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RESUMO 

 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso consiste em um breve resgate histórico 

do sindicalismo no Brasil, os ciclos de lutas vivenciados, e da comunicação sindical 

no país, com o objetivo de levantar algumas dificuldades presentes na elaboração 

de jornais sindicais. O trabalho analisou algumas características utilizadas em dois 

veículos de comunicação sindical: um deles, o Folha de Metal, produzido por um 

profissional jornalista, e o outro, o Boletim Resistência, produzido por dirigentes 

sindicais. Ambos destinados a um público alvo semelhante, o trabalhador de base 

do setor produtivo. Para isso, foram analisados informativos publicados durante o 

período de maior mobilização das categorias de metalúrgicos e petroquímicos, as 

campanhas salariais – pauta econômica que gera bastante interesse, em geral, por 

tratar de aumentos salariais, reajuste e benefícios. Por meio da linguagem 

empregada pelos produtores dos informativos, esse trabalho realizou uma breve 

análise de conteúdo dos informativos e verificou os principais problemas nos textos 

e títulos das capas dos veículos, com referência no modelo proposto por Giannotti e 

Santiago (1999), que defende que jornalismo sindical deve ser feito da forma mais 

clara e direta possível, com frases curtas e títulos que atraiam a atenção do 

trabalhador do setor produtivo. 

 

Palavras chaves: sindicalismo, comunicação sindical, jornalismo sindical, jornalismo 

especializado 
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ABSTRACT 

 

The present final paper consists of a briefhistorical review of trade unionism in Brazil, 

experienced cycles of struggles,and union communication in the country, in order to 

raise some difficulties inthe development of trade union newspapers. This paper 

analysed some features oftwo union communication vehicles: one, the Folha de 

Metal, produced by a professional journalist, and the other, Boletim Resistência, 

produced by union leaders. Both newspapers aimed ata similar audience, workers of 

the basic productive sector. For this, we the newspaper’s editions published during 

thelargest mobilization of the categories of metallurgical and petrochemical 

wagecampaigns - economic agenda that interests a good number of workers, 

ingeneral, because it concerns wage increases and benefits adjustment. A brief 

contentanalysis of the language used in both newspapers was carried through, 

detectingthe main problems related to the texts and titles according to the 

modelproposed by Gianotti and Santiago (1999), which states that union 

journalismshould be done as clearly and directly as possiblem, using short phrases 

andtitles that attract the attention of the workers of the productive sector.  

 

Keywords: unionism, union communication, unionjournalism, specialized journalism
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INTRODUÇÃO 

Tudo em mim  
anda a mil  
tudo assim  

tudo por um fio  
tudo feito  

tudo pisando macio tudo psiu.. 
Tudo em minha volta  

anda as tontas  
como se as coisas  

fossem todas  
afinal de contas. 

                                                Paulo Leminski 

 

A comunicação sindical é exercida no Brasil quase que juntamente com o 

surgimento da organização dos trabalhadores no país. De acordo com Giannotti 

(1988), por volta do século XVIII, com o início da industrialização brasileira, já se 

verificava o início da organização de trabalhadores em ligas e uniões.  

Pouco tempo depois, jornais de cunho político passam a se desenvolver pelo 

Brasil, com os primeiros surgindo em Recife, Pernambuco. Entretanto, nesse 

período ainda não se podia falar de uma imprensa operária: os jornais eram 

produzidos por intelectuais de diversos estados que deram início à discussão de 

temas políticos e que antecederam os debates que viriam com a imprensa operária. 

A imprensa operária nacional se consolida com a vinda para o Brasil de 

imigrantes europeus com ideais anarquistas no final do século XIX e início do século 

XX. Neste período, é possível verificar que o principal instrumento da organização e 

formação política dos trabalhadores foi o jornal.  

Um levantamento mostra que, do final do século XIX até as duas primeiras 

décadas do século XX, apareceram aproximadamente 343 títulos de jornais de 

organizações de trabalhadores espalhados pelo território brasileiro. Parte desses 

jornais estava escrito em idioma estrangeiro, principalmente o italiano (FERREIRA, 

1988). 

Essa imprensa era produzida exclusivamente pelos próprios trabalhadores, não 

existia a figura do repórter, do profissional. 

Ao invés de o jornal procurar a notícia, essa é que procurava o jornal, numa 

autêntica forma de comunicação participativa, verdadeira integração entre 

emissor e receptor, entre o jornal e o leitor. As salas de redação recebiam 

farto material sobre o movimento operário e notícias afins, transformando 

todo o proletariado em repórter de seu jornal. Esse material recebido pelos 
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jornais era composto de relatórios dos sindicatos, cartas pessoais, 

denúncias etc.(FERREIRA, 1988, p.22). 

 

Esse fator permanece como regra até o final da década de 1960: o jornalista da 

imprensa operária era o próprio trabalhador e os intelectuais da classe trabalhadora. 

“Ou seja, ainda não aparece o profissional fazedor do jornal operário, mediante o 

pagamento de um salário.” (FERREIRA, 1988, p.44) 

Já na década de 1970, se consolidando mais fortemente nos anos 1980, surge, 

no meio sindical, o profissional jornalista – não é mais o trabalhador ou o intelectual 

diretamente ligado ao meio operário quem produz a notícia. O avanço das 

tecnologias e a mudança na composição da classe trabalhadora brasileira permitem 

que, agora, o responsável pelo jornal seja um funcionário do sindicato, jornalista e 

assalariado. “Ou seja, a figura do jornalista da classe operária, saído de sua própria 

classe, tende a desaparecer nessa fase da imprensa operária.” (FERREIRA, 1988, 

p.54) 

Após essa etapa, passa a existir também uma mudança no conteúdo do jornal 

sindical, que tende a apresentar as posições das diretorias sindicais e não da 

categoria que o sindicato representa.  

A partir de observação pessoal, derivada de minha prática profissional na área 

sindical, é                                                                                                                                                                

possível afirmar que, hoje, em muitos casos, o conteúdo presente nos jornais 

sindicais não reflete a posição e a opinião da base dos trabalhadores da categoria. A 

linguagem utilizada nesses veículos muitas vezes não é totalmente compreendida 

pelos trabalhadores, principalmente, pela distinção entre a formação e a atividade 

realizada por quem produz a notícia, o jornalista ou o dirigente sindical, e quem a 

recebe, o trabalhador da base da categoria. 

Esse trabalho, enquanto estudo de caso, pretende analisar algumas 

características utilizadas em dois veículos de comunicação sindical: um deles, o 

jornal produzido por profissional jornalista e o outro, um veículo produzido pelos 

dirigentes sindicais, ambos destinados a um público alvo semelhante, o trabalhador 

de base do setor produtivo. 

A pesquisa tem como pressuposto, de acordo com o entendimento de alguns 

autores, como Giannotti (1999), e por observações em campo, a questão de que o 

jornalista teria uma certa dificuldade em produzir uma matéria de fácil compreensão 
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e entendimento para os trabalhadores do setor produtivo, que compõem categorias 

bem distintas, e que essa comunicação deveria ser mais fácil quando o texto ou o 

veículo fosse produzido por dirigentes sindicais ou pelos próprios trabalhadores por 

realizarem atividades semelhantes em um mesmo local de trabalho e pertencerem, 

em geral, a um mesmo grupo sociocultural, com aspirações materiais e simbólicas 

parecidas, mesmo que a própria atividade de direção sindical represente um salto no 

que se refere a formação política e até mesmo qualificação dos dirigentes.  

Esta pesquisa também pretende levantar os problemas de comunicação entre 

sindicatos, enquanto entidade representativa, e as suas bases profissionais. Antes 

de tudo, é preciso relembrar que o estilo de linguagem escolhido por qualquer 

comunicador, profissional ou não, deve ser o mais condizente possível e acessível 

aos receptores de mensagens, sejam eles leitores, telespectadores, ouvintes ou 

usuários da internet. Assim sendo, a escolha da linguagem e formas de 

comunicação mais adequadas devem ter como fator central o perfil do público alvo 

para quem o comunicador se dirige.  

Neste sentido, esse trabalho visa identificar as dificuldades que jornalistas e 

dirigentes sindicais enfrentam em se fazer entender e serem compreendidos pelos 

trabalhadores do setor produtivo, ao utilizaram diferentes veículos de comunicação 

das entidades sindicais.  

Para isso, serão examinados dois casos: o do Sindicato dos Metalúrgicos de 

Campinas (SP) e Região, que tem um jornalista no seu quadro de funcionários, para 

escrever textos e matérias para o principal meio de comunicação do Sindicato, o 

Folha de Metal; e o do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Petroquímicas do 

Paraná, o Sindiquímica-PR, no qual os dirigentes sindicais é que escrevem para seu 

principal meio de comunicação com os trabalhadores, o Boletim Resistência. 

Para Giannotti (1998), tratar de jornalismo operário ou sindical é tratar de um tipo 

de jornal, de uma maneira de transmitir a informação, que reflete o mundo de quem 

lerá esse jornal: falar em jornalismo sindical é falar em jornalismo especializado; 

jornalismo dirigido a um público bem definido; jornalismo para uma classe, seu estilo 

de vida, seus valores; uma classe com sua história, sua cultura, seu futuro e, 

consequentemente, sua linguagem particular. (GIANNOTTI, 1998, p.10). 
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Além disso, Gianotti (1998) afirma que o que ele chama de jornalismo operário, 

jornalismo dirigido aos trabalhadores do setor produtivo, precisa ser concreto, sem 

grandes elucubrações e suposições, objetivo e direto. 

Diante disto, esta monografia se propõe, especificamente, a analisar se estes 

critérios defendidos por Giannotti, além de outros que serão elencados em capítulo 

teórico específico, vêm sendo executados pelos dois sindicatos em questão; quais 

são os principais problemas de comunicação enfrentados pelos dois sindicatos; e 

em qual das duas situações existe mais dificuldade para se fazer entender pelos 

trabalhadores do setor produtivo – se na linguagem aplicada pelo jornalista no caso 

do Sindicado de São Paulo ou na executada pelos dirigentes sindicais, no caso do 

Sindicato do Paraná. 

Em suma, essa monografia tem como objetivo geral: 

Analisar as dificuldades de comunicação entre os dirigentes sindicais e os 

trabalhadores de base no âmbito do jornalismo sindical. 

E como objetivos específicos: 

a) Fazer um breve resgate histórico do sindicalismo brasileiro a fim de recuperar 

o processo de renovação pelo qual a comunicação sindical passou ao longo desses 

últimos anos.  

b) Comparar, no exame de dois veículos sindicais específicos e diferenciados em 

sua forma de produção, as prováveis dificuldades de comunicação enfrentadas com 

relação ao seu público alvo. 

c) Discutir os principais erros e dificuldades cometidos por jornalistas e dirigentes 

sindicais na hora de escrever para trabalhadores do setor produtivo. 

d) Sugerir formas de potencializar a atuação dos comunicadores nos sindicatos 

para que o seu papel seja de fato efetivo e que possa ser compreendido pelos 

trabalhadores por meio de jornais impressos. 

São vários os motivos que justificam a escolha dessa temática de estudo e dos 

estudos de casos analisado.  

Por representar um ramo da comunicação que deve ser ainda melhor explorado, 

faz-se necessário estudar a comunicação sindical brasileira e para entendê-la é 

preciso fazer um resgate histórico do processo de consolidação do sindicalismo no 

Brasil e as transformações pelas quais essas organizações passaram ao longo 

desses últimos anos. A área vem constituindo um campo de atuação importante 
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para um grande número de profissionais jornalistas em cidades grandes e médias 

brasileiras, que, muitas vezes, atuam por meio de empresas terceirizadas pelos 

sindicatos ou federações, sem compreender exatamente o seu papel 

socioprofissional junto às entidades de trabalhadores. 

Na impossibilidade de se realizar uma ampla pesquisa junto ao setor de 

comunicação de vários sindicatos de base operária, uma vez que se trata de um 

trabalho de finalização de curso de graduação, sem recursos humanos e financeiros 

e com uma janela temporal restrita, optou-se por dois estudos de caso, que por suas 

características diferenciadas na área de comunicação, permitissem um comparativo 

que levasse ao cumprimento dos objetivos delineados. 

A escolha em analisar o veículo de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores 

nas Indústrias Petroquímicas do Estado do Paraná (Araucária – Região 

Metropolitana de Curitiba), o Boletim Resistência, se deu pelo fato desse sindicato 

ainda optar por uma comunicação direta com a sua categoria, sem a mediação de 

um jornalista profissional na principal ferramenta de comunicação da entidade. Em 

contrapartida, a escolha de analisar o Folha de Metal, veículo principal do Sindicato 

dos Metalúrgicos de Campinas e Região, se deu pelo oposto, por esse sindicato ter 

um profissional da área produzindo o seu jornal e já ter sinalizado que a linguagem 

utilizada pelo jornalista muitas vezes está deslocada da realidade da base da 

categoria. Dessa forma, será possível analisar as principais diferenças nos dois 

casos e encontrar as principais dificuldades em se fazer entender por trabalhadores 

do setor produtivo. 

Com esse recorte, que limitou a análise das atividades de comunicação aos 

jornais impressos produzidos, foram analisadas as edições do Boletim Resistência e 

do Folha de Metal publicadas num período de intensa mobilização das duas 

categorias. Analisar edições desses períodos em específico é importante para 

verificar o poder de mobilização que o veículo de comunicação do sindicato possui e 

como o tipo de comunicação escolhido pelos sindicatos pode ser melhor 

aperfeiçoado e dirigido ao público alvo. 

Trabalhar com comunicação sindical foi uma escolha no sentido de que a 

comunicação exercida por organizações de trabalhadores já foi de fundamental 

importância na história do Brasil e é um segmento de extrema importância para o 

avanço organizacional-participativo da sociedade que, por isso, precisa ter pleno 
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conhecimento daquilo que está sendo produzido, para quem e com que objetivo. A 

comunicação dos jornais sindicais precisa ser clara e é papel dos comunicadores 

entender a importância de produzir uma informação que possa ser compreendida 

por trabalhadores, no caso, do setor produtivo. 

O projeto também visa ampliar a pesquisa na área de comunicação sindical no 

Paraná, visto que a comunicação é um instrumento de organização para essas 

entidades, e que muitas dessas organizações que compõem os movimentos sociais 

exercem uma comunicação contra-hegemônica. 

O sindicalismo brasileiro passou por grandes transformações nas últimas duas 

décadas. Após um período de ascensão, com grandes manifestações, greves, 

passeatas e mobilizações em âmbito nacional, no início da década de 1990, uma 

crise nas organizações sindicais pode ser percebida, quando a frequência de 

manifestações massivas da classe trabalhadora passou a ser reduzida.  

Entretanto, a existência de várias categorias organizadas e representadas por 

sindicatos fez com que a produção de jornais por essas entidades fosse necessária, 

para dialogar com cada categoria, o que significa um ramo com uma importância 

relevante no campo da comunicação.  

Atualmente, no Brasil, a vida sindical orgânica, o relacionamento das lideranças 

sindicais com a categoria, do sindicato com outras entidades e órgãos oficiais, 

implicam em múltiplos instrumentos de comunicação. O crescimento da classe 

operária e a existência de um número de grandes categorias, organizadas em 

sindicatos, com estrutura material solidificada, possibilitou a manutenção de jornais 

sindicais de grande tiragem, existência duradoura, conquistando uma importância 

significativa no campo da comunicação. (Momesso in Ferreira, 1988, p. 60) 
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1 – ORGANIZAÇÃO OPERÁRIA NO BRASIL 

 

E no centro da própria engrenagem 
Inventa a contra-mola que resiste 

João Ricardo e João Apolinário, no poema “Primavera nos dentes” 

 

1.1 - O SINDICALISMO BRASILEIRO, BREVE SÍNTESE 

 

Silvia Maria Pereira de Araújo, autora da tese Imprensa sindical: instrumento de 

ação e objeto de conhecimento, afirma que os jornais sindicais impressos são 

relevantes por terem sido a primeira forma de comunicação a se firmar no meio 

operário “(...) criando e reproduzindo condições da prática jornalística dentro de uma 

instituição social organizativa. Ao responder ao processo comunicativo do 

movimento revela a ação sindical que o suporta” (ARAÚJO, 1991, p.14). 

Ao privilegiar o jornal e seu processo de comunicação a análise toma como 

pano de fundo: a instituição sindical de origem; a categoria profissional a 

que se destina; a estrutura sindical em que se insere e a conjuntura político-

econômica do país e seus desdobramentos. (ARAÚJO, 1991, p.14) 

Mas antes de se deter com mais atenção sobre os jornais sindicais, é preciso 

fazer um resgate, ainda que sintético, do que foi e do que é o sindicalismo brasileiro, 

quais foram os ciclos de lutas no Brasil e que elementos foram herdados do 

sindicalismo internacional. 

De acordo com Giannotti, no final do século XX, mais precisamente nos anos 

1980, após 20 anos de ditadura militar, o sindicalismo brasileiro passou por uma 

explosão e crescimento das lutas dos trabalhadores. Além disso, em poucos anos 

surgiram várias centrais sindicais e com isso houve um processo de transformação 

do cenário existente. 

Entretanto, já a partir da década de 1990, o sindicalismo brasileiro iniciou um 

período de poucas conquistas e de diminuição da participação em massa dos 

trabalhadores em manifestações e mobilizações. Nesse contexto de transformação 

da organização sindical, um personagem, que entrou em cena na virada das 

décadas de 1970 e 1980, ganha espaço: o profissional de comunicação – seja 

jornalista, publicitário, chargista ou diagramador. (FERRAZ, 2000, p.8) 

Além das mudanças ocorridas, nas últimas duas décadas em um panorama de 

globalização bastante complexo, que criou novas formas de trabalho e de relações 
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trabalhistas, para Ferreira (1988), essas mudanças no cenário sindical brasileiro 

decorrem das próprias modificações na sociedade brasileira, do advento da 

tecnologia e da composição da classe operária no país, principalmente nos pólos 

industriais. Além disso, a autora também ressalta a mudança no conteúdo dos 

jornais sindicais, que passam a expor com maior destaque a opinião da diretoria da 

entidade do que o posicionamento da categoria representada pelo sindicato. 

As matérias relacionadas a reivindicações salariais e de cunho econômico de 

uma maneira geral se sobrepõem as produções de caráter político nos jornais 

sindicais a partir de meados da década de 1980. 

Os sindicatos se organizam de maneira diferente das empresas capitalistas, que 

estão baseadas na relação capital-trabalho e podem tomar decisões pelo fato de 

pagar os indivíduos com quem atuam. “As organizações sindicais precisam 

impulsionar as ações dos trabalhadores, o que implica em diferentes táticas e 

estratégias de ação, tanto dentro quanto fora do aparelho sindical” (FERRAZ, 2000, 

p.58). 

Dessa forma, faz-se necessário um contato contínuo do sindicato com os 

trabalhadores para definir as pautas e reivindicações do grupo social, já que a 

atividade sindical é baseada na discussão sobre quais são os interesses dos 

trabalhadores representados pelo sindicato. Esse contato contínuo pode se dar por 

meio de assembleias, comunicados, reuniões setoriais e veículos de comunicação. 

“(...) os meios de comunicação massivos – jornais e boletins sindicais – atuam como 

mediadores de relações sociais entre sindicalistas, trabalhadores e outros atores 

sociais, construindo a realidade do espaço sindical” (FERRAZ, 2000, p.10). 

Para analisar o momento atual, é preciso fazer um resgate histórico da 

organização operária no país, quais são as suas referências ideológicas, a origem 

dos sindicatos e da mobilização dos trabalhadores. A caracterização do sindicalismo 

brasileiro é de fundamental importância para compreendermos a imprensa sindical, 

objeto de estudo desse trabalho, e que será aprofundada no próximo capítulo. 

Mundialmente, a organização dos trabalhadores e o início do sindicalismo 

nascem em corporações de ofício na Europa medieval, e têm seu caráter acentuado 

durante a Revolução Industrial que ocorre na Inglaterra, em meados do século XVIII. 

Nesse período, com o avanço das forças produtivas, a divisão da sociedade entre 

burguesia e proletariado fica bem marcada e a luta de classes se intensifica. 
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Gennari1 (2010, citado por Masson, 2010) conta que o resultado inicial dos 

primeiros conflitos surgidos na Europa é a fundação de sociedades de ajuda mútua, 

que se consolidam e se transformam em resistência frente aos abusos patronais 

sofridos pelos trabalhadores, e evoluem para cooperativas, que em 1833 são 400 e 

em 1880 já chegam a mil, tendo 550 mil sócios na Inglaterra, sendo embriões do que 

viriam a constituir os sindicatos. 

A organização operária no Brasil nasce de maneira parecida, sem um caráter 

reivindicatório, mas em associações de socorro mútuo, numa relação de 

solidariedade. De acordo com Giannotti (1988), a partir de meados do século XVIII, 

com o aumento do proletariado brasileiro, já era possível verificar a organização dos 

operários em ligas e uniões que, segundo Ferreira (1988), podem ser considerados 

os embriões dos sindicatos. 

Os trabalhadores passam a exigir melhores condições de trabalho e melhores 

salários aos seus empregadores ao final do século XIX. Esse caráter reivindicatório 

foi uma das consequências da vinda de trabalhadores imigrantes para o Brasil, que 

muitas vezes eram deportados de seus países por práticas libertárias. “É nesse 

contexto que tem início a organização do proletariado brasileiro, dirigida 

basicamente por uma liderança imigrante, com a presença marcante do 

anarcossindicalismo2 como ideologia” (FERREIRA, 1988, p.11). Os anarquistas 

eram totalmente autônomos frente ao Estado, se baseavam nos trabalhadores para 

conseguir suas reivindicações e tinham como norte estratégico a greve geral 

revolucionária: “Um grande movimento insurgente de massas iria derrubar o Estado 

e construir uma sociedade anarquista” (GIANNOTTI, 1988). 

Segundo Ferreira (1988), fatores externos colaboraram para o desenvolvimento 

da industrialização brasileira. A crise sofrida pelo capitalismo europeu, que levaria à 

Primeira Guerra Mundial, colocou a Europa sem condições de produzir, o que 

permitiu ao Brasil a oportunidade de ter seu primeiro surto industrial. 

 

O movimento operário no Brasil ganha corpo com o advento do trabalho 

livre e a presença dos operários imigrantes. Essas duas importantes 

mudanças no seio das classes trabalhadoras deram-se em função do 

                                                           
1
 GENNARI, Emilio. Sindicato e organização de base: histórias, dilemas e desafios. São Paulo. NEP 13 de Maio. 

Mimeo, 2010. 
2
 Corrente do anarquismo revolucionário que defendia a necessidade de atuação, principalmente, dentro dos 

sindicatos. No Brasil, essa corrente foi a responsável pelas primeiras organizações dos trabalhadores em 

sindicatos (FERREIRA, 1988, p. 87) 
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implemento da lavoura cafeeira. Essa, por sua vez, foi de tal magnitude na 

vida econômica do país que originou o processo de urbanização, dando as 

condições preliminares para a industrialização no início deste século. Assim, 

o trabalho livre, a presença dos operários imigrantes, a acumulação de 

capital, oriundo do café, e a concentração humana propiciada pela urbe 

reuniam, pela primeira vez na história do Brasil, alguns dos elementos 

indispensáveis para o surgimento – ainda que incipiente – do operariado 

como classe. (FERREIRA, 1988, p.10). 

 

Entretanto, a industrialização ocorre com atraso no Brasil em relação a outros 

países como Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos. O Brasil se industrializa em um 

sistema capitalista mundial já estabelecido e sofre forte condicionamento para 

alcançar as fontes capitais3.  

Outro problema levantado por Ferreira (1988) é que não houve uma 

transformação na base econômica brasileira, que continuava fundamentada na 

grande propriedade e na monocultura. Política e culturalmente o país continuava o 

mesmo. Recém-saído do regime escravista, o industrial trata seus trabalhadores 

como escravos: o operário não possuía jornada definida, nem aposentadoria, salário 

mínimo, estabilidade, seguro contra acidentes etc. 

Neste período, os ideais socialistas já estavam sendo disseminados em vários 

países do globo e esse processo se intensificou após a vitória do proletariado russo 

em 1917. 

O final da Primeira Guerra Mundial trouxe dificuldades econômicas para o Brasil. 

A indústria, ainda em processo de consolidação, não tinha avanços e isso gerou um 

grande descontentamento no proletariado brasileiro, que se mobilizou e promoveu 

agitações e greves, inclusive, a greve geral de 1917. Entretanto, após algumas 

conquistas o movimento não conseguiu se sustentar.  

Paralelamente ao movimento no Brasil, na Rússia os comunistas bolcheviques 

lideravam a revolução dos trabalhadores para a constituição do primeiro Estado 

Operário, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o reflexo disso no Brasil, 

se deu na constituição do primeiro partido de base nacional, o Partido Comunista 

Brasileiro (PCB), em 1922 (GIANNOTTI, 1988). O ciclo político, tendo o PCB como 

força majoritária e direção dos trabalhadores frente aos ataques sofridos pela 

burguesia, vai de 1922 a 1945. 

                                                           
3
 As forças produtivas, tecnologia, força de trabalho e natureza, já amplamente desenvolvidas nos países citados. 
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Até então o proletariado brasileiro era dirigido pelos anarcossindicalistas. Mas 

após a vitória dos bolcheviques na Rússia, houve uma divisão entre as lideranças 

operárias no Brasil, como ocorreu em todo o mundo. Com referência nos propósitos 

leninistas e na organização bolchevique, em 1921, um grupo de operários ativistas 

convocou um congresso, no Rio de Janeiro, com o objetivo de fundar um partido 

político de âmbito nacional.  

Essa nova liderança acreditava que só a partir da organização partidária a 

classe trabalhadora poderia triunfar sobre a burguesia: se o partido é a 

direção do proletariado, o jornal é o seu instrumento privilegiado de 

propaganda e conscientização. Não é por acaso que, antes mesmo de ser 

fundado, o PCB já contava com um periódico. (FERREIRA, 1988, p.32). 

Mesmo com certo atraso em relação a alguns países do hemisfério norte, a 

organização dos trabalhadores no Brasil acontece primeiro por meio da 

solidariedade entre a própria classe, se conforma enquanto classe e reivindica 

direitos a outra classe constituída dentro da sociedade, nesse momento, no início do 

século XX, já com início de caráter sindical e depois, a partir da década de 1920, se 

formata enquanto organização partidária. 

 

1.1.1 - Getúlio Vargas e o sindicalismo de Estado 

 

Em 1930, a burguesia brasileira, liderada por Getúlio Vargas, dá um golpe de 

Estado. Nesta fase histórica, o capitalismo moderno passa a se consolidar no Brasil, 

o que intensifica a industrialização no país e provoca o êxodo rural. Para Ferreira 

(1988), trata-se da modernização do aparelho estatal, da adequação do Estado a um 

novo tipo de sociedade que estava sendo implantada no país. “Um Estado forte, 

interventor, apaziguador, para conter os avanços da classe trabalhadora” 

(FERREIRA, 1988, p.33). 

No panorama mundial ocorria algo semelhante. Nos Estados Unidos o New Deal, 

na Itália o fascismo, na Alemanha o nazismo, na Espanha o franquismo e em 

Portugal o salazarismo. 

Segundo Ferreira, os comunistas continuam na tentativa de unificar a classe 

trabalhadora e, com esse objetivo, criam a Confederação Sindical Unitária, em 1935, 

com a presença de representantes de quatrocentos sindicatos, e também ingressam 

na Aliança Nacional Libertadora (ANL). 



21 
 

Vargas elabora uma série de leis que atrelam os sindicatos ao Estado capitalista 

e os transformam em entidades reguladoras da aplicação das leis do Estado 

burguês à classe trabalhadora, como forma de frear a movimentação dos 

trabalhadores e institucionalizar a luta de classes, colocando os sindicatos e, dessa 

forma, o próprio Estado como um conciliador dos conflitos decorrentes desse 

enfrentamento.  

Elaborou um conjunto de medidas legais de cunho corporativista, no qual os 

sindicatos continuavam atrelados ao Estado, o que permanece até os dias 

atuais. Assim, em troca de algumas vantagens, como a conquista da 

jornada de oito horas diárias de trabalho, a classe operária perdeu a 

autonomia dos seus órgãos de classe.  (FERREIRA, 1988, p.34). 

 

“O controle exercido por Vargas levou a um esvaziamento da participação 

sindical e a um certo colaboracionismo por parte dos sindicatos controlados” 

(FERREIRA, 1988, p.38). 

A ditadura de Vargas coloca os sindicatos na condição de dependentes do 

Estado, principalmente, no que diz respeito ao financiamento das entidades, com a 

implementação do imposto sindical, cobrado de todos os trabalhadores, sejam eles 

sindicalizados ou não. 

 

A contribuição financeira dos trabalhadores para o sindicato não depende 

da aceitação dos trabalhadores, não é uma opção destes para a 

manutenção financeira da sua entidade representativa, mas sim um imposto 

compulsório, pago por todos os trabalhadores, sindicalizados ou não. O que 

faz com que as entidades não tenham necessidade de aumentar o quadro 

de filiados, isso quer dizer, independente de se relacionar com a categoria 

para o seu financiamento. (MASSON, 2010, p. 16). 

 

Nesse período, o PCB e muitas outras organizações contrárias ao sindicalismo 

de Estado sofriam perseguições e viviam na clandestinidade. As lideranças dos 

trabalhadores são presas e jornais operários são fechados. 

Mesmo após um regime ditatorial de 15 anos, Vargas é eleito pelo voto popular 

em 1951. Esse fator pode ser considerado consequência da característica do 

governo de Vargas, que teve o populismo como estratégia central – um líder 

carismático, o “pai dos pobres” como ficou conhecido, em contato direto com a 

classe trabalhadora. 
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Durante a década de 1950, houve uma expansão política na sociedade brasileira, 

decorrente dos acontecimentos internacionais da década anterior. A entrada dos 

Estados Unidos e da União Soviética no conflito mundial e a possível participação no 

Brasil, em conjunto com os aliados, forçam Vargas a se colocar contra o nazismo. 

Nesse período, partidos políticos conservadores, formados por uma classe média, 

são organizados. Entre essas organizações está presente o partido fundado por 

Getúlio Vargas durante o regime ditatorial, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), 

que nesse momento é o único partido de massas do Brasil. 

O proletariado vive uma fase de grande desenvolvimento, há um 

descontentamento devido ao agravamento dos problemas sociais e, por isso, trata-

se de um período de intensa mobilização e politização dos trabalhadores brasileiros. 

Na década de 1960 há a continuidade da agitação democrática por parte do 

proletariado presente nos anos 1950, porém, já existe uma grande insatisfação entre 

os militares e civis conservadores, que têm como referência o capitalismo nos 

Estados Unidos. Juntos, militares e a burguesia nacional passam a lutar contra o 

qualquer manifestação de cunho progressista promovido pela classe trabalhadora, 

que tinha como norte o socialismo na União Soviética.  

 

1.1.2 - Ditadura militar e reorganização da classe trabalhadora 

 

Em 1964, os militares dão outro golpe de Estado, o que atravanca o processo 

democrático que vinha sendo desenvolvido. 

 

Do período que vai de 1971 até 75, o sistema consegue desbaratar toda e 

qualquer organização clandestina, matar a maioria de seus líderes, 

incluindo aqueles que eram contra a luta armada, caso das lideranças do 

PCB. (...) Diante dessa situação o movimento operário praticamente 

desaparece nos primeiros anos da ditadura militar. (...) Nos primeiros 

momentos pós-64, surge uma “liderança” composta por interventores, 

pelegos e dirigentes despolitizados; os sindicatos transformam-se em 

instrumentos passivos, desmobilizadores e assistencialistas. (FERREIRA, 

1988, p.49). 

 

A partir de 1974 começa a se verificar uma tentativa de reorganização da classe 

trabalhadora. Com a política repressora da ditadura militar muito forte em relação 

aos trabalhadores organizados, é articulada uma reação por parte dos operários por 
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meio do fortalecimento dos sindicatos, considerados a via principal para a ativação 

do movimento dos trabalhadores. 

Ao final da década de 1970, as organizações políticas e sindicais já estão 

rearticuladas e há intensa mobilização da classe trabalhadora. Em 1981 é criado o 

Partido dos Trabalhadores (PT), a partir da base de trabalhadores da indústria 

metalúrgica de São Paulo e São Bernardo do Campo (SP), que assumia claramente 

uma política classista (IASI, 2006); a Central Única dos Trabalhadores (CUT), em 

1983, que passa a organizar muitas greves e lutas (GIANNOTTI, 1991) e o 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), em 1984, que mesmo sem 

institucionalização burocrática, conseguiu organizar os trabalhadores rurais no país 

(RIDENTI, 2006)4.  

O realinhamento das organizações de esquerda, a partir dessa fase, 

obedece à via legal. Nesse sentido, surgem novas correntes que, compondo 

com as já existentes, iniciam o processo de derrota da ditadura. Dentre os 

novos grupos políticos, ressurgem as tendências trotskista e sindicalista, 

aqueles que incentivariam o trabalho entre a classe operária, através dos 

sindicatos, nas portas das fábricas. (...) Em 1980, com a decretação do 

pluripartidarismo pelo governo, quase todos esses grupos, juntamente com 

outros participam da fundação do Partido dos Trabalhadores (PT). 

(FERREIRA, 1988, p.51). 

O Partido dos Trabalhadores nasce com uma conceituação bem ampla do que é 

o trabalhador, ao contrário do que vimos anteriormente. Não são mais apenas 

operários do setor produtivo e trabalhadores rurais considerados pertencentes à 

classe trabalhadora. O PT amplia o conceito de trabalhadores, abrigando os liberais, 

intelectuais e todas as demais categorias que não são proprietárias dos meios de 

produção.  

O crescimento do novo proletariado brasileiro nesse período segue o 

desenvolvimento do processo de industrialização que o país conheceu e 

que foi acelerado pela política econômica dos militares na primeira década 

do regime. As greves desencadeadas em 1978, 79 e 80 demonstraram a 

vitalidade da nova geração da classe trabalhadora e o aparecimento de uma 

nova liderança sindical. Formada no processo de repressão, em que todas 

as tentativas de organização partidária não haviam dado resultado, essa 

nova geração de trabalhadores vai investir primordialmente no sindicalismo 

– o sentido político do sindicalismo recente pretende-se mais ao 

posicionamento de caráter eleitoral do que no sentido de partido político. 

(FERREIRA, 1988, p.52). 

 

                                                           
4
In As lutas sindicais no terreno da luta de classes: avanços e retrocessos da Central Única dos 

Trabalhadores (MASSON, 2010). 
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“O PT resulta de três fontes: a sindicalista, formada pelos sindicalistas do ABC 

paulista; a Igreja, com as comunidades de base, e os grupos esquerdistas, com forte 

contingente trotskista” (FERREIRA, 1988, p.51). As lutas sindicais do final da década 

de 1970 e início dos anos 1980 são vitoriosas e atingem algumas das reivindicações 

dos trabalhadores, como a redução da jornada de trabalho.  

A composição da Central Única dos Trabalhadores, fortemente vinculada ao 

Partido dos Trabalhadores, foi bem plural no que diz respeito à posição das 

entidades que a compunham, sindicatos e oposições sindicais, em relação ao 

sindicalismo atrelado ao Estado. 

 
A CUT surge, então, da confluência destes dois movimentos, o chamado 
novo sindicalismo e das oposições sindicais, protagonizado, em grande 
medida, pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e a Oposição 
Sindical Metalúrgica de São Paulo. (MASSON, 2010, p. 29).  

 
São várias as vertentes presentes na construção da Central: o sindicalismo 

independente, que buscava a superação do sindicalismo de Estado; parte 

progressista da Igreja Católica; antigos membros de partidos comunistas, que 

romperam com suas organizações, coletivos trotskistas etc. 

A CUT é criada a partir de uma necessidade real de organização dos 

trabalhadores, atua como uma entidade combativa, entretanto, as divergências em 

relação ao sindicalismo de Estado existiam desde o começo.  

Após algum tempo, parte dos sindicatos já se utilizava do sindicalismo de Estado 

na prática do dia a dia. A organização por local de trabalho, a luta sindical com os 

trabalhadores de fato mobilizados, é substituída por uma atuação mais distante por 

parte dos sindicatos e dirigentes sindicais, e a organização passa a ser pelo 

trabalhador e não com o trabalhador.  

Tendo em vista que os anarquistas protagonizaram o primeiro do período 

industrial, o PCB também dirigiu os operários a partir de sua estratégia 

política e na ditadura foram vários pequenos agrupamentos na luta armada, 

na década de 1970 se inicia o ciclo protagonizado pelo PT, que se encerra, 

segundo análise de IASI em 2002, justamente na vitória eleitoral para a 

presidência da república (2006). (MASSON, 2010). 

Em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva, vindo do combativo movimento sindical do 

ABC paulista das décadas de 1970 e 1980, é eleito Presidente da República. As 

organizações sindicais, partidárias e movimentos sociais materializados 

principalmente na CUT, no PT e no MST cumpriram um importante papel para que 

esse cenário se realizasse. 
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O próximo tópico desse trabalho tratará do início e desenvolvimento da imprensa 

sindical no Brasil e de que forma ela foi fundamental para a organização dos 

trabalhadores, além de caracterizá-la como elemento central para a mobilização dos 

trabalhadores, destacando o papel que cumpria e cumpre o “produtor” do jornal. 

 

1.2 – A COMUNICAÇÃO OPERÁRIA BRASILEIRA 

 

A imprensa sindical no Brasil teve o seu início quase que concomitantemente 

com a organização dos trabalhadores, tratada no tópico anterior. De acordo com 

Ferreira (1988), da metade para o final do século XIX, foram surgindo jornais de 

cunho político que eram produzidos, principalmente, por intelectuais que deram 

início aos debates que, na virada do século, seriam abordados com mais 

profundidade pelos trabalhadores imigrantes. 

(...) os jornais proliferaram graças às lideranças imigrantes que o Brasil 

acolheu e à influência da Revolução Russa de 1917. Eles eram produzidos 

por militantes anarquistas, socialistas e aliados da classe, operários ou não, 

em precárias gráficas de fundo de quintal. 

O estímulo jornalístico nascia no interior de grupos de discussões teórico-

filosóficas ou do trabalho muitas vezes isolado, do movimento das entidades 

representativas da classe operária, através da sua comunicação oficial. Era 

a prática autodidata, que superava o simples exercício do jornalismo como 

profissão e fazia daquela imprensa, uma entre diferentes formas de 

militância. 

(...) Empenhavam-se (trabalhadores da comunicação) em denunciar e 

mudar as condições de vida e trabalho da classe, valendo-se de uma 

comunicação impressa opinativa e analítica. Ela constituía parte do 

instrumental de arregimentação e defesa, conjugado a palestras, teatro, 

reuniões políticas, travestidas de saraus festivos e piqueniques, dando 

caráter sócio-cultural ao trabalho de organização política. (ARAÚJO, 1991, 

p.114). 

Da mesma forma que na organização dos trabalhadores, o anarcossindicalismo – 

corrente do anarquismo revolucionário que defendia a necessidade de atuação, 

principalmente, dentro dos sindicatos e se auto intitulava apartidária – também 

esteve fortemente presente na conformação da imprensa operária no início do 

século XX. “O principal instrumento de organização e politização utilizado pelos 

militantes anarquistas foi o jornal” (FERREIRA, 1988, p.11). 
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E de fato o era. Segundo levantamento utilizado por Ferreira, foi verificado que, 

de 1880 a 1920, apareceram cerca de 340 títulos de jornais espalhados pelo 

território brasileiro. Destes, 60 eram produzidos em língua estrangeira, em sua 

maioria, o italiano. E a maioria deles estava concentrada no estado de São Paulo – 

pólo do setor produtivo e da organização dos trabalhadores. 

Apesar da explosão de títulos, a maioria dos jornais não tinha uma periodicidade 

regular, muitas desapareciam e outros tantos circulavam apenas algumas poucas 

edições e depois retornavam com outros títulos, apesar do nome dos editores, 

principais lideranças do período, se repetir. Ferreira (1988) afirma que os principais 

motivos pela falta de regularidade eram as dificuldades de cunho financeiro e a 

perseguição por parte do Estado. As ligas e uniões, estágios embrionários dos 

sindicatos, desenvolviam suas publicações de forma clandestina, já que as 

organizações dos trabalhadores eram tratadas pela polícia, no início do século XX. 

A comunicação sindical que conhecemos hoje funciona de maneira 

completamente diferente do que foi a imprensa operária em seu início. Não havia o 

repórter, o jornalista, a notícia é que procurava o jornal e não o contrário. Os 

trabalhadores da base eram sujeitos ativos da produção do jornal, que era composto 

de relatórios de sindicatos, cartas pessoais, denúncias. A participação do receptor, 

leitor da notícia, era bastante intensa durante o desenvolvimento das publicações. 

 

1.2.1 Imprensa partidária  

 

A imprensa que circulou pelas fábricas, ligas, uniões e sindicatos até meados da 

década de 1920 pode ser denominada como imprensa operária. Entretanto, após a 

fundação do Partido Comunista Brasileiro, em 1922, a imprensa adota um caráter 

mais partidário e os principais jornais operários passam a estar ligados a partidos. 

Apesar da imprensa partidária não ser objeto desse trabalho, cabem alguns 

apontamentos sobre sua contribuição para o desenvolvimento da comunicação 

voltada para a classe trabalhadora.  

O momento pelo qual passou a organização política no Brasil nesse período, 

principalmente a partir de 1930, com a era Getúlio Vargas e o sindicalismo de 

Estado, abordado no tópico anterior, fez com que o elemento mais presente nessa 

imprensa partidária continuasse sendo a problemática da classe trabalhadora, 
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conquistas políticas e econômicas. Outro fator importante: o jornalista dessa 

imprensa continuava a ser o operário e o intelectual da classe trabalhadora, pois 

ainda não existia a figura do jornalista, com função profissional, que produz o jornal 

e recebe um salário por isso. 

Já no período posterior, após o golpe militar de 1964, muitos jornais deixam de 

circular, devido à censura do regime e à dura repressão sofrida por quem produzia 

tanto os conteúdos da imprensa operária quanto da partidária. Os jornais sindicais 

se tornaram escassos e esterelizados. As direções dos sindicatos eram compostas 

por interventores do Estado e dirigentes despolitizados e a imprensa sindical passou 

a desmobilizar os trabalhadores e praticar o assistencialismo e o colaboracionismo. 

Como já foi dito no tópico anterior, no início da década de 1970, é possível 

perceber a tentativa de reorganização da classe trabalhadora. O mesmo ocorre com 

a imprensa voltada para os trabalhadores, que no início podia ser classificada como 

imprensa operária, em seguida, em uma segunda etapa, como imprensa partidária 

e, nesse momento, a partir da reorganização dos trabalhadores, é tratada por 

Ferreira (1988) como imprensa sindical.  

 
(...) a imprensa sindical, que nasce e se fortalece no meio operário 
brasileiro, é relativamente recente; ela nasce a partir de meados da década 
de 70, quando se inicia o processo de enfrentamento do sistema pelas vias 
legais, fortalecendo-se nos primeiros anos da década de 80. (FERREIRA, 
1988, p.54).  
 

A imprensa sindical apresenta diferenças importantes em relação as duas etapas 

anteriores, pois ela não é feita mais pelo trabalhador e sim por um profissional da 

comunicação. 

A imprensa sindical (...) é feita em gráficas pertencentes a sindicatos ou é 

encomendada a empresas profissionais. (...) já não é o operário ou o 

intelectual diretamente ligado ao meio operário aquele que faz a notícia; é 

um jornalista profissional, assalariado, geralmente trabalhador da empresa 

gráfica, ou um jornalista profissional, funcionário do sindicato, o responsável 

pelo jornal. Ou seja, a figura do jornalista da classe operária, saído de sua 

própria classe, tende a desaparecer nessa fase da imprensa operária. 

(FERREIRA, 1988, p.54). 

Um dos principais motivos pelo qual essa mudança se dá é o avanço tecnológico 

e a maneira como passa a se conformar a organização dos trabalhadores, 

essencialmente, por meio de sindicatos, que não representam mais apenas os 

trabalhadores do setor produtivo, mas também os profissionais liberais, como 

médicos, advogados e jornalistas. 
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O fato da organização dos trabalhadores se dar quase que exclusivamente por 

meio dos sindicatos também altera o conteúdo dos jornais. As publicações 

continuam abordando os problemas sofridos pelos trabalhadores, entretanto, as 

posições das diretorias são mais evidentes nessa etapa. “A imprensa sindical estaria 

mais predisposta a seguir a linha da diretoria de turno e não a da categoria que o 

sindicato representa” (FERREIRA, 1988, p.55). 

Ainda durante o regime militar, no final dos anos 1970, Araújo (1991) afirma que 

é possível perceber que as lideranças sindicais passam a utilizar mais fortemente a 

capacidade instrumental-organizativa da imprensa sindical, com o objetivo de 

ampliar a margem de ação da entidade e mobilizar os trabalhadores. É preciso 

relembrar que a comunicação sindical passa a ser uma atividade exclusiva do 

profissional da comunicação e da diretoria do sindicato, o operário já não é mais o 

principal ator do jornal sindical como acontecia no início do século.  

 
Como um trabalho de informação dirigida que caracteriza a moderna 
imprensa sindical, o profissional tornou-se substituto do intelectual 
identificado com as questões operárias, no gênero opinativo por excelência 
do jornalismo do início do século. (ARAÚJO, 1991, p.245). 
 

No final dos anos 1970 e início da década de 1980, a imprensa sindical tem um 

caráter mais denunciador devido à forte recessão econômica no país e se mostra 

insatisfeita com a política governamental. “A nova imprensa sindical é gerada pela 

revitalização do movimento sindical ávido de informação e comunicação” (ARAÚJO, 

1991, 123). 

Já num momento de afrouxamento da censura aos veículos sindicais, no final da 

década de 1970, há uma intensificação da produção de jornais pela imprensa 

sindical e, segundo Araújo (1991), há a retomada de um jornalismo politizado.  

A comunicação sindical que se lançou à investida de prática intensa, em 
meados da década de 1970, responde a uma busca de identidade de classe 
no sindicalismo, ao caráter educativo do seu trabalho, à necessidade de 
organizar econômica e politicamente os trabalhadores e de passar 
propostas de mudanças sociais. (ARAÚJO, 1991, p.120). 
 
Um primeiro momento de intensa atividade grevista (1978-1980) abre 
espaço para uma comunicação impressa analista e convocatória por 
excelência, revelando ação mais ofensiva na composição de lideranças e 
base, no sentido de configurar um “novo sindicalismo” e uma imprensa 
renovada. Isto é, condições de produção artesanal e centralizada dos 
jornais vão sendo substituídas por um trabalho de equipe com periódicos, 
cuja diagramação está mais preocupada com a mensagem mobilizadora do 
trabalhador que com a ocupação integral do espaço. (ARAÚJO, 1991, 
p.140). 
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Para além disso, nesse momento, a imprensa sindical se torna necessária para a 

ação organizativa sindical, tanto pelo caráter massivo que o desenvolvimento das 

tecnologias exigiam das organizações de trabalhadores quanto pela inserção que 

esses veículos tinham, principalmente no setor produtivo. 

A partir da década de 1980, muda radicalmente a feição da imprensa 

operária; a organização dos operários em federações e confederações por 

categoria e por grandes regiões e o fortalecimento econômico dos 

sindicatos permitem a racionalização de sua imprensa, que passa a ser 

elaborada por sindicatos fortes e distribuída regionalmente. (...) A maioria 

dos jornais apresenta edições regulares, com um departamento de 

imprensa dirigido por um jornalista profissional dentro do sindicato. 

(FERREIRA, 1988, p.56). 

Araújo (1991) aponta que, a partir da década de 1980 e mais precisamente após 

o fim do regime militar, a imprensa sindical registrava expressivas mudanças de 

cunho econômico e social devido a abertura política do período.  

Nos anos 1980, a imprensa sindical começou a se aproximar da forma da 

imprensa comercial, passando a utilizar também o gênero de reportagens em seus 

veículos e portar-se de forma um pouco menos radical que nos anos anteriores. Os 

textos se tornam mais reivindicatórios do ponto de vista econômico. 

Apesar de se tratar ainda de um momento difícil, já que era preciso superar a 

excessiva burocracia e o caráter assistencialista que foram dados aos sindicatos 

desde o governo de Getúlio Vargas, os jornais sindicais conseguem explicar, de 

forma didática, a transição política aos trabalhadores da base, em função do próprio 

processo de lenta redemocratização do país. 

Já as características da imprensa sindical da década de 1990 a tornam mais 

institucional e comedida, torna-se mais informativa e menos opinativa. Os 

trabalhadores das bases das categorias têm participação irrisória ou não participam 

da produção dos periódicos. Os temas são basicamente relacionados a pautas 

econômicas e não mais de cunho político, relacionado a organização dos 

trabalhadores, ou até mesmo de análise de conjuntura. Essas características 

persistem a partir dos anos 2000 e são acentuadas, inclusive, por dois fatores: o 

esvaziamento reivindicatório dos sindicatos, a partir da eleição do primeiro governo 

de esquerda no Brasil, após a ditadura de 1964 representado pelo ex sindicalista e 

operário, Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002; e acentuação do processo de 

globalização dos mercados, que gerou uma série de alterações nas relações de 
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trabalho, além da disseminação massiva das novas tecnologias de informação e 

comunicação. 

No capítulo 2, a comunicação sindical será focada como ramo específico do 

jornalismo. 
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2 - COMUNICAÇÃO SINDICAL: UM JORNALISMO ESPECIALIZADO 

(...) na mais simples manifestação de uma atividade intelectual 
qualquer, 

na „linguagem‟, está contida uma determinada concepção de 
mundo. 
Gramsci 

Ser compreensível para milhões de leitores sem ser 
“popularesco”. 

Autor anônimo 

 

2.1 - COMUNICAÇÃO E JORNALISMO SINDICAL 

 

Jornalismo sindical é uma forma de jornalismo especializado e se caracteriza 

como tal por ser dirigido a um determinado público. As publicações das 

organizações de trabalhadores circulam de acordo com as necessidades e os 

objetivos a serem atingidos. A comunicação sindical é híbrida, não se limita apenas 

a informar, ela apresenta opinião sobre certos acontecimentos do interesse da 

categoria a que se destina e incita a reflexão do leitor. O papel da comunicação 

sindical é esclarecer, formar politicamente e aglutinar, mobilizar. Informação e 

opinião cumprem funções conjuntas. 

De acordo com a interpretação marxista-leninista, a imprensa é considerada uma 

das formas de ação dos sindicatos junto às massas, principalmente, por meio da luta 

econômica, que reivindica melhores salários, redução da jornada, melhores 

condições de trabalho.  

A comunicação sindical tem potencial de preparar, difundir, reforçar e registrar a 

ação dos sindicatos e constitui o eixo e o nexo do quadro da ação sindical: filiação, 

capacidade de luta, negociação e imprensa (ARAÚJO, 1991). A partir disso, a 

imprensa torna-se um instrumento necessário para legitimar a atuação dos 

dirigentes e lideranças sindicais e propagandear a entidade junto aos trabalhadores. 

O fato de não ser um produto mercadológico, não ser comercializado nem 

trocado, não conter anúncios publicitários faz com que o jornal sindical seja um 

instrumento livre para realizar denúncias e fazer críticas. 

A obra de Lênin, escrita no início do século XX, privilegia a ação da imprensa de 

origem operária na transição social. Para ele, os jornais de origem sindical deveriam 

tratar da luta econômica, luta da classe operária contra a classe burguesa, para 

atingir a luta política, no âmbito da superestrutura do Estado, no âmbito jurídico e 
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ideológico. O que se transformaria em luta de classes. Lênin coloca o jornal operário 

como instrumento político organizativo da classe.  

“Os jornais constituem o veículo oficial de comunicação impressa dos 

sindicatos, obedecendo a critérios internos para a emissão das mensagens, 

sobre o que e como informar. Transmitem o posicionamento político da 

instituição sindicato e a posição desta estrutura sindical do país” (ARAÚJO, 

1991, p.80). 

A comunicação sindical se especializa e se torna exclusiva a partir do momento 

que aborda questões do interesse dos trabalhadores que não são tratadas pela 

imprensa hegemônica, como a realidade dos salários, as condições de trabalho nas 

fábricas e estatísticas de adoecimento do trabalhador. A comunicação sindical atua 

como comunicação contra hegemônica quando se coloca contra as imposições 

sociais no âmbito da luta de classes. 

O jornalismo sindical tem características específicas por ser dirigido a 

trabalhadores situados em um lado determinado da produção. O jornal produzido 

para a classe trabalhadora deverá apresentar conteúdos e formas próprias 

(GIANNOTTI, 1998). 

Para Araújo (1991), a imprensa sindical estabelece um elo reagente entre seus 

interlocutores, diretoria sindical e trabalhadores, e transforma-se em agente em 

determinados momentos da conjuntura. Isso se dá quando, por meio da veiculação 

de mensagens, é capaz de desencadear ações consequentes e imediatas, como 

greves, manifestações, atos públicos. 

“A imprensa dos sindicatos dos trabalhadores representa uma dessas 

manifestações de questionamento aos aparatos impositivos das classes 

dominantes. O seu caráter complexo e contraditório exprime a leitura do 

processo de dominação social em nível de cada categoria profissional, 

realizada em diferentes conjunturas político-sociais.” (ARAÚJO, 1991, p. 30) 

A ação sindical expressa objetivos em vários níveis de organização na sociedade 

em que vivemos: podem ser objetivos corporativistas da categoria, institucionais do 

sindicalismo e amplos da classe trabalhadora. A imprensa sindical, em determinado 

momento de sua utilização também se configura como ação sindical. “Como uma 

modalidade da ação sindical, a imprensa reflete-a e complementa-a” (ARAÚJO, 

1991, p. 56). 

A comunicação sindical deve ser compreendida em um conjunto de informações 

produzidas por e para categorias de trabalhadores organizadas em sindicatos, 

federações, confederações e demais organizações com caráter sindical. Essas 
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categorias podem ser de trabalhadores do setor produtivo, do funcionalismo público, 

de profissionais liberais ou do terceiro setor.  

Os jornais impressos dos sindicatos que representam essas categorias e, no 

caso desse trabalho, especialmente as categorias do setor produtivo, são periódicos 

que tratam de interesses específicos dos trabalhadores e devem atuar em defesa 

destes. O jornal é um instrumento político de uma determinada ação estratégica e 

estimula um potencial de transformação social, a organização dos trabalhadores. 

 

2.1.1 - O produtor da comunicação sindical 

 

A atividade profissional do jornalista e o norte a ser sempre perseguido pelo 

repórter é o de se fazer entender pelo maior número de pessoas possível nos relatos 

dos fatos que ocorrem cotidianamente na sociedade. Uma das grandes premissas 

da comunicação e do jornalismo é a de escrever de maneira direcionada ao público 

alvo. Assim, o produtor da notícia deve conhecer esse público ao máximo. O papel 

do jornalista é ser o mediador social, a fim de atingir um público amplo e unir as 

pessoas em torno de uma informação comum. Medina (1998) afirma que como 

produtor cultural, o jornalista representa um administrador dos sentidos do senso 

comum e das vocalizações das lideranças dos grupos de poder instituídos, 

organizados, ou em fase de organização social. 

De uma forma mais sutil, alguns comunicadores se acercam de visões de 
mundo ou especializações técnico-científicas e alargam o senso comum 
com argumentos mais complexos, produzindo então certas informações 
mais sofisticadas numa linguagem acessível. (MEDINA, 1998, p. 135). 
 

Entretanto, nem sempre as informações são transmitidas em uma linguagem 

acessível, de forma a serem compreendidas e interpretadas pelo senso comum. 

No caso do jornalismo sindical aqui examinado, é preciso entender que o 

profissional da área de comunicação pertence a uma categoria completamente 

diferente das categorias do setor produtivo. O profissional do ramo da comunicação 

teve acesso ao ensino superior e a muitos outros elementos que não fazem parte da 

área de influência de um trabalhador do setor produtivo. Ou seja, a linguagem 

dessas duas categorias é construída socialmente de maneiras muito distintas e, 

possivelmente, haverá ruído quando uma se dirige a outra por meio da comunicação 

impressa. “Um jornalista que quer fazer imprensa sindical tem que se questionar 

constantemente sobre a assimilação, compreensão e, sobretudo, o interesse por 
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parte dos trabalhadores que são os possíveis leitores do seu artigo” (GIANNOTTI e 

SANTIAGO, 1999, p.10). 

O que queremos ressaltar, enfim, é a enorme diferença que existe entre os 

dois mundos. O mundo no qual vive um gerente de agência de propaganda 

e o de um operário químico, por exemplo. Por mundo entendemos o 

conjunto de valores, ideias, sonhos, práticas, lutas e relações sociais. 

(GIANNOTTI, 1998, p. 12) 

O profissional do ramo da comunicação de hoje substituiu o intelectual que tinha 

identidade com a classe operária e os militantes e as lideranças dos trabalhadores, 

que eram quem redigiam jornais e boletins no final do século XIX e início do século 

XX. A profissionalização da atividade, e não raras vezes as terceirizações por meio 

de agências prestadoras de serviços jornalísticos, contribuiu para o distanciamento 

dos textos produzidos pela imprensa sindical em relação à compreensão do 

trabalhador. 

De acordo com Araújo (1991), existe a necessidade de reformular o fazer 

jornalístico sindical como é feito hoje, que ela considera apenas técnica e execução, 

já que a atividade também é prática política. Além disso, a autora aponta mais uma 

contradição dessa nova forma de se fazer comunicação sindical: 

A mediação profissional na confecção dos jornais dá-lhes amplitude 

comunicativa, mas expressa, também, contradições no e do processo de 

comunicação. Prova, por exemplo, a contradição em comentar a notícia 

diante da dominância de um patrão – um pensar e agir – jornalístico próprio 

da sociedade burguesa. (ARAÚJO, 1991, p. 248) 

Silva (2000) afirma que a dialética do jornalismo integra contradições, como o 

posicionamento ideológico do jornalista em contraposição com a atual imprensa, que 

se configura como burguesa, com um patrão e uma linha editorial a ser seguida, 

além de muitas práticas se confrontarem com o código de ética da profissão. 

 

2.1.2 - A linguagem compreendida pelo trabalhador e o formato da 

comunicação sindical 

 

A comunicação sindical está inserida no que se chama de comunicação 

segmentada – aquela dirigida a um nicho específico de público – e muitas vezes, 

mais apropriadamente, no jornalismo especializado, que com o avanço das 

tecnologias tem seu potencial aumentado e intensificado. “O jornalismo 

especializado é uma resposta a essa demanda por informações direcionadas que 
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caracteriza a formação das audiências específicas” (ABIAHY, 2000, p. 5). Essa 

autora aponta que o desenvolvimento do jornalismo especializado está relacionado a 

uma lógica econômica que busca a segmentação do mercado como uma estratégia 

de atingir os grupos quese encontram tão dissociados entre si. Mesmo atuando num 

mesmo local de trabalho, os trabalhadores de uma mesma categoria podem ser 

bastante diferenciados. Em uma mesma fábrica é possível encontrar engenheiros, 

que tiveram acesso até mesmo a pós-graduação; e operários, que não passaram 

pelo ensino médio. 

Para Giannotti (1998), o jornal da classe operária deve ser escrito em um idioma 

específico, o idioma do operário.  

Um jornal operário precisa ser claro e direto. Títulos claros, curtos e 

incisivos. Que digam, logo de cara, o fato que aconteceu. Quem fez o quê. 

Numa construção simples, sem rodeios. Aliás, esse é o estilo de todos os 

jornais do Brasil hoje. Títulos que evidenciem uma novidade. Títulos que 

usem a forma mais direta: sujeito, verbo, complemento. Um jornal que 

destaque o que se quer destacar. Mas sobretudo um jornal que fale a língua 

do “país” onde vai ser vendido. A língua do mundo das fábricas: o 

“operariês. (GIANNOTTI, 1998, p. 53). 

Giannotti faz essa afirmação porque parte da premissa de que é a atividade que 

determina a consciência do ser humano. Para Almeida (2008), a consciência é, 

antes de qualquer coisa, um produto social e desenvolve-se baseada na 

complexidade da produção material humana. “A forma como os homens produzem 

sua existência – a partir das relações que estabelecem entre si e com a natureza – é 

o que dá a base material para a produção de determinadas formas de consciência 

social” (Almeida, 2008, p. 23). De acordo com o enunciado marxista: “Não é a 

consciência do homem que determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu ser 

social é que determina a sua consciência.” (MARX, Prefácio à crítica da economia 

política).5 

No atual momento histórico e sob esse sistema de sociedade, o capitalista, em 

que o ser humano para sobreviver precisa contrair relações no mercado de trabalho, 

ele também sofre influência desse modo de produção, ou seja, o trabalhador é 

moldado pelo que ele faz.  

 

                                                           
5
MARX, K. Prefácio à Contribuição à Crítica da Economia Política. [1859] Marxists Internet Archive. 

Disponível em: <http://www.marxists.org/portugues/marx/1859/01/prefacio_crit_eco_pol.htm> Acesso 
em: setembro de 2011. 
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“Na produção social da sua vida, os homens contraem determinadas 
relações necessárias e independentes da sua vontade, relações de 
produção que correspondem a uma determinada fase de desenvolvimento 
das suas forças produtivas materiais” (Marx e Engels, 1859, Prefácio à 
“Contribuição à Crítica da Economia Política”)

6
 

 

Considerando esses fatores, a comunicação sindical, para atingir o seu público, 

precisa ser concreta, direta, objetiva, clara e ligada intimamente à ação. O jornal 

sindical precisa privilegiar as informações que afetam direta e objetivamente a 

categoria, em contraposição aos interesses da classe detentora dos meios de 

produção. É esse exercício de comunicação que caracteriza a comunicação sindical 

como classista. 

As expectativas do leitor do jornal sindical são completamente diferentes das 

expectativas do leitor da grande imprensa. O leitor do informativo do sindicato exige 

notícias concretas, principalmente, em relação à luta econômica encampada pelo 

sindicato, reajustes salariais, insalubridade, aposentadoria. É por meio desses temas 

que a comunicação sindical vai abordar a luta política e fazer a disputa ideológica. 

Os assuntos e temas abordados devem ser tratados sob a ótica do trabalhador, do 

público leitor. 

A comunicação sindical pode ser inserida no gênero informativo-propagandístico, 

assim como na área de formação política. Ela trata das informações relacionadas 

aos interesses da categoria e, concomitantemente, promove a entidade junto à base.  

As fontes de informação do jornal operário são, essencialmente, os dirigentes e 

militantes do próprio sindicato e, ocasionalmente, os trabalhadores da base da 

categoria.  

(...) toda sorte de documentação que regularmente chega às redações – 

relatos das atividades do sindicato, relatórios de congressos e encontros, 

declarações de lideranças, dados estatísticos e outros documentos 

elaborados pelos diversos serviços técnicos da organização – constitui um 

vasto manancial de informações, em geral satisfazendo às necessidades 

das redações sindicais. (ARAUJO, 2003, p.15). 

Diferentemente da grande imprensa, a comunicação sindical não está 

comprometida em comprovar a veracidade dos fatos, com a objetividade formal 

como principal direcionamento. Ela descreve acontecimentos, opina, propagandeia e 

                                                           
6
 MARX, K. Prefácio à Contribuição à Crítica da Economia Política. [1859] Marxists Internet Archive. 

Disponível em: <http://www.marxists.org/portugues/marx/1859/01/prefacio_crit_eco_pol.htm> Acesso 
em: setembro de 2011. 
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forma. “A comunicação sindical se situa entre o não-mentir e não necessariamente 

afirmar a verdade (ARAÚJO, 1991)”. 

Usando do conceito de Araújo (1991), a imprensa sindical é uma entidade 

instituinte porque cria e induz. Ela explica os fatos relacionados ao universo sindical 

e ao local de trabalho e formata os acontecimentos com o intuito de construir 

respostas para as situações apontadas, é uma imprensa que se adequa às 

necessidades da organização. 

Para Araújo (1991), a imprensa sindical, entre outros elementos, constitui um 

objeto de estudo, é uma comunicação institucional, é veículo da ação organizativa, 

configura uma modalidade de comunicação de classe, tem e faz história, é instituinte 

de novos padrões jornalísticos, espelha conjunturas e por elas é condicionada, é 

produzida por profissionais da comunicação, nutre-se do próprio meio para o qual se 

destina e tem seu próprio discurso. Para a autora, estes são os paradigmas 

explicativos para a imprensa sindical. 

Quem constrói o discurso da imprensa sindical são os seus sujeitos: diretores 

sindicais, trabalhadores e profissionais do ramo da comunicação. Para Araújo 

(1991), o estilo sindical impresso combina a opinião oficial na forma de uma 

liderança com a informação tratada dentro dos parâmetros da organização. 

Com estrutura particular, a linguagem manifesta um discurso atravessado 

pelo viés institucional-formal e por diferenciações político-ideológicas 

significativas. Essas atravessam o discurso e interferem no processo de 

criação de uma identidade de natureza grupal (a categoria ocupacional, a 

classe trabalhadora) e de um sentimento de pertinência institucional, cuja 

representatividade se impõe como legal e legítima da classe, através da 

imagem do sindicato que é transmitida por sua imprensa. (ARAÚJO, 1991, 

p. 218) 

Durante a produção do jornal sindical, é preciso ter como parâmetro o 

trabalhador da base da fábrica e não a diretoria do sindicato. É possível concluir 

que, no início do século XX, quando surgiram os embriões dos sindicatos no Brasil, 

o jornal daquela imprensa operária, tratada no primeiro capítulo desse trabalho, era 

facilmente compreendido pela ampla maioria dos trabalhadores porque era 

produzido por eles próprios. O profissional da comunicação que presta serviços na 

área da comunicação sindical ou a diretoria do sindicato precisa se referenciar nesse 

trabalhador de base, na escola onde ele estudou e na atividade que ele realiza, para 

então produzir um texto que seja compreensível a ele.  
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Giannotti (1998) aponta que uma das principais dificuldades da comunicação 

sindical é a linguagem empregada no veículo. Por se tratar de um jornalismo 

especializado e exigir demandas diferentes daquelas da grande imprensa é preciso 

se adequar ao meio sindical e conhecer de forma aprofundada o público alvo. 

A linguagem empregada na comunicação de sindicatos representantes de 

trabalhadores do setor produtivo deve ser escrita para uma classe que tem hábitos 

parecidos, nível escolar parecido, realizam atividades próximas, moram nos mesmos 

bairros ou, pelo menos, em regiões periféricas.  

“O redator de um jornal operário não pode, sob pena de não ser 

compreendido, desconhecer a linguagem do seu público. Menosprezar a 

riqueza dessa variação lingüística e impor a um grupo códigos que não são 

seus é perder a oportunidade de se comunicar e “fazer avançar a classe”. É 

correr o risco de não atingir o maior desafio de um redator: ser lido.” 

(GIANNOTTI, 1998, p. 60) 

Produzir comunicação sindical é ação social e também trata-se de buscar 

técnicas de redação com o objetivo de chamar a atenção desse público que, 

segundo levantamento de Giannotti (1998), lê muito pouco e não está interessado 

em ler. Para se fazer entender, é preciso estar em constante contato com os 

receptores dessa comunicação. 

De acordo com Giannotti e Santiago (1999), é preciso falar sempre em ordem 

direta, sem orações ou citações em aposto. As frases devem ser curtas e não 

ultrapassar 40 palavras. Também devem exprimir ideias e pensamentos completos. 

Palavras estrangeiras ou tecnocráticas devem ser evitadas.  

Os autores também apontam o fato de que dirigentes sindicais e jornalistas têm o 

hábito de trabalhar vários temas num mesmo texto, o que não é facilmente 

compreendido pelas categorias do setor produtivo. O ideal é que um tema seja 

trabalhado de cada vez para tornar possível a compreensão da informação. Repetir 

a informação também é fundamental para o entendimento. 

(...) essa arte da repetição da mesma ideia, de várias formas, de vários 

ângulos, é uma das condições do resultado positivo da nossa comunicação. 

Num artigo de jornal, ou num boletim de um sindicato, é necessário se 

preocupar em apresentar e clarear uma ou duas ideias de cada vez. A cada 

artigo. (GIANNOTTI e SANTIAGO, 1999, p. 85) 

O produtor do jornal sindical também deve se preocupar com o uso de jargões 

sindicais e políticos, pois o trabalhador do setor produtivo não compreende essa 
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linguagem, o local de trabalho dele é a fábrica e ele não faz parte diretamente do 

ambiente sindical, embora a ele seja ligado corporativamente. 

É recomendável explorar os diversos gêneros e modalidades jornalísticas dentro 

da comunicação sindical - caricaturas, títulos irônicos e denúncias chamam e 

prendem a atenção do leitor, de acordo com os autores citados. 

Um avanço da comunicação sindical atual seria retomar alguns elementos do 

início e meados do século XX, quando o trabalhador do chão de fábrica também 

estava envolvido no processo de produzir notícias e textos. A identidade criada 

quando o trabalhador vê um texto próprio sendo publicado no jornal do sindicato é 

muito forte tanto para ele quanto para o restante da categoria, criando identificação. 

Outra questão bastante relevante, além da linguagem direta, é a comunicação 

direta. Encontrar o jornal sindical no local de trabalho e/ou conversar sobre os 

assuntos descritos nas páginas do boletim com o dirigente sindical podem ser 

fatores muito mais efetivos do que simplesmente receber o jornal do sindicato em 

casa, pelo correio. 

A conformação e a periodicidade dos jornais sindicais seguem o ritmo da 

atividade sindical. É possível perceber, pela observação da atuação de algumas 

entidades sindicais, que a produção de boletins e jornais impressos aumenta 

consideravelmente durante campanhas salariais e antes de greves e manifestações.  

Entretanto, Giannotti e Santiago (1999) apontam que é necessário uma 

determinada constância nas publicações, para que efetivamente a comunicação 

possa ser um instrumento de mobilização dos trabalhadores. “Se um sindicato se 

reduzir a publicar um boletim de vez em quando, já entrará derrotado na batalha de 

informar, comunicar e, como resultado final, chegar a mobilizar os trabalhadores” 

(GIANNOTTI e SANTIAGO, 1999, p. 37). 

Feita essas observações teóricas sobre o fazer do jornalismo sindical ideal, 

segundo especialistas, segue-se o capítulo sobre os procedimentos metodológicos 

que permitiram o desenvolvimento desse trabalho, não apenas de forma genérica, 

mas no âmbito específico de dois estudos de caso. 
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3 - METODOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO DOS INFORMATVOS SINDICAIS 

Falo assim sem tristeza, 
Falo por acreditar 

Que é cobrando o que fomos 
Que nós iremos crescer 

Nós iremos crescer, 
Outros outubros virão 

Outras manhãs, plenas de sol e de luz 
Alertem todos alarmas 

Que o homem que eu era voltou 
Milton Nascimento, 

Que Foi Feito Deverá/ O Que Foi Feito de Vera 
 

3.1 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Para a elaboração desta monografia foi necessário determinar métodos de 

pesquisas para que fosse possível alcançar os objetivos já citados. A primeira etapa 

do trabalho consistiu em uma pesquisa exploratória, com consulta bibliográfica 

relacionada à história dos sindicatos e da imprensa operária no Brasil e livros 

específicos sobre comunicação sindical. 

Essa pesquisa foi necessária visto que esse trabalho também é constituído de 

um breve resgate histórico sobre o sindicalismo brasileiro e, com ênfase em como a 

comunicação sindical se desenvolveu nesse processo. 

Uma pesquisa documental também foi realizada. Tendo sido analisados os 

veículos Boletim Resistência e Folha de Metal, a partir do exame de exemplares 

relativos a períodos pré determinados (de setembro a abril de 2010 e de julho a 

dezembro de 2010, respectivamente): esses períodos foram fixados verificando-se 

quando ocorreram momentos de grande mobilização nas categorias, após consultas 

aos arquivos dos dois sindicatos selecionados, o Sindiquímica e o Sindicato dos 

Metalúrgicos de Campinas e Região. 

Durante o período selecionado foram publicadas 22 edições do Boletim 

Resistência e nove edições do Folha de Metal. 

Depois de levantadas as edições mais relevantes para a pesquisa e estabelecido 

o perfil editorial e caracterização de cada publicação, foi realizada uma breve análise 

de conteúdo e das características de algumas edições do Boletim Resistência e do 

Folha de Metal, a fim de levantar por quem o veículo foi produzido, a linguagem 

utilizada, os temas abordados e de que maneira se deu a distribuição do veículo. Os 
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espaços de análise dos dois periódicos limitou-se a capa de cada um deles. Das 

capas foram analisadas as seguintes categorias: no Boletim Resistência 1) títulos e 

2) corpo da matéria principal do qual foram explicitados alguns elementos que serão 

posteriormente descritos. No periódico Folha de Metal as categorias de análise 

foram: 1) título e corpo do editorial e 2) título e chamada da matéria principal. A 

escolha dessas categorias se deu a partir do que foi considerado mais importante 

pelos sujeitos produtores da notícia. Nem todas essas categorias puderam ser 

cotejadas pelo fato de os periódicos terem características e elementos muito 

distintos. O Boletim Resistência não se enquadra no caráter formal do que é 

considerado um periódico jornalístico, não há um profissional da comunicação 

atuando na produção das notícias, a periodicidade não é regular, não são utilizados 

recursos editoriais e não há diagramação. Entretanto, trata-se de um mediador da 

comunicação entre sindicato e trabalhadores, cumpre o papel de informar sobre os 

acontecimentos de maior relevância e é considerado o principal instrumento de 

comunicação entre entidade e base dos trabalhadores pelos dirigentes sindicais. 

De acordo com Vala (1986), a análise de conteúdo é hoje uma das técnicas mais 

comuns na investigação empírica realizada pelas diferentes ciências humanas e 

sociais e é útil para a organização de conteúdos extensos, sendo muito utilizada na 

pesquisa em Comunicação. Assim, a técnica de tratamento de informação de 

análise de conteúdo foi escolhida por permitir uma descrição objetiva e sistemática 

das características dos jornais a serem levantadas, a fim de caracterizar as 

condições de produção do discurso neles implicados. 

Para aprofundar as informações levantadas na análise de conteúdo dos boletins, 

foram realizadas entrevistas semi-estruturadas, com perguntas pré-estabelecidas, 

mas que podiam ser alteradas durante o processo, com sindicalistas e 

jornalista/profissionais de comunicação, os atores principais dos dois casos. 

A entrevista foi utilizada como instrumento para aprofundar as informações 

obtidas na análise. Optou-se pela forma semi-estruturada, pelo fato de que as 

premissas levantadas durante a análise poderiam ser alteradas.  O pesquisador, 

apoiado em hipóteses construídas anteriormente, poderia seguir com outras 

interrogativas, a depender das respostas do entrevistado. 

Do Sindiquímica-PR, foram entrevistados dois dirigentes sindicais liberados de 

forma permanente por serem os principais produtores do Boletim Resistência. O 
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primeiro trabalha na fábrica e atua no Sindicato desde o início e foi quem nominou o 

impresso. Na diretoria, formalmente, faz parte da Secretária de Assuntos Jurídicos e 

Trabalhista. O segundo dirigente entrou na fábrica em 2003 e faz parte da diretoria 

do Sindicato desde 2006. Está na Secretaria de Administração, Organização e 

Finanças. 

Do Metal Campinas, foram entrevistados o Diretor de Imprensa da entidade, que 

está a frente do sindicato há cerca de 20 anos, concedeu a entrevista para a 

realização deste trabalho. Ambas as jornalistas que atuam no Sindicato há sete e 

cinco anos também forneceram informações. Dados técnicos foram conferidos com 

o diagramador, que trabalha na entidade desde 2001.  

 

3.2 – CARACTERIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO IMPRESSA DOS 

SINDICATOS EM ESTUDO 

 

Nesse tópico, apresenta-se o perfil gráfico editorial dos periódicos impressos dos 

dois sindicatos selecionados, ambos considerados o principal veículo de 

comunicação de cada uma das entidades. Além disso, é feito um descritivo histórico 

das duas entidades sindicais para que se entenda sua posição político ideológica na 

sociedade. 

 

3.2.1 – Caracterização do Boletim Resistência, jornal do Sindicato dos 

Trabalhadores nas Indústrias Petroquímicas do Estado do Paraná 

 

Há hora de somar 
e hora de dividir. 

Há tempo de esperar  
e tempo de decidir 

 Tempos de resistir. 
 Tempos de explodir. 

 Tempos de criar asas, romper as cascas 
porque é tempo de partir. 

Mauro Iasi - Dissidência ou arte de dissidiar 
 

3.2.1.1 – Histórico do Sindiquímica-PR 
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Em 1976, em Araucária, município da Região Metropolitana de Curitiba, é criada 

a Petrobrás Fertilizantes (Petrofértil), que dá início a formação do polo petroquímico 

desse município. Em seguida, inicia-se a construção da Fábrica de Fertilizantes 

Nitrogenados do Paraná – Fafen/PR, unidade da Refinaria Presidente Getúlio Vargar 

(Repar), que deu origem por meio de um de seus blocos a Ultrafértil e atualmente 

pertence ao grupo Vale Fertilizantes. Inicialmente, a empresa – produtora de 

nitrogenados e fosfatados e ligada a Petrobrás - era estatal e os trabalhadores eram 

empregados via concurso público. 

No início da década de 1990, os petroquímicos de Araucária se empenhavam na 

luta contra as privatizações das empresas do setor, processo que fez parte do 

“pacotão neoliberal” do governo federal. Em 1993, a empresa é privatizada apesar 

da resistência dos trabalhadores. 

Na década anterior, em maio de 1984, foi realizada uma Assembleia com a 

presença de 180 trabalhadores, que aprovam, por unanimidade, a fundação da 

Associação Profissional dos Trabalhadores nas Indústrias Petroquímicas do 

Município de Araucária, de caráter pré-sindical, bem como o estatuto e a primeira 

diretoria da entidade. Segundo entrevista com um dirigente sindical, a Associação foi 

criada em função das péssimas condições de trabalho, baixos salários e falta de 

promoções. 

Já em dezembro do mesmo ano foi realizada uma Assembleia, que reuniu 221 

trabalhadores, e deliberou pela criação do Sindicato dos Trabalhadores nas 

Indústrias Petroquímicas do Paraná. 

Em janeiro de 1986 foi promulgada a carta sindical para a entidade. Em maio do 

mesmo ano aconteceu a primeira eleição para a diretoria do Sindicato. Dos 469 

associados, 431 votaram, sendo que a Chapa 1 recebeu 123 votos e a Chapa 2 

(oposição) recebeu 300 votos. O grupo que está atualmente na diretoria do Sindicato 

é originário da chapa de oposição, eleita em 1986, que atua de acordo com a linha 

política da Central Única dos Trabalhadores, criada em 1983, a partir da mobilização 

dos trabalhadores. 

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Petroquímicas do Estado do 

Paraná representa os trabalhadores de uma única fábrica, a atual Vale Fertilizantes, 

localizada na Região Metropolitana de Curitiba. 
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Hoje, a Vale Fertilizantes possui 465 trabalhadores em seu quadro de 

funcionários. A base de trabalhadores associados ao Sindiquímica-PRé de cerca de 

quatrocentos. 

A diretoria do Sindicato é composta por 22 diretores, divididos em seis 

secretarias e duas comissões. Dois diretores são liberados para atuarem 

exclusivamente no Sindicato. 

 

3.2.1.2 – Estrutura de comunicação e periódico 

 

Não há um profissional de comunicação atuando no principal veículo do Sindicato 

dos Trabalhadores nas Indústrias Petroquímicas do Estado do Paraná. Não há nem 

jornalista, nem diagramador. Seu principal veículo de comunicação com os 

trabalhadores da base da categoria, o Boletim Resistência, é produzido 

exclusivamente pela diretoria do Sindicato e, principalmente, pelos diretores 

liberados pela fábrica durante a gestão. 

Nunca houve um profissional de comunicação no quadro de funcionários da 

entidade. Aliás, não há trabalhadores na entidade: o atendimento aos trabalhadores 

da fábrica, relação com o departamento jurídico, com a empresa e demais atividades 

são realizadas pelos diretores sindicais. 

Segundo os dirigentes sindicais, um dos principais motivos por não contratarem 

um jornalista é a falta de recursos financeiros, já que a arrecadação do Sindicato 

não é alta. Mas eles apontam um outro fator: consideram que a linguagem 

empregada pelos próprios diretores no Boletim é mais compreensível para o 

trabalhador do que aquela que um jornalista ou profissional de comunicação 

produziria. Segundo os diretores, não há a preocupação em produzir textos 

elaborados ou praticar a gramática correta. Eles afirmam que procuram escrever 

como o trabalhador fala no dia a dia, para que exista identidade e compreensão do 

material elaborado. 

Para eles, a própria formação do diretor sindical, a qualificação que a atuação 

proporciona, precisa ser mediada, para que o trabalhador de base continue 

entendendo o Boletim. 
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No início dos anos 2000, a empresa contratou uma consultoria para verificar o 

nível de leitura dos trabalhadores e a pesquisa evidenciou que o veículo de maior 

credibilidade dentro da fábrica era o Boletim Resistência. 

Ainda sem o nome de Resistência, a primeira edição do Boletim data de 27 de 

dezembro de 1985. Entretanto, o nome de Boletim Resistência é utilizado apenas 

em novembro de 1986 por um dos diretores do Sindicato. No mesmo período, a 

entidade também promoveu um concurso interno para a escolha do logotipo. 

De acordo com o depoimento de um dos diretores, o Boletim foi a primeira forma 

de unificar toda a categoria, em busca de melhores condições de trabalho. Além 

disso, o veículo é considerado a principal e melhor forma de comunicação com os 

petroquímicos. 

O Boletim Resistência não tem periodicidade fixa, uma das pré-condições para 

um veículo ser considerado jornalístico, e sempre foi publicado de acordo com a 

demanda diagnosticada pelos dirigentes sindicais: quando há necessidade de 

esclarecimento sobre algum assunto, debater alguma situação que ocorra na 

fábrica, discutir a campanha salarial e a mobilização dos trabalhadores. Há 

demandas internas, em relação à fábrica; e demandas externas, em relação a 

conjuntura nacional, como foi o caso da criação da Constituição de 1988, que o 

Boletim Resistência abordou em suas páginas. 

Há períodos em que os diretores acreditam que não existe necessidade de 

publicação do impresso e outros em que a produção ocorre de forma mais intensa, 

com dois boletins sendo produzidos por semana. 

A produção do Boletim é feita por dois ou três dirigentes sindicais. Muitas vezes o 

próprio trabalhador relata ou escreve a situação ocorrida na fábrica e os diretores 

redigem um texto para o Boletim, após a checagem dos fatos. As matérias não são 

assinadas para evitar perseguições por parte da empresa. 

De acordo com o depoimento dos diretores sindicais, alguns cuidados são 

tomados durante a produção do jornal, um exemplo: o veículo não é utilizado para 

fazer ataques pessoais, ou seja, os textos são sempre sobre a empresa e as 

políticas da mesma com relação às condições e questões de trabalho. 

Outra questão levantada pelos dirigentes é que há um esforço para conferir os 

dados, checar informações, antes de publicar o Boletim. Segundo eles, é uma forma 

de precaução contra a empresa e uma maneira de evitar injustiças contra alguns 
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trabalhadores. Outro detalhe: alguns trabalhadores da base do Sindicato também 

fazem o trabalho de conferir uma informação, principalmente, por estarem dentro da 

fábrica, ao contrário dos diretores liberados. 

O tempo de produção das matérias é variado, principalmente pela falta de 

estrutura, já que são apenas dois dirigentes responsáveis por todas as atividades do 

Sindicato. 

O Boletim Resistência possui três formatos: o A4, frente e verso; o A3, com 

quatro páginas; e o A5, com apenas meia página, para convocatórias de 

assembleias ou chamadas para mobilizações. O papel é sulfite branco comum. 

O Boletim Resistência não possui recursos de diagramação, o que é apontado 

como falha e algo a ser melhorado pelos dirigentes sindicais, os recursos de 

descanso visual utilizado nas produções é restrito, como a inclusão de algumas 

imagens ou charges. Os títulos são usados em fonte de tamanho maior e de forma 

centralizada. Em raras ocasiões são utilizados boxes ou gravatas. 

A matéria de capa, que é a principal do Boletim, geralmente está relacionada a 

algo próximo do cotidiano do trabalhador, como problemas enfrentados na fábrica, 

acidentes de trabalho, pautas econômicas, como benefícios, horas extras. As 

demais páginas variam e apresentam artigos de outros jornais, textos de análise de 

conjuntura, colunas etc. 

A produção e impressão do Boletim é feita na própria sede do Sindicato. O 

dirigente sindical leva o material até a fábrica e lá os boletins são repassados para 

os demais diretores que ficam responsáveis por distribuir o material para os 

trabalhadores de seu respectivo setor. No setor administrativo da empresa o Boletim 

é distribuído no horário do almoço.  

Os diretores acreditam que esse método é mais eficaz, porque possibilita um 

contato mais próximo com o trabalhador e propicia uma discussão sobre os 

assuntos abordados no impresso. Além disso, os diretores acreditam que é 

fundamental que o diretor do setor faça essa distribuição, porque cria uma relação 

de referência com os trabalhadores que estão mais próximos a ele, ocasião que 

serve para tirar dúvidas, relatar mais situações de precarização do trabalho ou 

conversar a respeitos dos temas expostos. 

De acordo com os dirigentes, se os boletins fossem colocados em escaninhos ou 

em locais específicos da fábrica, a empresa recolheria o material e muitos 
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trabalhadores também não teriam a iniciativa de pegar o impresso, por insegurança 

em relação a represálias ou pela própria rotina intensa dentro da fábrica, além do 

desinteresse que demonstram por lerem jornais. 

Os diretores confirmam que já experimentaram apenas deixar os jornais nos 

espaços da fábrica e afirmam que não há o mesmo efeito de agitação e 

conscientização da categoria que ocorrem com a distribuição pessoal. 

Em casos excepcionais, quando o assunto requer uma maior mobilização, os 

jornais são distribuídos pelos dirigentes sindicais na porta da fábrica ou dentro dos 

ônibus que fazem o transporte dos trabalhadores das residências ao local de 

trabalho. 

 

3.2.2 – Caracterização do Folha de Metal, jornal do Sindicato dos Metalúrgicos 

de Campinas e Região 

Partir partidos, 
parir futuros, 

partilhar amanheceres 
há tanto tempo esquecidos. 

 Lá no passado tinhamos um futuro 
lá no futuro temos tem um presente 

pronto para nascer 
só esperando você se decidir. 

 Porque são tempos de decidir, 
dissidiar, dissuadir, 

tempos de dizer 
que não são tempos de esperar 

 Tempos de dizer: 
não mais em nosso nome! 

Mauro Iasi - Dissidência ou arte de dissidiar 
 

3.2.2.1 – Histórico do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região 

 

O Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região foi criado a partir da 

Associação dos Metalúrgicos, fundada em 1947. A carta sindical junto ao Estado e 

seus órgãos institucionais foi assinada em 1948, transformando a Associação em 

Sindicato.   

Dois dias após o Golpe Militar, o Sindicato foi fechado e reaberto com um 

interventor, que permaneceu por um longo período na entidade. Já no ano de 1978, 

as greves ressurgem, devido a manutenção da organização dos trabalhadores, 
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mesmo que de forma clandestina. Como na maioria dos casos, em Campinas não foi 

diferente, e as mobilizações eram dirigidas pelas oposições sindicais.  

A Oposição Sindical dos metalúrgicos de Campinas dirigiu as greves de 1979 e 

1980, que reivindicavam melhores salários e condições de trabalho. A entidade 

também participava das lutas pela anistia e de manifestações contra a ditadura. 

A Oposição Sindical participou intensamente das atividades que deram início a 

criação do Partido dos Trabalhadores, em 1981, e da Central Única dos 

Trabalhadores, em 1983. Entretanto, em 1997, no 9º Congresso da categoria dos 

metalúrgicos de Campinas, os trabalhadores deliberaram pela desfiliação da CUT, 

por acreditar que a entidade havia rompido com seus princípios fundadores em 

relação a independência política frente ao Estado e ao empresariado. Além disso, 

durante o 9º Congresso, a categoria votou pela construção da Intersindical como 

instrumento de luta dos trabalhadores. 

Antes, em 1984, quando a Oposição Sindical venceu as eleições para a diretoria 

do Sindicato, todas as decisões referentes a organização do Sindicato e atividades a 

serem realizadas passaram a ser definidas em assembleias e congressos, prática 

que permanece até hoje. Outro diferencial é que a composição da chapa que disputa 

a eleição para a diretoria do Sindicato é definida por meio de convenções, que 

reúnem cerca de três mil trabalhadores. 

O Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região representa os metalúrgicos 

dos municípios paulistas de Campinas, Indaiatuba, Valinhos, Americana, Nova 

Odessa, Hortolândia, Monte Mor, Sumaré e Paulínia. A base é composta de 4.600 

empresas, entre elas montadoras, fábricas de autopeças, de máquinas e de 

eletroeletrônicos e fundições.  

Ao todo, são cerca de 60 mil trabalhadores na base da categoria, incluindo 

também os funcionários das empresas terceirizadas. 

A diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região é composta por 

40 trabalhadores, dos quais cerca de dez são permanentemente liberados da fábrica 

onde trabalham.  

 

3.2.2.2 – Estrutura de comunicação e periódico 

 



49 
 

O departamento de comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e 

Região é composto por duas jornalistas e dois diagramadores. A jornada de trabalho 

dos profissionais de comunicação é de 6 horas diárias. 

O principal veículo da entidade é o Folha de Metal, com periodicidade quinzenal. 

Entretanto, em momentos de grande mobilização, como nas campanhas salariais, 

por exemplo, essa periodicidade é aumentada, podendo ser semanal. 

Não há uma data precisa de criação do Folha de Metal, os entrevistados 

acreditam que a primeira edição do veículo de comunicação do Sindicato tenha sido 

publicada próximo a data de fundação da entidade, em 1947. 

O Folha de Metal é um jornal de quatro páginas, colorido e em formato tablóide. 

O veículo também apresenta inúmeros recursos jornalísticos como chapéu, olho, 

legenda, título, intertítulo, coluna, box, linha fina, charge e foto. O projeto gráfico foi 

elaborado pela equipe de comunicação e aprovado pela diretoria do Sindicato. 

De acordo com a demanda dos trabalhadores de uma determinada fábrica, se 

ocorreu um acidente de trabalho ou se metalúrgicos sofreram assédio na fábrica, por 

exemplo, ocorre também a produção de boletins informativos específicos para essas 

fábricas. Esses boletins extras são impressos em formato ofício, frente e verso. 

Há também a produção de materiais especiais como revistas, vídeos, cartilhas, 

cartazes, adesivos, folderes, faixas, que não possuem periodicidade e são 

produzidos de acordo com a necessidade levantada pelos diretores sindicais. 

A pauta do Folha de Metal e dos demais materiais publicados pela entidade é 

definida em reunião da coordenação pela diretoria do Sindicato. As reuniões são 

semanais. E as informações são repassadas para as jornalistas. 

A tiragem do Folha de Metal é de 35 mil exemplares. 

As jornalistas da entidade produzem o material de acordo com o que foi 

deliberado durante a reunião da diretoria do Sindicato. Outra forma de levantamento 

de pauta para o Folha de Metal é a ferramenta “Fale Conosco”, que existe no site da 

entidade. Mesmo que o veículo virtual da entidade não seja objeto de estudo desse 

trabalho é importante ressaltar que essa ferramenta é um dos meios pelo qual o 

trabalhador relata os problemas enfrentados na fábrica, que se torna fonte para as 

jornalistas produzirem notícias. 
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Esse levantamento é levado pelas profissionais de comunicação até o diretor 

sindical responsável pela fábrica em questão, que vai avaliar se a matéria deve ser 

produzida ou não. 

Nas edições do Folha de Metal não há entrevistas. O discurso é baseado 

intencionalmente nas falas dos diretores sindicais, relatos anônimos de 

trabalhadores, coberturas de assembleias e demais eventos. Segundo o dirigente 

sindical entrevistado, isso ocorre porque o veículo transmite a política de toda a 

entidade e não apenas de um dirigente sindical. Já em relação aos trabalhadores e 

responsáveis pelas denúncias nos locais de trabalho, o motivo para sua não citação 

se deve a garantia de segurança desses metalúrgicos, já que caso sejam 

descobertos como “denunciantes” ou “críticos” de determinada situação, podem 

sofrer assédio moral, demissões e represálias. 

O material produzido pelas jornalistas é inteiramente revisado pela diretoria do 

Sindicato e, principalmente, pelo Diretor de Imprensa. Segundo o Diretor de 

Imprensa do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região, não há correção de 

questões técnicas comuns ao texto jornalístico, mas sim alterações de cunho político 

em relação à condução de algumas pautas tratadas no jornal. De acordo com a 

jornalista entrevistada, que atua no Sindicato há cinco anos, as correções são de 

ordem política, porém, devido a essas alterações, as técnicas jornalísticas também 

se modificam, como o tamanho dos textos, a pontuação, a ordem de apresentação 

dos elementos do texto jornalístico. 

O editorial é produzido pela diretoria do Sindicato e não pelas profissionais de 

comunicação, por ser um texto de cunho mais político e opinativo, apesar das 

demais matérias também conterem as opiniões da entidade em relação ao assunto 

tratado. 

Ainda de acordo com o depoimento dos principais sujeitos envolvidos na 

produção do veículo, cada material cumpre um propósito distinto. O Folha de Metal 

aborda mais questões cotidianas, relacionadas a pautas salariais, econômicas e 

políticas e é dirigido para a massa de trabalhadores. Já materiais mais elaborados, 

como revistas que tratam da conjuntura política atual de forma mais aprofundada, 

são destinadas a outro público, os trabalhadores que estão a frente de suas fábricas 

e são vistos como referência pelos outros trabalhadores, estudantes e até mesmo 

pesquisadores. 
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A distribuição do Folha de Metal é feita pelos diretores sindicais nas portas das 

fábricas. Não há envio por correio, prática bastante frequente no meio sindical, e, de 

acordo com a leitura da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e 

Região, pouco efetiva. A entidade acredita que essa distribuição direta, o diálogo 

com o trabalhador no momento da entrega do informativo, os comentários sobre os 

assuntos presentes no texto contribuem para que exista um interesse de leitura por 

parte dos trabalhadores, algo que não ocorreria caso o jornal fosse distribuído via 

correio. 

Outro fator importante de se ressaltar é que os profissionais da comunicação do 

Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região não fazem, necessariamente, 

parte da corrente sindical majoritária do Sindicato, que no caso é a Alternativa 

Sindical Socialista. Isso não é comum nos setores sindicais brasileiros: a maioria das 

centrais e correntes sindicais opta pela contratação de um profissional de 

comunicação que esteja ligado politicamente à organização, como é o caso do 

Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, ligado ao Partido 

Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) e muitos outros. 

De acordo com o Diretor de Imprensa, essa escolha foi feita pela diretoria da 

entidade com o objetivo de manter a autonomia do Sindicato frente às organizações. 
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4 – ANÁLISE DAS CAPAS DOS INFORMATIVOS SINDICAIS 

É tempo de rebeldia. 
 São tempos de rebelião. 
 É tempo de dissidência. 
já é tempo dos corações 

pularem fora do peito 
em passeata, em multidão 

porque é tempo de dissidência 
é tempo de revolução. 

Mauro Iasi - Dissidência ou arte de dissidiar 
 

Esse trabalho tem como ponto central a realização de uma análise de conteúdo 

dos jornais sindicais que são objetos de estudo, o Boletim Resistência e o Folha de 

Metal, do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Petroquímicas no Estado do 

Paraná e do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região, respectivamente.  

O objetivo é analisar se os jornais tratam os assuntos de maneira direta e fácil de 

ser compreendida pelo trabalhador do setor produtivo. Para que um texto publicado 

em um jornal sindical seja compreendido, de acordo com a bibliografia analisada nos 

primeiros capítulos desse trabalho, são necessários, entre outros elementos, frases 

curtas e em ordem direta, palavras de fácil entendimento e títulos chamativos. 

Para delimitar o corpus da análise foram escolhidos a capa do Boletim 

Resistência que, geralmente, apresenta um título e um texto, podendo ocorrer uma 

nota mais curta ao final da página sobre um assunto relacionado com a matéria 

principal acima. Do Folha de Metal foram selecionados o editorial, que se encontra 

na coluna esquerda da capa, o título principal e a primeira nota da página que, 

geralmente, remete a matéria principal do jornal. 

(...) se os documentos-fonte susceptíveis de permitir o estudo do problema 
foram produzidos independentemente da pesquisa, o analista procede 
habitualmente a uma escolha, e dentro do tipo de documentos escolhidos 
terá ainda muitas vezes que proceder a alguma seleção, com base em 
critérios que explicitará. Estes critérios podem ser de ordem qualitativa ou 
quantitativa. (Vala, p. 109). 
 

Como foi explicado na caracterização dos veículos, a matéria principal do Boletim 

Resistência é a matéria de capa e por isso constituirá o corpus a ser analisado 

nesse trabalho. Já em relação ao Folha de Metal, o editorial foi escolhido por ser 

produzido pela diretoria do Sindicato e a primeira chamada da capa constituirá o 

corpus da análise por ser a chamada para à matéria principal e por ser produzida 

pelo profissional de comunicação. Os títulos também foram selecionados porque os 

entrevistados de ambos sindicatos sinalizaram que o título é elemento fundamental 
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para chamar a atenção do público leitor e cumprir o papel de agitação, então 

precisando, portanto, ser direto e atrativo.  

O período de análise escolhido foi o das Campanhas Salariais 2010/2011 dos 

sindicatos abordados neste trabalho que, no caso do Sindicato dos Trabalhadores 

nas Indústrias Petroquímicas do Estado do Paraná, compreendeu o período de 29 

de setembro de 2010 a 25 de abril de 2011, cerca de sete meses, e, no caso do 

Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região, compreendeu o período de julho 

de 2010 a dezembro de 2010, cerca de seis meses. 

De acordo com as entrevistas concedidas pelos produtores de ambos os jornais, 

o período de Campanha Salarial é o período de maior mobilização dos 

trabalhadores, quando há a necessidade de uma comunicação mais intensa. 

 

Se você pegar os materiais de sindicato de um modo geral, se você roda 

cinquenta mil jornais por semana, parte desses jornais não são lidos. Agora 

num momento de campanha salarial, onde você vai garantir direitos numa 

convenção coletiva, vai garantir salários, aí é muito fácil, o cara está 

interessado, e normalmente ele lê aquela parte que interessa para ele e 

outras não. (...) Na Campanha Salarial tem um espírito maior de 

mobilização dos trabalhadores. Agora durante o período do ano todo a 

gente sempre tá fazendo atividade. Por exemplo, greves, a gente tem 

durante todo o período do ano, em menor grau, quantidade inexpressiva  

em relação ao período de campanha salarial. (Trecho transcrito da 

entrevista concedida pelo diretor de imprensa do Sindicato dos Metalúrgicos 

de Campinas e Região no dia 4 de novembro de 2011) 

 

Os Boletins Resistência analisados foram os números 1.022, 1.024, 1.027, 1.028, 

1.033, 1.037 e 1.041, do período acima assinalado, um total de sete edições. 

Os Folha de Metal analisados foram os números 225, 226, 227, 228, 229, 230 e 

231, com um total também de sete edições. 

Foram analisadas as categorias jornalísticas e textuais listadas abaixo: 

a) Textos que abordam a campanha salarial – que tratem do tema diretamente, 

especulem sobre as negociações salariais daquele ano e que o texto traga 

utilize o termo em seu corpo. 

b) Títulos “atrativos”, construídos e que apresentem uma elaboração, com 

caráter “agitativo”, que incitem a mobilização do trabalhador, que o chame 
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para alguma atividade. Como, por exemplo, o título “Vem aí, o 10º Congresso 

dos metalúrgicos” 

c) Frases longas. De acordo com Giannotti (1999), são consideradas frases 

longas as que possuem acima de 40 palavras. 

d) Frases curtas, com menos de 40 palavras, e de ordem direta. 

e) Palavras que possivelmente não são habituais no discurso oral cotidiano do 

público alvo. Como, por exemplo, as palavras: “posteriormente”. “requerida”, 

“anuência”. 

 

Esta pesquisa não aplicou um questionário para o público leitor, portanto, não 

tem pretensão de saber quais são os termos de difícil compreensão para o 

trabalhador. Trata-se apenas de um pressuposto de palavras que não devem ser 

próximas do cotidiano do trabalhador do setor produtivo. 

 

4.1 – ANÁLISE DOS BOLETINS DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 

INDÚSTRIAS PETROQUÍMICAS DO ESTADO DO PARANÁ DE ACORDO COM 

CATEGORIAS DEFINIDAS 

 

4.1.1 – Capa da edição nº 1.022 

 

Matéria principal 

A) Título: “Campanha Salarial 2010/2011” 

O título é explícito, não houve uma formulação, construção de um título 

jornalístico que frequentemente requer um verbo e mais informações, sintetizando o 

ponto principal do texto. Trata-se do assunto que será tratado no texto. O título 

recebe pouco destaque, apenas diferenciando-se por uma fonte um pouco maior e 

em negrito, além de estar localizado de forma centralizada. 

B) Texto 

A matéria é composta por quatro parágrafos com mais de quatro linhas, não há 

diagramação, aparentando ser uma leitura bastante cansativa para o trabalhador do 

setor produtivo. O texto é claro e direto, escrito inteiramente na primeira pessoa do 

plural, o que estabelece uma identidade com o público alvo. Entretanto, a matéria é 

pouco atrativa visualmente. 
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Mas uma coisa que eu acho que faz diferença é a diagramação. Uma 
matéria dessa é um tijolo pro cara ler. A gente tem vários públicos lá dentro. 
Mas, por exemplo, se a gente pegar a manutenção a maioria não lê 
matérias muito compridas. Já a operação lê tudo. O pessoal tem dificuldade, 
é pelo sistema educacional nosso e um monte de problemas, e isso aqui é 
algo pesado pra ler. O cara que está fazendo uma universidade lê isso 
daqui ou o cara que gosta de ler, lê isso aqui. Só que a diagramação faz 
diferença. Você vê os outros jornais que tem a diagramação boa, fica 
menor, fica uma coisa mais enxuta. Pelo menos é o que eu vejo por lá, as 
matérias mais curtas são lidas e as mais longas o pessoal tem mais 
dificuldade (...) (Trecho da entrevista concedida pelo diretor do 
Sindiquímica-PR, no dia 3 de novembro) 

 

Na capa dessa edição há mais uma nota que ocupa um terço da página que não 

será analisada. 

Quanto às frases: 

Apenas uma única frase ultrapassa a quantidade de 30 palavras. As demais 

ficam entre 10 e 25 palavras. Há, até mesmo, uma frase com três palavras.  

Quanto às palavras: 

Algumas palavras utilizadas não são pertencentes ao cotidiano do trabalhador 

como “indicadores”, “hierárquico”, “imprescindível”.  

 

4.1.2 – Capa da edição nº 1024 

   

Matéria principal 

A) Título: “Negociações salariais 2010/2011” 

O título recebe pouco destaque, apenas por uma fonte um pouco maior e em 

negrito, além de estar localizado de forma centralizada. Da mesma forma que na 

edição analisada anteriormente, o título é exatamente o tema do texto que virá a 

seguir, não foi construído e nem houve uma elaboração jornalística em torno deste 

elemento. 

B) Texto 

A matéria ocupa quase a totalidade da página, há apenas uma charge reduzida 

ao final do texto. São sete parágrafos ao todo e uma pequena lista com a proposta 

da empresa para o Acordo Coletivo de Trabalho daquele ano. 

Quanto às frases: 

Há uma frase com 48 palavras, as demais ficam entre 20 e 30 palavras. 

Quanto às palavras: 
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O que parece relevante neste texto é a presença de várias palavras e termos que 

não fazem parte do cotidiano do trabalhador e, provavelmente, devem ser mais 

difíceis de serem entendidas pelo público alvo. Entre os exemplos estão: 

“progressão”, “ascensão”, “descontentamento”, “salários politicamente achatados”, 

“ferramenta de cooptação” e “desarticulação”. De acordo com Giannotti, esses 

termos são vícios de dirigentes sindicais e jornalistas que atuam há muito tempo 

com comunicação sindical e devem ser evitados porque não fazem parte do 

universo mais próximo do trabalhador. 

 

4.1.3 – Capa da edição nº 1.027 

 

Matéria principal 

A)Título: “O tamanho da luta é que define o tamanho das conquistas” 

Percebe-se um título mais elaborado, convoca o trabalhador para algo que será 

realizado, mesmo que não seja uma atividade concreta, é agitativo e possui um 

caráter de mobilização.  

As fontes do título são destacadas e estão em negrito. 

Ao final da página há uma chamada que diz “SEJA CONSCIENTE. CASA CHEIA 

NA ASSEMBLÉIA”, com caráter convocatório aos trabalhadores e linguagem 

simples. Abaixo da chamada há uma charge que mostra um cardume de peixes 

pequenos que formam um grande animal engolindo um peixe menor. 

B) Texto 

O texto é composto por três grandes parágrafos com, no mínimo, sete linhas e, 

no máximo, 11. Essas características evidenciam um texto pesado e sem descanso 

visual ou quebras de leitura.  

Quanto às frases: 

No meio do texto há uma frase com 80 palavras, o dobro do que é sugerido por 

Giannotti. Trata-se uma frase muito comprida, há facilidade de perder a atenção ao 

longo da leitura.  

“Dessa forma, alguns torcem o nariz quando o sindicato ataca o 
individualismo e cobra uma atitude de participação e envolvimento nas 
mobilizações, porém, foi através dessas mobilizações que mantivemos as 
interinidades, o quadro mínimo, as novas contratações, os concursos para 
as vagas que se abrem o aumento salarial dos técnicos de planejamento, a 
meia remuneração da parada geral para todos, as 05 remunerações de PLR 
e agora a inclusão de mais um micro ônibus para melhorar o transporte do 
turno.” (Frase com 80 palavras) 
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Das demais frases, apenas uma ultrapassa 30 palavras, o restante fica entre 15 e 

25, em sua maioria. Não há utilização de palavras de difícil compreensão. 

Quanto às palavras: 

A palavra “interinidade” é utilizada ao longo do texto, entretanto, por se tratar de 

um benefício dentro da categoria, é um termo conhecido dos trabalhadores. 

 

4.1.4 – Capa da edição nº 1.028 

  

Matéria principal 

A) Título: “DECISÃO DE ASSEMBLEIA:” 

Não há elaboração de título jornalístico, trata-se apenas de um repasse em 

destaque. 

B) Texto 

Diferentemente das edições analisadas anteriormente, não há um texto logo em 

seguida, há uma frase explicativa e dois itens listados. 

Há mais uma frase explicativa e uma espécie de chamada que também cumpre o 

papel de título do texto que virá a seguir. “PASSEATA CONTRA O ASSÉDIO 

MORAL QUARTA FEIRA (22/10) NA PORTA DA FÁBRICA”. O título está 

centralizado na página e possui uma fonte destacada das demais, além de estar em 

negrito. 

A seguir há uma listagem com os itens contra os quais os trabalhadores estão 

protestando. Abaixo desta listagem há o texto da capa, com três parágrafos. 

A matéria não aborda de maneira direta a Campanha Salarial, apesar de o tema 

estar relacionado ao período de campanha e mobilização. 

Quanto às frases: 

Apesar de este texto ser menor do que os analisados anteriormente, foram 

encontradas duas frases com mais de 30 palavras. As demais têm, no máximo, 23 

palavras. 

Quanto às palavras: 

Não há palavras de difícil compreensão, entretanto, o significado do termo 

“assédio moral” provavelmente não é do conhecimento de todos. 

 

4.1.5 – Capa da edição nº 1.033 
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Matéria principal 

A) Título: “VALE FERTILIZANTES: O LUCRO ACIMA DA SEGURANÇA” 

O título é claro e direto, remete a empresa e a uma situação vivida pelos 

trabalhadores. 

Abaixo do título há uma gravata, recurso jornalístico que, quando bem 

empregado, complementa o título e fornece as primeiras informações do texto que 

virá a seguir. “Prioridade em cumprir orçamento e a falta de investimento leva 

trabalhador à UTI”. 

B) Texto 

O texto compreende a página inteira e é composto por seis parágrafos. A leitura 

do texto exige bastante atenção, são utilizados alguns códigos relacionados a 

empresa, que são do conhecimento do público leitor, mas que precisam ser 

interpretados. 

Não há recursos como intertítulos, espaços ou charges. 

A matéria não aborda de maneira direta a Campanha Salarial, apesar de o tema 

estar relacionado ao período de campanha e mobilização. 

Quanto às frases: 

Neste texto, aparece uma sequência de frases longas, com 39, 41 e 51 palavras. 

A maioria das frases não está em ordem direta, o que pode não ficar claro para o 

leitor – com frequência são utilizados apostos e vírgulas para explicar algumas 

situações. 

Quanto às palavras: 

Há utilização de palavras da norma culta, não utilizadas no cotidiano do 

trabalhador, como “posteriormente”, “requerida”, “anuência”. 

 

4.1.6 – Capa da edição nº 1.037 

 

 Matéria principal 

A) Título: “COM A PALAVRA O GERENTE INDUSTRIAL” 

O título não está em ordem direta, mas, apresenta clareza e facilidade no 

entendimento. 

B) Texto 
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Esta edição possui duas matérias na capa, divididas por uma linha pontilhada. 

Como os produtores do Boletim informaram em entrevista, a matéria principal é a 

primeira matéria da capa, portanto, apenas essa será analisada. 

O texto principal ocupa pouco mais da metade da página e é composto por 

quatro parágrafos. 

A matéria não aborda de maneira direta a Campanha Salarial, apesar do tema 

estar relacionado ao período de campanha e mobilização. 

Quanto às frases: 

Há uma frase com 55 palavras, o que é bastante extenso.  

Entre elas, a do diretor Castellano, teve, na SRTE – Superintendência 
Regional do Trabalho e Emprego, como uma das justificativas o fato de que 
o sindicalista colocou as pessoas em risco devido o mesmo usar o local e o 
horário de trabalho para passar informações, pois estamos em uma 
empresa de Risco 3, informou o Gerente. (Frase com 55 palavras) 
 

Há também mais uma longa frase, com 67 palavras, que ocupa um parágrafo 

inteiro. 

Quanto às palavras: 

Utiliza palavras não habituais aos trabalhadores, como “negligência” e 

“improbidade”. 

 

4.1.7 – Capa da edição nº 1.041 

 

Matéria principal 

A) Título: “O RH e A CHANTAGEM DO BENEFÍCIO!” 

O título foi construído e remete ao que vai ser tratado no texto abaixo, não se 

tratando apenas do tema explícito da matéria. Há também uma gravata abaixo do 

título “Porque a empresa não apresentou o benefício durante os 05 meses de 

conflito das negociações salariais?”. O recurso complementa o título e acrescenta 

informações do que será abordado ao longo da matéria.  

B) Texto 

O texto da capa da edição nº 1.041 é o mais longo de todas as edições 

analisadas. Uma fonte menor do que as analisadas nas demais edições foi utilizada, 

com o objetivo de ficar apenas em uma página. A fonte reduzida e o tamanho do 

texto contribuem para que a leitura do texto seja mais cansativa e menos atrativa.  
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A matéria aborda diretamente as negociações salariais no período de campanha 

e do acordo coletivo de trabalho. 

O texto é composto por oito parágrafos e não há recursos como intertítulos ou 

charges, para dar um descanso visual. 

Quanto às frases: 

Há duas frases com 45 e 47 palavras. E três com mais de 30 palavras. As 

demais possuem entre 10 e 30 palavras.  

Quanto às palavras: 

Há a utilização de palavras de difícil compreensão, como “consonância”, 

“engendrado” e “adendo”. 

 

4.2 – ANÁLISE DOS JORNAIS DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE 

CAMPINAS E REGIÃO DE ACORDO COM CATEGORIAS DEFINIDAS 

 

4.2.1 - Capa da edição nº 225 

 

Chamada/Matéria principal 

A) Título: “Vem aí, 10º Congresso dos metalúrgicos” 

A fonte é bastante destacada tanto pelo tamanho utilizado quando por estar em 

negrito. Trata-se de uma clara convocatória ao público leitor. Há também uma 

chamada com fonte e cor diferenciadas abaixo do título, com a data do Congresso. 

B)Texto 

A primeira chamada da capa é composta por dois parágrafos e uma foto com 

legenda. 

A chamada não aborda a campanha salarial da categoria. 

Quanto às frases 

Das quatro frases presentes no texto, duas possuem mais de 30 palavras, o que, 

segundo os primeiros capítulos deste trabalho, podem gerar certo desgaste e causar 

desinteresse do público leitor. 

A última frase da chamada é “Organize-se e participe!”. Se caracteriza como uma 

frase curta, direta e clara. Cumpre uma função bem específica, de convocar o 

público leitor para uma atividade. 

Quanto às palavras 
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Algumas palavras são mais elaboradas e de entendimento não tão imediato, 

como “sistematicamente”. 

 

Editorial 

A) Título: “O Estado a serviço dos patrões e contra a classe trabalhadora” 

Trata-se de um título longo, sem caráter atrativo que incite a organização dos 

trabalhadores. Pessoas com pouca instrução não conseguem diferenciar o 

significado das palavras Estado e estado, o que pode causar um baixo nível de 

compreensão da frase, apesar de sua ideia essencial estar clara. 

B) Texto 

Recursos como a exclamação são usados duas vezes ao longo do texto, com 

claro papel agitativo. 

O editorial não aborda a campanha salarial, mas convoca os trabalhadores a 

lutarem por seus direitos. 

Quanto às frases: 

Das frases contidas no texto, apenas duas ultrapassam o número de 30 palavras, 

chegando a 34 e 36 palavras. A maioria das frases é constituída de 10 a 20 

palavras.  

Quanto às palavras: 

São usadas expressões como “rios de dinheiro” e “pagar o pato” a fim de tornar a 

linguagem mais compreensível.  

Também são utilizadas expressões como “fator previdenciário” e “bens de 

capital”, que não são explicadas no decorrer do texto.  

 

4.2.2 - Capa da edição nº 226 

 

Chamada/Matéria principal 

A) Título: “Sábado, dia 7 de agosto, tem passeata da Campanha Salarial” 

Apesar de longo, o título é bastante claro, mesmo apresentando um aposto. A 

fonte é grande e em negrito e remete diretamente a campanha salarial. 

Após o título há uma espécie de gravata, em fonte menor e em vermelho, que 

informa o local e o horário da atividade descrita no título. 

B)Texto: 
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A primeira chamada da capa é composta por dois parágrafos e uma foto com 

legenda.  

O texto trata da Campanha Salarial e principalmente da passeata exposta no 

título, no claro intuito de chamar os sindicalizados para o evento. 

Quanto às frases 

Apenas uma frase possui mais de 20 palavras, as demais tem entre 11 e 20 

palavras. 

Quanto às palavras 

Não há utilização de palavras que não habitem o cotidiano do trabalhador. 

 

Editorial 

A) Título: “Contra quem lucra e explora, nossa hora é agora!” 

Esse título tem caráter mobilizador e de agitação, é atrativo e direto. Abaixo do 

título há um recurso gráfico em um box vermelho com a frase: “17,45% de reajuste 

já”. 

B) Texto 

O tema do editorial desta edição é a campanha salarial. Há um resgate em 

relação as últimas ações da campanha salarial e um chamado para atos de rua 

como próximos passos da campanha. E um apanhado de como foi o mesmo período 

do ano anterior e como os metalúrgicos atuaram para obter conquistas. 

A estrutura do texto é simples e clara. 

Quanto às frases: 

Grande parte das frases possui entre 15 e 25 palavras e estão escritas em ordem 

direta.  

Uma das frases possui 49 palavras e ocupa o parágrafo inteiro. Não há pausa na 

leitura e até recursos como vírgulas são pouco utilizados.  

Ao final do editorial há uma frase em destaque, com fonte e cor diferente, que 

diz: “Por isso, companheiros, nossa hora é agora!”. Ela convoca o trabalhador para a 

mobilização de forma bem clara e simples, com uma linguagem que faz parte do 

cotidiano comum a categoria. 

Quanto às palavras: 

Entretanto, esse editorial não apresenta palavras estranhas ao cotidiano do 

público alvo. 
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4.2.3 - Capa da edição nº 227 

 

Chamada/Matéria principal 

A) Título: “Vamos organizar nossa luta!” 

Apresenta características atrativas e é um título direto. Há também uma gravata 

em fonte menor e em vermelho apontando que haverá uma assembleia sobre a 

Campanha Salarial. Na gravata também constam informações sobre a data, o 

horário e o local da assembleia. 

B)Texto: 

A matéria principal apresenta três parágrafos e um intertítulo. Para comprovar a 

necessidade da presença dos metalúrgicos na atividade, o texto apresenta inúmeros 

dados de produção, fabricação e crescimento econômico do setor, para depois 

chamar os trabalhadores para reivindicarem seus direitos. 

Quanto às frases 

Apenas uma frase apresenta mais de 30 palavras. As demais contem entre 8 e 

25 palavras. A última frase é exclamatória e é composta de apenas uma palavra. 

Convoca os trabalhadores a comparecerem a atividade. 

Quanto às palavras 

Apesar de utilizar muitos dados numéricos e porcentagens, o texto é claro e não 

possui palavras que sejam estranhas ao cotidiano do público alvo. 

 

A edição nº 227 não apresenta editorial, ela também não atende o padrão do 

Folha de Metal e é composta apenas de uma página em formato tablóide, frente e 

verso. De acordo com a declaração da jornalista da entidade, durante o período de 

Campanha Salarial, a periodicidade do Folha de Metal pode ser ampliada de 

quinzenal para semanal e pode ser publicada em outros formatos, como o do nº 227, 

são utilizados com frequência. 

Neste caso, foi analisada a matéria de maior destaque da capa do informativo. O 

texto possui título, gravata, foto, legenda e quatro colunas, da mesma forma que o 

jornal padrão. 

 

4.2.4 – Capa da edição nº 228 
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Chamada/Matéria principal 

A) Título: “Domingo, dia 12/09 tem Assembleia da Campanha Salarial” 

Nesta edição, diferente das analisadas anteriormente, não há a chamada abaixo 

do título. 

O título, que remete a campanha salarial, tem um erro de pontuação, não há 

vírgula após a data. A unidade cumpre o papel de convocar o público alvo para uma 

atividade promovida pelo sindicato. 

B)Texto 

A chamada principal é composta por um texto de um único parágrafo e uma foto 

com legenda. 

Apesar de ser claro e direto. O texto poderia estar separado em mais um 

parágrafo. 

O texto é finalizado com uma chamada ao público leitor a comparecerem a 

assembleia da qual trata o título. 

Quanto às frases: 

As frases são curtas, e tem em sua minoria, sete palavras, e em maioria, 18 

palavras.  

Quanto às palavras: 

Todas as palavras empregadas possivelmente fazem parte do cotidiano dos 

trabalhadores. 

 

Editorial 

A) Título: “Patrão é patrão em qualquer canto” 

O título é composto por palavras simples, usadas no cotidiano da categoria. 

B) Texto 

O texto do editorial desta edição faz uma análise da conjuntura internacional do 

período e traz as mobilizações que ocorrem em todo o mundo para a realidade dos 

trabalhadores de Campinas.  

Quanto às frases: 

As frases são densas e longas. Não há nenhuma frase com menos de 20 

palavras. A maioria fica entre 20 e 40 palavras. A análise encontrou um período com 

54 palavras. Trata-se de uma leitura exaustiva para o trabalhador do setor produtivo, 
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que passa mais de oito horas dentro da fábrica se considerarmos que ele teve pouco 

acesso à educação de qualidade.   

Ao final do texto há uma frase que afirma a importância da organização dos 

trabalhadores, embora a convocatória não seja tão explicita quanto as que 

verificamos nas edições anteriores. 

Quanto às palavras: 

Ao longo do texto são encontradas expressões típicas da linguagem falada, como 

“a pressão é gigantesca” e “o assédio moral corre solto”, o que cria uma identidade 

com o trabalhador. 

 

4.2.5 - Capa da edição nº 229 

 

Chamada/Matéria principal 

A) Título: “Trabalhadores aprovam acordo” 

Está em ordem direta e apresenta uma informação clara. A chamada, localizada 

abaixo do título em fonte menor e vermelha, é iniciada com letra minúscula e não é 

clara para o público comum. Entretanto, acredita-se que para o público leitor do 

informativo a frase é compreensível por tratar de algo que faz parte da realidade dos 

metalúrgicos de Campinas: “De 9% nos grupos 3, 9, 9-2 e Fundição; 10,5% na 

Honda e 10.5% + R$2.200,00 na Toyota. Na Mercedes, greve continua”. 

B)Texto 

A matéria principal é composta por um texto com seis parágrafos, um intertítulo e 

uma imagem com legenda que ocupa as duas colunas do meio. Nesse caso, a 

imagem contribui para um descanso visual, já que o texto é denso em termos de 

informação. 

O texto apresenta vários dados numéricos referentes aos aumentos aprovados 

em cada fábrica. Mas por serem trabalhadas de maneira separada e em ordem 

direta, o conteúdo é compreensível. 

Quanto às frases: 

As frases têm entre 12 e 27 palavras. 

Quanto às palavras 

Não há palavras que não fazem parte da realidade dos trabalhadores. 

 



66 
 

A edição nº 229 do Folha de Metal não apresenta editorial. Nesse caso, apenas o 

título e o texto da matéria principal foram analisados. 

 

4.2.6 - Capa da edição nº 230 

 

Chamada/Matéria principal 

A) Título: “Metalúrgicos mobilizados garantem conquistas” 

A fonte é destacada tanto pelo tamanho quanto por estar em negrito. Está em 

ordem direta e de fácil compreensão. O título já mostra que a categoria está no final 

da campanha salarial e que ela foi vitoriosa. Não há gravata abaixo do título. 

B)Texto 

A chamada é composta de um texto com dois parágrafos e uma imagem com 

legenda. O texto é curto. 

Quanto às frases: 

Apenas uma frase tem mais de 20 palavras. 

Quanto às palavras: 

Não utiliza palavras mais elaboradas e de difícil compreensão. 

 

Editorial 

A) Título: “Como a crise econômica, a Reforma da Previdência feita na 

Europa logo chegará ao Brasil” 

O título também remete a uma análise de conjuntura internacional, como ocorreu 

em uma das edições anteriores. Apesar de ser denso e não falar diretamente da 

realidade do trabalhador, o título pode ser compreendido facilmente. 

B) Texto 

O texto do editorial trata das reformas da previdência realizadas na Europa e a 

mobilização dos trabalhadores que foram às ruas contra a medida.  

Quanto às frases: 

A maioria das frases compreende entre 15 e 30 palavras e, apesar de Giannotti 

apontar que as frases passam a ser mais difíceis de serem compreendidas após 40 

palavras, o caráter do assunto abordado pelo editorial não é algo próximo do 

trabalhador e exige uma atenção maior durante a leitura. 



67 
 

Apenas na última frase é estabelecida alguma relação com o metalúrgico de 

Campinas, público alvo do informativo. De acordo com as entrevistas concedidas 

pelos dirigentes sindicais, são os assuntos e temas relacionados diretamente com os 

trabalhadores, que expõem a situação vivida por eles cotidianamente que mais são 

lidas. Levado isso em consideração, trata-se de um texto que teria menos impacto 

junto ao público leitor. 

Quanto às palavras: 

Não há palavras não habituais utilizadas no texto. 

 

4.2.7 - Capa da edição nº 231 

 

Chamada/Matéria principal 

A) Título: “Campanha Salarial 2010: Confira o acordo feito com as 

empresas de Estamparia” 

O título evidencia o fechamento do período de campanha salarial. A unidade 

remete ao fim da campanha e chama o leitor a conferir o acordo de um ramo 

específico. Apesar de longo, o título é claro e direto. 

B)Texto 

O texto possui título, nove parágrafos, um intertítulo e um box. Não há imagem 

nessa edição, o que a diferencia das analisadas anteriormente. 

Quanto às frases: 

A maioria das frases apresenta mais de 20 palavras. Duas frases contem mais de 

30 palavras. Entretanto, como o tema faz parte do cotidiano dos trabalhadores, que 

no ramo das estamparias são, em sua maioria, mulheres, o texto deve ter sido 

compreendido. 

Quanto às palavras: 

Palavras que não fazem parte do cotidiano dos trabalhadores não foram 

utilizadas. 

 

A edição mº 231 não apresenta editorial e foi impressa em uma página de papel 

tablóide, frente e verso, diferentemente do padrão de quatro páginas do jornal. 

Neste caso, foi analisada a matéria de maior destaque da capa do informativo.  
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4.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE ANÁLISE DOS INFORMATIVOS DO SINDICATO 

DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS PETROQUÍMICAS DO ESTADO DO 

PARANÁ 

 

A análise desse informativo revelou que mesmo que os produtores da notícia 

também componham a categoria para a qual escrevem, como é o caso, existe a 

possibilidade de não compreensão e entendimento do texto por parte do trabalhador. 

Um dos fatores que pode levar a esse fenômeno é o fato de que o dirigente sindical 

produtor da notícia não realiza mais as mesmas atividades que um trabalhador de 

base da categoria. A própria liberação, tarefas assumidas junto ao sindicato, cursos 

de formação política, qualificação profissional, atividade que realiza faz com que a 

forma de escrever também se altere. 

Quanto aos títulos, uma das unidades de análise desse trabalho, ao mesmo 

tempo em que se encontram títulos chamativos e atrativos, que chamam o 

trabalhador para uma atividade ou propõe uma reflexão acerca de um assunto, 

outros exprimem apenas o próprio tema e não há uma construção ou elaboração 

jornalística do recurso. Fica evidente que não há uma construção jornalística em 

torno do elemento. 

Os textos são bastante densos e longos, com mais de cinco parágrafos e mesmo 

quando publicados em um período em que o trabalhador está mais suscetível e 

interessado em se informar sobre as negociações salariais, ou seja, durante a 

campanha salarial, algumas informações podem não ser absorvidas ou nem sequer 

ser lidas. De acordo com as entrevistas realizadas, há um esforço em escrever de 

forma simples e direta. 

O trabalhador de hoje lê menos, tem o raciocínio um pouco diferente, por 
que lê menos, então, às vezes, a gente tem que ter um pouco mais de 
cuidado e escrever matérias um pouco mais curtas e mais objetivas. 
Escrever algo muito longo, com muita vírgula, muito parágrafo, dando uma 
de Saramago, ninguém vai entender. E ninguém vai aguentar pegar o 
Boletim e ler ele inteiro. (...) Se você conseguir usar hoje cada vez mais 
infográficos, cada vez mais charges, coisas que o cara consegue enxergar 
de forma simples, isso ajuda bastante, a gente usa muito pouco.  (Trecho da 
entrevista concedida por um dos diretores do Sindiquímica-PR no dia 3 de 
novembro).  

  

Entretanto, na maioria das situações analisadas, os textos são longos e 

apresentam mais de cinco parágrafos. 
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Em relação ao tamanho das frases, há incidência de frases longas, com mais de 

40 palavras, em mais da metade das edições analisadas.  

Ainda que a parte visual não tenha sido objeto de análise desse trabalho, foi 

possível verificar que a forma gráfica do Boletim tem bastante influência no que diz 

respeito ao caráter atrativo do informativo.  

A falta de diagramação jornalística e a exposição da matéria por meio de grandes 

blocos contínuos de texto podem ser elementos que reduzem o número de 

trabalhadores que lerão a matéria por completo, pois os textos ficam cansativos e 

pouco atraentes visualmente. 

Porém, de acordo com a avaliação dos dirigentes sindicais, o Boletim Resistência 

é lido pela maioria dos trabalhadores da fábrica. Para eles, isso ocorre pela 

identidade criada entre o veículo e os trabalhadores da base da categoria, 

principalmente pelo emprego de uma linguagem coloquial. 

Você vê os outros jornais que tem a diagramação boa, fica menor, fica uma 
coisa mais enxuta. Pelo menos é o que eu vejo por lá, as matérias mais 
curtas são lidas e as mais longas o pessoal tem mais dificuldade (...) Apesar 
da matéria estar chapada da parte da diagramação, não ser atrativa, mas a 
hora que o cara lê ele se identifica na matéria, porque você lê exatamente 
aquilo que está acontecendo lá dentro, por isso ele lê, talvez seja isso que 
prenda a atenção dele no Boletim. E está escrito de um jeito bem básico, 
bem simples. O trabalhador se reconhece na matéria. (Trecho da entrevista 
concedida por um dos diretores do Sindiquímica-PR no dia 3 de novembro). 
 

A utilização de linguagem coloquial tem potencial de criar identidade com o 

trabalhador.  Assim, o fato de não estar sempre em busca da normal culta e de 

utilizar uma linguagem coloquial cumpre um papel de buscar a linguagem oral como 

fator de identificação com os trabalhadores no Boletim Resistência o que parece, de 

acordo com os dirigentes sindicais entrevistados, ser uma decisão acertada. 

Se você uma matéria mais bem elaborada, no português ou nas ideias, 
ninguém gosta. Já vem dizer que ninguém entendeu. Então, de fato, a gente 
procura usar aquela linguagem do dia a dia, aquela linguagem do 
trabalhador mesmo. Então a gente nem se preocupa muito com o 
português, porque não é isso que faz a diferença. (Trecho da entrevista 
concedida por um dos diretores do Sindiquímica-PR no dia 3 de novembro). 
 

O sindicalês, descrito por Giannotti (1999) como a linguagem empregada por 

dirigentes sindicais e profissionais da área de comunicação sindical, pode ser 

encontrado nas linhas do Boletim Resistência com certa frequência. De acordo com 

um dos diretores do Sindiquímica-PR, que também usou o termo sindicalês durante 

a entrevista, trata-se de algo que tenta ser evitado, mas se tornou um vício de 
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linguagem entre os dirigentes e, dessa forma, acaba sendo refletido no informativo 

produzido para a categoria. 

A análise também verificou a incidência de palavras que possivelmente não 

fazem parte do cotidiano do trabalhador e podem causar estranhamento e não 

compreensão quando lidas. 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE ANÁLISE DOS INFORMATIVOS DO SINDICATO 

DOS METALÚRGICOS DE CAMPINAS E REGIÃO 

 

Os editoriais, produzidos pelos dirigentes sindicais, e as chamadas das matérias 

principais, produzidas pelas jornalistas, do periódico foram escolhidos com o objetivo 

de verificar diferenças entre os textos produzidos por diferentes sujeitos para um 

mesmo jornal. 

Os títulos das chamadas ou matérias principais são, em sua maioria, construídos 

de acordo com um padrão jornalístico. Não se trata apenas de resumir e enfatizar o 

tema que vai ser abordado na matéria, muitas vezes, tais títulos aparecem como 

uma convocação para que o trabalhador participe de alguma atividade promovida 

pelo sindicato, como assembleias e passeatas.  

Os textos das chamadas principais são, em sua maioria, curtos, com cerca de 

dois ou três parágrafos, tendo ocorrido dois casos onde o texto era mais longo em 

edições diferenciadas onde não havia editorial. 

Os títulos dos editoriais são longos e remetem a uma análise de cunho político 

feita ao longo do texto, ou seja, poucos foram os que continham um caráter de 

chamar o trabalhador para uma atividade. 

O editorial possui caráter mais aprofundado e trata-se de um texto mais longo, 

que pode não ser captado pela massa de trabalhadores metalúrgicos, público alvo 

do informativo. 

Tem que escrever de uma maneira que a pessoa entenda. Isso não significa 
que você tenha que usar palavra chula, tem que ter textos mais curtos. Daí 
se você acha que tem um assunto que tem que aprofundar, você tem que 
ter um outro tipo de material. Por exemplo, você fala da crise econômica o 
tempo todo, em matérias, notinhas, para aprofundar a questão da crise, tem 
que fazer uma revista, essa revista não é para 50 mil trabalhadores. (Trecho 
da entrevista concedida pelo diretor de imprensa do Metal Campinas no dia 
4 de novembro). 
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Quanto às frases, são poucas as vezes em que o número de 40 palavras por 

frase é ultrapassado, tanto nos textos editoriais quanto nos das chamadas ou 

matérias principais.  

Quanto às palavras, são poucas não habituais aos trabalhadores empregadas ao 

longo dos textos. E mesmo não apresentando uma linguagem coloquial, como a 

falada cotidianamente pelos trabalhadores, são utilizadas palavras de fácil 

compreensão e conhecidas do público alvo. 

Um elemento importante a ser ressaltado é que a maioria dos textos, tanto dos 

editoriais quanto das chamadas ou matérias principais, é concluída com uma frase 

que convoca o trabalhador para uma ação, incita a mobilização da categoria, e, 

muitas vezes, essa frase também é destacada pela diagramação. 

Um fator que facilita a leitura e faz com que o informativo seja bastante atrativo é 

a disposição do conteúdo na página, a diagramação, os recursos jornalísticos 

empregados, uso de boxes, caixas coloridas, fotos e imagens, gráficos etc. Esses 

elementos não fazem parte da análise desse trabalho, entretanto, é relevante 

ressaltar a aliança entre forma e conteúdo praticada pela comunicação do sindicato 

e o potencial que pode representar em termos de leitura por parte dos trabalhadores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise de conteúdo dos informativos sindicais e as entrevistas realizadas com 

os produtores dos veículos Folha de Metal, produzido por jornalistas e dirigentes 

sindicais, e Boletim Resistência, escrito unicamente pelos diretores do sindicato, 

revelou problemas e dificuldades semelhantes entre os dois veículos apesar do 

profissionalismo de um e da ausência de conhecimentos da técnica jornalística do 

outro, se for considerada apenas a visão do jornalismo ser uma atividade técnico-

social que deve ser praticada exclusivamente por jornalistas.  

Esse trabalho tinha como pressuposto a questão do jornalista, por escrever para 

uma categoria distinta da dele, teria maior dificuldade na produção de uma notícia 

fácil de ser compreendida, curta, direta e sem o uso de palavras que não fazem 

parte da realidade cotidiana do trabalhador. Entretanto, esse estudo verificou que 

ambos os sujeitos, profissionais da comunicação e dirigentes sindicais, cometem 

erros da mesma ordem e, até mesmo, há uma maior incidência de frases longas e 

palavras não habituais aos trabalhadores nos textos produzidos pelos próprios 

dirigentes sindicais. 

Os erros cometidos e os problemas enfrentados são de ordem parecida em 

ambos os casos. A comunicação dos dois sindicatos utiliza-se de frases 

consideradas longas e algumas palavras que não são comuns a realidade cotidiana 

dos trabalhadores do setor produtivo. O estudo evidenciou que no caso dos boletins 

produzidos exclusivamente pelos dirigentes sindicais esses erros ocorrem com uma 

maior frequência e são mais acentuados devido a falta de uma diagramação e, 

sendo assim, da presença de um profissional do ramo da comunicação. 

O tema campanha salarial é bastante recorrente nos períodos analisados de 

ambos os jornais. Mesmo que não seja trabalhado de forma direta o assunto sempre 

está, de uma forma ou de outra, relacionado à campanha. De acordo com as 

entrevistas concedidas, os dirigentes sindicais afirmam que esse é o período do ano 

em que haverá um maior número de leitores jornal.  

A principal diferença encontrada foi em relação a forma de apresentar esse 

conteúdo. Devido a uma estrutura mais consolidada, investimento em comunicação 

e um maior recurso financeiro, o Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e Região 

conseguem aliar forma e conteúdo, por meio de projeto gráfico e diagramação que 
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utiliza recursos jornalísticos, e, dessa forma, apresentam as matérias e textos de 

uma maneira mais atrativa para o público alvo, explora os recursos jornalísticos a fim 

de que o jornal aparente uma leitura fácil.  

Os sujeitos da comunicação sindical dos casos estudados também relataram 

problemas parecidos no processo de produção das notícias e textos para os 

informativos. As escolhas dos temas a serem abordados pendem para as pautas 

econômicas em detrimento das discussões políticas, devido ao perfil do público alvo, 

que tem um maior interesse uma predisposição maior para ler matérias que tratem 

das questões financeiras relacionadas aos locais de trabalho. 

Durante a campanha, o trabalhador quer ler tudo, porque a questão 
econômica afeta ele diretamente. Mas num outro momento querer escrever 
coisa política, não dá. Não tem muito apelo hoje. A gente faz muito pouca 
análise conjuntural, porque o nosso público só está interessado em questão 
financeira. O sindicato hoje está nessa função, infelizmente. (Trecho da 
entrevista concedida por um dos diretores do Sindiquímica-PR no dia 3 de 
novembro). 
 
(...) num momento de campanha salarial, onde você vai garantir direitos 
numa convenção coletiva, vai garantir salários, aí é muito fácil, o cara está 
interessado, e normalmente ele lê aquela parte que interessa para ele e 
outras não. (Trecho da entrevista concedida pelo diretor de imprensa do 
Metal Campinas no dia 4 de novembro). 

 

Para além de nortearem a atividade de produção dos informativos sindicais de 

acordo com o público alvo e papel dos jornais, que além de informar, também 

cumprem a função de formação política junto aos trabalhadores, como afirma Araújo 

(1991), existe a necessidade de dirigentes sindicais e os profissionais de 

comunicação que atuam com imprensa sindical e, assim sendo, têm um papel 

político central na atividade que realizam, iniciarem um processo de também 

envolver o trabalhador na produção da notícia, com o objetivo de cada vez mais o 

jornal sindical estar próximo ao metalúrgico, petroquímico e demais categorias do 

setor produtivo. Dessa forma, há uma maior possibilidade da linguagem do jornal 

sindical se aproximar da linguagem do trabalhador, quando esse também for um 

produtor da notícia, assim como o era no final do século XIX e XX – onde as notícias 

eram produzidas com a classe e não pela ou para a classe –, e ter as 

potencialidades da comunicação sindical mais desenvolvidas.  
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