabar com isso, comerciário”.    

Para facilitar a identificação do trabalhador à causa ─ no caso a luta pela manutenção 

dos direitos  trabalhistas  ─ os três sindicatos prepararam quadros com os destaques do Projeto 

de Lei e como ficaria a legislação após a Reforma Trabalhista ao longo das edições. Com o 

objetivo de garantir que o trabalhador percebesse como ele será atingido e por que deveria se 

engajar na luta: 
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                              Figura 31─ Julho                                                     Figura 32 ─ Julho  

 
 Fonte: Voz Comerciária, Folha Bancária e o Metalúrgico  

Os quadros acima apontam os prejuízos da Reforma Trabalhista para o trabalhador do 

comércio, especificamente o sindicalizado, que terá reduzido os serviços prestados a ele e à sua 

família, como vimos no destaque abaixo.  

Figura 33 ─ Prejuízos da Reforma Trabalhista 

 
Fonte: Sindicato dos Comerciários  

"Para completar o pacote de maldades contra o trabalhador, a reforma trabalhista, caso 

venha a ser aprovada, vai sepultar definitivamente a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 

A conclusão a que chegamos é de que vivemos tempos estranhos, muito estranhos, mas vamos 

reagir", diz o presidente. 
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Figura 34 ─ Página 6 e 7 

 
 Fonte: Sindicato dos Comerciários  

Antes disso, mostra que os trabalhadores do Brasil têm história, evidenciando a 

importância da Carteira de trabalho, que estaria em risco com a Reforma Trabalhista: 

Figura 35 ─ Detalhe página 2 

 
 Fonte: Sindicato dos Comerciários 

 

O Metalúrgico reservou duas páginas, 6 e 7, para mostrar o que o jornal chamou de as 

"Maldades" da nova legislação trabalhista, na sua edição de junho/julho e agosto. Com 

ilustrações exemplificando como a Reforma Trabalhista reflete no trabalhador, evidencia a 

precarização das condições de trabalho, a flexibilização dos direitos e redução de poder da 

negociação e representatividade além das alterações na CLT ─ Consolidação das Leis 

Trabalhistas. O objetivo é o mesmo: promover a identificação do trabalhador. A ilustração 

principal remete aos tempos da escravidão do açoite e da guilhotina, ao mesmo tempo que, no 

texto principal, ironiza a proposta da reforma trabalhista justificada como "modernização". 
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Figura 36 ─ Junho, Julho, Agosto - Página 6 e 7 

 
Fonte: O Metalúrgico  

 

Esta nova legislação é nefasta para a classe trabalhadora, sindicatos e Justiça 

do Trabalho, destrói a CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), não garante 

a geração de emprego nem a tão defendida ‘modernização’ das relações de 

trabalho no Brasil.                                                                 
 

O Sindicato dos Bancários resume a nova legislação trabalhista como um "desmonte". 

Para deixar claro, utiliza-se do desenho de um meteoro. Já no lead é enfático: O último golpe 

contra os direitos trabalhistas foi desferido na quinta-feira 13. Michel Temer ─ idealizador da 

reforma que é desmonte ─ sancionou a Lei 13.467 da reforma trabalhista. Publicada em Diário 

Oficial na sexta 14, entra em vigor em 120 dias e acaba com os empregos como conhecemos 

hoje.  
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Figura 37 ─ 19 e 20 de julho 

 
Fonte: Sindicato dos Bancários  

 

E, novamente, convoca à reação pela manutenção dos direitos na Edição Especial 

Reforma Trabalhista. Em duas páginas, conclama os bancários à mobilização explicando 

participar da luta em defesa dos empregos e direitos. 

A ilustração mostra o risco a ser combatido e a reivindicação, além das recomendações: 

Sindicalize-se; Converse com seus colegas e mantenha o Sindicato forte; Compartilhe 

informações do Sindicato; Nunca mais vote em parlamentares que votaram a favor da reforma 

Trabalhista e da terceirização irrestrita.  
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Figura 38 ─ Setembro/Outubro 2017 

 
Fonte: Sindicato dos Bancários  

 

 

3.6 Senso de pertencimento e dever cumprido: Participação e Mobilização 

O calendário mais importante dos sindicatos, independentemente da categoria 

representada, é a data-base, onde se discute o reajuste anual além dos direitos que serão 

mantidos e acrescentados à Convenção Coletiva de Trabalho. Curiosamente, as edições que 

contemplam a mobilização pela manutenção dos direitos trabalhistas ocuparam mais destaque 

do que a participação pela CCT nos jornais dos sindicatos dos Metalúrgicos e Bancários. 

Figura 39 ─ Detalhes da capa do Sindicato dos Metalúrgicos e Bancários 

 
Fonte: Sindicato dos Bancários 

 

     Outro instrumento importante de negociação dos trabalhadores é o direito de greve. 

A greve geral foi um recurso usado pelos sindicatos na mobilização contra a Reforma 

Trabalhista, como vemos nas páginas centrais 2 e 3, do jornal dos comerciários A reportagem, 
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dedicada a explicar os direitos dos trabalhadores, traz no quadro a chamada para Greve Geral 

do dia 29 de abril. A arte usada no detalhe da capa ilustra a matéria, assim como a cor vermelha. 

Figura 40 ─ Chamada para Greve Geral do dia 29 de abril

 
Fonte: Jornal dos Comerciários 

              

Abaixo, a repercussão da decisão de participar da Greve realizada em 28 de abril e 

durante as festividades do Primeiro de Maio, pelos metalúrgicos: 

Figura 41 ─ Repercussão da Greve 

 
Fonte: Jornal dos Comerciários 
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Figura 42 ─ Repercussão da Greve 

 
Fonte: Voz Comerciária 

 

Em sua única edição voltada totalmente para a questão da Reforma Trabalhista, a Voz 

Comerciária é direta ao chamar a atenção do trabalhador do comércio. Título, arte, charge e 

texto chamam o comerciário à negociação pela defesa dos direitos.  

Figura 43 ─ Julho 

 
Fonte: Voz Comerciária 

 



103 
 

No editorial, Reforma Trabalhista presta um desserviço ao trabalhador, o líder sindical 

Ricardo Patah declara: “Da forma como foi aprovada, a reforma trabalhista é cruel e injusta. 

Ela foi elaborada sem a devida discussão com a sociedade, o que prejudica toda a classe 

trabalhadora e a organização sindical”. 

As páginas 14, 15 e 16 mostram diferentes formas de manifestação e participação dos 

metalúrgicos, em eventos organizados pelos sindicatos. Da tradicional festa do Dia do 

Trabalhador, o Primeiro de Maio, que leva milhares de pessoas às ruas para celebrar as 

conquistas e se divertir com os shows e sorteios, ao encontro do Dia da Mulher, do Trabalhador 

Aposentado, memória do trabalhador vitimado por Acidentes de Trabalho, aos eventos 

esportivos. 

Usando o recurso da ilustração que sugere a imagem de explosivos conectados ao seu 

detonador, os comerciários foram convocados a pressionar o Congresso Nacional antes da 

votação do Projeto de Lei da Reforma Trabalhista, na edição de julho. "Os trabalhadores ainda 

têm uma chance contra o desmonte do governo Temer sobre os direitos trabalhistas".  

O Sindicato, as centrais e movimentos sociais estarão em Brasília para 

pressionar os parlamentares para que votem contra a retirada de direitos. E 

você também pode fazer sua parte enviando mensagem aos senadores e 

deixando claro que se votaram contra seus direitos, nunca mais serão eleitos. 

 

 
Figura 44 ─ Recurso da ilustração que sugere a imagem de explosivos conectados ao seu detonador 

 
Fonte: Folha Bancária 
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O sindicato indica o caminho: Acesse o napressao.org.br e siga as instruções. Não leva 

mais do que alguns segundos. 

Em agosto, após a derrota, a reação pela manutenção dos direitos trabalhistas e tema da 

Conferência Nacional dos Bancários. Os delegados e dirigentes sindicais, de todo o Brasil, 

definem o "Plano de Lutas Contra a Retirada de Direitos, que é tema da capa da Folha Bancária: 

“Vamos manter uma mobilização nacional na defesa dos empregos e dos direitos dos 

trabalhadores, será uma resistência permanente”, afirma a presidenta do Sindicato, Ivone Silva. 

Raramente a Folha Bancária utiliza fotografias na capa, o que aconteceu em duas capas 

analisadas. A edições 6084 traz em destaque a imagem dos trabalhadores durante assembleia. 

Já na edição 6094, a participação de trabalhadores e ou delegados sindicais, na posição de 

votação: mãos erguidas sinalizando a aprovação da proposta de resistência e greve geral resume 

a resistência. O título resume o texto: Bancários Definem Plano de Lutas Contra a Retirada de 

Direitos, aderindo à Greve Geral pós-aprovação da Reforma Trabalhista. Abaixo, as palavras 

da presidenta sindical como destaque no texto: 

Esses três dias de debates deixaram ainda mais claro para os trabalhadores as 

injustiças por trás dessas reformas que estão sendo feitas sob encomenda pelo 

setor financeiro, mais empresários e industriários para engordar ainda mais 

seus lucros. 

 

 
Figura 45 ─ Junho                                                                      Figura 46 ─ Agosto 

 
Fonte: Folha Bancária                           Fonte: Folha Bancária                                                                         

         

3.7 A força da coletividade: Militância política  

Os jornais sindicais também são ferramentas de luta política, historicamente de oposição 

ao poder vigente. Geralmente, os temas da atualidade são abordados nos editoriais, onde os 

presidentes explicitam as suas ideias e objetivos, mas também nos espaços reservados às 

centrais sindicais, quase sempre com cobertura de eventos das Centrais ou artigos de seus 

presidentes. 



105 
 

Figura 47 ─ Cobertura de eventos das Centrais 

 
Fonte: Folha Bancária 

 

Em sua edição especial, maio de 2017, a Folha Bancária é direta. Utiliza-se do recurso 

das hashtags para mobilizar a categoria, deixando clara a sua posição contrária ao governo da 

época.  O texto é extenso, ocupando 2/3 da capa. Critica o então presidente Michel Temer, pede 

União Pelo Brasil e utiliza palavras de ordem e frases de efeito comuns ao universo sindical: 

classe trabalhadora, marcha, os movimentos não aceitarão gambiarras, o povo não pode ser 

relegado a um segundo plano. Destaca que a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) e o Conic 

(Conselho das Igrejas Católicas), instituições reconhecidas pela sua atuação política na defesa 

das causas sociais, apoiam a "saída" do presidente Temer.  

Mas é na edição de maio que o sindicato dá o tom político, a partir da ilustração do então 

presidente Michel Temer. A caricatura faz alusão à figura do vampiro, ele tenta pisar nos 

trabalhadores, que reagem. São dois homens e duas mulheres, com mãos ao alto, somando 

forças e empurrando o calçado para cima. O "presidente" reage olhando para baixo, parecendo 

estar irritado. 

A capa resume os principais aspectos da Reforma Trabalhista, divididos em sete boxes. 

Os títulos, em vermelho e caixa alta, são frases de efeito:  O tal do negociado sobre o legislado; 

Demissão em "comum acordo"; Descomissionamento Autorizado; Direitos Trabalhistas no 

Limbo; Pode Escolher: Intermitente ou Temporário; Nem Aí Com A Saúde Do Trabalhador.   

Temática explorada internamente através do editorial: Golpe dentro do Golpe, onde a 

presidenta afirma que: "O governo ilegítimo de Temer tenta aprovar a reforma trabalhista o 

quanto antes" e denuncia que ele tenta enganar os trabalhadores ao dizer que “não traz prejuízo 

nenhum para os trabalhadores”, diz a presidenta do sindicato Juvandia Moreira. Nomeia, ainda, 

os inimigos a serem combatidos: o Congresso Nacional e os banqueiros.  
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Figura 48 ─ 11, 12 e 15 de maio 

 
Fonte: Folha Bancária 

 

Na edição 6084, pouco antes da aprovação da Reforma Trabalhista, os trabalhadores 

puderam conferir os nomes e retratos dos senadores e suplentes: Agora é hora de pressionar os 

senadores da CCJ a barrar a ‘reforma’ trabalhista! O texto pede que os comerciários os contatem 

e pressionem na tentativa de evitar o voto pela aprovação da Reforma Trabalhista.   

Figura 49 ─ 27 e 28 de junho 

 
Fonte: Folha Bancária 
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A tirinha, publicada na edição seguinte, reforça o "poder" do trabalhador através do seu 

direito de voto: 

Figura 50 ─ Julho 

 
Fonte: Folha Bancária 

                

Uma outra forma de mobilizar os trabalhadores foi a estratégia usada pelo sindicato dos 

bancários visando a adesão da categoria na assinatura do abaixo-assinado. A edição 6111, 

veiculada em outubro, foi mais uma tentativa para barrar a Reforma Trabalhista:  

Figura 51 ─ Outubro 

 
Fonte: Folha Bancária 

               

Os metalúrgicos identificam o posicionamento político do seu sindicato pelos editoriais 

e artigos assinados, sempre na página 2. No caso, o presidente Miguel Torres assina o editorial 

e o presidente da Força Sindical, Paulinho da Força, que também é deputado federal, assina o 

artigo.  

A resistência contra as reformas Trabalhista e da Previdência é o grito pela 

legitimidade das Direitas Já! continuam firmes no movimento sindical, 

escreveu o primeiro. O segundo completou: a crise econômica, política e 

institucional instaurada no país tem levado o povo brasileiro a um estágio de 

total incerteza quanto ao futuro. 
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Figura 52 ─ Editorial                                                       Figura 53 ─ Artigo 

 

 
Fonte: Folha Bancária 

               

O posicionamento político é resumido na arte: 

Figura 54 ─ Posicionamento Político 

 
Fonte: Folha Bancária 

        

Como o presidente do sindicato dos comerciários também preside a central sindical 

UGT ─ União Geral dos Trabalhadores ─, as falas do editorial, embora assinada pela entidade 

sindical, se confundem com o discurso da central. Na edição de março de 2017, o Voz 

Comerciária divulgou, na página 12, a cobertura sobre o debate em torno da Reforma 

Trabalhista e em julho a reportagem sobre um protesto. 
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Figura 55 ─ Cobertura sobre o debate                            Figura 56 ─ Reportagem sobre um protesto 

 
Fonte: Voz Comerciária 

                                                         

O sindicato dos Comerciários de São Paulo, filiado à UGT (União Geral dos 

Trabalhadores), está na luta incansável contra as propostas do governo que 

sufocam o movimento sindical e prejudicam os trabalhadores. O que o 

governo prega é o fim da contribuição sindical, um alvo para enfraquecer o 

sindicalismo, mas quem irá enfraquecer são os  trabalhadores, que ficarão sem 

representatividade. 

 

Curiosamente, apesar do tom político, nenhum dos sindicatos menciona partidos em 

seus textos. É citado o "governo Temer" ou o presidente "Michel Temer", Congresso Federal e 

Senado Federal. Os nomes dos  senadores ─ e suas fotografias ─ são destaque tanto antes (como 

parceiros na luta pela derrota da nova lei trabalhista) ou traidores dos trabalhadores (após 

aprovarem a Reforma Trabalhista). 

Mesmo os dirigentes sindicais que ocupam cargos políticos, como o presidente da Força 

Sindical, Paulinho da Força, ou sindicalistas que ocupam cargos na Assembleia Legislativa e 

Congresso Nacional e também cargos em sindicatos, federações e confederações, não se 

utilizam dos jornais retratados aqui para fins de política partidária. De forma explicitada, pelo 

menos, embora as mensagens políticas possam ser interpretadas nas entrelinhas. 
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Logo no início dos debates no Senado sobre o Projeto da Reforma Trabalhista, a UGT 

participou, no mês de março, de um debate na Fundação Fernando Henrique Cardoso, que foi 

presidente do Brasil no período entre os anos de 1995 e 2003. Considerado um adepto do 

neoliberalismo, o então presidente e sociólogo, direcionou políticas que contrariavam, à época, 

os interesses da classe trabalhadora defendidos pelos sindicatos.  

Durante o debate "Reforma Trabalhista: jogo de soma zero ou de soma política?" o foco 

foi a discussão do projeto. O presidente do sindicato dos comerciários e da UGT, Ricardo Patah, 

argumentou: "Os projetos mais prioritários precisam ser as reformas de Estado e a fiscal, pois 

a reforma trabalhista não trará empregos e crescimento econômico". 

               

3.8 Falar é ecoar: a voz do trabalhador 

Sentimos falta, ao longo da análise, da repercussão da palavra do trabalhador. Ele está 

presente nas fotografias, nos gestos, nos chamamentos, nas mensagens dos sindicalistas, mas 

raramente aparece em declarações, os chamados "entre aspas", no decorrer das edições 

avaliadas, que se refere ao processo da Reforma Trabalhista. 

A edição 131 da Voz Comerciária, de novembro de 2017, traz uma ilustração onde 

desenhos do trabalhador ocupam a capa. Trata-se, contudo, de uma edição totalmente voltada 

à divulgação institucional. A capa colorida remete aos profissionais e aos seus sonhos. Como 

texto, uma frase única: O Sindicato que te atende bem! Finalizando, ao centro, a logomarca do 

Sindicato dos Metalúrgicos. 

Embora a mensagem explicite que o sindicato existe para servir ao trabalhador, ao longo 

das 12 páginas são mostrados os serviços prestados ao trabalhador em defesa dos direitos e 

promoção do lazer e saúde. Quinze fotografias ilustram os textos que explicam as ações 

sindicais que a realizam. Elas mostram trabalhadores, sua família e equipes sindicais em 

atendimento. Além do patrimônio sindical que, na verdade, pertence à categoria representada. 

Basicamente, imagens publicitárias, de Banco de Imagens. 
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Figura 57 ─ Novembro de 2017 

 
Fonte: Voz Comerciária 

 

Figura 58 ─ Novembro de 2017 

 
Fonte: Voz Comerciária 

 

Quando retratado fielmente, o comerciário aparece em reportagens que informam sobre 

ações sindicais, eleições da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA). A voz do 

trabalhador por meio de suas declarações não apareceu para repercutir a opinião da base.  

A Folha Bancária, durante as edições analisadas, trouxe uma única declaração, embora 

sem identificação. O entre aspas mostra o pensamento da bancária, mas não revela o seu nome. 

Por ser uma edição específica, publicada na coluna destinada aos trabalhadores dos grandes 

bancos, sugere tratar-se de uma funcionária do Banco do Brasil:  
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Estamos desesperados. Os clientes estão aguardando mais de duas horas no 

atendimento, o que para mim é uma falta de respeito total e absoluta por parte 

do banco. E nós, funcionários, somos afetados drasticamente com o estresse 

da sobrecarga de trabalho e dos 'esculachos' dos clientes que recaem sobre 

nós.        

 
Figura 59 ─ Edição 6092, de julho 

 
Fonte: Folha Bancária 

              

Em outra reportagem, o trabalhador é mostrado em fotografia, mas sem direito à "fala". 

Trata-se da cobertura de uma ação sindical em que ex-bancários ganharam uma causa 

trabalhista. 

Figura 60 ─ Fotografia de trabalhador 

 
Fonte: Folha Bancária 

 

O sindicato dos metalúrgicos tem por prática priorizar fotografias dos trabalhadores 

durante as ações sindicais. Os braços levantados, sinalizando a aprovação das ações, 

reivindicações e mobilizações retratam o consentimento dos metalúrgicos. É a maneira de 

mostrar a vontade coletiva que valida as decisões e tomada de atitudes do Sindicato. Chama a 

atenção, porém, a falta de declarações e identificação dos trabalhadores. 
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Figura 61 ─ Fotografia de trabalhador 

 
Fonte: Sindicato dos Metalúrgicos 

    

Em dois momentos distintos, os trabalhadores em metalurgia avaliaram o trabalho do 

seu sindicato. Durante o Dia Nacional de Luta contra as Reformas, a cobertura mostra sete 

imagens; outras duas fotografias ilustram a matéria “Metalúrgicos em Assembleia aprovaram 

Greve Geral”, e no terceiro texto, “Na pressão contra as Reformas e novos protestos em 

Brasília”, de página inteira, quatro momentos foram registrados em imagens. A faixa onde está 

escrito: Deputados. Cuidado: Quem Vota contra os trabalhadores não merece o nosso voto. 

2018 vem aí, que poderia ser entendida como manifestação do trabalhador, geralmente é 

produzida pelo sindicato para o trabalhador carregar.    

Após a aprovação da Reforma Trabalhista, o sindicato dos bancários parte para a 

negociação com o sindicato patronal para minimizar os impactos da nova legislação. Na tirinha 

usual, a luta para validar "termos de compromisso" que garantem as propostas do sindicato, em 

Acordos Coletivos de Trabalho. A tirinha seria uma outra forma de ecoar a "voz ao trabalhador". 

A arte abaixo sugere que o trabalhador tem a voz, quando unido, para negociar com o patrão.  
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Figura 62 ─ Setembro e Outubro 2017 

 
Fonte: Sindicato dos Metalúrgicos 

               

A "voz" dos metalúrgicos está associada ao levantar de braços, em aprovação das 

propostas do sindicato, durante as assembleias realizadas no sindicato ou nos locais de trabalho. 

Por outro lado, os jornais sindicais parecem "falar" pelo trabalhador, na medida em que usa e 

abusa dos adjetivos como uma forma de explicitar a opinião.  

Por tratar-se de uma mídia direcionada e opinativa, os jornais sindicais não são 

imparciais. As manchetes, além das "palavras de ordem" usuais no universo sindical como 

"nenhum direito a menos" e "juntos somos mais fortes", contém adjetivos que agregam "valor" 

ao debate. Por exemplo: "Maldades da Reforma Trabalhista", "Esta legislação é Nefasta"; 

"Reforma Trabalhista Destrói os Seus Direitos".  

Os textos denunciam a "modernização" das leis do trabalho e a "reforma" trabalhista. 

Palavras usadas geralmente entre aspas e com conotação negativa, explicada nos textos. A 

proposta da Reforma Trabalhista foi qualificada de "injusta e impopular", enquanto as 

manifestações dos trabalhadores contextualizada como "pacífica e organizada". 

  



115 
 

Figura 63 ─ Junho de 2017 

 

Fonte: Folha Bancária 

              

A edição especial de junho de 2017 mostra como o jornal Folha Bancária utiliza os 

recursos dos adjetivos para intensificar a mensagem que o sindicato repassa ao trabalhador. A 

manchete é direta: " 'Reforma' trabalhista destrói os seus direitos", seguido do subtítulo 

"Modernização coisa nenhuma", "As leis trabalhistas não vão valer nada", "Patrões querem 

sindicatos fracos", "Trabalho intermitente é bico legalizado", "Quitação de Débitos Trabalhistas 

é Cala Boca", entre outros.  

Ponderamos que a opinião dos trabalhadores é formada a partir da sua relação com o 

seu sindicato de classe, das reuniões presenciais no sindicato e nas bases de trabalho à 
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participação das assembleias de trabalhadores. A leitura dos jornais e informativos é parte dessa 

construção, como pretendemos avaliar na conclusão deste estudo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS              

 Esta dissertação de mestrado, intitulada O Jornalismo Sindical no enfrentamento da 

reforma trabalhista de 2017: uma análise de conteúdo dos jornais sindicais, concentrou-se nas 

publicações retiradas dos jornais sindicais Folha Bancária, Voz Comerciária e O Metalúrgico, 

e analisou o debate sobre o processo da Reforma Trabalhista, respeitando a linha editorial de 

cada publicação. 

A partir das avaliações, observou-se que os três jornais foram convergentes ao 

divulgarem informações referentes às categorias representadas, na tentativa de engajamento dos 

trabalhadores quanto à mobilização de protestos e reação e ao deixar claro o posicionamento 

dos seus sindicatos, porém houve um descompasso no acompanhamento do processo, que foi 

distinto entre os três sindicatos. 

Apesar de não ser possível comparar quantitativamente os periódicos, já que o número 

de edições é dispare, inclusive por questões de fomento (os sindicatos reduziram os seus gastos 

e investimentos durante o período estudado para otimizar recursos frente à incerteza vivida, na 

época, quando a própria sobrevivência estava em risco, por demandas financeiras), com as 

informações apresentadas podemos responder ao problema de pesquisa deste estudo que 

avaliou a identificação da opinião e posição dos sindicatos dos Bancários, Comerciários e 

Metalúrgicos, representantes das bases de trabalhadores da região de São Paulo, divulgadas por 

seus respectivos jornais, sobre o processo de precarização do trabalho no Brasil relacionando-

o à Reforma Trabalhista de 2017, e também para a análise de como, a partir das estratégicas de 

ação, comunicação e mobilização veiculadas nas páginas dos jornais, os sindicatos transmitiram 

as informações ao trabalhador de suas respectivas bases. 

Verificamos, ao longo da pesquisa, que os três sindicatos foram categóricos ao explicitar 

a sua posição contrária à Reforma Trabalhista, deixando este posicionamento claro aos 

trabalhadores representados. Especificamente em relação à hipótese, de que faltou clareza sobre 

o posicionamento do movimento sindical brasileiro durante todo o processo da Reforma 

Trabalhista, acreditamos que sim, lembramos que os três sindicatos representados neste estudo 

são filiados de três centrais sindicais distintas (Central Única dos Trabalhadores, União Geral 

dos Trabalhadores e Força Sindical), que apesar de seguirem estratégicas políticas diferentes se 

uniram nas ações sindicais.  

Coube às centrais sindicais o diálogo com o governo e Congresso Nacional, analisadas 

resumidamente, mas em paralelo aos protestos conjuntos, e até a aprovação da nova legislação 

trabalhista, a maioria delas buscou minimizar os impactos da proposta. Elas são responsáveis, 
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junto com as Confederações, a dar orientação aos sindicatos, o que, indiretamente, reverte no 

entendimento pelo leitor-trabalhador. 

Quanto aos jornais analisados nesta pesquisa, a disparidade na periodicidade das 

publicações evidenciou lacunas importantes no acompanhamento das informações ao longo dos 

meses estudados que, no nosso entendimento, comprometeram a compreensão da realidade 

vivida para a totalidade dos trabalhadores representados.  

De maneira geral, entendemos que a comunicação divulgada foi efetiva e assertiva, 

porém limitada em alguns aspectos. Os bancários acompanharam a temática semanalmente ao 

longo do processo da análise pelo Senado até a votação da nova legislação trabalhista; os 

metalúrgicos, pontualmente, repercutindo os principais fatos; porém faltaram informações aos 

comerciários.  

Os trabalhadores do comércio foram apresentados ao problema, inclusive de maneira 

abrangente, mas apenas no início do debate político. Sendo assim, aquele que não leu a edição 

estudada aqui não teve informação suficiente, ao longo dos meses, para formar opinião a 

respeito do assunto, através do periódico, embora possa ter participado de ações sinérgicas 

realizadas pelo sindicato e que não foram alvo de estudo desta pesquisa. 

As matérias englobaram a mobilização da categoria, sobretudo repercutindo a 

participação dos trabalhadores nos protestos e greves unificadas; as informações foram 

detalhadas ao explicar as alterações previstas no projeto de lei da Reforma Trabalhista, sendo 

explicitadas em quadros comparativos de fácil assimilação; no posicionamento claro e contrário 

à nova legislação e na justificativa da promoção pela luta comum. 

A leitura dos jornais permitiu aos bancários e metalúrgicos um panorama geral do que 

aconteceu ao longo dos meses de março a novembro e como o que estava sendo decidido pelo 

atual governo e representantes no Senado Federal impactava em suas vidas laborais e sociais. 

Aos comerciários, entretanto, a informação via jornal ficou restrita a uma edição, no início dos 

debates.  

O jornal dos Bancários, tanto devido à periodicidade quanto ao conteúdo divulgado em 

suas páginas e quantidade das matérias publicadas a respeito realizaram uma cobertura, na 

medida do possível, da evolução do processo, sinalizando o passo a passo do processo da 

Reforma Trabalhista e deixando clara a posição da entidade nas páginas da Folha Bancária, 

inclusive, fomentando um debate importante, que não seria possível realizar apenas com a 

"leitura" proporcionada pela mídia hegemônica. Não podemos deixar de sinalizar o tom 

politizado dos textos e o fato de os leitores bancários estarem acostumados com uma 
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mobilização sindical mais intensa em greves e protestos realizados ao longo das diferentes 

manifestações da história recente do Brasil. 

Os metalúrgicos realizaram uma cobertura direcionada aos momentos-chave da 

evolução do processo, dando a estes momentos lugar de evidência, principalmente, levando a 

discussão aos locais de trabalho, com destaque para a abordagem da temática da Reforma 

Trabalhista nas assembleias relativas à data-base, somado à conscientização no momento da 

negociação patronal sobre o reajuste anual e construção da Convenção Coletiva de Trabalho. 

Ou seja, as discussões aconteceram de maneira complementar, presencialmente ou não. De 

forma presencial, quando impressa pelo registro em detalhes no jornal O Metalúrgico que 

resumiu as informações e reforçou tanto a posição do sindicato dos metalúrgicos quanto da 

própria categoria de trabalhadores. O tom dos conteúdos ─ retratados nas reportagens ─ 

também é político, mas sempre voltado à realidade laboral.    

No que dependeu do jornal sindical, consideramos que os comerciários ficaram carentes 

de informação. A Voz Comerciária dedicou uma única edição ao tema, no início do processo 

de discussão no Congresso Nacional, apesar de bem elaborada e completa, e até a entrada em 

vigor da legislação atual (Lei no 13.467/2017) foram meses de lacuna informativa. O sindicato 

dos comerciários se retraiu na publicação e quando o fez usou um tom institucional, visando 

valorizar a entidade.  

Os três jornais foram contundentes em suas colocações, apresentaram o problema ao 

trabalhador, porém não foi o bastante para reverter a aprovação da Reforma Trabalhista. 

Enfatizamos, contudo, que o papel da imprensa sindical é promover a difusão da informação 

para gerar conscientização, mas a mobilização requer contato e diálogo diário com os 

trabalhadores em ações sindicais distintas e diversificadas, enquanto a discussão política 

envolve outras vertentes de negociação que extrapolam a vontade/interesse da classe 

trabalhadora.  

Ao analisarmos os objetivos da pesquisa, identificamos que os três jornais mostraram 

que a comunicação sindical, independentemente das entidades sindicais, foi semelhante nas 

técnicas utilizadas, apesar de, empiricamente, constatarmos na prática uma certa ausência de 

modelos e regras padronizadas, incluindo manuais de redação e códigos de conduta. O jornalista 

e os dirigentes sindicais atuam sob demanda, quase intuitivamente, e muitas vezes seguidos 

pela emoção do momento e até posicionamento/engajamento pessoal onde a luta e ação sindical 

acontecem.  

O conteúdo das publicações deixa claro a tentativa de convencimento, extrapolando a 

isenção ideal que requer um processo de comunicação e passa a ser discursivo/dogmático, 
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contendo nas entrelinhas um certo "paternalismo" nas mensagens direcionadas e na maneira 

com que os trabalhadores são retratados. Ou seja, mostram as supostas soluções a partir de 

argumentos que parecem autojustificação. Resumindo: usam argumentos de convencimento. 

O trabalhador é identificado nos jornais como uma voz coletiva. O poder de fala 

individual não aparece nos jornais estudados e a participação é mostrada pelas fotografias que 

retratam os trabalhadores como uma unidade. Ou seja, de braços erguidos durante as votações 

nas Assembleias de Trabalhadores, ou empunhando cartazes e faixas e multiplicando discursos 

nas manifestações, protestos e greves. 

Além disso, pode gerar uma imagem estereotipada do pertencimento. Afinal, aquele que 

vende o seu trabalho em troca de salário é um trabalhador, independentemente se ele ocupa uma 

função considerada braçal ou intelectual. Neste estudo, pesquisamos sindicatos das classes 

laborais, mas há sindicatos patronais, além de sindicatos de profissões consideradas “liberais”. 

Entendemos que esta é uma aresta a ser preenchida. O que pode implicar tanto na 

melhoria da qualidade da informação quanto na multiplicação de ideias deturpadas a partir da 

replicação de conceitos "viciados" e enraizados ao longo da história, carecendo de renovação e 

modernização. Um fenômeno importante que poderia ser revisto, já que os jornais somariam 

num debate mais produtivo, fortalecendo-se como veículo contracultura e opção contra-

hegemônica.  

Baseando-nos no referencial teórico estudado, identificamos o caráter 

contracomunicacional dos jornais sindicais. Eles preenchem uma lacuna, gerando informações 

que vão na contramão da mídia hegemônica. Como sugere o conceito da Mídia Radical, de que 

o engajamento é explícito e há a defesa de direitos de um segmento da sociedade, inclusive o 

caráter da parcialidade em relação ao posicionamento hegemônico. Afinal, tratam-se de jornais 

voltados para um perfil de leitores, mas buscam atingir objetivos que extrapolam para o 

interesse da coletividade e de maneira geral geram o debate local para o global, inclusive, em 

alguns momentos, pautando a mídia.  

Por outro lado, verificamos que há limites importantes inclusive por conta da 

representatividade sindical ao longo da história. O engajamento do trabalhador como 

protagonista da própria luta ainda é um desafio, principalmente devido à baixa taxa de 

sindicalização no Brasil, que reflete um fenômeno mundial. De acordo com o IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas), 16,1% dos trabalhadores brasileiros eram filiados aos 

seus sindicatos no ano de 2012, número que foi reduzido para 11,2% em 2019. 

Mais uma vez, empiricamente falando, quem já participou do processo de construção 

de uma Convenção Coletiva de Trabalho conseguirá identificar que na construção que demanda 
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grande número de pessoas há pouco espaço para o individual e até mesmo para reações 

contrárias. Os objetivos são claros, mas o processo de negociação nem sempre.  

Os jornais sindicais são semelhantes no formato e nos recursos utilizados. Nos três 

periódicos analisados, observamos o profissionalismo e até mesmo um certo requinte nos 

recursos de diagramação, sobretudo da arte engajada, evidenciado pelas charges e tirinhas. De 

maneira geral, encontramos um tom acessível aos trabalhadores através das fotografias, 

imagens e ilustrações, que além de explicarem o título, facilitam a compreensão do conteúdo 

para os diferentes perfis de leitores. Por meio das imagens, mesmos os trabalhadores menos 

acostumados à leitura conseguem decifrar a mensagem.  

Os diferentes perfis de trabalhadores são identificados nas páginas dos jornais. Os 

bancários, por exemplo, leem conteúdos mais densos e voltados à realidade laboral, enquanto 

os metalúrgicos se veem através das fotografias; já os comerciários têm no conceito da sua 

entidade de classe o seu reflexo. 

No entanto, consideramos que as ações sindicais foram um dos pontos de partida 

fundamentais para reflexão e elaboração dos movimentos que se sucederam desde então. Ou 

seja, se os sindicatos não tiveram sucesso em relação ao objetivo estudado aqui, de barrar a 

Reforma Trabalhista, acreditamos que a abordagem propiciou a vivência de uma etapa 

importante de conscientização coletiva, inclusive de preparação para as novas demandas 

trabalhistas que vierem na sequência. Entre elas, o processo de Reforma Previdenciária, o 

Contrato Verde-Amarelo, entre outras propostas governamentais.   

O jornal impresso, como enfatizado na pesquisa, é uma ferramenta tradicional de 

informação para a luta, mas atualmente tem sido apenas parte da comunicação sindical. A 

comunicação direcionada ao trabalhador, em tempos de internet, exige uma adequação com 

atualização, que na medida do possível tem se tornado realidade no mundo sindical.  

Os três sindicatos estudados já têm expandido o contato com a base através de 

ferramentas digitais como site e mídias sociais, exemplo: WhatsApp, Facebook e Instagram. 

Mais recentemente, no momento em que esta pesquisa estava sendo finalizada, enquanto 

vivemos a pandemia da Covid-19, que causou restrições de convivência social e no ambiente 

laboral, gerando o trabalho à distância (home-office) de algumas categorias, das equipes 

sindicais e principalmente dos profissionais de jornalismo e comunicação, as "lives" e 

mensagens gravadas foram um recurso bastante utilizado. As lideranças, principalmente, 

participaram de encontros virtuais durante o período de maior restrição social, via ferramentas 

digitais. 
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Acreditamos, contudo, que cada mídia tem a sua função e uso. Para nós, o jornal em 

papel para fins de comunicação sindical continua sendo uma ferramenta importante, não apenas 

registrando historicamente o momento, mas para reforçar a informação, por meio de boletins 

informativos pontuais, tornando-a acessível inclusive aos trabalhadores que têm restrições 

tecnológicas.  Também, consideramos tratar-se de um importante veículo de troca dialógica e 

o seu uso não se esgota no momento da leitura.  

Do ponto de vista do profissional, os jornalistas sindicais talvez mereçam mais atenção 

por parte dos sindicatos, em seu papel de formadores de opinião. Não apenas do trabalhador, 

mas dos diferentes perfis profissionais que atuam em sindicato. Ponderamos encaixar-se no 

perfil de "intelectual orgânico" que ao mesmo tempo é trabalhador e representa uma parcela da 

classe trabalhadora, faz parte de uma categoria laboral e tem o poder de fala para as demais, 

podendo assim, a partir das suas próprias necessidades de indivíduo/trabalhador, refletir, ecoar 

e somar nas características de diferentes grupos de indivíduos. 

O exercício da profissão de jornalista sindical requer mais do que a paixão por uma 

causa; requer procedimentos que tornem a difusão da informação mais eficiente. Inclusive, por 

ser um promissor mercado de trabalho a ser explorado profissionalmente com importante papel 

a cumprir como catalisador de informações para a classe trabalhadora. Tanto através dos 

veículos sindicais quanto das demais entidades representativas da classe trabalhadora, nos 

diferentes segmentos. 

Entendemos que esta pesquisa não se esgota em si mesma. Sugerimos que a temática da 

imprensa sindical seja investigada por outros pesquisadores, e indicamos, para isso, estudos 

voltados aos trabalhadores, observacionais, de recepção ou mesmo a respeito da comunicação 

digital. Acreditamos que a atual política ─ nacional e internacional ─ de desconstrução do 

modelo de trabalho formal e promoção do modelo de empreendedorismo tem objetivos claros, 

como pontuado ao longo deste estudo, refletindo na precarização do trabalho atual.  

Acreditamos haver um amplo universo a ser estudado, nas diferentes áreas de pesquisa, 

na investigação da abordagem sindical. Área fértil para investigar as abordagens 

comunicacionais utilizadas e avaliar as repercussões, por meio de construção de discursos 

políticos e da mobilização prática.  

Vale destacar que após a nova legislação trabalhista entrar em vigor, o Brasil figurava, 

pela primeira vez, em setembro de 2019, entre os dez piores países para se trabalhar, de acordo 

com o índice Global de Direitos. As relações de trabalho, no país, passaram a ser monitoradas 

pela OIT (Organização Internacional do Trabalho).  
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Com esta pesquisa, concluímos que mais do que sinalizar novos caminhos, pretendemos 

fomentar o debate para a construção coletiva no que diz respeito à mídia sindical. Entendemos 

que é um canal com muitas possibilidades como veículo alternativo de comunicação, porém 

com muitas arestas a serem preenchidas. Entre elas, a valorização do jornalista que atua em 

sindicato e a construção de uma abordagem mais ética e profissional. 
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