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RESUMO 

 

A reestruturação produtiva do capitalismo promoveu uma série de alterações na vida de 

trabalhadores e trabalhadoras em diferentes categorias profissionais que necessitaram se 

adaptar à imposição de uma rotina laboral cada vez mais dura, solitária e precarizada. No que 

se refere ao jornalismo também houve uma série de alterações e rebatimentos e quando se fala 

especificamente do jornalismo impresso, sem dúvida, pode-se afirmar que há um processo 

generalizado de piora das condições do trabalho. Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa é 

analisar quais são as principais expressões de precarização do trabalho em periódicos de 

circulação diária nas cidades de Natal e Mossoró. Além disso, iremos observar qual é a 

compreensão dos/das jornalistas potiguares acerca das condições de trabalho oferecidas pelas 

empresas e desvelar o atual cenário de trabalho no jornalismo do Rio Grande do Norte. Para 

realizar essa pesquisa, nos fundamentamos no método materialista histórico-dialético, 

desenvolvendo uma pesquisa de natureza qualitativa, mediante a aplicação de 13 (treze) 

questionários nas três redações de jornais impressos diários em circulação no Estado. 

Podemos afirmar que o cenário de reestruturação do capitalismo tem impactado o cotidiano 

profissional dos/as jornalistas potiguares e isso se expressando na considerável  degradação 

das condições estruturais de trabalho a exemplo dos baixos salários, enxugamento do número 

de profissionais sem diminuição da quantidade de tarefas, em ataque severo aos direitos 

trabalhistas, em jornadas duplas ou triplas de trabalho e principalmente na diminuição nos 

postos de emprego. Neste cenário de precarização se intensificam os assédios e pressões 

laborais, que levam ao adoecimento físico e psicológicos dos/das jornalistas. Nessa pesquisa 

também levamos em consideração o aumento exponencial do número de jornais impressos 

que vem fechando as portas nos últimos anos, fator que potencializa a precarização das 

condições de trabalho causando piora na vida dos trabalhadores e trabalhadoras da 

comunicação impressa.  

 

Palavras-chave: Trabalho; Jornalismo; Flexibilização; Precarização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The productive restructuring of capitalism promoted a series of changes in the lives of 

workers in different professional categories that needed to adapt to the imposition of an 

increasingly hard, solitary and precarious work routine. As for journalism, there has also been 

a series of changes and refutations, and when one specifically speaks about printed 

journalism, one can undoubtedly affirm that there is a general process of worsening working 

conditions. In this sense, the objective of this research is to analyze which are the main 

expressions of precariousness of work in periodicals of daily circulation in the cities of Natal 

and Mossoró. In addition, we will observe what the journalists' understanding of the 

conditions of work offered by the companies and unveil the current scenario of work in 

journalism in Rio Grande do Norte. In order to carry out this research, we are based on the 

historical-dialectical materialist method, developing a qualitative research, through the 

application of 13 (thirteen) questionnaires in the three newsrooms of daily newspapers in 

circulation in the State. We can affirm that the scenario of capitalist restructuring has 

impacted the daily professional life of the journalists and this is expressed in the considerable 

degradation of the structural conditions of work, such as low wages, a reduction in the number 

of professionals without a reduction in the number of tasks, in a severe attack on labor rights, 

in double or triple working hours, and especially in the decrease in employment. In this 

scenario of precariousness, harassment and labor pressures intensify, leading to the physical 

and psychological illness of journalists. In this research we also take into account the 

exponential increase in the number of printed newspapers that have been closing the door in 

recent years, a factor that increases the precariousness of working conditions, causing a 

worsening in the lives of print workers. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

As transformações no mundo do trabalho e os impactos que elas vêm causando na vida 

das camadas mais populares já foram objeto de estudo para diversos pesquisadores em todo o 

mundo. Observamos que no decorrer das últimas décadas vem sendo colocado em prática 

pelos capitalistas uma ofensiva ao emprego formal e piora considerável das condições de 

trabalho. Aliado a isso, vivenciamos uma ofensiva reiterada às organizações de 

trabalhadores/as, como associações e sindicatos, seja mediante sua desmoralização ou 

mediante seu esvaziamento, que ocorre principalmente com os processos de terceirização e 

informalização do emprego.  

Para uma parcela relevante de estudiosos/as, a crise do capitalismo e em especial a 

diminuição radical dos postos de empregos, revelam a superação do trabalho enquanto 

categoria central para a vida do ser social, o que significaria que o trabalho deixa de ser 

imprescindível para compreender as relações que homens e mulheres constroem entre si e 

com o mundo. Alguns desses especialistas chegam a afirmar que estamos vivendo o fim da 

era do trabalho formal, com a emersão de novos formatos de relações trabalhistas, como a 

mantida com as Organizações Não Governamentais (ONG‘s) ou sem fins lucrativos. Na 

contramão disso, defendemos a teoria constituída por uma gama de pesquisadores e 

pesquisadoras marxistas, de que o trabalho segue tendo centralidade para a compreensão das 

relações entre os seres humanos, reafirmando essa relevância.   

Na contemporaneidade se observa um quadro de extrema pauperização e agudização 

da questão social em todo o mundo e o emprego, além de se tornar escasso, ganha contornos 

de violenta precarização em suas condições.  

Em nossa análise, tal realidade é fruto da incapacidade dos capitalistas de acabar por 

completo com o trabalho vivo, seja ele material ou imaterial, pois não existe capital sem 

produção de mais valia e lucro e diante disso os donos dos meios de produção têm de fazer o 

necessário para impor cortes nos direitos sociais e conquistas históricas da classe 

trabalhadora, além de piorar ao máximo as condições de trabalho oferecidas e o acesso ao 

emprego formal.  

Na categoria dos/das jornalistas a discussão acerca das condições de trabalho é 

relativamente nova. Apesar de existirem estudos já nos anos 1980 e 1990 tentando 

caracterizar o trabalho do jornalista e suas rotinas laborais, é somente na virada dos anos 2000 

que se iniciam estudos mais densos fundamentado sobre o trabalho dos jornalistas no contexto 
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de ascensão do modelo neoliberal de produção, em que se ramificam as formatações de 

trabalho mais precárias desde o capitalismo industrial dos séculos XVII e XVIII.  

Entre 2013 e 2018 várias pesquisas, que posteriormente resultariam em dissertações de 

mestrado e teses de doutorado, focaram sua atenção para a realidade precária do jornalismo 

brasileiro. Nesse sentido, no ano de 2016, apresentamos o trabalho de conclusão de curso em 

Comunicação Social com habilitação em Jornalismo na Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN) intitulado ―Ossos do ofício, a precarização das condições de 

trabalho no jornalismo de Mossoró‖, que expôs uma análise acerca da degradação das 

condições de trabalho nos três jornais impressos da cidade de Mossoró, no Rio Grande do 

Norte, tentando compreender qual era, à época, a percepção dos profissionais acerca desse 

quadro de precarização.  

A consolidação desse trabalho seria impossível sem as bases teórico-metodológicas 

críticas oferecidas pelo Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Direitos Sociais. O 

debate proposto por essa pesquisa não poderia ter sido realizado sem o advento do método 

materialista histórico-dialético e da teoria marxiana acerca do trabalho, que foram 

incorporados durante as disciplinas e orientações em que nos inserimos no decorrer do curso.   

A perspectiva crítica que permeia o debate no Serviço Social nos permitiu analisar 

com propriedade histórica os acontecimentos fundamentais para compreender o modo de 

trabalho na contemporaneidade, sem perder um olhar classista de que maneira as mudanças 

no mundo do trabalho impactam a rotina laboral dos/as jornalistas profissionais do Rio 

Grande do Norte.  

As principais motivações que nos trouxeram até esta dissertação foram, 

primeiramente, mapear as expressões da precarização do trabalho dos/as jornalistas em 

impressos do Rio Grande do Norte. Em segundo lugar, compreender qual a visão desses 

profissionais acerca das relações de trabalho precárias.  

Conforme já apresentamos, nosso problema de pesquisa foi pensado com o objetivo de 

compreender as expressões da precarização das condições de trabalho e como isso impacta a 

rotina dos/das jornalistas do Rio Grande do Norte. Neste sentido buscamos analisar quais as 

expressões, elencando as mais comuns e mais explicitadas pelos/as jornalistas de impressos 

do Estado e investigar qual é a compreensão dos/as) jornalistas acerca dessas expressões da 

precarização.  

Por mais que tal realidade seja comumente debatida por outras categorias 

profissionais, como as/os assistentes sociais, por exemplo, na comunicação esse tema ainda é 

cercado de tabus e desinformação. Como profissão dita ―diferenciada‖, o jornalismo sempre 



14 
 

teve pairando sobre si um espectro de ―glamourização‖. O impacto do trabalho midiatizado, 

voltado para a esfera pública e as relações intrínsecas com setores do poder, já que os donos 

dos grandes conglomerados de comunicação brasileiros são também detentores do poderio 

político e empresarial do país, fazem com que não pareça crível a afirmação de que os 

jornalistas convivem com baixos salários, subempregos, constantes violências laborais e 

desrespeito às legislações trabalhistas.  

A pesquisa foi realizada com 13(treze) profissionais da imprensa escrita nas cidades de 

Natal (Agora RN, Tribuna do Norte) e Mossoró (Jornal De Fato), haja vista que são os únicos 

municípios com periódicos impressos e diários. Teve como principal fonte de informação o 

resultado apresentado nas respostas abertas e fechadas presentes nos questionários aplicados e 

que estão articulados com a produção bibliográfica sobre a temática.  

Neste sentido, estruturamos o trabalho em quatro capítulos.  

O primeiro deles é a introdução, na qual expomos os apontamentos iniciais da 

dissertação, destacando a temática, motivações, objetivos, justificativas e metodologia 

utilizada durante este percurso. Neste capítulo apresentamos brevemente as decisões que 

foram relevantes e pesaram na escolha de nossa temática, bem como os fatores que 

impactaram as bases teórico-metodológicas desta pesquisa e foram fundamentais para seu 

resultado final.  

No segundo capítulo - ―Percursos metodológicos e cenários da pesquisa‖, 

descrevemos o percurso realizado no decorrer desta pesquisa, apresentando o objeto de 

análise e as estratégias metodológicas que foram utilizadas para a produção dos dados. Neste 

capítulo apontamos brevemente os diferentes cenários que visitamos, analisando o histórico 

de cada um dos três jornais e as diferenças substanciais de cada um. Apontamos ainda os 

primeiros depoimentos dos/as informantes/os, produzidos em nosso diário de campo da 

pesquisa  que refletem as impressões dos/as profissionais acerca das condições de trabalho a 

qual estão inseridos.  

No terceiro capítulo, intitulado - ―Aspectos fundamentais da categoria trabalho em 

Marx‖, adentramos na discussão do trabalho enquanto categoria central para a sociabilidade 

humana, apresentando o trabalho a partir de uma análise marxiana. 

No quarto capítulo intitulado - ―As novas configurações do trabalho na 

contemporaneidade‖, damos continuidade ao debate do trabalho e seu processo de 

complexificação com o processo de crise no capitalismo. Neste capítulo analisamos as 

nuances da arquitetura do mundo do trabalho na contemporaneidade, seus impactos para 

homens e mulheres e os rebatimentos desta ―nova morfologia‖, para os/as profissionais dos 
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meios de comunicação impressos do Rio Grande do Norte. Ainda nesse capítulo retratamos os 

elementos concretos, produzidos no decorrer da pesquisa nas redações potiguares, que nos 

permitem atestar que o jornalismo impresso no Rio Grande do Norte acompanha e sente, de 

forma bem íntima, as mudanças no modelo de trabalho na contemporaneidade. Traremos com 

embasamento da pesquisa de campo as principais expressões da precarização do trabalho e de 

que forma os/as jornalistas se percebem neste contexto. Elaboramos uma caracterização do 

cenário em que está localizado o/a jornalista potiguar na contemporaneidade.   

Por fim, apresentamos as considerações finais do trabalho, que trará uma síntese de 

nossas avaliações e impressões acerca do que foi discutido no decorrer da dissertação. 
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2 PERCURSOS METODOLÓGICOS E CENÁRIOS DA PESQUISA 

 

 Neste capítulo iremos descrever o percurso metodológico que realizamos no decorrer 

de nossa pesquisa, apresentando o objeto de análise e a metodologia que foi utilizada para a 

produção dos dados. Iremos também apresentar brevemente o lócus de pesquisa, observando 

o histórico e as particularidades de cada um dos locais em que visitamos.  

A pesquisa é de natureza quali-quantitativa, uma vez que o fenômeno pesquisado 

buscará informações por meio de um questionário semiestruturado (contendo questões abertas 

e fechadas), orientado pelos objetivos da pesquisa, pois conforme Minayo (1996, p.22), ―o 

conjunto de dados quantitativos e qualitativos não se opõem. Ao contrário, se complementam, 

pois a realidade abrangida por eles interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia‖.  

Nosso universo de pesquisa é constituído por 13 profissionais da imprensa escrita das 

cidades de Natal e Mossoró, haja vista que são os únicos municípios com periódicos 

impressos e diários, sendo quatro mulheres e nove homens, dos quais seis informaram ser da 

cor parda, três negros e três brancos, com idades variando entre 24 a 48 anos de idade, sendo 

que sete não informaram a idade. A pesquisa teve como principal fonte de informação os 

resultados recolhidos a partir de um questionário de perguntas abertas e fechadas presentes 

nos questionários aplicados e que estão articulados com a produção bibliográfica sobre a 

temática.  

Para iniciar uma narrativa faz-se necessário apresentar brevemente nosso universo de 

pesquisa e o que nos motivou a produzir este material. Primeiramente a escolha pelos jornais 

impressos justificou-se por dois motivos: o primeiro deles foi a exequibilidade da pesquisa, 

que poderia ficar comprometida caso escolhêssemos outro meio de comunicação, como a 

televisão, com universo muito mais amplo e maiores restrições no que se refere à recolha de 

dados.  

O segundo aspecto é que este mapeamento nos jornais impressos reflete um processo 

de continuidade ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) intitulado ―Ossos do Ofício – A 

precarização das condições de trabalho nos jornais impressos mossoroenses‖, apresentado em 

2016 como pré-requisito para conclusão do curso de Comunicação Social com Habilitação em 

Jornalismo, e que trouxe breve panorama das redações de impressos na cidade de Mossoró-

RN.   

 Em um primeiro momento realizamos um mapeamento prévio dos jornais que seriam 

analisados, traçando características comuns e definidores para aqueles que seriam observados 

e que teriam profissionais inquiridos através de questionários semiestruturados. Ao fim de 
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nosso mapeamento, que sofreu inclusive com a instabilidade do mercado e da frágil 

estabilidade profissional no jornalismo local, pois em dado momento de nossa pesquisa o 

universo a ser investigado era de cinco jornais, mas ao final do processo tal número foi 

reduzido para três, situação motivada por fechamento de redações e alterações nas rotinas 

laborais.  

  Neste sentido, elegemos três redações: Jornal De Fato, Agora RN e Tribuna do Norte, 

sendo duas na cidade de Natal e um na cidade de Mossoró. Estas foram as redações escolhidas 

para receberem visitas e aplicação dos questionários a seus profissionais. A escolha dos 

jornais avaliou a frequência de publicação, e determinamos, ao fim, que apenas jornais com 

tiragem diária seriam analisados. Nestes periódicos as relações laborais são muito mais 

acentuadas e corporativas, haja vista as pressões impostas pelas redações diante da produção 

diária de manchetes.  

  Durante a discussão que determinou qual seria o lócus da pesquisa também levamos 

em consideração a existência de infindáveis periódicos impressos na capital e em outros 

municípios do interior do estado, porém com tiragens semanais, quinzenais ou mensais, nos 

quais as relações de trabalho são muitas vezes familiares ou com poucos elementos 

profissionais. Seria praticamente impossível caracterizar as especificidades de cada pequeno 

jornal ou folhetim e dificilmente conseguiríamos atingir nosso objetivo de pesquisa.  

 No que se refere aos/às participantes desta pesquisa, vale ressaltar um importante 

destaque que se difere do critério que utilizamos anteriormente na pesquisa realizada em 

2016. Naquela oportunidade, caracterizamos como ―jornalista‖ todos aqueles e aquelas 

incluídos na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), que é a atribuição dada pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) a cada profissão. No caso específico do jornalismo, 

a CBO considera que fazem parte desta categoria profissional aqueles e aquelas que exercem 

as funções de: redator, noticiarista, repórter, repórter de setor, rádio repórter, arquivista-

pesquisador, revisor, ilustrador, repórter fotográfico, repórter cinematográfico e diagramador, 

dentro do espaço da redação.  

É importante destacar que no ano de 2009 a obrigatoriedade do diploma de graduação 

em jornalismo, até então documento necessário para o exercício da profissão, foi extinta após 

ampla discussão feita pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o que alargou 

muito o critério de quem era ou não jornalista, permitindo que uma gama de profissionais sem 

a formação acadêmica exigida adentrasse nas redações e assumisse diversos postos de 

trabalho. É fundamental esclarecer que até 2009 só poderia exercer legalmente a profissão de 

jornalista o profissional que possuísse diploma de graduação superior em 
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Comunicação/Jornalismo em instituição devidamente regulamentada junto ao Ministério da 

Educação. Com a mudança, qualquer profissional que comprove atividade jornalística 

(mediante apresentação de textos assinados em periódicos ou blogs) poderá requerer o 

registro de jornalista no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Esta situação resultou em 

dois principais rebatimentos para os/as jornalistas brasileiros: o primeiro deles foi o aumento 

significativo no número de profissionais no mercado e consequentemente de mão de obra 

(geralmente mais barata e com menor qualificação) apta a realização do serviço. Tal quadro 

nos remete ao conceito marxista de exército industrial de reserva, que consiste em um 

processo de desemprego estrutural mantido pelas economias capitalistas como forma de 

garantir processo de acumulação do lucro, pagando baixos salários aos trabalhadores e os 

mantendo em uma condição de constante instabilidade, haja vista o grande número de 

profissionais à disposição no mercado. Acerca disso, Coggiola (1996, p. 86) afirma:  

 

O atual aumento do desemprego é um processo social, não tecnológico. Vem 

estimulado pela necessidade capitalista de gerar reservas de desempregados, 

pressionar em direção do barateamento dos salários, aumentar a taxa de mais-valia e 

assim restabelecer uma taxa de benefício ascendente de longo prazo. A nova 

população flutuante, latente e estacionária de homens sem trabalho não é requisito 

da informática, mas do capital. 

 

Outro rebatimento é o empobrecimento das bases éticas da profissão, adquiridas 

majoritariamente durante a formação acadêmica.  

Nesta pesquisa, porém, definimos que os questionários seriam aplicados somente aos 

repórteres, compreendendo que neste contexto de agravamento nas condições e diminuição 

nos postos de trabalho seria possível encontrar diversos repórteres que também acumulavam 

tarefas de editorais de cadernos, bem como de editorias gerais (o que se comprovou ao final 

de nossa pesquisa). A decisão por aplicar questionários somente com os repórteres levou em 

consideração a rotina laboral, que é mais similar entre eles, as condições de trabalho, as 

demandas no que se refere às condições estruturais e físicas, que também são similares (e 

pressupomos que não seriam, caso incluíssemos diagramadores, fotógrafos e revisores, por 

exemplo) e a relação com o ofício prioritário do jornalista, que é o de apurar e redigir 

matérias. É importante destacar também, que mesmo antes da queda da obrigatoriedade do 

diploma para jornalistas, tarefas como a dos diagramadores e revisores geralmente já eram 

exercidas por não jornalistas, sendo esses postos de trabalho majoritariamente ocupados por 

trabalhadores e trabalhadoras sem formação acadêmica adequada.  

Feitas tais considerações, é importante destacar que não omitimos ou minimizamos a 

importância dos demais profissionais que compõem a redação jornalística, até porque ficou 
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nítido durante a pesquisa que estes também são vítimas do processo de enxugamento pela 

qual passam as redações de impressos e que a ofensiva a estes personagens resulta também 

em um agravamento considerável das condições de trabalho dos próprios repórteres, que 

sofrem com o acúmulo de funções e responsabilidades; com jornadas de trabalho horária cada 

vez mais extensas e extenuantes, o uso reiterado de aparelhos pessoais para desenvolvimento 

do trabalho e, é claro, os baixos salários atrelados a tais condições supracitadas.  

 Fazemos destaque também para o anonimato de nossos entrevistados e entrevistadas, 

em especial aqueles que responderam ao questionário proposto pela pesquisa. Substituímos os 

nomes de nossos personagens por figuras representativas e históricas das lutas da classe 

trabalhadora. Optamos pelo anonimato como forma de preservar nossos personagens, 

primeiro por entender que a precarização das condições do trabalho jornalístico ainda é um 

tema velado e que não se arqueia em um debate mais sólido e crítico nem mesmo entre os/as 

jornalistas vítimas de tal precarização.  

  Segundo, porque diante do processo radical de enxugamento dentro das redações de 

jornais impressos e disputa cada vez maior por postos de trabalho, seria possível que 

aqueles/aquelas por conta de declarações mais agudas fossem vítimas de perseguição e 

assédios em seus espaços de trabalho, o que, certamente, resultaria em mais demissões de 

profissionais do jornalismo potiguar. A fim de atestar nossa preocupação com a ética e o 

sigilo daqueles e daquelas que contribuíram com nossa pesquisa, entregamos um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), em que nos comprometemos a não identificar 

nenhum dos personagens citados neste trabalho e resguardá-los de maneira sigilosa. Por fim, 

todo o nosso trabalho caminhou em conformidade com a Resolução de Ética em Pesquisa em 

Ciências Humanas e Sociais nº 510/2016
1
, que garante sigilo e respeito aos dados explicitados 

pelos sujeitos da pesquisa. 

  A produção de dados teve início no Jornal De Fato, periódico sediado na cidade de 

Mossoró/RN e o único remanescente entre os impressos na segunda maior cidade do estado.  

É importante destacar que até 2013 Mossoró possuía quatro jornais impressos diários: O 

Mossoroense, Gazeta do Oeste, Correio da Tarde e o já citado Jornal De Fato. Em apenas 

quatro anos, três impressos fecharam suas portas, demitindo centenas de profissionais, entre 

jornalistas, encarregados, motoristas e trabalhadores de serviços gerais. O Jornal De Fato 

atravessou o período mais conturbado no cenário local, reduzindo drasticamente sua redação e 

acumulando atrasos salariais, descritos durante a pesquisa de campo realizada em 2016.  

                                                           
1
 Resolução 510/2016: disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/reso510.pdf>.  

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/reso510.pdf
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O Jornal De Fato surge em 28 de agosto de 2000, fruto do projeto dos jornalistas César 

Santos e Carlos Santos, que saem da (já extinta) Gazeta do Oeste
2
 e encabeçam um projeto 

considerado extremamente ousado para a cidade. Sua primeira edição foi lançada em um 

grande evento, que contou com a presença do então governador do Rio Grande do Norte, 

Garibaldi Alves Filho. 

O periódico começou, assim como seus concorrentes à época, com uma tiragem 

semanal, com publicações sempre às segundas-feiras. De acordo com jornalistas e 

personalidades, o impresso surgiu com a marca de reportagens mais analíticas e ―frias‖
3
, 

repercutindo os principais acontecimentos da semana na cidade. Uma característica relevante 

e que marcou este primeiro período do Jornal De Fato foi a qualidade do material produzido e 

as condições de trabalho oferecidas. Segundo um jornalista que esteve presente nos primeiros 

meses do De Fato, o pagamento em dia era uma raridade na imprensa local, e o terceiro jornal 

da cidade mudou esta realidade. ―Quando o De Fato surgiu, o diferencial básico era o 

pagamento em dia. Nos outros jornais o pagamento era feito sempre com atrasos e pagos de 

forma parcelada‖, afirma o jornalista. Em uma reportagem especial de 2011, o periódico 

resgatou um pouco essa história.  

 

[...] Foi no dia 23 de maio de 2001 que a Santos Editora de Jornais iniciava a nova 

fase, apenas oito meses depois da fundação do impresso. O jornal, até então, 

circulava apenas nas segundas-feiras. Para marcar a data, o jornal lançou o livro de 

Aluízio Alves ―O que eu não esqueci‖, com a presença do autor. A primeira capa da 

edição diária destacava a prisão, no Piauí, de Doutor Benevides, líder da tradicional 

família Carneiro de Caraúbas. A circulação diária era um desafio, não apenas para 

editar as edições, mas principalmente para administrar uma empresa que triplicaria 

as suas despesas. Mais profissionais, mais insumos, mais trabalho. No entanto, o 

JORNAL DE FATO já estava com os seus alicerces fincados no mercado de notícias 

local e regional, vencendo esse desafio com muita competência.‖  (SANTOS, 2011).  

 

Com o passar dos anos, o Jornal de Fato passou a ser constantemente associado ao 

grupo político de Rosalba Ciarlini (ex-prefeita de Mossoró, ex-senadora, ex-governadora e 

atual prefeita do município) e seu marido Carlos Augusto Rosado (ex-deputado estadual, 

apontado como líder e mentor político do grupo de Rosalba). Com o advento e a 

popularização da internet, o jornal ganhou um portal online e se destacou pela produção de 

material multimídia e infografia, sendo inclusive o primeiro jornal da cidade a ter material 

impresso em policromia.  

Em 2015, o Jornal De Fato enfrentou uma profunda crise em sua produção, sofrendo 

com a queda em qualidade de impressão e demissão de funcionários. Parte da crise no 

                                                           
2
 Para conhecer mais da história da Gazeta do Oeste, ler: GERSON, M.. (Org). Gazeta do Oeste: 30 anos sem  

   meias palavras. Nem meias verdades. Mossoró: Queima-Bucha, 2005. 
3
 Jargão jornalístico para reportagens mais elaboradas, que fogem à demanda cotidiana.  
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periódico é creditada aos reveses políticos vividos por Rosalba Ciarlini, suposta aliada do 

grupo e do jornalista/dono da empresa, César Santos, e às vitórias de políticos opositores ao 

―rosalbismo‖
4
. Com a vitória nas eleições municipais de 2016 e a reaproximação com o 

Governo do Estado, Rosalba retomou parte de seu capital político e o jornal notoriamente 

guinou sua linha editorial para um tom mais ameno e de menor criticidade ao governo.  

Hoje, o jornal impresso possui dois repórteres em seu caderno Cotidiano (Mossoró), 

um repórter em seu caderno de Segurança, um repórter no caderno de Esportes, dois 

diagramadores, um fotógrafo, um editor geral que supervisiona e editora o trabalho realizado 

em todos os cadernos, um chefe de redação (função ocupada pelo dono do jornal, o jornalista 

César Santos), além de repórteres nos cadernos especiais Mulher e Revista Domingo, que são 

encartados aos domingos no jornal impresso. A tiragem média do Jornal De Fato é de 1.500 

jornais, e seu formato é o que se considera, dentro dos padrões jornalísticos, como standard, 

que se refere ao um jornal de tamanho menor, e que normalmente é menos dispendioso por 

utilizar menos papel e associado a jornais que anseiam por diminuir custos na produção do 

periódico. Durante a semana o jornal possui 18 páginas. No domingo, além das habituais 18 

páginas, são acrescidas quatro páginas do caderno Mulher e mais 16 páginas da Revista 

Domingo (que é encartada ao jornal), totalizando 38 páginas. Excluem-se dessa contagem os 

cadernos de classificados e publicidades encartadas, que não possuem nenhum conteúdo 

jornalístico e não são produzidas pelos repórteres.  

Realizamos observação sistemática
5
 no jornal foi de dois dias, em que se pôde atestar 

que a situação estrutural do jornal é muito semelhante a de dois anos atrás (quando realizamos 

a já referida pesquisa monográfica). Os computadores utilizados pelos jornalistas e a divisão 

espacial do jornal permaneciam inalterados e é evidente o desgaste e o processo de 

obsolescência dos equipamentos utilizados. A divisão espacial do jornal nos fez lembrar de 

uma grande bancada com atendentes de telemarketing, divididas em pequenas cabines com 

seus computadores e demais materiais de trabalho. A redação fica rodeada pelas salas de 

direção e editorial do jornal, não possui janelas e somente uma saída para o corredor principal 

do jornal.  

A característica mais marcante da redação no que se refere aos recursos humanos é o 

notório enxugamento pelo qual passou o jornal nos últimos anos (destaca-se que 

                                                           
4
 Termo popularmente utilizado para se referir ao grupo político de Rosalba Ciarlini.  

5
 De acordo com Gil (2002, p.35), a observação é um procedimento fundamental ―na construção de hipóteses‖. 

La Ville & Dione  (2007, p.177) destacam que a observação sistemática ou estruturada é aquela em que o 

pesquisador conhece bem ―o contexto onde vai operar e conhece também os aspectos que deverão chamar a 

atenção no comportamento das pessoas‖. Eles afirmam que desta maneira o pesquisador pode se antecipar na 

busca pelas informações que deseja 
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―enxugamento‖ será uma palavra recorrente durante toda esta pesquisa e é uma das principais 

expressões da precarização da aguda diminuição dos postos de trabalho no jornalismo 

potiguar). O enxugamento na redação é perceptível pelo número de cadeiras e cabines vazias. 

Perguntada sobre a situação no jornal De fato e o número de profissionais que produz o jornal 

impresso. A jornalista Rosa Luxemburgo
 6

 apontou:  

 

Pela manhã não temos mais equipe de jornalismo, somente um profissional que é 

responsável pelo online. O que tiver pela manhã, ele cobre, antecipa para que a gente 

da tarde possa aprofundar ou utilizar inteiramente no impresso. Pela tarde a 

quantidade de repórteres foi diminuindo devido à crise. Alguns passaram em 

concurso público, alguns iniciaram outras faculdades e foram estagiar nas novas 

áreas e ainda há o caso de jornalistas que têm outros empregos e produzem seu 

material de casa, mal vêm por aqui. 

 

Falas como as da jornalista nos permitiram tirar algumas importantes conclusões, que 

foram valiosas para a construção deste trabalho. Dentre elas, destacamos a consciência dos 

jornalistas de que há um enxugamento das redações, que há inclusive uma crise instaurada na 

esfera laboral, mas também é possível apreender, com a observação e os diálogos nutridos, o 

processo de naturalização de privação de direitos, até mesmo de acomodação diante do 

trabalho precarizado, e isso se manifesta através da dupla jornada de trabalho; do severo 

acúmulo de funções (como no caso do jornalista que sozinho sustenta as matérias do portal 

online e ainda garante material para que seus colegas possam trabalhar durante a tarde); dos 

trabalhos home-office, que se convertem muitas vezes em segundas e terceiras rendas 

(complementares) para os profissionais.  

Outra particularidade que será importante no que se refere ao Jornal De Fato é que os 

atrasos salariais, que outrora eram bem mais graves (de acordo com dados de nossa pesquisa 

monográfica do ano de 2016), chegaram a cerca de cinco meses e quase motivaram uma greve 

na redação), permanecem de forma bem mais velada. Esta realidade nos revela o profundo 

quadro de precarização no trabalho dos jornalistas, que são levados a aceitar com passividade 

os atrasos salariais, haja vista que o perigo do desemprego é recorrente. O exército de reserva 

já citado anteriormente é um dos instrumentos de dominação utilizados pelos donos de 

jornais, que levam seus profissionais a crer que é melhor receber salários em atraso, do que 

não ter emprego.  

A jornalista Rosa Luxemburgo nos conta como funciona o pagamento dos 

funcionários e de que forma isso se adapta à realidade de vida e profissional dos jornalistas:  

 

                                                           
6
 Nome fictício para resguardar o sigilo ao nome dos entrevistados, preconizados pela Resolução de Ética de 

Pesquisa em Ciências Sociais e Humanas nº 510/2016. 
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Olha, o que estava atrasado de antes, quando os atrasos eram muito maiores, vem 

sendo acertado todo mês. Estamos recebendo sempre com um mês de atraso, mas 

entra em dia. Até o dia 5 a gente recebe o salário. Assim vamos levando, até porque 

a situação já foi pior. 

 

Sem dúvida alguma, o salário é o principal expoente que determina condições básicas 

de trabalho e satisfação dos trabalhadores. No decorrer deste trabalho discutiremos, à luz da 

teoria marxista, o papel que o salário cumpre e sua função social na divisão de classes, mas é 

notório que dentre as reivindicações e relatos que pudemos acompanhar, às que se referem a 

pautas salariais são bem mais recorrentes e concretas. O relato de  Rosa Luxemburgo, porém, 

expõe uma triste realidade: conviver com atrasos salariais ainda é melhor do que conviver 

sem salários. Adaptar-se à lógica de que um mês de salários atrasados nem chega a ser atraso 

e que tudo está pago em dia porque foi quitado até o quinto dia útil do mês é também aceitar 

que para além disso existe um gigantesco exército de reserva, desempregado e pronto para 

assumir tarefas na redação. Exército este que ganhou novos contornos com a decisão do 

Supremo Tribunal Federal – STF, que permitiu que qualquer pessoa exerça a função 

jornalística, mesmo que não possua diploma que comprove qualificação acadêmica para tal 

ofício.  

 Nos três jornais pesquisados é perceptível a diminuição de profissionais na redação, 

como já foi apontado. Porém, tal esvaziamento nem sempre se refere ao número de demissões 

e diminuições de postos de trabalho. No Jornal De Fato, acompanhamos dois fenômenos 

distintos, que se relacionam a não repórteres, mas que os atingem diretamente na rotina 

laboral. O primeiro deles é do acúmulo de função que se dá em relação à produção de material 

fotográfico. Tal situação é fruto do pequeno número de fotógrafos (no caso, apenas um), que 

não consegue suprir a demanda solicitada pelos jornalistas, que acaba produzindo materiais de 

seus próprios aparelhos smartphones ou câmeras. A situação limite é amenizada pela 

consciência construída de que a rotina de trabalho desta forma é mais cômoda, prática e 

necessária.  

Rosa Luxemburgo explica: ―Cada repórter tem obrigação de fazer fotos em seu celular 

também, isso facilita a fechar a matéria, deixa mais prático‖. Outra situação percebida foi em 

relação ao motorista que deveria garantir trânsito aos repórteres até seus locais de apuração. 

Porém, as demandas administrativas do jornal (como o pagamento de contas, reuniões, 

transporte dos donos da empresa) e também estruturais (como compra de papel ou tinta para a 

gráfica que prensa o jornal) dificultam que os jornalistas tenham acesso ao motorista da 

redação. Sobre isso, a jornalista Frida Khalo também tece suas impressões: ―Hoje em dia 

usamos muito WhatsApp para realizar as matérias, praticamente não saímos da redação‖, 
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apresentando em sua fala outro padrão que se repetirá nos demais jornais e que descreveremos 

com maior ênfase no decorrer deste capítulo. 

Feita esta breve interlocução acerca da realidade e do cenário que encontramos ao 

visitar o Jornal De Fato, faz-se necessário esclarecer que no decorrer desta pesquisa iremos 

apresentar outros dados, falas e análises de todos (as) os (as) personagens em suas diferentes 

redações, particularidades e vivências, como forma de subsidiar as discussões que nortearam 

esta dissertação.  

Na cidade de Natal visitamos durante uma tarde a redação do Agora RN, jornal mais 

novo dentre os quais analisaremos neste trabalho e que trilhou um caminho diferente dos 

demais. Iniciou sua trajetória como um portal online e só depois de quase dois anos realizou 

sua migração para a plataforma impressa, indo categoricamente no contrafluxo do jornalismo 

brasileiro e até mesmo mundial, que tem presenciado na última década o fechamento em 

massa de veículos impressos. Em seu portal na web, o Agora RN se vangloria de manter um 

impresso em tempos de crise mundial e comemora os resultados comerciais do periódico.   

 
Nos últimos tempos, o Agora RN tem se notabilizado por ser uma exceção à regra, haja 

vista que, mesmo apontando para um rumo tido como ―incerto‖ por críticos, diante da atual 

convulsão do jornalismo impresso, com diversas publicações fechadas no Brasil e, em 

especial, no Rio Grande do Norte, encontrou equilíbrio econômico no formato de 

distribuição gratuito – formato inédito no jornalismo potiguar. O veículo mostra, todos os 

dias, ter audiência, com resultados positivos para parceiros e anunciantes (JORNAL 

AGORA RN, 2018) 

 

Em Natal o processo de fechamento de impressos sepultou inúmeros jornais, dentre os 

quais se faz destaque para o Jornal de Natal, o primeiro a sucumbir ao processo. Em maio de 

2009 quem fecha as portas é o Diário de Natal. Seu fim é considerado um triste marco para a 

imprensa potiguar, uma vez que o DN (como era conhecido) já havia sido, outrora, um dos 

maiores veículos de comunicação do nordeste brasileiro. Mesmo fim tiveram, em anos 

posteriores, Novo Jornal, Jornal de Hoje, JH 1ª Edição (que era uma versão matutina do 

Jornal de Hoje) e Correio da Tarde (que apesar de ser um jornal mossoroense, chegou a ter 

redação e impressão independente na capital do estado).  

O jornal Agora RN surgiu em 25 de janeiro de 2017, quase dois anos após o 

surgimento do Portal Agora RN. Inicialmente sua confecção era semanal, porém já em março 

de 2017 a produção passou a ser diária. Inicialmente o jornal possuía uma tiragem baixa, de 

apenas 200 exemplares, mas hoje, de acordo com informações da editoria geral, o número 

chega a mais de 10 mil exemplares. O Agora RN possui uma particularidade que não foi 

observada em nenhum outro veículo impresso do estado – é o único jornal distribuído de 

forma gratuita em Natal e Região. A gratuidade é uma das marcas da empresa e celebrada sob 
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o marco de que o Agora RN é o primeiro impresso de grande circulação na história do estado 

a não cobrar nenhum valor em troca de sua distribuição. A viabilidade econômica do Agora 

RN, em boa parte, é creditada pela quantidade e fidelidade dos anunciantes do jornal. A 

empresa também considera que a sustentabilidade do projeto se dá pelo alcance de sua 

circulação, já que é distribuído nos principais semáforos da cidade, shoppings, supermercados 

e instituições das cidades de Natal, São Gonçalo do Amarante e Macaíba. Perguntados sobre o 

fato de o jornal não ser cobrado, os jornalistas afirmam acreditar no sistema de fortalecimento 

dos parceiros comerciais, que preenchem várias páginas do periódico com publicidade. 

A formação histórica dos oligopólios de comunicação mundiais nos mostra a relação 

intrínseca entre a comunicação e os grandes grupos de poderio econômico e político. No Rio 

Grande do Norte, isso se repete, uma vez que as principais famílias da política oligárquica 

local ou mantêm seus próprios jornais ou exercem influência em algum periódico, o que 

revela um importante viés do jornalismo na contemporaneidade, que é o do seu controle 

editorial por agentes externos à redação, que exercem influência financeira e política na 

manutenção das redações. O Agora RN, que mantém o periódico de distribuição gratuita, tem 

suas publicações constantemente associadas a grupos da política local e conserva uma boa 

relação, inclusive de parceria econômica, com prefeituras de municípios do estado. 

Seus primeiros exemplares eram no formato standart e completamente em preto e 

branco, mas hoje, após um amplo processo de modernização gráfica, o jornal possui o formato 

tabloide, com 16 páginas e é totalmente colorido. A publicidade é encartada dentro do jornal e 

também aparece diagramada em diversas páginas de conteúdo jornalístico.   

  Do ponto de vista da estrutura física, o Agora RN tem uma redação ampla e nova. A 

sede do jornal (curiosamente) é localizada no mesmo local da sede do extinto Novo Jornal, 

fato que faz com que, inclusive, os próprios jornalistas brinquem com a inusitada situação: 

―estamos aqui há cerca de dois meses e torcemos para que não aconteça o mesmo que 

aconteceu com o Novo‖, comenta um dos repórteres. A redação é dividida em duas ―ilhas‖ 

com computadores de jornalistas e uma mesa centralizada que é utilizada para entrevistas e 

que inclusive foi onde pudemos conversar com os repórteres enquanto observávamos a rotina 

laboral e aguardávamos a conclusão dos questionários. Localizado no primeiro andar de um 

prédio, o que permite uma visão ampla do movimento nas imediações do bairro em que é 

localizado, o Agora RN tem uma estrutura considerada boa por nós e também por seus 

trabalhadores, que destacam o quanto a nova sede é mais confortável do que a utilizada 

anteriormente, que era consideravelmente menor e defasada estruturalmente.  
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O impresso é dirigido pelo diretor-geral e proprietário do Grupo Agora, o jornalista 

Alex Viana. Além do diretor, o jornal possui seis repórteres e dois estagiários e é produzido 

de segunda a sexta-feira. Todos os jornalistas contribuem tanto para o impresso quanto para o 

portal online, sem distinção contratual. De acordo com os próprios jornalistas, a divisão de 

tarefas ainda é muito confusa, sem determinação clara de quem e como trabalham os editores 

e quais atribuições a mais eles possuem. O jornal tem um fotógrafo e motorista, mas assim 

como no Jornal De Fato prevalece o discurso de que cada jornalista é responsável pela 

produção de sua foto, que facilmente pode ser feita com os smartphones pessoais e que 

procedendo desta forma, torna sua rotina menos desgastante e contribui para que o jornal seja 

concluído com maior celeridade.  

  A rotina de trabalho no Agora RN respeita, em parte, os acordos firmados junto ao 

sindicato dos jornalistas do RN e da legislação trabalhista no que se refere às horas semanais 

de trabalho. De acordo com o sindicato da categoria, todos os jornalistas profissionais do 

estado devem trabalhar até cinco horas diárias, totalizando 25 horas semanais. No Agora RN, 

todos os domingos há um plantão dominical para quatro membros da redação, em sistema de 

revezamento, quando se produzem materiais especiais e mais aprofundados que serão 

utilizados durante a semana no impresso, mas também no portal online. Normalmente o 

pagamento pelas horas destinadas dá-se através de um banco de horas, onde se descontam 

faltas, atrasos e folgas combinadas.  

Uma iniciativa do Grupo Agora que nos chamou a atenção foi a da criação de jornais 

paralelos (ou subjornais) e com periodicidade menor, feitos para atender demandas 

específicas de patrocinadores. Explicamos: pensando em atender demandas de empresários 

patrocinadores da cidade de Pipa, ou de uma parceria com a Prefeitura Municipal de 

Extremoz ou com o Governo do Estado, o Grupo Agora RN criou jornais específicos, 

produzidos pelos mesmos repórteres que redigem o periódico diário, com periodicidade 

mensal ou quinzenal. Os projetos Agora RN Pipa (que já possui quatro edições, sendo as 

experiência mais concreta dentre as que citaremos), Agora RN Rio Grande do Norte (uma 

parceria firmada com o Governo do Estado, com produção de um material exclusivo 

enaltecendo as ações do Governo, de viés publicitário sob a ótica de jornalistas profissionais) 

e o Agora RN Extremoz (que é uma parceria com a Prefeitura do município) são vistos por 

jornalistas da empresa como uma importante saída para a crise financeira e fruto da inovação 

e do empreendedorismo do grupo. A empolgação com o ―sucesso‖ das plataformas contagia 

os profissionais que admitem até ―ter uma dedicação diferenciada‖ e ―apertar o tempo‖ nas 

semanas em que os periódicos são produzidos. Perguntados se havia algum tipo de 
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gratificação pelo trabalho extra realizado nestas semanas, os repórteres afirmaram com 

convicção que ―não‖, mas que aquilo fazia parte dos meios necessários para garantir a 

viabilidade dos empregos e da empresa como um todo.  

Nosso terceiro lócus de pesquisa foi o jornal Tribuna do Norte, o mais antigo em 

circulação no estado (o jornal O Mossoroense, de Mossoró, possuía este título até o seu 

fechamento no final de 2015). A Tribuna foi lançada em maio de 1950, fruto das aspirações 

do jovem jornalista e político Aluízio Alves, que se tornaria líder de um dos maiores clãs da 

política potiguar. Hoje, o jornal segue majoritariamente nas mãos da família, através do filho 

de Aluízio, o ex-deputado federal Henrique Eduardo Alves. As relações do jornal são 

intrínsecas com os movimentos da política local e nacional. Não há grande questionamento 

acerca da linha editorial praticada pela Tribuna, pois se sabe que é a linha editorial pertinente 

aos interesses dos Alves, que seguem como uma das oligarquias mais poderosas do Nordeste 

brasileiro.  

Diferente dos jornais visitados anteriormente, a Tribuna do Norte mantém sua sede no 

prédio original da empresa situado na região mais antiga da capital do Estado. Possui uma 

estrutura bem maior do que os outros jornais visitados, até porque seu grupo de comunicação 

é bem mais antigo e dispõe de melhores condições financeiras, podendo inclusive ser 

considerado um conglomerado que reúne atuação na internet, mídia impressa, televisão e até 

mesmo em áreas externas à comunicação. Isso não significa, porém, que a empresa não venha 

passando por um expressivo processo de reestruturação, marcado pela demissão de dezenas de 

trabalhadores e trabalhadoras, com fechamento de postos, sem possibilidade de reabertura.  

Conforme afirmamos anteriormente, a sede estrutural da Tribuna do Norte nos 

remonta aos primórdios do jornalismo potiguar. Isto, apesar de nos garantir boas aspirações 

saudosistas, não significa muita vantagem para os trabalhadores e trabalhadoras, que 

convivem diariamente com uma estrutura predial defasada e comprometedora no que se refere 

às condições de saúde e segurança. Podemos afirmar que a redação deste jornal é 

completamente inacessível para qualquer trabalhador ou visitante que possua mínima 

dificuldade de locomoção, não possuindo, portanto, acessibilidade física. Seria impossível que 

um jornalista ou qualquer outra pessoa cadeirante trabalhasse ou visitasse o jornal. Afirmamos 

isto porque o acesso ao local de trabalho se dá por meio de um imenso labirinto de escadas, 

que sobem e descem no prédio da empresa, se constituindo em uma enorme barreira 

arquitetônica para uma pessoa com deficiência ou pouca mobilidade física. A dificuldade de 

acesso à redação é tão grande que os próprios jornalistas brincam com a situação: ―Qualquer 
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dia iremos ter um incêndio aqui e todo mundo vai morrer‖, afirma o jornalista Ernesto 

Guevara.  

Engels (2010) já desvelava a precária condição do trabalho nas fábricas inglesas no 

contexto do pós-revolução industrial. O autor descreve, a partir de uma profunda observação 

realizada entre os anos de 1842 e 1844, as condições insalubres as quais estavam submetidos 

os trabalhadores e trabalhadoras fabris. Para ele, as condições estruturais das fábricas eram 

responsáveis pelo adoecimento e mortalidade dos operários, além, é claro, das condições 

precárias de vida, com diferentes rebatimentos para homens, mulheres e crianças.  

É evidente que a empresa tem uma estrutura e um grau de profissionalismo muito 

maior do que as demais redações visitadas. O acesso ao prédio da Tribuna do Norte é 

completamente mediado pelos vigilantes da empresa e só é possível a entrada na parte interna 

do jornal mediante apresentação de documento com foto, assinatura com horário de entrada e 

autorização de algum profissional da empresa para a visita. O referido jornal possui, desde 

1997, um portal de notícias na internet. De acordo com as informações da empresa, o site 

recebe mais de 10 milhões de visualizações mensais, números que certamente o colocam entre 

os mais visitados do estado.  

A dinâmica de trabalho da Tribuna é dividida nos turnos matutino e vespertino. O 

jornal possui uma pequena equipe que trabalha pela manhã e outra durante a tarde, 

eventualmente, durante jogos dos grandes times de futebol do estado, uma equipe trabalha 

durante a noite acompanhando os resultados. A separação das tarefas, no que se refere à 

produção do jornal impresso e ao portal, é bem mais clara do que nos demais jornais, o que 

não significa que não haja o processo de sobretrabalho, potencializado pela falta de clareza 

entre quem produz o material online e quem produz o impresso. Não é por acaso que não 

exista essa divisão, pois é importante para os donos dos meios de comunicação que os 

jornalistas produzam o máximo de trabalho excessivo em uma única jornada de trabalho. 

Marx (2013, p. 310) chama isto de sobretrabalho, conforme exemplificado abaixo:  

 

Suponha que a jornada de trabalho seja de 6 horas de trabalho necessário e 6 horas 

de mais-trabalho. Assim, o trabalhador livre fornece ao capitalista, semanalmente, 6 

× 6, ou 36 horas de mais-trabalho. É o mesmo que se obteria se ele trabalhasse 

semanalmente 3 dias para si e 3 dias gratuitamente para o capitalista. Mas isso não é 

visível. O mais-trabalho e o trabalho necessário confundem-se um com o outro. 

 

A rotina durante a tarde, período em que estivemos na redação e que reúne maior 

quantidade de trabalhadores, tem início às 13 horas, quando os principais editores do jornal se 

reúnem para discutir as pautas mais relevantes dos cadernos e os principais assuntos que 

foram abordados pelos repórteres durante a manhã. Chamou-nos a atenção o fato de que os 
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repórteres não participam da reunião de pauta, sendo um espaço estritamente fechado aos três 

editores do jornal. 

Apesar de se encontrar em um prédio relativamente antigo, a Tribuna do Norte possui 

uma redação moderna, seus jornalistas ficam dispostos em um amplo salão que possui três 

diferentes ―ilhas‖, com computadores disponíveis para produção. As reuniões de pauta são 

realizadas em uma ampla mesa, disposta lateralmente que permite que os editores conversem 

com conforto e ao mesmo tempo privacidade. Esta mesma mesa também é utilizada para 

entrevistas e nos permitiu conversar, por período considerável, com os repórteres que lá 

estavam. Com essas conversas, pudemos apreender um pouco sobre a visão dos repórteres e 

editores acerca das mudanças no mundo do jornalismo contemporâneo e de que forma elas 

são rebatidas na redação da Tribuna.  

Como um grande jornal de tiragem em todas as regiões do Rio Grande do Norte e 

pontos de distribuição em outros estados do Nordeste, a Tribuna do Norte continua tendo uma 

boa quantidade de repórteres, três fotógrafos, dois motoristas, além de estagiários que 

garantem apoio à produção dos materiais. Apesar de possuir um número considerável de 

trabalhadores, o impresso também enfrenta o processo de enxugamento, já citado 

anteriormente. Os repórteres têm consciência dessas mudanças e sabem que os postos de 

trabalho que desapareceram nos últimos anos não se transformarão, futuramente, em novas 

vagas de emprego, mas sim em trabalho acumulado para aqueles e aquelas que permaneceram 

na empresa. Não nos parece claro, porém, que os jornalistas percebam este processo como 

parte de uma precarização inaceitável de seu trabalho. Ouvimos de repórteres que esta era 

uma mudança pela qual todo o mundo do trabalho vinha passando (premissa que nos parece 

correta), que tinha tantos aspectos positivos quanto negativos e que o jornalismo ainda 

precisava aprender a conviver com isso. 

Novamente ouvimos dos repórteres que a produção de material fotográfico é uma 

responsabilidade dos próprios repórteres (apesar dos três fotógrafos), e que fazer as fotos não 

era um trabalho a mais e sim uma forma de encurtar a rotina laboral, antecipar a produção do 

material, muitas vezes em casa inclusive, e ajudar no ―fechamento‖ da edição mais cedo. Este 

retrato nos permite a imediata reflexão de que muito em breve os repórteres fotográficos não 

farão mais parte do quadro funcional de um jornal impresso, haja vista que cada vez mais sua 

função vem sendo feita de maneira acumulada e precarizada por profissionais que 

originalmente deveriam exercer outro tipo de trabalho nas redações. Também pudemos 

perceber que o grupo de WhatsApp da redação é um instrumento que vem sendo usado como 

forma de viabilizar a apuração, discussão e produção de matérias. Faremos, no decorrer desta 
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pesquisa, uma discussão mais profunda sobre os usos das redes sociais no mundo do trabalho 

e de que forma elas impactam e modificam a rotina laboral, mas destacamos nossa 

preocupação com discurso uníssono e acrítico de que ―o grupo‖ facilita, amplia, democratiza e 

garante celeridade no trabalho.  

A Tribuna tem uma tiragem média de 13 mil exemplares aos domingos e 9 mil durante 

a semana. O jornal tem em média 70 páginas no fim de semana e 28 nos dias úteis. Seu 

formato é considerado standard e de acordo com dados do Mídia Kit da empresa, divulgados 

em 2015, o perfil do Leitor da Tribuna do Norte é de 54% homens e 46% mulheres, com 

predominância de leitores com 50 anos ou mais (cerca de 40%) e das classes A e B (cerca de 

60%).  

Expostas essas informações acerca dos cenários e destacando brevemente algumas 

impressões dos personagens que encontramos no decorrer desta pesquisa, achamos relevante  

enfatizar as principais categorias e referências teóricas que nortearam o conteúdo desta 

dissertação.  

A fim de concretizar nossa pesquisa, buscamos nos apoiar no método materialista 

histórico-dialético. Tal método parte de uma concepção materialista da realidade, ou seja, leva 

em consideração a matéria como substância inicial e final de qualquer coisa. O materialismo 

baseia-se na superação do idealismo, que considerava como elemento fundamental para as 

mudanças das ideias ou do espírito. Para consolidar esse método de análise, Marx se apropria 

da dialética hegeliana que, dividida em três momentos – tese, antítese e síntese, se fundamenta 

na observação das contradições da realidade, e busca superar uma visão da sociedade baseada 

em abstrações, focando-se nas relações concretas, materiais. Desta forma,  Marx vira a 

dialética de Hegel de ponta-cabeça: se para Hegel o processo do pensamento é o que cria a 

realidade, para Marx todas as manifestações das ideias são frutos das relações completas e 

materiais.  

Neto (2011) afirma:  

 

Em Marx, a crítica do conhecimento acumulado consiste em trazer ao exame 

racional, tornando-os conscientes, os seus fundamentos, os seus condicionamentos e 

os seus limites - ao mesmo tempo em que se faz a verificação dos conteúdos desse 

conhecimento a partir dos processos históricos reais (p.18) 

 

Para Marx, o processo de análise histórica dos fatos é fundamental para compreender 

os acontecimentos da contemporaneidade, portanto não é possível distinguir as 

especificidades necessárias e camadas mais profundas de um objeto de análise sem 
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desenvolver uma observação que preze por um olhar histórico. Sobre isto, Marx e Engels 

(2010, p. 107) tecem a seguinte afirmação:  

 

É necessário voltar a estudar toda a história, devem examinar-se em todos os 

detalhes as condições de existência das diversas formações sociais antes de procurar 

deduzir delas as ideias políticas, jurídicas, estéticas, filosóficas, religiosas etc. que 

lhes correspondem.  

 

Na particularidade de nossa pesquisa, acreditamos que é impossível analisar de forma 

isolada a realidade das redações e a precarização neste local de trabalho, sem pensar 

profundamente as relações e complexidades do mundo do trabalho como um todo, o 

desenvolvimento das forças produtivas e da tecnologia, a reestruturação do capitalismo e todo 

o processo que ele vive.  

 Realizamos pesquisa bibliográfica como uma das formas de articular nossas 

discussões referentes às categorias norteadoras e a produção acadêmica já consolidada sobre 

os assuntos. Este tipo de pesquisa, também conhecido como revisão de literatura, consiste na 

reunião de todo o material possível já publicado acerca de determinada temática, como forma 

de garantir o maior subsídio teórico nas discussões que serão proposta. Segundo Laville e 

Dione (1999), a revisão de literatura ―serve para alimentar seus conhecimentos, afinar suas 

perspectivas teóricas, precisar e objetivar seu aparelho conceitual‖ (p.112).  

 No que tange aos debates sobre Trabalho, tomamos como referência, 

fundamentalmente, Alves (2005), Antunes (2015; 2005; 1999), Marx (2007), Iamamoto 

(2012), dentre outros. Em nossa avaliação, pensar o trabalho e seu sentido na construção 

social da humanidade é, antes de tudo, pensar o surgimento do homem enquanto ser. Marx e, 

posteriormente, outros pensadores que reivindicam a sua tradição, irão defender que o 

trabalho constitui o ser humano enquanto tal: por meio dele a humanidade cria e recria o 

mundo em que vive, isto é, produz a sua vida socialmente e, portanto, individualmente. Sua 

relevância dá-se fundamentalmente por ser ele, o trabalho, o responsável pela transformação 

material do meio em que vivemos e dentro do jornalismo, profissão tão pouco associada ao 

concreto mundo do trabalho, é importante retomarmos esta categoria e reafirmamos nossa 

posição de que o jornalista é trabalhador.  

Na discussão sobre precarização do trabalho, tomamos como referência Alves (1999), 

Antunes (2018; 2015); Druck (2015; 2007) e Dejours (2015), que nos acrescentam 

importantes elementos sobre a divisão sexual do trabalho, os assédios e o adoecimento 

laboral. Sobre esta categoria, entendemos ser indispensável para nossa pesquisa, uma vez que 

analisaremos o cenário do mundo do trabalho marcado pelo processo de reestruturação 
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produtiva e neoliberalismo, que alteram profundamente as relações sociais e materiais para a 

classe trabalhadora. Tais mudanças objetivavam, unicamente, a total exploração dos 

trabalhadores e o conseguinte aumento dos lucros dos capitalistas. Com as alterações no modo 

de produção do capitalismo, também se altera o modo de organização da classe trabalhadora. 

A flexibilidade dos direitos trabalhistas, a competição para garantia de postos de trabalho, o 

enfraquecimento dos sindicatos e centrais sindicais e principalmente a mundialização 

produtiva são alguns dos fatores inerentes a este novo momento. 

Na fundamentação sobre jornalismo e sua caracterização profissional, tomaremos 

como base a obra de Breed (1993), Traquina (1993, 2005), Travancas (1993), dentre outros. 

Sobre esta categoria, para além de compreender as especificidades da profissão, também 

temos espaço privilegiado para análise da degradação das condições de trabalho, haja vista 

que esse já exíguo espaço vem nos últimos tempos sendo ―enxugado‖, ocasionado pelo 

fechamento de empresas de comunicação, diminuindo quantitativamente o número de 

profissionais no mercado. A crise no jornalismo impresso faz com que grande parte dos 

profissionais da imprensa atuem em segundos e terceiros empregos concomitantemente 

(obviamente como forma de complementar a renda mensal) e que se submeta a condições 

precárias e insalubres de trabalho, algo que, para nós, se relaciona diretamente com as 

mudanças e reestruturação do mundo do trabalho. 

Além disso, realizamos pesquisa documental mediante consulta e análise das 

legislações que tratam do assédio moral e das relações de trabalho no Brasil,  a exemplo da  

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e os estudos produzidos pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), que tratam das violências no espectro do trabalho. Também 

se mostrou relevante analisar os acordos coletivos
7
 firmados entre o Sindicato dos Jornalistas 

do RN (Sindjorn/RN) e as empresas de comunicação.  

A pesquisa documental é uma fonte extremamente rica de informações, nos 

permitindo ter uma compreensão clara da factualidade e de dados precisos que se relacionem 

com as hipóteses levantadas pela pesquisa. Para tanto, analisaremos as documentações 

supracitadas de maneira articulada ao nosso método de pesquisa e nossas bases teóricas.  

 

Para pesquisar precisamos de métodos e técnicas que nos levem criteriosamente a 

resolver problemas. [...] é pertinente que a pesquisa científica esteja alicerçada pelo 

método, o que significa elucidar a capacidade de observar, selecionar e organizar 

                                                           
7
 Os acordos coletivos vigentes com jornalistas profissionais do Rio Grande do Norte podem ser conferidos no 

site da Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj). Disponível em: <http://fenaj.org.br/wp-

content/uploads/2018/05/RN-ACT-EMPRESA-JORNALISTICA-TRIBUNA-DO-NORTE-LTDA-2017-

2018.doc>. Acesso em: 08 set. 2018. 

http://fenaj.org.br/wp-content/uploads/2018/05/RN-ACT-EMPRESA-JORNALISTICA-TRIBUNA-DO-NORTE-LTDA-2017-2018.doc
http://fenaj.org.br/wp-content/uploads/2018/05/RN-ACT-EMPRESA-JORNALISTICA-TRIBUNA-DO-NORTE-LTDA-2017-2018.doc
http://fenaj.org.br/wp-content/uploads/2018/05/RN-ACT-EMPRESA-JORNALISTICA-TRIBUNA-DO-NORTE-LTDA-2017-2018.doc
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cientificamente os caminhos que devem ser percorridos para que a investigação se 

concretize (GAIO; CARVALHO;  SIMÕES, 2008. p. 148)  

 

  Ressaltamos o papel do nosso método de pesquisa no decorrer de nossas observações e 

no debate teórico travado neste trabalho. O materialismo histórico-dialético nos foi 

fundamental durante todo este percurso, pois foi o fio condutor desse processo, permitindo 

que nossa pesquisa avançasse, mantendo uma análise que não desconsidera os fatos históricos 

e enxerga sua relação com os acontecimentos da contemporaneidade. Da mesma maneira não 

cai em uma historicidade infantil e abstrata, nos permitindo ter a compreensão de que bem 

como históricos, os processos também são contraditórios e estão em constante movimento.  
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3  O TRABALHO E SEUS SIGNIFICADOS SOB A ÉGIDE DO CAPITALISMO 

 

É graças ao trabalho que a humanidade começa a modificar severamente o meio em 

que está inserida, contemplando suas necessidades e ampliando seu leque de demandas. 

No decorrer desse capítulo, observamos como o trabalho passa de instrumento de 

concretização das vontades humanas a mercadoria de baixo valor em um processo em que 

homens e mulheres se veem obrigados a vender sua força de trabalho em troca da 

sobrevivência.  

Com o surgimento da propriedade privada e posteriormente do capitalismo em si, 

trabalhador e trabalho ganham novos significados para a sociedade e o processo de produção 

deixa de se basear nos anseios subjetivos, passando a visar exclusivamente a obtenção do 

lucro. O tempo livre, bem como o tempo de trabalho, é capturado pelos donos dos meios de 

produção, que alienam seus trabalhadores da importância de seu trabalho. Extraem assim a 

mais-valia, ou seja, a lucratividade advinda do tempo excedente e explorado de trabalho dos 

despossuídos, que sem terem meios de produção apelam a vender sua própria força vital para 

os capitalistas.  

 

3.1 O trabalho e sua centralidade para a transformação da sociedade 

 

 Compreender o trabalho e seu sentido mais profundo na construção social humana é 

fundamental para que possamos desenvolver a discussão que será travada ao longo deste 

capítulo.  

Outra análise importante no que se refere a essa categoria são as múltiplas 

transformações que o mundo do trabalho vem sofrendo, com o desenvolvimento das forças 

produtivas e as mudanças na dinâmica do capitalismo. Tais mudanças na estrutura do trabalho 

fazem surgir novas ―formatações‖ profissionais: deixam de existir as funções que não 

conseguem se adequar às necessidades do capitalismo e surgem regimes de trabalho e até 

mesmo profissões que se encaixam perfeitamente às demandas de uma rotina laboral, cada 

vez mais extensas e precarizadas.  

É neste contexto que aparecem, como principais expressões das alterações na 

morfologia laboral, os trabalhos part-time, home-offices, as duplas e às vezes triplas jornadas 

em diferentes empregos, os trabalhos ―pejotizados
8
‖ e a terceirização.  

                                                           
8
 De acordo com a pesquisadora Fernanda Ortiz, o termo pejotização ―refere-se a uma prática comum e bastante 

atual na esfera trabalhista, trata-se de advento utilizado por empresas no intuito de potencializar lucros e 
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No Brasil, em 2017, foi realizado um amplo processo de contrarreforma na legislação 

trabalhista, que explicita em boa parte a faceta mais cruel desta nova morfologia do mundo do 

trabalho. Dentre as principais alterações que a contrarreforma propõe, destacamos a 

oficialização do trabalho home-office, e trabalho ―autônomo‖, mudanças radicais nas jornadas 

de trabalho, a exemplo do contrato intermitente (sem jornada fixa de trabalho), parcelamento 

das férias (conforme interesses dos patrões), criação de empecilhos para afastamento de 

trabalhadoras grávidas de ambientes insalubres e negociação direta entre trabalhadores e 

empregados, acerca de temas como jornada de trabalho, férias, horário de almoço e uma série 

de demais direitos. Já em 2016 o governo havia facilitado as regras para processos de 

terceirização. Todas essas alterações que promovem sensível piora nas condições de trabalho 

e existências das classes populares brasileira serão debatidas com maior ênfase no decorrer do 

trabalho. Acerca das novas formatações do mundo do trabalho, Antunes (1999, p.16) destaca:  

 

Quais são os contornos desse novo tipo de trabalho? Ele deve ser mais "polivalente", 

"multifuncional", diverso do trabalhador que se desenvolveu na empresa taylorista e 

fordista. O trabalho que cada vez mais as empresas buscam não é mais aquele 

fundamentado na especialização taylorista e fordista, mas o que se gestou na fase da 

"desespecialização multifuncional" do ―trabalho multifuncional‖ (...) no mundo do 

trabalho hoje presenciamos. Também a ampliação do que Marx chamou de trabalho 

imaterial
9
, realizado nas esferas da comunicação publicidade e marketing próprias da 

sociedade do logus, da marca, do símbolo, do involucral e do supérfluo.  

 

Os novos contornos do mundo do trabalho impactam diretamente a realidade dos/as 

profissionais de jornais impressos do Rio Grande do Norte, que hoje trabalham muitas vezes 

em condições de extrema precarização, flexibilização ou negação dos direitos trabalhistas e 

desemprego. Tais assertivas podem ser comprovadas pela experiência profissional de nossa 

atuação nos jornais da cidade de Mossoró e também pelo resultado de nosso Trabalho de 

Conclusão de Curso, que apresentou um panorama das condições laborais de jornalistas na 

                                                                                                                                                                                     
resultados financeiros, livrando-se de encargos decorrentes das relações trabalhistas, e consiste em contratar 

funcionários (pessoas físicas) através da constituição de Pessoa Jurídica, nesse caso o empregador orienta o 

fornecedor da mão de obra a constituir uma empresa, este artifício resulta na descaracterização da relação de 

emprego e a PJ é usada em substituição ao contrato de trabalho‖( Ortiz, 2014).  
9
 O termo Trabalho Imaterial  é relativamente novo, ganhando uma bibliografia especializada particularmente no 

pós 1970, quando começa a entrar em declínio o trabalho no chão de fábrica, perdendo espaço para o setor de 

serviços e telecomunicações. Hardt  e Negri (2002, p. 311) afirmam que: ―A maioria dos serviços de fato baseia 

na permuta contínua de informações e conhecimentos. Como a produção de serviços não resulta em bem 

material e durável, definimos o trabalho envolvido nessa produção como trabalho imaterial – ou seja, trabalho 

que produz um bem imaterial, como serviço, produto cultural, conhecimento ou comunicação‖. Santos (p. 136)  

relembra que o conceito de trabalho imaterial tem suas bases em elemento marxianos que dão sustentação teórica 

a esta analise. Dentre esses elementos ele destaca: ―o caráter do trabalho sobre o domínio do capital, o critério de 

Marx para definição das categorias de trabalho produtivo e improdutivo vendido sobre a forma de serviço‖.  

o caráter do trabalho sob o domínio do capital, o critério de Marx para definição das categorias de trabalho.  
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segunda maior cidade do Estado
10

. Durante a pesquisa de conclusão de curso em 

Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo na UERN, pudemos observar o 

acentuado quadro da precarização das condições de trabalho nos três jornais da cidade, 

provocando inclusive o adoecimento de trabalhadores de redações e potencializado casos de 

violências laborais e de cunho sexista. Foi-nos possível atestar que tal quadro de precarização 

não é exclusividade de Mossoró e nem do jornalismo e de que as severas mudanças no mundo 

trabalho e suas guinadas na contemporaneidade são fruto de todo um contexto de 

reestruturação capitalista.  

Tal pesquisa nos deu importante mote para que ampliássemos as discussões sobre o 

trabalho dos jornalistas e refletíssemos que é necessário considerar os estudos clássicos de 

Marx e Engels e sua produção acerca das relações de trabalho para entendermos importantes 

características observadas atualmente. Retomaremos tais discussões com maior propriedade 

no quarto capítulo desse trabalho. Por ora nos ateremos à centralidade do trabalho na obra de 

Marx, observando a importância da categoria em nosso método de análise das relações sociais 

e de que forma a centralidade do trabalho é fundamental para o desvendamento do objeto da 

pesquisa.  

Analisaremos a categoria trabalho à luz das premissas formuladas por Karl Marx e 

Friedrich Engels e de uma gama de autores e autoras marxistas (dentre os quais, destacam-se  

Ricardo Antunes, Giovanni Alves e Graça Druck, que foram imprescindíveis na realização 

desse trabalho), que compreendem a dinâmica entre o trabalho, a sociedade e as 

subjetividades como parte de um sistema de imbricadas relações econômicas, sociais, 

políticas e históricas. A análise marxista afirma que é no trabalho e em seus múltiplos 

significados que o ser humano encontra sentido para sua existência. Enquanto ação 

imaginada, prevista e racionalizada e que dá múltiplos sentidos à vida dos homens e mulheres, 

é a condição primordial para a transformação do mundo e das coisas naturais. Longe de uma 

visão romântica ou utópica acerca do trabalho, os marxistas deixam clara a separação entre a 

forma de trabalho primitivo, em que homens e mulheres produziam para o uso, sobrevivência 

e transformação da natureza em prol de melhorias, e o trabalho apropriado pelo capitalismo, 

que, completamente resignificado, engendra os sujeitos no desespero pela sobrevivência ao 

invés de libertá-los criativamente e em suas necessidades humanas.  

                                                           
10

 Mossoró é um município brasileiro no interior do estado do Rio Grande do Norte, situado no oeste Potiguar, 

Região Nordeste do país. Ocupa uma área de aproximadamente 2 100 km², sendo o maior município do RN. De 

acordo com o IBGE, sua população hoje é de 295 619 habitantes, no ano de 2017.  
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Ao descobrir e aprimorar as técnicas de manuseio e transformação da natureza, 

homens e mulheres começam a produzir objetos que podem lhes satisfazer as necessidades. 

Esta particularidade é o que Marx chamou de ―valor de uso‖. Marx (2013) destaca que o 

―valor de uso‖ vem da utilidade que é dada a alguma coisa, mas que isso não é fruto de uma 

relação abstrata que ―flutua no ar‖. O valor de determinada coisa se dá a partir de sua 

usabilidade e de suas propriedades físicas e não de uma engrenagem social que leve em 

consideração a acumulação produtiva e a exploração do trabalho humano ante a mercadoria. 

―O trabalho concreto formador de valores de uso é condição da vida humana, independente de 

todas as formas de sociedade. É atividade existencial do homem, sua atividade livre e 

consciente‖ (IAMAMOTO, 2012, p.40). Ao terem estas técnicas capturadas e transformadas 

em mercadorias, homens e mulheres passaram a vender sua força de trabalho, extraindo assim 

a única fonte de renda e de sobrevivência. Surge o salário, ―a soma em dinheiro que o 

capitalista paga por um determinado tempo de trabalho ou pela prestação de um determinado 

trabalho‖ (MARX, 2006, p.34).  

Com o passar dos séculos, o trabalho foi se moldando às necessidades capitalistas 

impostas às classes subalternas. O modelo de trabalho é central no modo de produção 

capitalista e dessa forma sofre os reflexos das mudanças empreendidas por este modo na 

tentativa de superar suas crises e garantir a lucratividade para os detentores dos meios de 

produção. As reestruturações no mundo do trabalho, que sempre vieram no sentido de garantir 

o pleno funcionamento do capitalismo e manutenção do status quo político e econômico, são 

um processo que coloca os trabalhadores diante de condições adversas e precárias. Tais 

mudanças na morfologia do trabalho, no decorrer dos séculos, criaram, por vezes, a falsa 

sensação de que o trabalho já não possuía mais prevalência dentro da sociedade e que novas 

formas de interação já o superavam. Tais análises, inclusive, propiciaram uma série de 

polêmicas no interior do movimento internacional dos trabalhadores e da academia, no que 

tocava a um suposto ―fim do trabalho‖ enquanto categoria central da humanidade, e também 

de sua relevância nas relações sociais
11

. 

Para iniciarmos este debate partimos da concepção marxista de que o trabalho é 

decisivo na transformação da natureza e da humanidade como um todo, enquanto ação 

imaginada, prevista, racionalizada, e que dá múltiplos sentido à vida dos homens e mulheres. 

É a condição primordial para a existência humana, que deixa de ser meramente instintiva 

                                                           
11

 Aprofundaremos este debate no decorrer deste trabalho.  
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como a de outros animais. É a mediação decisiva na relação homem-natureza e que nos difere 

completamente de qualquer outro animal. Marx (1985) explicita que:  

 

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e a Natureza, um processo 

em que o homem, por sua própria ação, media, regula e controla seu metabolismo 

com a Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma força 

natural. Ele põe em movimento as forças naturais pertencentes a sua corporalidade, 

braços e pernas, cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural numa forma 

útil para sua própria vida. Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a Natureza 

externa a ele e ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. 

Ele desenvolve as potências nela adormecidas e sujeita o jogo de suas forças a seu 

próprio domínio. Não se trata aqui das primeiras formas instintivas, animais, de 

trabalho. O estado em que o trabalhador se apresenta no mercado como vendedor de 

sua própria força de trabalho deixou para o fundo dos tempos primitivos o estado em 

que o trabalho humano não se desfez ainda de sua primeira forma instintiva. 

Pressupomos o trabalho numa forma em que pertence exclusivamente ao homem. 

Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha envergonha 

mais de um arquiteto humano com a construção dos favos de suas colmeias. Mas o 

que distingue, de antemão, o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o 

favo em sua cabeça, antes de construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho 

obtém-se um resultado que já no início deste existiu na imaginação do trabalhador, e 

portanto idealmente (p. 149-150). 

 

  Ao descobrir e aprimorar as técnicas de manuseio e transformação da natureza, 

homens e mulheres começaram a produzir objetos que lhes satisfaziam as necessidades. 

Apontamos, neste aspecto, que o trabalho torna-se essencial à humanidade, visto que se 

apresenta como a aspiração criativa dos seres humanos, que moldam a natureza em busca do 

suprimento das necessidades. Ao mesmo tempo também exprime os desejos e anseios dos 

homens e mulheres, haja vista que a produção artística, cultural e o artesanato são frutos da 

capacidade que a humanidade tem de criar. Sobre isso, Marx afirma: ―[...] de cada elemento 

da riqueza material não existente na natureza, sempre teve de ser mediada por uma atividade 

especial produtiva, adequada a seu fim, que assimila elementos específicos da natureza a 

necessidades humanas específicas‖ (MARX, 1985, p.50). Em sua concepção, a relação da 

humanidade com o trabalho é dialética e fruto das inúmeras interações, particularidades e 

necessidades de homens e mulheres para com a natureza.  

Sobre a importância do trabalho na ação criativa de homens e mulheres e seu processo 

de ressignificação diante do modo de produção capitalista – que iremos discutir com mais 

profundidade nos próximos itens – Marx se vale de dois termos diferentes (em inglês) para 

mostrar que o trabalho criativo e ontológico no ser social é diferente do trabalho obrigatório e 

exercido sob o marco do capitalismo. Para ele, tal diferenciação relaciona-se também com o 

sentido expresso por cada uma das palavras. Antunes (2005, p.73) explica que para Marx o 

primeiro termo, work, é dotado de mais positividade e, portanto, mais aproximado da 

dimensão concreta do trabalho, criando valores socialmente necessários e úteis.  
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Já o segundo termo usado, labour, expressa a vigência do trabalho a partir do modo de 

produção capitalista, sendo desprovido de sentido humano e social. Em português não 

encontramos duas palavras para expressar a abordagem sobre o trabalho (encontramos o 

termo labor, porém este é utilizado como sinônimo da palavra trabalho), talvez este seja o 

motivo para certa confusão acerca da importância e centralidade do trabalho e suas inúmeras 

diferenças conceituais e práticas como o trabalho estranhado, fruto do capitalismo.  

O trabalho, se observado a partir de uma perspectiva marxista, é o principal reprodutor 

da vida, da sociabilidade, e sua influência vai para muito além da produção de objetos úteis 

aos homens e mulheres. Ele é também expressão da consciência dos seres e fundamental às 

relações sociais, criou e moldou a humanidade e as sociedades como o tal, pois mediou as 

interações e intervenções entre homens, mulheres e a natureza, modificando o meio e os seres 

inseridos nele. Marx e Engels desenvolvem, portanto (em especial na obra Ideologia Alemã), 

a teoria de que a existência humana está diretamente ligada às necessidades históricas dos 

homens e mulheres do tempo observado. Engels (2004, p.13) afirma: 

 

O trabalho é a fonte de toda a riqueza, afirmam os economistas. Assim é, com efeito, 

ao lado da natureza, encarregada de fornecer os materiais que ele converte em 

riqueza. O trabalho, porém é muitíssimo mais do que isso. É a condição básica e 

fundamental de toda a vida humana. E em tal grau que, até certo ponto, podemos 

afirmar que o trabalho criou o próprio homem. 

 

Como condição básica e fundamental, o trabalho passa a ter muito valor na vida das 

pessoas, isto pode ser observado mediante a análise dos questionários aplicados aos 

jornalistas do Rio Grande do Norte. Se por um lado as condições de trabalho apresentadas 

pelos jornalistas são muitas vezes apontadas como pouco ideais, por outro lado, quando 

indagados/as sobre a importância do trabalho em suas vidas, os/as entrevistados/as foram  

praticamente unânimes em afirmar que o trabalho é preponderante, responsável pela 

manutenção de sua sobrevivência e da realização pessoal, conforme detalha o jornalista Fidel 

Castro que afirma : ―O trabalho  é fundamental na minha vida, pois permite a renda pessoal, 

utilizada nas despesas da casa e lazer‖ ou ainda o que fala a jornalista Maria Spirinodova, que 

afirma ―O trabalho é fundamental. Gosto do que faço e ocupa grande parte do meu tempo. 

Isso não muda o fato de que é exaustivo e mal remunerado‖. 

É importante refletir que em um primeiro momento a perspectiva de Marx e Engels 

acerca do trabalho refere-se estritamente à transformação da natureza em algo de útil às 

necessidades humanas. Os autores iniciam seus estudos partindo de premissas que apenas 

levavam em consideração o trabalho caracterizado como  material, partindo de uma análise 

que acaba por enquadrar a classe trabalhadora em um paradigma estreito de produção. Marx, 
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porém, já antevê que em dado momento as mudanças no processo de desenvolvimento das 

forças produtivas levariam a mudanças na forma como o trabalho seria desenvolvido e como 

se localizariam os trabalhadores e trabalhadoras dentro da divisão social de classes.  

Autores marxistas, como Gorz e Lazarrato (vão aprofundar de que forma se dará o 

modo de trabalho na contemporaneidade e, em regra, caracterizam como trabalho imaterial 

aquele que é desenvolvido sem uma substância física, que objetiva criar algum produto 

material, e que envolvem diretamente o intelecto e a criatividade. É importante destacar que a 

obra de Marx reiteradamente é questionada por seus críticos quando se trata do debate sobre o 

trabalho material e imaterial. Para alguns deles, Marx se equivoca quando analisa as relações 

de trabalho e deve ter suas teorias superadas uma vez que o trabalho material, predominante 

na sociedade capitalista até meados dos anos 1970 e que se refere ao modelo de trabalho com 

produção material, concreta, com transformação de matéria-prima em mercadoria, não 

corresponde mais à hegemonia do mundo do trabalho na contemporaneidade, sendo 

substituído pelo modelo de trabalho distante do chão da fábrica, fincado no setor de serviços e 

telemarketing e comunicação.  

A crítica, porém, não se sustenta, haja vista que Marx e Engels não determinam que o 

trabalho humano é apenas aquele que produz coisas e partem de uma análise econômica e 

social à luz do tempo em que estavam inseridos, sem inviabilizar acréscimos, reflexões e 

complementações à sua teoria inicial. Um dos grandes trunfos do materialismo histórico e 

dialético, método essencial da pesquisa de Engels e Marx, é não desconsiderar o processo de 

desenvolvimento histórico e as mudanças por ele incutidas, assim como o potencial 

transformador revolucionário do sujeito histórico. 

Engels (2004) detalha minuciosamente como o homem pôde superar sua condição 

animalesca (expressa de forma bem marcante em seus ancestrais e nos macacos, em especial) 

através do trabalho e da capacidade teleológica de mudar o meio em que viviam. É importante 

observarmos o conceito de teleologia, que trata dos propósitos, objetivos e finalidades das 

ações do ser social. Em uma visão marxiana, a teleologia é a síntese da ação humana, que se 

exprime através do trabalho de forma direcionada e com fins bem definidos para a satisfação 

dos anseios humanos. A partir da práxis teleológica, essa ação vai moldando a humanidade e 

as relações sociais. É o que se extrai da citação de Iamamoto (2012,  p.40): 

 

A dimensão teleológica é a capacidade do homem de projetar antecipadamente na 

sua imaginação o resultado a ser alcançado pelo trabalho, de modo que ao realizá-lo, 

não apenas provoca uma mudança de forma da matéria natural, mas nela realiza seus 

próprios fins.  
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A teleologia apresenta, em si, diferentes graus de complexidade, que vão se 

desenvolvendo a partir das necessidades humanas. Se a priori a ação teleológica se exprime 

nas formas menos desenvolvidas de trabalho, ela se modifica para atender outras tantas 

necessidades mais avançadas. Sobre isso, Nogueira (2006) afirma: 

 

Portanto o trabalho, como posição teleológica primária tem em sua origem, e até 

mesmo, em seu transcorrer uma intencionalidade voltada para o desenvolvimento da 

condição humana do homem, em seu sentido mais abrangente e profundo. Já quando 

enfocamos as relações sociais, no sentido da interação entre os seres, na 

intencionalidade do convencimento contemplando as diversas dimensões, como se 

explicita na arte, na política, na religião, na ética etc., considerando-as como sendo 

uma posição teleológica secundária (p. 148-149). 

 

É fundamental observar que a teleologia é a característica que difere a ação humana 

das cadeias naturais e causais que outros animais possuem e que muitas vezes são 

confundidas ou erroneamente comparadas ao trabalho humano. É importante levar em 

consideração tal assertiva para que a ação humana direcionada, fruto das inúmeras interações 

sociais e da indissociável relação homem-natureza, não se confunda às necessidades 

biológicas fundamentais à manutenção da vida. Antunes (1999, p.144) afirma que ―com 

ausência do ato teleológico, nenhum trabalho (compreendido como resposta à vida diária, às 

suas inquietações e necessidades) seria possível‖, ele destaca que o ato teleológico, ―expresso 

por meio da colocação de finalidades‖, permite uma manifestação intrínseca de liberdade no 

interior do processo de trabalho, uma vez que efetiva a ―interação entre a subjetividade e 

objetividade, causalidade e teleologia, necessidade e liberdade‖ (ANTUNES, 1999, p.145).   

Engels (2004) analisa que o desenvolvimento corporal, psicológico e social dos 

homens continuou acontecendo a partir dos novos aprendizados garantidos pelo trabalho. 

Concordamos com as assertivas de Engels de que as necessidades humanas vão impondo 

desafios aos seres, que por sua vez impõem o desenvolvimento de todo um universo de 

sociabilidade, descrito, por exemplo, pelo surgimento de linguagens comuns, organizações 

tribais, pesos e medidas que permitiam trocas justas entre os indivíduos de uma mesma 

comunidade. Engels (2004) afirma:  

 

Graças à cooperação da mão, dos órgãos da linguagem e cérebro, não só em cada 

indivíduo, mas também na sociedade, os homens foram aprendendo a executar 

operações cada vez mais complexas, a se propor e alcançar objetivos cada vez mais 

elevados. O trabalho mesmo se diversificava e aperfeiçoava de geração em geração, 

estendendo cada vez mais a novas atividades! (p. 24-25). 

 

O autor se debruça em uma análise trazendo elementos de cunho biológico, em que 

busca entender de que forma as necessidades dos seres humanos e a capacidade de planejar e 

produzir objetos e se relacionar de forma completamente inovadora com a natureza vai 
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moldando os corpos dos macacos, e com isso impõe novos anseios, como o de uma 

linguagem. Para se comunicar com outros seres sociais e suprimir assim suas novas 

necessidades, o homem desenvolve a laringe, permitindo assim a fala e a articulação de novas 

palavras, cada vez mais complexas. Engels afirma:  

 

A necessidade criou o órgão: laringe pouco desenvolvida do macaco foi-se 

transformando, lenta, mas firmemente, mediante modulações que produziam por sua 

vez modulações mais perfeitas, enquanto os órgãos da boca aprendiam pouco a 

pouco a pronunciar um som articulado após o outro (ENGELS. 2004, p. 18)  

 

A humanidade começa a trilhar o caminho de transformação do mundo a partir do 

trabalho, que se complexifica e diversifica. As comunidades, aglomerações de seres humanos 

e primitivas cidades começam a desenvolver mais avançados modelos de troca, escambos e 

todo tipo de relação social. Surge uma nova sociabilidade, totalmente correlacionada com o 

desenvolvimento do trabalho. Nogueira (2006) destaca que a interação entre homem-natureza 

se dá inicialmente mediante a elaboração de instrumentos mais simples, voltados para caça, 

pesca e defesa, porém, com o passar do tempo, essa interação vai se dar com a produção de 

ferramentas para a construção e para a confecção de vestimentas.   

Diniz (2015) destaca as mudanças provocadas pelo trabalho na sociabilidade: 

 

É salutar destacar que o trabalho sempre passou por significativas transformações ao 

longo da história da humanidade. De desvalorizado nas sociedades antigas, tornou-

se a ―grande integrador‖ da sociedade moderna, a ―condição da liberdade‖. É a partir 

do trabalho que se constrói a identidade social, desenvolve a autoestima, possibilita-

se o reconhecimento recíproco no coletivo (p.11). 

 

A partir de uma análise histórico-dialética acerca do trabalho e sua influência nas 

relações humanas e sociais, podemos afirmar que o modo de produção capitalista e o 

surgimento da propriedade privada são dois eventos determinantes para profundas mudanças 

na sociabilidade e para o aprofundamento da divisão de homens e mulheres em classes 

sociais. O trabalho, que outrora servia unicamente para a garantia da sobrevivência dos seres, 

passa a ganhar novas conotações e as necessidades de homens e mulheres também se 

modificam. Luz (2008) destaca que ―as necessidades humanas, que de início eram 

diretamente ligadas à sobrevivência, com o tempo passaram a ser também culturais‖, 

lembrando-se de uma importante assertiva já mencionada: ―diante de um estágio mais 

avançado de desenvolvimento do ser humano, é preciso um estágio mais avançado de 

trabalho‖, visto que a evolução da humanidade está diretamente ligada à forma como homens 

e mulheres desenvolvam seu trabalho sobre a natureza (2008, p. 18-19). 

A partir dessas novas necessidades e das profundas mudanças nas relações sociais e 

econômicas que se deram a partir de então, o trabalho passou por um amplo processo de 
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ressignificações, deixando de ser o instrumento de reflexo dos anseios humanos e passando a 

ser produto, uma mercadoria qualquer, objeto de disputa e opressão entre os homens.  

A respeito desta nova caracterização e pensando, à luz das teorias marxistas, de que 

forma este novo modelo de sociabilidade impactou e alterou as relações, observaremos no 

próximo tópico como se desenvolveu o trabalho diante do modo de produção capitalista.   

 

3.5 Trabalho alienado e fetichizado: o trabalho sob a égide do modo de produção capitalista 

 

O processo de desenvolvimento histórico da humanidade e a ampliação e 

complexificação das relações sociais modificaram completamente a interação dos homens e 

mulheres com o trabalho, determinando e adensando uma profunda divisão em diferentes 

classes sociais.  Tem início com a agudização da estratificação social e o advento cada vez 

mais determinante da propriedade privada que impõe uma acumulação de bens e riquezas por 

parte de alguns homens e mulheres e por outro lado a produção de miséria para uma grande 

parcela da sociedade. Esse abismo social se materializa com a dualidade entre os detentores 

dos meios de produção que passaram a comprar a força de trabalho das camadas 

despossuídas. O trabalho, que outrora era a garantia das necessidades da humanidade, passa a 

ser, com o decorrer desse processo, o mantenedor da servidão de alguns homens por outros. 

Trindade (2017) faz importante reflexão, com a qual concordamos, acerca das mudanças que 

o modo de produção capitalista impõe à humanidade e de que forma isso se materializa nas 

relações sociais. 

 

[...] parece-nos claro que o surgimento do modo de produção capitalista requisitou a 

formação de dois grupos de sujeitos díspares, em alguns níveis; no caso específico, 

esta disparidade se expressa, por exemplo, em relação às posses e recursos materiais 

necessários para produzir. Ao mesmo tempo, esta primeira divergência condiciona, a 

despeito das vontades individuais de determinados sujeitos, a materialização de uma 

relação fundamentalmente desigual entre eles (2017, p.38).   
 

É importante destacar que o processo que antecedeu a consolidação do modo de 

produção capitalista enquanto modelo hegemônico não se deu em um curto espaço de tempo e 

foi marcado por intensa brutalidade. Os séculos que antecedem a estabilização desse modelo 

de produção são marcados por uma profunda estratificação social de viés religioso. A igreja, 

principal detentora de terras e posses, impunha a sociedade um rigoroso código moral e 

imperavam relações sociais de dominação pela força, como a escravidão e a servidão, que 

diferentes do capitalismo não eram travadas a partir da remuneração monetária e nem mesmo 

do escambo.  
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Neste período a Igreja exerceu um papel de extremo poder, sendo uma das maiores 

detentoras de patrimônio e terras. O trabalho era essencialmente agrário e realizado pelos 

homens e mulheres mais pobres, que não detinham propriedades nem instrumentos para 

plantio e colheita. Acerca disso, Huberman (1986) discorre:  

 

Qual era a espécie de trabalho? Nas fábricas e usinas? Não, simplesmente porque 

ainda não existiam. Era trabalho na terra, cultivando o grão ou guardando o rebanho 

para utilizar no vestuário. Era o trabalho agrícola, mas tão diferente de hoje que 

dificilmente o reconheceríamos (HUBERMAN, 1986, p. 04).  

 

Sem adentrarmos profundamente neste debate, destacamos como pontos centrais do 

processo de colapso do feudalismo e surgimento do capitalismo: o profundo afunilamento da 

divisão das classes sociais, o aumento na concentração de renda e poder político nas mãos da 

nobreza e clero (que em boa parte constituiriam a burguesia, emergente classe social), o 

excedente na produção dos feudos, que ocasionou o surgimento do comércio, a retomada da 

vida urbana e da circulação de dinheiro. O decorrer do século XIV e XV viria a ser de 

profunda agitação cultural, política e geográfica, com a descoberta dos continentes asiático e 

americano pelos navegadores europeus. A chamada fase metalista do capitalismo se tornaria 

embrião do modo de produção que se tornaria hegemônico. Huberman afirma: 

 

Nos primórdios do feudalismo, a terra, por si só, constituía a riqueza do homem. 

Com a expansão do comércio surgiu um novo tipo de riqueza – a riqueza do homem. 

No início da era feudal o dinheiro era inativo, fixo, móvel; agora tornara-se ativo, 

vivo fluido. No início da era feudal os sacerdotes e guerreiros, proprietários de terras 

situavam-se num dos extremos da escala social, vivendo do trabalho dos servos, que 

se encontravam no outro extremo. Agora, um novo grupo surgia – a classe média – 

vivendo de uma forma diferente, da compra e da venda (Op. cit. HUBERMAN, 

1986, p. 33)   

 

Com o advento da Revolução Industrial e das demais revoluções burguesas, já no 

decorrer dos séculos XVII e XVIII, o capitalismo atingiu sua faceta mais imponente, que 

ressignificou, de uma vez por todas, a relação entre homem-natureza, tornando o trabalho um 

pilar fundamental na construção da riqueza de uma pequena parcela da humanidade e ao 

mesmo tempo instrumento de opressão para a maior parte. A relação profundamente dialética 

entre o homem e o trabalho, entre o seu sentido de libertação e sua transformação em aparelho 

de servidão, é descrita de forma brilhante por Diniz (2015), quando assegura: ―Ademais, é o 

dimensionamento complexo e contraditório no mundo do trabalho que cria, ao mesmo tempo 

em que subordina, humaniza e degrada, liberta e escraviza, emancipa e aliena, mantendo o 

trabalho como atividade vital em nossa vida‖ (p. 13).  

Um dos passos primordiais para entender o processo de alienação e estranhamento dos 

homens ao seu próprio trabalho é compreender que o fazer laboral deixou de ser um ato de 
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garantia das necessidades e passou, com o advento do capitalismo, a ser um ato de 

sobrevivência. Diferente de outros períodos da história da humanidade, no qual a força de 

trabalho era conquistada, através da violência, em um sistema de completa servidão, no modo 

de produção capitalista, o trabalho, bem como a propriedade privada e a possibilidade de 

ascensão social, passam a ser tratados como um direito. A conquista deste direito, porém, era 

materialmente restrita a uma pequena parcela da sociedade, que detinha os meios de 

produção, acumulava riquezas e explorava o trabalho da grande parcela pobre.   

É fundamental compreender o processo de estranhamento e alienação do trabalho para 

entender o engendramento do capitalismo na vida social, pois, conforme analisou Marx 

(2004) nos Manuscritos Econômico-filosóficos, é a partir desse momento que o homem passa 

a ser um produto, de valor irrisório, em uma relação dialética com o trabalho, que o sustenta, 

garante sua sobrevivência e ao mesmo tempo o oprime e escraviza. Ele afirma: 

 

O trabalhador fica mais pobre à medida que produz mais riqueza e sua produção 

cresce em força e extensão. O trabalhador torna-se uma mercadoria ainda mais 

barata à medida que cria mais bens. A desvalorização do mundo humano aumenta na 

razão direta do aumento de valor do mundo dos objetos. O trabalho não cria apenas 

objetos; ele também se produz a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, e, 

deveras, na mesma proporção em que produz bens (MARX, 2004, p. 02) 

 

E complementa: 
 

Sob os dois aspectos, portanto, o trabalhador se converte em escravo do objeto: 

primeiro, por receber um objeto de trabalho, isto é, receber trabalho, e em segundo 

lugar por receber meios de subsistência. Assim, o objeto o habilita a existir, primeiro 

como trabalhador e depois como sujeito físico. O apogeu dessa escravização é ele só 

poder se manter como sujeito físico na medida em que é um trabalhador, e de ele só 

como sujeito físico poder ser um trabalhador. (MARX, 2004, p. 03) 

 

Marx analisa que o trabalhador, em especial após o surgimento do assalariamento, 

passa a ser uma mera mercadoria para o capitalista, vendendo sua força de trabalho (uma vez 

que é privado dos meios de produção) em troca de um salário. Diferente do que é alardeado 

pelos capitalistas, o salário está longe de ser um instrumento de libertação e garantia de 

condições dignas de sobrevivência, sendo na verdade instrumento de opressão dos operários, 

dentro dos ditames do capitalismo. Marx (2013) traz o conceito de mais-valia, um dos termos 

fundamentais para entender o processo de opressão de trabalhadores e trabalhadoras e, à luz 

de suas teorias, parte fundamental do mecanismo que movimenta a engrenagem social sob o 

modo de produção capitalista. O autor reflete que o trabalho pago a um trabalhador durante 

um expediente X é muito inferior do que quantidade de riqueza que tal trabalhador produz e 

se reverte em lucro para o patrão. Os salários pagos não refletem, nem de longe, o retorno aos 

donos dos meios de produção, que se apropriam do excedente do trabalho e ampliam assim 
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seu poder econômico e seu subjugo às classes subalternas. A obtenção da mais-valia poderia 

ser obtida de forma absoluta, conquistada através das pressões laborais por maior velocidade 

no ritmo de produção, com ameaça aos trabalhadores e trabalhadoras, ou de forma relativa, 

que se relaciona diretamente com o avanço das forças técnico-científicas, que garantem um 

retumbante aumento da produção, que não seria obtido com o advento da força humana. 

Antunes (2015, p. 124) afirma que a força de trabalho se transforma em uma 

mercadoria que tem, como principal finalidade, a produção de novas mercadorias e conclui 

lembrando que o trabalho ―que deveria ser a forma de realização do indivíduo, reduz-se à 

única possibilidade de subsistência do despossuído‖.  

Marx (1971, p. 942) também relembra que as profundas alterações da relação entre os 

homens e o trabalho, dentro do modo de produção capitalista, arrancam da humanidade o 

sentido ontológico que o trabalho possui. Para ele, ―o reino da liberdade começa onde o 

trabalho deixa de ser determinado por necessidade e utilidade exteriormente imposta‖. Ao 

lembrar-se das ostensivas e extenuantes horas dedicadas ao trabalho, Antunes (2005, p. 91) 

nos traz uma importante reflexão acerca da relação homem-trabalho no modo de produção 

capitalista: não há vida que tenha sentido pleno em um mundo onde o trabalho seja 

instrumento de opressão. O autor afirma que: 

 

Uma vida cheia de sentido fora do trabalho supõe uma vida dotada de sentido dentro 

do trabalho. Não é possível compatibilizar trabalho assalariado, fetichizado e 

estranhado com tempo verdadeiramente livre. Uma vida desprovida de sentido no 

trabalho é incompatível com uma vida cheia de sentido fora do trabalho 

(ANTUNES, 2005, p. 91) 

 

Tal assertiva relaciona-se profundamente com o cotidiano profissional dos/as 

jornalistas, em especial dos jornalistas de impressos no contexto das profundas mudanças no 

mundo do trabalho. A rotina exaustiva de trabalho, muitas vezes sem remuneração adequada, 

os segundos e terceiros empregos, como forma de complementação de renda, a falta de tempo 

―livre‖ para descanso, lazer e produção, são parte do processo de total precarização das 

condições de trabalho e vida para estes trabalhadores e trabalhadoras, que se dedicam ao seu 

ofício por horas, tentando garantir que a nova edição seja entregue antes do ―dead-line‖ e 

esteja nas bancas ao amanhecer. De acordo com os dados elencados em nossa pesquisa, nove 

dos 13 entrevistados realizam ou já realizaram outras atividades remuneradas, paralelas ao seu 

trabalho formal, com objetivo de complementar renda, e cerca de quatro dos 13 jornalistas 

afirmam possuir mais de um segundo vínculo, destes apenas a metade possui vínculos legais, 

sendo relegado a outra metade a informalidade e o total desrespeito à legislação trabalhista.  
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Sobre o tempo livre ao qual Antunes (2005) se refere, ainda há outra importante 

consideração que deve ser feita no tocante  ao trabalho dos jornalistas potiguares. Além de 

trabalharem exaustivamente em duas ou três diferentes jornadas de trabalho diárias, muitos/as 

jornalistas evidenciam que, com o avento da tecnologia, passaram a realizar seu trabalho 

também através dos smartphones, notebooks e tablets em seu horário de descanso. Sobre isto 

comenta a jornalista Rosa Luxemburgo, que diz: ―Quando adianto materiais de casa, uso meu 

telefone e também uso notebook‖. O jornalista Nahuel Moreno também afirma que: ―uso 

computador pessoal para pesquisa, produção de pautas fora do horário do expediente (à noite), 

registro de imagens e cadastramento de material online‖.  

Para Marx, o que constitui o processo de alienação do trabalho é fundamentalmente o 

fato de o trabalho ser estranho à natureza do trabalhador, e, por conseguinte, negar-se 

enquanto prazer e realização, transformando-se em uma obrigação e única alternativa para sua 

sobrevivência, uma vez que o salário é o mantenedor da vida humana dentro do capitalismo. 

Sobre o salário em si, Marx (2006) destaca:  

 

Os operários trocam a sua mercadoria, a força de trabalho, pela mercadoria do 

capitalista, pelo dinheiro, e essa troca tem lugar na verdade numa determinada 

proporção: tanto dinheiro por tantas horas de utilização da força de trabalho [...] Ao valor 

de troca de uma mercadoria, avaliado em dinheiro, chama-se precisamente o seu preço. 

Portanto, o salário é apenas um nome especial dado ao preço da força de trabalho, a que 

se costuma chamar preço do trabalho; é apenas o nome dado ao preço dessa mercadoria 

peculiar que só existe na carne e no sangue do homem.  (p.34). 

 

Sobre o processo de alienação do trabalho é importante lembrar que os homens 

começam a produzir uma série de produtos que não têm mais como objetivo sanar suas 

necessidades. Pelo contrário, são mercadorias quase sempre inacessíveis ao trabalhador, fonte 

de lucro para os patrões, os donos dos meios de produção. Homens e mulheres começam a 

sofrer um processo de estranhamento uns aos outros e com aquilo que produzem 

essencialmente porque passam a ser tratados como coisas: seu dispêndio de trabalho, a força 

de trabalho, nada mais é do que uma mercadoria comprada pelos capitalistas durante um 

espaço de tempo e por quantias irrisórias. Marx afirma (2004, p. 80) ―que o objeto que o 

trabalho produz, o seu produto se lhe defronta como um ser estranho, como um poder 

independente do produtor‖. 

É fundamental também destacar a mudança de perspectiva que se tem sobre o produto 

final e sua transformação em mercadoria. Se outrora seu objetivo era único e exclusivamente 

o valor de uso que poderia representar para quem o produziu, no capitalismo isso passa a ser 

secundarizado ante o valor que ele possui de troca, de forma a garantir o lucro máximo para 

os capitalistas. Marx (2013, p. 263) destaca de forma enfática que nada no capitalismo seria 



48 
 

produzido se seu valor de uso não tivesse valor de troca, já que o que é produzido é uma 

mercadoria e tem como destino final a venda e a consequente acumulação de riquezas. Por 

outro lado, os capitalistas também se preocupam que o valor de troca do que é produzido 

sejam superiores ao valor que foi empregado para a sua produção: os meios de produção e a 

força de trabalho.   

 Outro aspecto fundamental no processo de transformação do trabalho humano em 

mercadoria refere-se ao ―fetichismo‖. Marx (2013) explica que todas as mercadorias estão 

envoltas por um caráter místico, um fetichismo, que não provém de seu valor de uso, uma vez 

que sua produção não é mais determinada pelas necessidades humanas essenciais. Este 

misticismo é fruto da relação que as mercadorias passam a ter com as esferas mais profundas 

da subjetividade humana, cada vez mais estranhada e distante dos produtos que abarrotam as 

prateleiras de lojas e porque não também dos diferentes meios de comunicação de massa. A 

mercadoria, diferentemente do objeto, não é algo produzido pelo seu exclusivo fim de uso, 

mas para gerar lucro e multiplicar assim os ganhos dos donos dos meios de produção. Sendo 

assim, a mercadoria precisa envolver, criar um ―misticismo‖, algo inexplicável que atinja a 

subjetividade dos consumidores e que os faça comprar independentemente das necessidades 

objetivas. Marx afirma ainda que: 

 

A impressão luminosa de uma coisa sobre o nervo óptico não se apresenta, pois, 

como um estímulo subjetivo do próprio nervo óptico,  mas como forma objetiva de 

uma coisa que está fora do olho. No ato de ver, porém, a luz de uma coisa de um 

objeto externo, é efetivamente lançada sobre outra coisa, o olho. Trata-se de uma 

relação física entre coisas físicas. Já a forma-mercadoria e a relação de valor dos 

produtos do trabalho em que ela se representa não tem, ao contrário, absolutamente 

nada a ver com sua natureza física e com as relações materiais que dela resultam. É 

apenas uma relação social determinada entre os próprios homens que aqui assume, 

para eles, a forma fantasmagórica de uma relação entre coisa. (2013, p. 147). 

 

Trotta (2008) destaca que esse caráter fantasmagórico a qual Marx se refere aparece 

exatamente no ―momento em que mercadoria ―x‖ transforma-se em algo fora de si como um 

não-produto do trabalho, sem dispêndio de força física, cuja forma de grandeza e de valor se 

esconde nas nebulosas construções ideológicas‖ (Trotta, 2008, p.70). Estas construções, por 

sua vez, não são mera obra do acaso ou da natureza de cada mercadoria, mas sim construídas 

pelos detentores dos meios de produção, como forma de elevar a enésima potência o valor de 

troca de suas mercadorias, aumentando assim o lucro, seu objetivo essencial. O fetichismo 

coloca as mercadorias em um mundo à parte, como uma religião, onde o fantástico determina 

seu valor. Isso só é possível pelo caráter social no qual está envolvido o trabalho, que antes de 

ser uma mera relação de produção e troca é uma poderosa relação social. Em um mundo no 

qual se produz em troca de dinheiro, no qual as mercadorias possuem valor muito maior do 
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que a força de trabalho empreendida e onde a vida de homens e mulheres está completamente 

dominada pelo processo de produção, se fertiliza a relação coisificada e estranhada, 

comandada pela ideologia burguesa, onde são as trocas de mercadorias e não as trocas 

humanas que são determinantes.  

  Apontamos que o debate sobre a mercadoria não é essencialmente o cerne de nossa 

pesquisa, e que certamente não aprofundaremos peculiaridades desta categoria, contudo, 

acreditamos, porém, ser importante destacar alguns pontos no que se refere à transformação 

do próprio homem em mercadoria, considerando o processo de alienação e fetichismo da 

produção. Tal processo de ―transformação‖ atinge objetivamente a relação homem-natureza-

trabalho, mas também subjetivamente os homens e mulheres que cada vez mais sentem os 

impactos do regime de opressão dentro do modo de produção capitalista.  

 No próximo tópico, vamos entrar com maior densidade no debate acerca dos impactos das 

transformações no modo de produção na sociedade capitalista e conversão do trabalho em 

instrumento de opressão de homens e mulheres, pensando de que forma tais mudanças impactam 

objetivamente a classe trabalhadora e subjetivamente os sujeitos que fazem parte desta classe.  

 

3.6 O/a trabalhador/a como mercadoria: aspectos objetivos e subjetivos do trabalho  

“estranhado” 

 

A partir das discussões que foram apresentadas e levando em consideração a 

caracterização do trabalho alienado e fetichizado enquanto instrumento fundamental para 

compreendermos o sistema de produção capitalista, faz-se necessário ressaltar alguns aspectos 

desse modelo de trabalho, que rebatem objetiva e subjetivamente nas relações entre os seres 

humanos.  

Partimos da premissa de que o objetivo final dos capitalistas, ao comprar mão de obra 

e vender suas mercadorias, portanto, não é garantir acesso e satisfação a homens e mulheres. 

Os donos dos meios de produção objetivam, indiscutivelmente, a obtenção de lucro. Para 

tanto, lucram com a compra da força de trabalho de um despossuído, que irá trabalhar bem 

mais tempo do que o necessário para a produção de uma mercadoria. O capitalista não 

objetiva sua satisfação pessoal, seus anseios e demandas, ele objetiva lucrar. Portanto, não 

paga a um trabalhador para que este lhe ofereça o resultado de um trabalho pontual, 

específico. Paga a um trabalhador para que ele lhe venda sua força de trabalho durante um 

período regular, suficiente para que o investimento inicial feito pelo capitalista (em 

equipamentos, maquinário, matéria-prima e mão de obra) seja ressarcido e que ainda garanta 
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lucratividade. Dessa forma, extrai-se a mais-valia, ou a quantidade de trabalho excedente que 

é transformada em receita para os donos dos meios de produção, que dia após dia ampliam 

sua riqueza, mas inversamente não aumentam o salário de seus trabalhadores, nem melhoram 

suas condições de trabalho, a menos que isso também potencialize a produtividade e o lucro.   

 Neste sentido, é preciso rememorar uma particularidade já mencionada por Marx n‘O 

Capital - a baixa quantidade de empregos ofertada gera um enorme exército de reserva que 

regula o preço pago pela força de trabalho. Os empregados trabalham mais e em condições 

insalubres e extenuantes, para suprir a falta de trabalhadores necessários. A existência de um 

exército de trabalhadores e trabalhadoras ansiosos por um espaço no mercado de trabalho 

ajuda no processo de dominação do conjunto da classe trabalhadora, já que aqueles que estão 

empregados têm de se curvar às condições impostas pelos donos dos meios de produção, a 

fim de não perder a garantia de subsistência e desta forma se submetem às situações de 

precarização e penúria no ambiente de trabalho.  

A análise de Marx nos apresenta o espectro de uma sociedade que era 

majoritariamente fabril. Portanto, sua análise destacará uma classe trabalhadora que, em sua 

maioria, ocupava o espaço fabril enquanto operários/as e vendiam sua força de trabalho para 

grandes industriais. Contudo, isso não nos impede, porém, de observar uma série de 

rebatimentos que ainda hoje estão presentes quando se fala na apropriação do trabalho e na 

dominação exercida pelo modo de produção capitalista.  

Também é fundamental destacarmos que o processo de produção no regime capitalista 

necessita do trabalho vivo para existir, isso significa que as máquinas, equipamentos e 

materiais se deterioram sem a ação efetivamente humana. Para Marx (2013), o chamado 

trabalho vivo tem de se apoderar dessas coisas, arrancá-las de sua inércia, de transformá-las 

em valores de uso, e mesmo em um contexto de profundo avanço tecnocientífico, com 

advento da automação industrial, o trabalho vivo e humano ainda é imprescindível para a 

transformação da natureza em mercadoria.  

 Nos Manuscritos Econômico-Filosóficos (1844), Marx nos apresenta um pouco de sua 

teoria acerca da transformação do homem em mercadoria e de que forma sua força de trabalho 

vai ser apropriada pelos capitalistas. Também destaca de que forma esta transmutação atinge 

subjetivamente homens e mulheres, que além de escravizados pelo trabalho passam a valer 

quantias irrisórias, à medida que também são criadores de bens. Para ele, ―o trabalho não 

produz somente mercadorias; ele também se produz a si mesmo e ao trabalhador como uma 

mercadoria‖ (MARX, 2004, p.80). Por outro lado, o homem-trabalhador não passa a ser um 

passível possuidor de mercadorias, quanto mais trabalha, mais seu trabalho é apropriado pelos 
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capitalistas. ―O trabalhador se torna mais pobre quanto mais riqueza produz, quanto mais sua 

produção aumenta em força e extensão‖ (id, p. 80), isso porque a relação entre capital e 

trabalho é marcada por uma série de contradições, que nos fazem perceber que quando mais 

trabalho se imprime na construção de determinada mercadoria, mais ela está distante de quem 

a produziu, mais ela pertence a um mundo a parte onde o responsável pela transformação da 

matéria-prima em coisa também vira uma coisa, com valor muitas vezes inferior àquilo que 

acabou de produzir.  

O trabalho, no modo de produção capitalista, não traz bem estar àqueles que 

trabalham, pelo contrário converte-se em sofrimento e agonia. Afirmamos isto levando em 

consideração que o ambiente de trabalho no modo de produção capitalista transforma-se em 

um espaço de inúmeras pressões e violência, isso se confirma pelos dados que produzimos em 

nossa pesquisa de campo.  

De acordo com nossos questionários, sete dos 13 jornalistas acreditam que o ambiente 

de trabalho é propício ao adoecimento, enquanto oito entrevistados relataram conviver 

rotineiramente com o estresse. Em muitas das falas aparecem expressões de desânimo e 

instabilidade emocional decorrentes das situações vivenciadas no espaço de trabalho e das 

necessidades ocasionadas pela obrigação de garantir o sustento através de um trabalho 

precarizado e mal remunerado. Dentre essas, destacamos o depoimento da jornalista Rosa 

Luxemburgo que afirma ―ficar desmotivada‖ com as condições de trabalho e do jornalista 

Miguel Posadas, que destaca: ―os atrasos salariais desmotivam e afetam questões pessoais 

como qualidade de vida e as condições para custear necessidade básica e lazer‖. 

Em seu tempo de folga o trabalhador sente-se livre por um breve período, apartado das 

obrigações laborais das quais ele foge como fugiria de uma praga. Marx destaca que nestes 

moldes o trabalho é um exercício ―de autossacrifício, de mortificação‖ (id, p.83), que não 

produz nada para quem trabalha, mas sim para outrem. Para Marx, uma das principais 

consequências da alienação do homem ao produto de seu trabalho ―é o estranhamento do 

homem pelo [próprio] homem. Quando o homem está frente a si mesmo, defronta-se com ele 

o outro homem‖ (2004, p. 85).  

 Todas estas questões se articulam e nos dão oportunidade de revisitar as inúmeras 

polêmicas referentes à centralidade ou não da categoria trabalho na contemporaneidade. 

Observamos que o processo de alienação do trabalho não desaparece ou se torna irrelevante, 

como sustentam uma gama de teóricos, que também jogam o peso de categoria central na 

formação das relações sociais para outras categorias, como a ciência ou a comunicação.  

Dentre estes autores, que polemizam com a centralidade categoria trabalho, destacamos Gorz, 
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que em 1980 publicou uma obra chamada ―Adeus ao Proletariado‖, uma das principais 

críticas à centralidade da categoria trabalho enquanto esfera  mediadora do ser social na 

contemporaneidade; Habermas (1991), que na obra Teoria da Ação Comunicativa defende 

que as demandas emancipatórias da sociedade não se encontram na esfera do trabalho e sim 

no que chama de mundo da vida, onde as questões intersubjetivas são tratadas, e Rifkin 

(1995), na obra O Fim dos Empregos, propõe que o fim do emprego representa o fim da 

classe trabalhadora, que agora deve iniciar seu processo de migração para o terceiro setor. 

Compreendemos que este cenário de aprofundamento da complexidade nas relações 

do trabalho, onde novos modelos e formatos têm surgido, mas em que se mantém a marcante 

estrutura de classes, com domínio da força de trabalho de uns por outros, reforça a 

centralidade e importância fundamental desta categoria para compreender as relações sociais e 

os desafios que o capitalismo contemporâneo impõe às classes subalternas, que anseiam por 

emancipação humana em meio a um contexto de retirada de direitos e diminuição dos postos 

de emprego formais. Diferentemente do que os críticos da sociedade do trabalho apregoaram, 

a superação do modelo fabril de produção não encerrou os conflitos entre os assalariados e os 

donos dos meios de produção e as demandas coletivas não foram substituídas por demandas 

localizadas e particulares, por outro lado, foi possível perceber que uma série de outras 

tensões no seio da sociedade também são fruto (ou se potencializam) da contradição capital x 

trabalho.  

Reiteramos nossa posição de que o trabalho segue sendo uma categoria central para 

compreendermos o desenvolvimento da sociedade. Fazemos isso observando todas as 

particularidades apontadas no decorrer deste capítulo que nos mostram como há uma 

relevante diferença do trabalho enquanto expressão das necessidades humanas e o trabalho 

aprisionado pelo modo de produção capitalista. Antunes (1999, p. 182) afirma: 

 

Pelo que expus ao longo deste texto afirmando que as teses do fim da centralidade 

do trabalho e sua substituição pela esfera comunicacional ou da inter-subjetividade 

encontra seu contraponto quando se parte de uma concepção ampliada de trabalho, 

que o contempla tanto em sua dimensão coletiva quanto na subjetiva, tanto na esfera 

do trabalho produtivo quanto na do improdutivo, tanto material quanto imaterial, 

bem como nas formas assumidas pela divisão sexual do trabalho, pela nova 

configuração da classe trabalhadora, etc.; dentre vários elementos anteriormente 

apresentados, permitem recolocar e dar concretude à tese da centralidade da 

categoria trabalho na formação societal contemporânea.  
 

  Com a complexificação da relação entre homem-natureza-trabalho e as constantes 

transmutações do mundo do trabalho, a fim de sanar a crise do capitalismo e da queda do 

lucro dos capitalistas, surgem novas modalidades de trabalho, cada vez pior remuneradas, 



53 
 

especializadas, subempregos, empregos parciais e precarizados como um todo. Mulheres, 

negros e negras, a classe subalterna de forma geral sofre com as particularidades do mundo do 

trabalho e seu processo de reestruturação.  

 No jornalismo potiguar não é diferente. Como membros da classe trabalhadora e, 

portanto, subalternas, os/as jornalistas de impressos vêm sofrendo com as mais diversas 

formas de expressão da precarização do trabalho. De acordo com a Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT, a duração da jornada de trabalho dos jornalistas não deverá exceder cinco 

horas diárias, podendo, mediante negociação, ser ampliada para sete horas diárias. A carga 

horária reduzida, que poderia ser uma importante conquista coletiva desses profissionais na 

verdade se expressa como um modelo de contrato part-time legitimado pela entidade de 

representação da categoria. De acordo com a Medida Provisória Nº 2.164-41/2001, que altera 

o texto da CLT, o trabalho parcial (ou part-time) é aquele estabelecido com jornada máxima 

de 25 horas semanais. 

Esta realidade se confirma quando observamos o baixíssimo piso salarial dos/as 

jornalistas profissionais do Rio Grande do Norte, que em 2018 é de R$ 1.578,00 (um mil, 

quinhentos e setenta e oito reais), segundo o acordo coletivo firmado para o biênio 2017–

2018, o que representa menos de dois salários mínimos atuais. Com uma remuneração tão 

baixa, os jornalistas necessitam encontrar segundos e terceiros empregos ou utilizar o seu 

tempo na realização de trabalhos informais e precarizados. Ainda existe uma parcela de 

profissionais que encontra, em trabalhos fora do jornalismo, alternativas para 

complementação de renda
12

. Antunes (2008) diz que o trabalho part-time é aquele ―que se 

caracteriza pelo vínculo de trabalho temporário, pelo trabalho precarizado, em expansão na 

totalidade do mundo produtivo‖, isso porque os trabalhos em tempo parcial habitualmente são 

aqueles que possuem remuneração muito inferior aos trabalhos de tempo integral, exigem de 

seus trabalhadores a busca por segundas ou terceiras jornadas diárias, visando a 

complementação de renda e por seu grau de fragilidade estão mais susceptíveis a demissões. 

Destacamos que uma rotina de trabalho, independente da carga horária, impõe pressões e 

desgastes ao/a trabalhador/a já que o trabalho sob a égide do capitalismo é marcado pela 

exploração. Em uma realidade em que se necessite buscar outras jornadas de trabalho, 

acumulam-se as violências de cunho laboral e multiplica-se a exploração física e psicológica 

do/a trabalhador/a.  

                                                           
12

 Detalharemos minuciosamente as diferentes expressões da precarização do trabalho no Jornalismo potiguar e 

os impactos na rotina laboral desses profissionais no capítulo 4 – Expressões de precarização do trabalho dos/das 

jornalistas nos impressos do Rio Grande do Norte.  
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Antunes (idem, p.32) destaca que, ao contrário do que se alardeia com a propaganda 

de substituição do trabalho pela ciência ou da substituição da produção pela informação, o 

mundo do trabalho e suas nuances opressoras e fetichizantes só nos permitem cada vez mais 

compreender que esta é uma categoria fundamental para compreender o desenvolvimento da 

sociedade e das relações sociais. Ainda neste sentido, também se faz fundamental rememorar 

o caráter duplo da relação entre homem e trabalho. Se por um lado ele aliena e escraviza os 

homens, quando tomado pelas engrenagens do capitalismo, é a sua existência que permitirá a 

emancipação completa da humanidade, garantindo uma vida repleta de sentido com a 

supressão das necessidades de homens e mulheres.   

 

3.7 O trabalho na contemporaneidade e seus rebatimentos para os profissionais do 

jornalismo 

 

Nessa seção, tentaremos compreender as nuances da arquitetura do mundo do trabalho 

na contemporaneidade, seus impactos para homens e mulheres e os rebatimentos desta nova 

morfologia, conforme classifica Antunes (2005, p. 47),  para os profissionais dos meios de 

comunicação impressos do Rio Grande do Norte. Para tanto, partiremos do princípio 

inalienável de que a crise no mundo do trabalho não é a crise de sua centralidade para o ser 

social, mas sim a crise do acesso ao emprego, da subcontratação, do crescente exército de 

reserva e do desemprego estrutural, que comprovam não o ―fim do trabalho como categoria 

central‖, mas as profundas alterações no modo de produção capitalista, que visam deteriorar 

as condições de vida das classes subalternas e garantir e potencializar os lucros das classes 

dominantes.  

Os/as jornalistas, enquanto partes das classes subalternas inseridos em uma categoria 

profissional que sofre diretamente com os rebatimentos da reestruturação produtiva do 

capitalismo na contemporaneidade, relatarão diversas expressões da precarização oriundas 

desta nova morfologia. É através dos relatos acerca das duplas jornadas de trabalho, da 

informalidade e do desrespeito às legislações trabalhistas, dos baixos salários ou do 

desemprego, que poderemos compreender como as  principais expressões da precarização do 

trabalho torna a rotina laboral dos/as jornalistas de impressos desgastantes e penosas.  
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3.7.1 As novas configurações do trabalho na contemporaneidade  

 

Tudo que nos foi apresentado anteriormente e o conjunto de teorias que sustentam 

nosso posicionamento que o trabalho sob a égide do capitalismo é marcado pela exploração e 

opressão que também nos fazem crer que a relação homem-trabalho vai se complexificando 

conforme se complexifica o modo de produção capitalista. É possível afirmar que o trabalho 

estranhado é a mais perversa engrenagem do sistema capitalista, pois desumaniza homens e 

mulheres e os aprisiona. O decorrer dos séculos reafirmou aquilo que discorremos durante o 

capítulo anterior: não há verdadeira liberdade dentro do sistema de produção capitalista. Não 

há sentido em uma vida regida pela subsistência e onde o fruto de nosso trabalho não supre 

nossos anseios, expectativas e demandas mais humanas, mas sim à necessidades fetichizadas 

e estranhadas do mercado. Para nós, a complexificação das relações de trabalho, a notória 

piora nas condições de vida de trabalhadores e trabalhadoras, e toda a movimentação 

neoliberal no sentido de retirar direitos sociais e interfererir diretamente no papel do Estado, 

referenda a tese de que a contradição capital x trabalho e sua relação com a humanidade 

continuam sendo centrais para entendermos todas as relações sociais.  

Para muitos autores e autoras, como os já supracitados Gorz e Habermans, o trabalho 

deixou de ser uma categoria central no que se refere à análise das relações sociais. Muitos 

desses, chegam inclusive a falar taxativamente no fim do mundo da era do trabalho. Nossa 

análise, porém, vai de encontro a este pensamento.  

 Em boa parte, os críticos da centralidade do trabalho focam suas análises na 

superação desta categoria como central nas relações entre os seres humanos. Buscaremos não 

minuciar as críticas à teoria materialista, haja vista que não é nosso objetivo nesta pesquisa, 

polemizar e encontrar contrapontos teóricos, mas sim observar como as configurações do 

trabalho na contemporaneidade impactam os profissionais das redações de jornais impressos 

do Rio Grande do Norte.  

A primeira dessas premissas é a de que o mundo do trabalho mudou, atravessou uma 

larga e complexa reestruturação produtiva (que detalharemos a seguir), que alterou seus 

alicerces, mas o trabalho não deixou de existir. A produção em larga escala continua 

dependendo essencialmente da mão de obra dos trabalhadores e trabalhadoras, que, mesmo 

com o advento maciço de tecnologia de ponta, continuam tendo um papel insubstituível na 

cadeia de produção. Concordamos com a tese de que os postos de emprego diminuíram. Há, 

portanto, uma crise do emprego (em especial do emprego formal, aos moldes do que se tinha 

antes dos anos 1970), não do trabalho, e tal crise é fruto exatamente dos rearranjos que o 



56 
 

capitalismo vem fazendo para se manter enquanto modo de produção. Antunes (2005) atesta 

que o trabalho não se ―tornou mera virtualidade, ainda que venha sofrendo mutações e 

metamorfoses significativas‖ (p.26). Para ele, o ―mundo produtivo ainda carece de uma dada 

forma de trabalho‖ (p.26).  

Outra premissa valiosa é exatamente a que se refere a enorme parcela de homens e 

mulheres que vivem hoje em condições de subemprego, precarização e exploração. De acordo 

com os dados do Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia – IBGE, em junho de 2018 a 

taxa de desemprego no Brasil era de 12,7% da população, que significa que mais de 13 

milhões de brasileiros maiores de 18 anos estão desempregados atualmente. Outros 11,1 

milhões de brasileiros trabalham sem carteira assinada, em regime de total informalidade. Em 

um ano este número aumentou em cerca de 600 mil trabalhadores e trabalhadoras.  

O modelo de produção contemporâneo está pautado em uma profunda reestruturação 

produtiva, que ataca os direitos sociais, desmonta o formato ―fordista/taylorista‖, se apodera e 

desmembra legislações trabalhistas, promove uma poderosa quebra na organização coletiva da 

classe trabalhadora, se apoderando subjetiva e ideologicamente dos trabalhadores mais pobres 

e dependentes. O modo de produção capitalista entende que o trabalho é essencial, portanto 

vem, década após década, buscando formas de piorar a vida dos trabalhadores, baixar salários, 

retirar direitos e assim garantir a lucratividade esperada. Para isso, utilizamos como exemplo 

central todo o trabalho manual, precário e desumano praticado em diversas regiões do mundo 

como África, Ásia e América Latina.  

Mesmo com notório avanço tecnológico na cadeia produtiva, é o trabalho 

manufaturado destes sujeitos que mantém viva e lucrativa uma boa parte da indústria mundial. 

É em cima das péssimas condições de trabalho, das remunerações ínfimas e do sobretrabalho 

extremo, que os capitalistas seguem garantindo sua hegemonia econômica e 

consequentemente política e ideológica. Antunes (2005 p.32) define que esta é a real crise do 

mundo trabalho, e isso não significa, em nenhuma hipótese, fazer coro com aqueles que 

defendem o fim da centralidade desta categoria na compreensão das relações sociais. Ele 

afirma:  

 

Ao contrário da propagada [sic] de substituição do trabalho pela ciência, ou ainda da 

substituição da produção de mercadorias pela esfera comunicacional, da tão falada 

substituição da produção pela informação, as novas formas de interpenetração 

existentes entre as atividades produtivas e as improdutivas, entre as atividades fabris 

e de serviços, entre atividades laborativas e as atividades de concepção, entre 

produção e conhecimento científico, que vem se ampliando no mundo 

contemporâneo, configura-se como elementos analíticos que em nosso entendimento 

conferem validade à forma contemporânea da centralidade do trabalho.   
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Outra questão que é de suma importância para esta discussão é a que se refere de qual 

trabalho estamos falando. Os críticos da centralidade do trabalho focam suas análises no 

trabalho reificado, aquele que é fruto da captura da subjetividade humana pelo modo de 

produção capitalista, que aprisiona e engendra o ser social em uma constante busca pela 

sobrevivência que só pode ser conquistada com a obtenção do salário. Para alguns destes 

teóricos, a automatização da produção, o aumento gradual de tecnologia nos parques 

industriais, a fuga cada vez maior de trabalhadores para o setor de serviços e também para o 

terceiro setor, vem sepultando o trabalho como categoria de suma importância na 

sociabilidade. O que apontamos é que a categoria trabalho, a qual nos referimos e que é 

central para as relações entre seres humanos é a que chamamos de trabalho concreto (que 

inclusive já caracterizamos no decorrer deste trabalho), e dá-se em oposição ao trabalho 

mercantilizado, estranhado e abstrato. Em nossa avaliação, não existe sociabilidade humana 

sem trabalho, que transforma a realidade concreta e autotransforma o trabalhador.  

Para nós, diferentemente do que apontam os teóricos que atestam o fim da centralidade 

do trabalho, este ainda é um tema chave para compreender as relações sociais no seio do 

capitalismo mundializado. Neste sentido, pensamos que o avanço do trabalho estranhado e 

das relações laborais cada vez mais frágeis e precarizadas tem intrínseca relação com o 

processo de reestruturação produtiva do capitalismo, iniciado nas décadas de 1970 e 1980 (No 

Brasil, nos anos 1990 e 2000) e que elevou a níveis nunca antes vistos a piora nas condições 

de trabalho e no acesso ao emprego pela classe trabalhadora.  

É preciso, antes de aprofundarmos nossa analise sobre o trabalho na 

contemporaneidade, levar em consideração o modelo de produção fordista/taylorista, principal 

metodologia de trabalho no mundo nas décadas de 1910, 1920, 1930 e 1940 e que se arqueou 

na arquitetura desenvolvida dentro da empresa Ford. O fordismo é tão presente no nosso 

imaginário que não é incomum pensarmos que a maioria das pessoas ainda associa a imagem 

de uma fábrica à imagem da tradicional linha de montagem, com operários montando peças 

de forma sequencial. 

A linha de montagem sequencial é uma das principais características do fordismo. O 

trabalho era iniciado e concluído dentro da fábrica e os trabalhadores e trabalhadoras 

mantinham uma relação muito próxima com seus pares, realizando almoços coletivos em 

grandes refeitórios, onde não havia distinção dos funcionários, independentemente das 

particularidades do seu oficio dentro da fábrica.  O taylorismo, teoria que se agrega ao 

fordismo e que é fruto das ideias do administrador James Taylor, analisa o modo de trabalho a 
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partir da ótica da produção em larga escala, que era a mais comum neste período, e o trabalho 

realizado de forma ―cronometrada‖ com uma rígida gerência de prazos para a produção.  

O cenário da indústria fordista/taylorista descreve, em boa parte, como funcionava a 

sociedade capitalista neste período. Aliado a este modo de produção florescem as teorias 

politicas do estado do bem estar social que deram espaço para o desenvolvimento da 

organização dos trabalhadores e trabalhadoras em torno de pautas e reivindicações de 

melhorias. É também daí que surgem muitas organizações sindicais e populares que 

protagonizaram importantes lutas neste período, com grandes greves, inclusive nas indústrias 

Ford. Esta efervescência politica e a crise econômica do capitalismo serão motivadoras para 

profundas transformações que nos levarão até o modelo de produção contemporâneo. Sobre o 

fordismo/taylorismo, Antunes (2015) faz uma precisa caracterização, quando afirma: 

 

Entendemos o fordismo fundamentalmente como  a forma pela qual a indústria e o 

processo de trabalho consolidaram-se  ao longo deste século, cujos elementos  

constitutivos  básicos  eram  dados pela produção em massa, através da linha de 

montagem e de produtos  mais homogêneos; através do controle dos tempos e 

movimentos pelo  cronômetro taylorista e da produção em série fordista; pela 

existência do  trabalho parcelar  e  pela  fragmentação  das  funções;  pela  separação    

entre elaboração e execução  no  processo  de  trabalho;  pela  existência  de 

unidades    fabris    concentradas    e    verticalizadas    e      pela constituição 

/consolidação do  operário-massa,  do  trabalhador  coletivo fabril, entre outras 

dimensões. Menos do que um  modelo  de  organização societal, que abrangeria  

igualmente  esferas  ampliadas  da  sociedade, compreendemos o fordismo como o 

processo de trabalho que,  junto  com  o taylorismo, predominou na grande indústria 

capitalista  ao  longo  deste século (p.35). 
 

A transição para o que viria a ser conhecido como ―Toyotismo‖, marcou 

profundamente as relações de trabalho e sociais. Dessa forma o mundo do trabalho, outrora 

hegemonizado sob um regime de produção centrado na fábrica, onde havia intensa 

participação dos trabalhadores nos processos das linhas de montagem, o produto final era a 

soma dos diferentes trabalhos desenvolvidos ali e a produção se dava em larga escala, passou 

a ser marcado por uma série de outras características, que mudariam não só as relações do 

homem com o trabalho, mas de toda a sociabilidade humana.  

A expressão ―Toyotismo‖ não é fruto de uma coincidência. Este modelo de gerência 

do trabalho começou a ser implantado no Japão, nos parques industriais da empresa Toyota 

quando o engenheiro mecânico e CEO
13

 da empresa Taiichi Ohno (1912 – 1990) iniciou um 

amplo processo de alterações na forma de produzir da montadora de carros, documentadas 

posteriormente em seu livro O Sistema Toyota de Produção: além da produção em larga 

escala. O livro, de 1978, é um compêndio das principais ideias que norteiam o toyotismo e 

                                                           
13

  Chief Executive Officer, o que em português equivale a diretor-executivo. 
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traz, em seu conteúdo, não só fórmulas econômicas que sustentam seu modelo de produção, 

mas também uma vasta carga de princípios ideológicos, fundamentais para a consolidação do 

modelo que viria a ser predominante no capitalismo contemporâneo. Em nossa opinião, Alves 

(2011) é certeiro em sua síntese acerca do Toyotismo, quando afirma:  

 

O toyotismo é a ―ideologia orgânica‖ do novo complexo de reestruturação produtiva 

do capital que encontra nas novas tecnologias da informação e comunicação e no 

sociometabolismo da barbárie a materialidade sociotécnica (e psicossocial) 

adequada à nova produção de mercadorias (p.42). 

 

É fundamental pensar que a transição do modelo taylorista/fordista para o modelo 

Toyotista foi motivada essencialmente por: incapacidade deste paradigma em ampliar a 

acumulação de capital dos donos de meios de produção; aumento da organização coletiva dos 

trabalhadores e trabalhadoras em entidades formais (como os sindicatos e associações) e 

informais (como coletivos e grupos) de representação entre os anos de 1930, 1940 e 1950, e 

que dentro da fábrica conseguiam se articular em torno de pautas comuns, com conquistas de 

reivindicações; e também pelo avanço de uma crise estrutural de todo o capitalismo mundial, 

no qual o ataque aos direitos sociais e a privatização se tornaram práticas comuuns, adotada 

pelos governos como instrumento de manutenção do sistema capitalista, tanto em aspectos 

econômicos quanto em ideológicos.   

No fluxo dessas contrarreformas dá-se uma crítica veemente ao estado de bem estar 

social e a esquemática econômica do keynesianismo. Nesses modelos prezava-se pelo 

máximo investimento do Estado na economia garantindo a ampla contratação de 

trabalhadores e trabalhadoras bem como o fácil acesso a bens comuns como saúde, educação 

e lazer. Teóricos liberais como Friedman
14

 constroem uma retórica que culpabiliza este acesso 

facilitado aos serviços do Estado, como principais responsáveis pela crise econômica do 

capitalismo e desenvolvem uma teoria que será amplamente defendida por governos, em 

especial, Reagan (EUA, De 1981-1989), Thatcher (Reino Unido, de 1979-1990) e Pinochet 

(Chile, de 1973 -1990), de desmonte dos direitos sociais, diminuição da participação do 

estado na economia e maior liberdade pra as relações econômicas. Este conjunto de teorias 

seria conhecido como neoliberalismo. 

No Brasil, o neoliberalismo apresenta suas primeiras expressões no início dos anos 

1990. Atravessando uma grave recessão econômica e vindo de 21 anos de ditadura militar 

(1964-1985), o país começa a ver boa parte de suas empresas estatais sendo privatizadas, 

vivenciar experiências das chamadas PPPs (parcerias público privadas), além do notório 

                                                           
14

 Milton Friedman é o economista liberal estadunidense mais famoso do século XX. 
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desmantelamento de serviços públicos essenciais, como saúde e educação. De acordo com o 

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social  - BNDES, durante o governo de 

Fernando Henrique Cardoso, entre os anos 1995 e 2002, ocorreram mais de cem privatizações 

de empresas estatais, em controle federal ou estadual em todo o país, das quais se destacam a 

Companhia Nacional de Siderurgia - CSN em 1993, da Companhia Vale do Rio Doce – 

CVRD em 1997. Neste período também foi criado o Conselho Nacional de Desestatização 

CND que tinha como principal objetivo coordenar e facilitar os processos de privatização das 

estatais brasileiras. Na virada dos anos 2000 o governo FHC ainda reduziu ações estatais na 

Petrobras e vendeu o Banco do Estado de São Paulo além de inúmeros outros bancos 

estaduais. A partir de 2003, com a chegada ao poder do Partido dos Trabalhadores – PT, teve 

continuidade o processo de desestatização brasileira, porém com novos elementos. Os 

Governos de Luís Inácio Lula da Silva, entre 2003 e 2010 e Dilma Rousseff (2011-2016) 

ampliaram as concessões de estradas, rodovias e ferrovias à iniciativa privada. Foi em 2004, 

inclusive, que surgiu a lei que regulamenta as já citadas  parcerias público-privadas-PPPs. 

O toyotismo, segundo Antunes (1999, p.54) se difere do ‗fordismo‘ porque traz 

basicamente como características: a produção sob demanda, diferente da produção em larga 

escala; o trabalho do operário polivalente, que exerce multitarefas (ao contrário do operário 

fordista, que realizava sempre o mesmo trabalho na linha de produção); a forte relação entre o 

homem e o maquinário, onde os trabalhadores e trabalhadoras operavam simultaneamente 

diferentes equipamentos (o que reflete também o caráter das mudanças tecno-científicas deste 

período); o processo de produção de estocagem e reposição é ínfimo se comparado ao 

fordismo, uma vez que os produtos são feitos diante de uma medida e não em larga escala; as 

empresas são ―horizontalizadas‖ e produzem cerca de apenas 25% da produção, contando 

com o trabalho produzido em terceirizadas e parceiras para finalização do produto; o 

envolvimento dos trabalhadores nas discussões sobre processo de trabalho, analisando o que 

pode melhorar e que prazos podem ser diminuídos (parte disso vem da tradição da empresa 

Toyota, onde os funcionários eram levados a crer que a fábrica era uma espécie de família, e 

melhorá-la era papel de todos); e a crença no ―emprego vitalício‖, onde a empresa remaneja 

uma parte de seu quadro funcional para tarefas menos relevantes dentro da própria empresa, 

propiciando relativos aumentos salariais e estabilidade para alguma parcela de seus 

funcionários mais antigos e motivando seus trabalhadores e trabalhadoras mais jovens a 

participarem e se envolverem com a dinâmica da empresa, criando a expectativa que poderão 

se tornar ―vitalícios‖ também.  
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Uma das principais particularidades do Toyotismo, enquanto modelo mundial de 

produção, se refere à diminuição acentuada de qualquer tipo de desperdício, em um modelo 

de gerência de trabalho que priorizará a produção sob demanda, com um rígido controle e 

envolvimento dos trabalhadores e trabalhadoras no processo.  

Alves (2011, p.46) caracteriza este envolvimento como imprescindível para o modelo 

toyotista, argumentando que, para além de uma obrigação laboral, esta relação também se 

torna uma participação ―moral-intelectual dos operários e empregados na produção do 

capital‖ e que isso resulta na ―captura da subjetividade do trabalho vivo pelos ditames da 

produção de mercadorias‖ (p.46). Para o autor este seria um dos principais impactos deste 

novo modelo de gerência do trabalho, promovendo uma mudança de padrão que se difundiu 

em todo o mundo e nos trabalhadores como um todo. Não é incomum ouvirmos jargões sobre 

a ―obrigação‖ moral do trabalhador em defender a empresa que faz parte.  

Com o advento das redes sociais, tal defesa muitas vezes transforma-se inclusive em 

publicidade não remunerada, feita de maneira ingênua e despropositada. Muitas vezes a 

identidade dos operários se confundem com a identidade da empresa. Não é incomum vermos 

trabalhadores e trabalhadoras que se orgulham em usar as fardas e vestimentas fora do 

ambiente de trabalho e que transformam os símbolos da empresa em uma simbologia atrelada 

a sua vida, ―adesivando‖ seus bens, utilizando botons, bonés e tudo que associe sua imagem a 

da empresa.  

No jornalismo potiguar também observamos expressões desse colaboracionismo, 

presente na ideologia do modelo toyotista de produção em larga escala. Os profissionais 

passam a produzir uma parte considerável do conteúdo do jornal em suas casas através de 

seus smartphones, computadores e tablets. É notório que a profissão do jornalista tem 

particularidades que por muitas vezes fazem que vida pessoal e horário de trabalho se 

confundam, mas a naturalização, e até mesmo a defesa velada de que a rotina dos 

profissionais se torna mais flexível e amena caso eles trabalhem e produzam em suas casas, 

utilizando seus equipamentos pessoais , nos remete muito mais a uma estratégia dos patrões 

para diminuir ao máximo qualquer gasto com melhorias estruturais para empresa e ao mesmo 

tempo lucrar com o trabalho excedente desses profissionais.  

O modo de produção capitalista sempre ultrapassou os limites das relações laborais, 

adentrando na subjetividade dos trabalhadores e trabalhadoras. O modelo toyotista de 

produção que, para além de um sistema de trabalho coorporativo é também um guia de 

valores ideológicos e morais imprescindível para o capitalismo contemporâneo  acentuar  o 

processo de captura das subjetividades. Acerca disso Antunes (2005) afirma:  
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Hoje, muito mais do que durante a fase de hegemonia taylorista/fordista, o 

trabalhador é instigado a se autocontrolar, a auto-recriminar-se e, até mesmo, 

autopunir-se quando a produção não atinge a meta desejada (chegando até mesmo, 

em situações extremas como o desemprego e o fechamento de empresas, ao suicídio 

a partir do fracasso do trabalho). (p.53)  

 

Uma das particularidades desse processo de reestruturação produtiva é, sem sombra de 

dúvidas, o incremento maciço de tecnologia nos postos de trabalho, gerando uma série de 

alterações no paradigma homem-trabalho. A máquina, porém, não pode suprimir de todo o 

trabalho humano, precisa dos seres vivos para existir e ser operada, e vem para distanciar 

ainda mais o ser social do produto final de seu trabalho. Além disso, amplia o grau de 

precarização e isolamento dos homens em seus espaços laborais.  

No que se refere à realidade dos/das jornalistas, a tecnologia mudou completamente a 

rotina de trabalho, promovendo também alterações nas relações cotidianas entre os 

profissionais. Com a chegada da internet e das mídias sociais, o trabalho de apuração das 

notícias passou a ser, em boa parte, feito através de smartphones e notebooks. A fotografia, 

antes, setor indispensável para o jornal impresso, passou por um severo processo de 

desvalorização, uma vez que hoje boa parte dos smartphones possui equipamento fotográfico 

equiparável aos de câmeras semiprofissionais e profissionais. Aos fotógrafos restou uma 

diminuição radical dos postos de trabalho ou à acomodação em duplas tarefas dentro da 

redação, por exemplo, como o papel de motorista  do jornal.  

No que se refere ao isolamento dos jornalistas em seu local de trabalho, potencializado 

pelo avanço da tecnologia, recorremos também à reflexão sobre o ―jornalista sentado‖, criada 

por Neveu (2001), que trata exatamente das mudanças na formatação do trabalho do jornalista 

na contemporaneidade. O repórter deixa de trabalhar em pé (ou debout em francês) e passa a 

trabalhar sentado (ou assis), ou seja, deixa de ir às ruas, recolher informações, conversar com 

fontes, analisar de perto os cenários dos acontecimentos, passando a trabalhar quase que 

exclusivamente no interior  das redações, assessorado por seus equipamentos tecnológicos, 

como smartphones e notebooks. Pereira (2004, p.97) ressalta que “o trabalho do ‗jornalista 

sentado‘ é solitário e independente. Praticamente não há interferência externa de editores ou 

da chefia na produção do jornalista‖. 

Outro fator que viabiliza que os/as jornalistas permaneçam maior parte do tempo 

dentro das redações é o trabalho exercido pelas assessorias e agências de notícias, que, 

interessadas em publicitar assuntos de seu interesse, produzem materiais e distribuem entre os 

jornalistas de impressos. As deficitárias condições de trabalho dos jornais, a verba de 

produção do jornal cada vez menor e número reduzido de profissionais nas redações são 
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determinantes para que se opte pelo conteúdo pré-produzido pelos assessores e agências. 

Sobre isso, Tulha (2012, p. 09) afirma:  

 

O normal agora é os jornalistas passarem a maior parte do tempo na redação (muitas 

vezes reescrevendo as informações fornecidas pelas agências de informação) e 

apenas uma pequena parte do tempo na rua, exatamente ao contrário do que 

acontecia anteriormente. Na origem da mudança – que reduz os jornalistas ao papel 

quase exclusivo de selecionar e hierarquizar a informação –, está a diminuição do 

número de trabalhadores mas não só: a redução dos orçamentos e o aumento do 

leque de fontes de informação também tiveram, neste ponto, um contributo 

significativo.   

 

Com o advento da tecnologia, outro impacto para os/as jornalistas foi o surgimento de 

uma concorrência outrora inexistente. Sugiram inúmeros blogs, portais de notícias e colunas 

eletrônicas mantidas por amadores ou até mesmo por jornalistas desertores do modelo 

tradicional da profissão. Dentro ou fora da redação, o trabalho do jornalista passou a ser muito 

mais solitário, ligado ao seu computador ou telefone, em um período cada vez maior dentro da 

redação e distante das ruas.  

Antunes (2005, p.63) destaca que: 

 

Como a máquina não pode suprimir o trabalho humano, ela necessita de uma maior 

interação entre a subjetividade que trabalha e o novo maquinário inteligente. E, 

nesse, processo, o envolvimento interativo aumenta ainda mais o estranhamento do 

trabalho, amplia as formas modernas de reificação distanciando ainda mais a 

subjetividade do exercício de uma cotidianidade autentica e autodeterminada. 

 

Mas de que forma a interação com maquinário e a tecnologia distanciariam o homem 

de seu produto final?  Se antes o homem produzia mediante suas necessidades e expectativas 

e depois, com o processo de alienação do trabalho, começou a vender sua força de trabalho, 

produzir coisas que não lhe interessavam e que viravam mercadoria que ou lhe é inacessível 

pelo preço cobrado ou pela inutilidade em seu cotidiano, com o advento de um maciço 

aparato tecnológico, o trabalho vivo, exercido pelo homem, deixa de ser o de produzir e passa 

a ser o de operar o maquinário, às vezes nem chegando a isso. Com a automatização, uma 

parte do trabalho que antes era humano, passa a ser autodeterminado e controlado 

exclusivamente por máquinas e robôs. O trabalho dos homens ou se reveza com o das 

máquinas ou se limita à manutenção e programação maquinal. Isso quando não deixa de ser 

totalmente ligado à produção, sendo remanejado para áreas de recursos humanos e 

administração. Antunes (2015) narra:  

 

O caso da fábrica automatizada japonesa Fujitsu Fanuc, um dos exemplos de avanço 

tecnológico, é elucidativo. Mais de quatrocentos robôs fabricam, durante 24 horas 

do dia, outros robôs. Os operários, quase quatrocentos, trabalham durante o dia. 

Com métodos tradicionais seriam necessários cerca de 4 mil operários para se obter 

a mesma produção. Em média, a cada mês, oito robôs são quebrados, e a tarefa dos 
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operários consiste basicamente em prevenir e reparar aqueles que foram danificados, 

o que traz um volume de trabalho descontínuo e imprevisível. (p.71-72). 

 

É notório que tal realidade é muito mais sensível ao setor secundário da economia, 

onde de fato o maquinário tem promovido uma mudança estrutural na formatação do trabalho, 

isso não significa, porém, que os demais setores, em especial o de serviços e 

telecomunicações, onde se encontra o jornalismo impresso, que é o nosso objeto de pesquisa 

não enfrente uma transformação pela chegada maciça da tecnologia.  

Diferentemente do pátio fabril, onde a substituição do homem pela máquina e o 

isolamento dos trabalhadores em seu local de trabalho é marcante e pode ser observado em 

diversos exemplos ao redor do mundo, no âmbito dos serviços e telecomunicações, a chegada 

da tecnologia promoveu uma profunda alteração na dinâmica laboral.  Os trabalhadores e 

trabalhadoras da comunicação tiveram que se adaptar a um ritmo de trabalho nunca antes 

visto, uma vez que o advento das tecnologias diminuiu as distâncias entre os seres humanos 

no que se refere a possibilidade de diálogo e troca de informações e possibilitou que os fatos 

do cotidiano passassem a ser publicizados e checados por qualquer um que tivesse ao seu 

alcance um dispositivo de comunicação portátil. Conforme já citamos anteriormente, mudou 

também o panorama de quem fazia jornalismo e como esse jornalismo era feito: a máquina 

não substitui o jornalismo, pois este não existe sem trabalho vivo, mas ela ocupa os postos de 

trabalho quando propicia uma diminuição severa no número de profissionais que fazem o 

jornal, relegando aos que ficam um trabalho sobrecarregado e repleto de pressões. Perde-se 

uma preocupação fundamental com a qualidade e veracidade do que é publicado, uma vez 

que, a maior preocupação passa a ser de quem irá publicar primeiro a notícia.  

É lugar comum, afirmar que muitos trabalhadores e trabalhadoras de todos os setores 

vêm perdendo seus empregos e se adaptando a novas realidades de subcontratação, afinal o 

modus operandi do modelo toyotista de produção prevê a diminuição do número de 

contratados, a sobrecarga ao máximo daqueles que se mantiverem em seus postos, e a 

substituição, na medida do possível de trabalho vivo por tecnologia automatizada. O que 

estamos defendendo, porém, é que neste segmento, a tecnologia, cria um novo ambiente 

laboral, marcado pela desordem na rotina, espaço e tempo de trabalho. Se antes, a carga de 

trabalho, mesmo que extenuante, era sempre aliviada pelo tempo livre, propiciado pelas 

folgas, agora sob a hegemonia das redes sociais e das inúmeras ferramentas tecnológicas, vê-

se a chegada de jornada extremas, onde qualquer lugar e qualquer horário são pertinentes para 

a realização de tarefas. Consideramos que este é exemplo fundamental do sobretrabalho não 

pago e naturalizado pelos patrões e até mesmo pelos empregados. O trabalho formal ganha 
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características de informalidade, de fluidez. Precisamente, Antunes (2015) faz uma importante 

consideração:  

 

[...] em plena era da informatização do trabalho, do mundo maquinal e digital, 

estamos conhecendo a época da informalização do trabalho, dos terceirizados, 

precarizados, subcontratados, flexibilizados, trabalhadores em tempo parcial, do 

ciberproletariado, conforme a sugestiva indicação de Úrsula Huws (2003). (p.127).  

 

Pensando na realidade de trabalho, extenuante, ―permanente‖, como caracterizamos 

anteriormente, e não remunerada, é preciso levar em consideração que uma das principais 

estratégias do Toyotismo é a de envolver os trabalhadores e trabalhadoras no ―espírito‖ da 

empresa. Alves (1999) destaca que há um ―engajamento estimulado‖ do trabalho‖ (p. 96) e 

que este formato captura, não só objetivamente a força de trabalho dos indivíduos, como 

também sua subjetividade.  

 

3.7.2 Terceirização e precarização do trabalho na contemporaneidade 

 

A reestruturação produtiva montou seus alicerces em premissas palatáveis e simples, 

como a da ―globalização‖, que também foram adotadas por inúmeros teóricos da comunicação 

e das ciências sociais, como forma de explicar os fenômenos de ―integração‖ e ―conexão 

mundial‖ vividos após os anos 1980 e com o advento maciço da tecnologia e das 

telecomunicações. Sobre tais alterações no mundo do trabalho e os discursos que rodearam 

essas mudanças, Harvey (2011, p.22) destaca:  

 

―Globalizar-se‖ foi facilitado por uma reorganização radical dos sistemas de 

transporte, que reduziu os custos de circulação. A conteinerização – uma inovação 

fundamental – permitiu que peças feitas no Brasil pudessem ser utilizadas para 

montar carros em Detroit. Os novos sistemas de comunicações permitiram a 

organização rigorosa da cadeia produtiva de mercadorias no espaço global 

(lançamentos da moda de Paris puderam ser quase imediatamente enviados a 

Manhattan por meio das maquiladoras de Hong Kong). Barreiras artificiais do 

comércio, como tarifas e cotas, foram reduzidas. Acima de tudo, uma nova 

arquitetura financeira global foi criada para facilitar a circulação do fluxo 

internacional de capital-dinheiro líquido para onde fosse usado de modo mais 

rentável. A desregulamentação das finanças, que começou no fim dos anos 1970, 

acelerou-se depois de 1986 e tornou-se irrefreável na década de 1990. 

 

 

Neste novo modelo de produção capitalista, cria-se uma grande teia global de 

produção, que envolve sujeitos de diversas partes do mundo, com diferentes realidades 

socioeconômicas. Surgem os ―produtos globais‖, fruto do resultado de vários trabalhos 

segmentados e desenvolvidos pelo proletariado da periferia mundial.  Desconhecendo o 

resultado final de seu trabalho e atuando em condições muitas vezes adversas, esses ―sujeitos 
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globais‖ passam a ser parte de uma poderosa engrenagem de funcionamento do capitalismo 

em escala mundial.  

Neste período o capitalismo transferiu uma boa parcela do trabalho para países onde a 

pobreza e as condições de vida fossem bem mais precárias, com a finalidade de reduzir os 

custos de mão de obra. Dentre estes países faz-se destaque para Taiwan e para as Cidades-

estados de Hong Kong e Cingapura, que se tornaram principais destinos de grandes empresas 

e indústrias americanas e europeias. Em detrimento a isso, os antigos parques industriais, que 

nos anos 1950, 1940 e 1930, empregaram milhares de trabalhadores e trabalhadoras em 

cidades americanas e europeias, foram abandonados. Como principal exemplo da catástrofe 

social produzida por este processo de reestruturação produtiva, podemos citar a cidade de 

Flint, no estado norte americano de Michigan, onde 80% da população tinha vínculo direto ou 

indireto com a montadora General Motors e que hoje tenta se reerguer após quase ter se 

transformado em uma cidade fantasma após o encerramento das atividades da GM no local, 

no inicio dos anos 1980
15

. 

 O grande atrativo e principal responsável pelas maiores reorientações geográficas da 

produção industrial foram a imensa mão de obra barata e precária (muitas vezes escravas) 

destes países (e cidades-Estado), inclusive o desrespeito às legislações trabalhistas e 

previdenciárias (isso quando tais legislações não são inexistentes), a desvalorização das 

moedas locais ante ao dólar/Euro e o acesso às commodities a um preço bastante inferior ao 

praticado em seu país de origem. Sobre isso Thébaud-Mony e Druck (2007) apontam: 

 

Nas duas últimas décadas do século XX, uma nova conjuntura histórica se ergue 

num quadro de crise do capitalismo. Trata-se de um momento marcado pela 

mundialização, fundada na hegemonia  da ―lógica financeira‖ que ultrapassa  o 

terreno estritamente econômico do mercado e impregna todos os âmbitos da vida 

social, dando conteúdo a um novo modo de trabalho e de vida. Trata-se de uma 

rapidez inédita do tempo social, que parece não ultrapassar o presente contínuo, um 

tempo sustentado na volatilidade, efemeridade e descartabilidade, sem limites, de 

tudo o que se produz e, principalmente, dos que produzem: os homens e mulheres 

que vivem do trabalho (p.25)  

 

É com a reestruturação produtiva mundial que se fortalecem as práticas de 

terceirização e flexibilização do trabalho A terceirização se torna uma das principais 

expressões deste novo modelo de trabalho, e ganha força com a reestruturação produtiva e às 

bênçãos do modelo toytista de produção, porque sintetiza as necessidades vitais dos 

capitalistas, garante redução nos gastos com produtividade, ataca frontalmente o acesso a 
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 O documentário Roger & Me (1989) do cineasta Michael Moore detalha minuciosamente a forma que a GM 

deixou mais de 60 mil pessoas desempregadas do dia para a noite e as duras consequências para a comunidade 

de Flint, cidade natal do cineasta. 
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direitos trabalhistas e mina o potencial de organização coletiva dos trabalhadores e 

trabalhadoras.  

O termo ―terceirização‖ segundo Carelli (apud DRUCK, 2007, p.27), ―é uma criação 

brasileira para indicar essencialmente, que se transfere a um ―terceiro‖, a um ―outro‖ uma 

atividade que vinha sendo feita pela empresa‖. Ele afirma que o termo subcontratação 

também é utilizado no Brasil para descrever tal relação. Esta terminologia nos remete ao 

envio de uma determinada tarefa a um ―terceiro‖, e é basicamente disso que se trata esta 

prática. Entregar a um ―terceiro‖ tarefas que anteriormente seriam desenvolvidas por 

empregados da própria fábrica ou empresa que o terceiriza.  

Para Thébaud-Mony e Druck o termo terceirização/subcontratação ainda pode ser 

caracterizado como ―novo‖ e tem relação central com as novas formas de gestão e 

organização do trabalho, inspirado no toyotismo japonês e ―implementadas no bojo da 

reestruturação produtiva como resposta à crise do fordismo em âmbito mundial‖ (2007, p.28). 

As autoras são enfáticas na defesa de que independente da terminologia e da caracterização 

formal, é possível atestar que a terceirização é um fenômeno que acontece no mundo todo e 

―que se generalizou para todas as atividades e tipos de trabalho, na indústria, no comércio, nos 

serviços, no setor público e privado‖ (p.27).  

A disseminação da terceirização em escala global, não é fruto de um mero acaso. 

Como parte do modelo toyotista de gerência do trabalho, as terceirizações visam otimizar o 

tempo de trabalho, diminuir os custos para as empresas e fábricas e consequentemente 

enfraquecer a organização coletiva dos trabalhadores, impondo assim retirada de direitos, 

diminuição salarial e instabilidade.  

Em março de 2017 o presidente Michel Temer sancionou a Lei nº 13.429, com base no 

Projeto de Lei nº 4.302/1998, que regulamenta os serviços terceirizados no Brasil e amplia o 

tempo de contratação de trabalhadores temporários. Essa lei alargou o universo de quais 

serviços podem ser terceirizados dentro de uma empresa, permitindo que mais segmentos 

possam se enquadrar nesta modalidade de contrato. Recentemente, em 30 de agosto de 2018, 

o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é constitucional o emprego de terceirizados 

para atividades-fim
16

, o que reaqueceu a discussão acerca dos limites para a flexibilização das 

leis trabalhistas no Brasil e o quão as decisões representam um ataque aos direitos da classe 

trabalhadora brasileira.  

                                                           
16

 Para entender melhor a decisão, acesse < https://www.anamt.org.br/portal/2018/08/31/stf-decide-que-e-

constitucional-emprego-de-terceirizados-na-atividade-fim-das-empresas>. Acesso em: 01 Set 2018. 

https://www.anamt.org.br/portal/2018/08/31/stf-decide-que-e-constitucional-emprego-de-terceirizados-na-atividade-fim-das-empresas
https://www.anamt.org.br/portal/2018/08/31/stf-decide-que-e-constitucional-emprego-de-terceirizados-na-atividade-fim-das-empresas
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Imaginemos que no modelo fordista de produção todos os trabalhadores e 

trabalhadoras independentemente da sua alocação na empresa faziam parte de um mesmo 

quadro funcional. O espaço da fábrica era comum a todos os trabalhadores e trabalhadoras e 

ali se desenrolava um importante grau de organização e diálogo entre os operários. 

Independente das diferenças pontuais, de certa forma, estavam todos em condições iguais
17

.  

Com a reestruturação do mundo do trabalho e o vigor cada vez maior com que vem se 

praticando a terceirização, tal realidade é impensável. Dentro de uma mesma empresa/fábrica, 

temos profissionais com diferentes tipos de contratos, remunerações assustadoramente 

discrepantes, um contato e capacidade de organização cada vez menor e superficial. A lógica 

da terceirização isola os indivíduos, fragiliza o potencial de unidade e ação coletiva (como 

fortalecer o movimento sindical em um espaço onde diferentes empresas, com diferentes ou 

nenhuma representação sindical e com demandas tão pouco convergentes entre si?) e nos 

mostra que, em gênese, visa ampliar a lucratividade, piorando as condições de vida, 

diminuindo o acesso aos direitos sociais e impondo a uma enorme massa de trabalhadores e 

trabalhadoras um regime de subempregos e informalidade.  Thébaud-Mony e Druck  (2007) 

afirmam:  

 

A precarização do trabalho é compreendida como um processo social constituído 

pela amplificação e institucionalização da instabilidade e da insegurança expressa 

nas novas formas de organização no trabalho – onde a terceirização/subcontratação 

ocupa um lugar central – e no recuo do papel do Estado como regulador do mercado 

de trabalho e da proteção social através das inovações da legislação do trabalho e 

previdência (p.31). 

 

No que se refere à legislação brasileira acerca do tema, até 2017 o país não possuía 

nenhuma lei específica que tratasse da terceirização. É importante destacar que a prática já era 

corriqueira, legitimada a partir de inúmeros mecanismos jurídicos. Existia, em especial para 

as chamadas ―atividades-meio‖, nomenclatura que se dá às atividades exercidas no espaço de 

trabalho mas que não tem relação direta com o produto/serviço final oferecido pela empresa 

(por exemplo, uma universidade tem como ‗atividade-fim‘ o ensino, portanto seus professores 

e professoras são os trabalhadores fins da instituição, mas limpeza e segurança são atividades 

laborais que existem na instituição sem que sejam a finalidade pela qual ela existe, estas 

                                                           
17

 Obviamente não desconsideramos, nesta pesquisa,  as notórias diferenças entre homens e mulheres, negros e 

brancos, trabalhadores ocupando cargos de chefias e subalternos, mas nos atendo a caracterizar em um patamar 

comum, todos aqueles e aquelas que de alguma maneira vendiam sua força de trabalho e virtualmente, tinham 

acesso aos mesmos direitos. Acreditamos, e iremos ampliar essa discussão no decorrer dessa pesquisa, que o 

mundo do trabalho possui uma violenta divisão sexual e que as minorias sociais compõem uma parcela ainda 

mais precarizada e subalternizada da classe trabalhadora, que convive em condições ainda mais degradantes 

dentro desse sistema.  
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atividades, portanto já podiam, e habitualmente, eram exercidas por trabalhadores 

terceirizados). 

Aliado à conceituação de terceirização, que já nos ativemos nos parágrafos anteriores, 

outra categoria tem relação direta com a precarização do trabalho, sendo importante para 

entender o contexto do mundo sob a égide do toyotismo é a flexibilização. Este conceito, que 

no Brasil poder ser encontrado também como ―flexibilidade‖, refere-se à sensação de 

insegurança, intermitência e instabilidade que se abate sobre os trabalhadores na atualidade. 

Não é incomum, principalmente nos discursos da classe dominante, ouvirmos o termo 

―flexibilidade‖ como algo positivo, que garante rotinas laborais alternativas, convenientes e 

adaptadas ao cotidiano do trabalhador. Na verdade, o que se observa é exatamente o contrário. 

Marcada pela ―frouxidão‖ de suas relações de trabalho e pelos ataques contumazes às 

legislações trabalhistas, a flexibilização resulta em abusos e desrespeito a direitos. Todo o 

modelo de trabalho que se desenvolve na contemporaneidade é marcado pela flexibilização e 

este não é um fenômeno brasileiro nem tão pouco dos países que compõe a periferia da 

economia mundial. Sobre isso, Thébaud-Mony e  Druck (2007) comentam:  

 

[...] flexibilização, compreendida como processo que tem condicionantes 

macroeconômicos e sociais derivados de uma nova fase de mundialização do 

sistema capitalista, hegemonizada pela esfera financeira, cuja fluidez e volatilidade 

típicas dos mercados financeiros contaminam não só a economia, mas a sociedade 

em seu conjunto, e, dessa forma, generaliza a flexibilização para todos os espaços, 

especialmente no campo do trabalho.  

 

Com a reestruturação produtiva o capitalismo passou a exigir um modo de produção 

dito flexível, que em linhas gerais significa a ruptura do antigo modelo de produção fabril, 

maquinal e encadeado e sua substituição por outro modelo onde prevalece a lógica de que 

trabalhadores e trabalhadoras tem de se flexibilizar às demandas produtivas dos capitalistas. 

Sobre isto Antunes (2015, p. 34) afirma:  

 

Novos processos de trabalho emergem, onde o cronômetro e a produção em série e 

de massa são ‗substituídos‘ pela flexibilização da produção, pela ‗especialização 

flexível‘, por novos padrões de busca de produtividade, por novas formas de 

adequação da produção à lógica do mercado. 

 

Este modelo de produção flexível impõe aos trabalhadores e trabalhadoras que se 

adaptem à sua lógica mediante um severo ataque às legislações trabalhistas. Se nas décadas 

anteriores o movimento organizado dos trabalhadores garantiu minimamente segurança e 

direitos básicos as classes subalternas agora há um ataque mundial aos direitos do trabalho, 

―estes são desregulamentados, são flexibilizados, de modo a dotar o capital de instrumento 

necessário para adequar-se a sua nova fase‖ (ANTUNES, 2015. p. 34).  A primeira ferramenta 
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usada para adequação desse modo de produção à realidade atual é a de diminuir ao máximo o 

acesso ao emprego, usando o mínimo de trabalho vivo possível para a concretização das 

necessidades do mercado consumidor.  A partir daí surgem várias formatações de trabalho 

que tem como único objetivo abrigar  a produção em seu caráter flexível.  

A este respeito Antunes (2015, p. 47)  afirma: 

 

Para a efetiva flexibilização do aparato produtivo, é também imprescindível a 

flexibilização dos trabalhadores. Direitos flexíveis, de modo a dispor desta força de 

trabalho em função direta das necessidades do mercado consumidor. O toyotismo 

estrutura-se a partir de um número mínimo de trabalhadores, ampliando-os, através 

de horas extras, trabalhadores temporários ou subcontratação, dependendo das 

condições de mercado. 

 

Neste contexto, é importante conceituarmos a compreensão do processo de   

flexibilização de trabalho abordando também da flexibilização da gerência de trabalho, 

portanto de seu modus operandis. Se no auge do fordismo o trabalho tinha como principal 

marca sua organização rígida esquematizada e encadeada, com a flexibilização vai se 

desenvolver um modelo de trabalho pautado pela agilidade  e onde o trabalhador precisa 

aprender a se dividir em diferentes tarefas pela qual é responsável, fazendo surgir a ideia do 

trabalhador polivalente. Antunes (2015, p. 46) explica: ―deve haver agilidade na adaptação do 

maquinário e dos instrumentos para que novos produtos sejam elaborados. Neste ponto 

encontra-se mais uma nítida diferença frente à rigidez do fordismo‖.  

Recentemente, com a contrarreforma trabalhista aprovada no Brasil, um novo patamar 

da flexibilização foi atingido. Destacamos que no decorrer deste trabalho nos utilizaremos do 

termo ―contrarreforma‖ para referenciar as medidas neoliberais que visam diminuir o acesso 

aos direitos sociais. Em nossa avaliação, o termo ―reforma‖ é adequado para abordar as 

mudanças estruturais que visam melhorar (ou reformar) as condições de vida e viabilizar os 

caminhos pra dignidade. Sobre isso, Coutinho (2010) é preciso:   

 

[...] a palavra reforma foi sempre organicamente ligada às lutas dos subalternos para 

transformar a sociedade e, por conseguinte, assumiu na linguagem política uma 

conotação claramente progressista e até mesmo de esquerda. O neoliberalismo busca 

utilizar a seu favor a aura da simpatia que envolve a ideia de ―reforma‘. [...]Desta 

maneira, estamos diante da tentativa de modificar o significado da palavra 

―reforma‖: o que antes da onda neoliberal queria dizer ampliação dos direitos, 

proteção social, controle e limitação do mercado etc., significa agora cortes, 

restrições, supressão desses direitos e desse controle. Estamos diante de uma 

operação de mistificação ideológica que, infelizmente, tem sido em grande medida 

bem-sucedida. (COUTINHO, 2010, p. 35). 

 

 Se em outrora, as relações flexibilizadas e consequentemente mais precarizadas 

ficavam limitadas ao trabalho informal e desregulamentado, agora um leque de leis não só 

facilitam, como legitimam as novas regras de trabalho. Faz-se importante lembrar que durante 
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todo o processo que levou à aprovação da contrarreforma trabalhista, o movimento sindical 

brasileiro se posicionou contrario, realizando inclusive um ciclo de paralisações e greves 

gerais que mobilizaram milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Aliado a isso, a Justiça do 

Trabalho também realizou alerta contra as medidas, e muitos juristas chegaram a proclamar o 

fim da mesma, mediante o processo de desregulamentação das leis que protegem os direitos 

trabalhistas. Na contramão desse posicionamento, políticos do establishment e grandes 

empresários saíram em defesa pública das medidas, ressaltando a necessidade de 

modernização das leis trabalhistas brasileiras e de suas adequações à realidade contemporânea 

internacional. Destacamos, no quadro a seguir
18

, o que dizem alguns dos trechos mais 

emblemáticos da Lei Nº 13.467, quais são suas principais diferenças m relação à antiga 

legislação:  

 

Quadro 1: Alterações na legislação trabalhista brasileira. 

Motivação  O que dizia a antiga 

legislação 

Como ficou após a 

contrarreforma trabalhista  

Acordo de demissão  Não havia previsão legal 

que permitia qualquer tipo 

de acordo de demissão 

consensual entre patrão e 

empregado 

Abre-se a possibilidade da 

demissão ocorrer de forma 

―consensual‖, ou seja, empresa e 

trabalhador podem decidir juntos 

encerrar o contrato de trabalho. 

Parcelamento das 

férias  

As férias eram concedidas 

em um só período e, 

somente em casos 

excepcionais, deveriam ser 

divididas em, no máximo, 

02 períodos, onde um não 

poderá ser inferior a 10 dias 

Possibilidade de dividir as férias 

em até 03 períodos, desde que haja 

acordo com o trabalhador. 

Intervalo para 

repouso e alimentação  

Trabalhador que cumpre 

jornada acima de 6 horas 

diárias tinha direito a, no 

mínimo, uma hora de 

intervalo para repouso ou 

alimentação e, no máximo 

O intervalo de repouso e 

alimentação poderá ser reduzido 

para 30 minutos, desde que 

previsto em Acordo ou Convenção 

Coletiva de Trabalho 

                                                           
18

 Com informações retiradas de < https://nobeadvogados.com.br/14-pontos-polemicos-sobre-a-reforma-

trabalhista-que-voce-precisa-saber/> Acesso em 01deSetembro2018. Quadro idealizado pelo autor.  
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duas horas. 

Horas extras e 

adicional noturno 

para trabalho home 

office  

Trabalhadores home office 

possuíam os mesmos 

direitos dos trabalhadores 

presenciais, incluindo  

recebimento de horas extras 

e adicional noturno 

Trabalhador não terá a sua jornada 

de trabalho controlada, ou seja, não 

receberá pelas horas extras e 

adicional noturno. 

Contribuição Sindical  Era obrigatoriamente 

descontada do empregado 

no valor correspondente a 

01 dia do salário por ano 

Passa a ser facultativa, ou seja, o 

desconto só poderá ser efetuado se 

houver autorização prévia e 

expressa do empregado. 

Gestante e lactante em 

ambiente insalubre 

Empregada gestante ou 

lactante era afastada de 

quaisquer atividades 

insalubres enquanto durasse 

a gravidez e amamentação, 

independente do grau de 

insalubridade. 

O afastamento automático só 

ocorrerá se a gestante ou lactante 

exercer atividade insalubre um 

grau máximo (40%). Assim, se ela 

exercer atividades insalubres em 

grau médio (20%) ou mínimo 

(10%), em regra não será afastada.  

Tempo de 

deslocamento (horas 

in itinere)  

Considerava como tempo de 

trabalho o período em que o 

trabalhador se deslocava da 

sua casa até o local de 

trabalho, quando este 

estivesse em local de difícil 

acesso ou não servido de 

transporte público. 

Com a nova lei, esse período de 

deslocamento não é mais 

computado como tempo de 

trabalho e jornada só se iniciam 

quando o empregado começar 

efetivamente as suas atividades 

Quitação e renúncia 

dos direitos 

trabalhistas 

Não havia possibilidade do 

trabalhador firmar termo de 

quitação trabalhista e 

renunciar direitos 

Permite que o empregado assine 

um termo de quitação anual de 

obrigações trabalhistas perante o 

sindicato. Dessa forma, as verbas 

trabalhistas constantes neste termo 

de quitação não poderão ser 

pleiteadas futuramente em uma 

ação trabalhista 

Trabalho intermitente Não havia previsão legal 

que autorizasse o trabalho 

intermitente. O contrato 

A empresa pode contratar um 

trabalhador sem que seja definido 

uma carga horária mínima. O 
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com o menor número de 

horas era o parcial, que 

previa uma jornada de 25 

horas semanais. 

empregado permanece à disposição 

da empresa, podendo ser chamado 

a qualquer momento para o 

trabalho. 

Jornada de Trabalho  Determinava que, para a 

jornada de 12 horas de 

trabalho seguidas por 36 de 

descanso ser considerada 

válida, deveria haver 

previsão expressa em 

Acordo ou Convenção 

Coletiva de Trabalho, não 

bastando a mera previsão 

em contrato de trabalho 

Possibilidade de se estabelecer 

uma jornada de 12 horas de 

trabalho seguidas por 36 de 

descanso para todas as categorias, 

mesmo em ambientes insalubres, 

sem necessidade de previsão em 

Acordo ou Convenção Coletiva de 

Trabalho. 

Rescisão contratual Todo funcionário que tinha 

um ano ou mais na empresa, 

quando desligado, tinha de 

homologar a rescisão no 

sindicato ou perante 

autoridade do Ministério do 

Trabalho e Previdência 

Social, 

A nova lei revogou o referido 

artigo que previa a obrigatoriedade 

da homologação de rescisões no 

sindicato da categoria ou pelo 

Ministério do Trabalho. 

Demissão coletiva para realizar dispensa em 

massa, era necessário que a 

empresa realizasse 

previamente uma 

negociação coletiva entre o 

sindicato da empresa e o 

sindicato dos trabalhadores.  

Não é mais necessária prévia 

negociação coletiva com o 

sindicato. O empregador poderá 

realizar a dispensa coletiva da 

mesma forma que a dispensa 

individual.  

Indenização por danos 

morais 

Não existia um critério 

objetivo, muito menos uma 

limitação no valor das 

indenizações por danos 

morais. 

Limitou o valor das indenizações 

por danos morais em, no mínimo 

05 e no máximo 50 vezes o valor 

do último salário do trabalhador. 

Banco de Horas O banco de horas só tinha 

validade quando 

expressamente previsto em 

Acordo ou Convenção 

Coletiva de Trabalho, 

Com a nova lei, não há mais a 

obrigatoriedade de previsão em 

Acordo ou Convenção Coletiva 

para o banco de horas ser validado. 
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podendo ser concedido no 

período de até um ano. 

Fonte: Elaborado pelo autor baseado em  dados retirados  de < https://nobeadvogados.com.br/14-pontos-

polemicos-sobre-a-reforma-trabalhista-que-voce-precisa-saber/> Acesso em: 01 Set. 2018.  

 

Elencamos no quadro anterior o que entendemos ser o fundamental para compreender 

as principais mudanças empreendidas pela contrarreforma trabalhista no Brasil e de que forma 

elas alteram direitos historicamente consolidados. Observando os dados apresentados, é 

possível desvelar e ilustrar o caráter nocivo deste processo de flexibilização do trabalho. A 

desregulamentação dos direitos sociais, que são frutos de luta histórica e coletiva, ante a isso, 

a legitimação dos acordos e contratos de gabinete, particularizados, individuais e provisórios 

são uma das mais preocupantes tendências desse processo. Se o processo de resistência de 

trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, bem como o de todo o mundo (conforme 

descrevemos brevemente na redação desta pesquisa) aos ataques já vinha fragilizado por uma 

série de fatores, com este novo modelo de negociação, que preza pelos acertos diretos entre 

patrão e empregado, a unidade e a possibilidade de conquistas coletivas ficam negativamente 

impactadas.  

Além disso, reforça-se a ideia de que as relações trabalhistas são pessoais, individuais, 

intransferíveis. Trabalhadores de uma mesma empresa, com atribuições semelhantes passam a 

ter diferentes direitos assegurados, a partir de diferentes acordos firmados. Supõe-se também 

que as diferentes negociações dificultam as relações de solidariedade entre os trabalhadores e 

trabalhadoras, que passam a conviver cada vez mais com a insegurança em seus empregos e o 

consequente aumento da competitividade e rivalidade.  

Neste contexto, os sindicatos, que já atravessam um amplo processo de 

descredibilização, passam a ser gradativamente substituídos pela negociação direta entre os 

trabalhadores e patrões. Não é absurdo presumir, a partir da abordagem que fazemos no que 

se trata das relações laborais no capitalismo, que em um contexto de agudização das inúmeras 

relações de poder já exercidas entre patrões e peões, a negociação individualizada não é, nem 

de perto, uma boa escolha para as classes subalternas.  

De certo, a crise no sindicalismo brasileiro não é uma novidade e nem surgiu com a 

contrarreforma trabalhista. Inclusive, é possível afirmar que a aprovação de tais medidas é 

fruto da enorme fragilidade com que se sustenta o sindicalismo brasileiro atualmente, suas 

capitulações e multidivisões internas. Concordamos com a assertiva de que o ataque às 

entidades de classe faz parte do conjunto de medidas da burguesia contra os trabalhadores e 

trabalhadoras.  



75 
 

Alves (2005, p.85) destaca que a crise vivida pelo sindicalismo tem dois aspectos 

principais. O primeiro deles tange à dimensão socioinstitucional dos sindicatos, ―caracterizada 

pelo declínio nos índices de sindicalização‖, o outro ponto destaca o enfraquecimento 

político-ideológico das instituições, caracterizado pela ―integração plena dos sindicatos à 

lógica mercantil‖. Não podemos deixar de levar em consideração, porém, o próprio modelo de 

sindicalismo adotado no Brasil, que abre brecha para o surgimento de inúmeros sindicatos de 

aluguel, desafinados com as lutas e demandas da classe trabalhadora e organizados em torno 

de uma latente burocracia política. Este modelo de sindicalismo também é responsável pelo 

brutal distanciamento da classe trabalhadora da luta sindical, e consequentemente da defesa de 

seus próprios direitos. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada –IPEA, em 

2017, o  Brasil possuía 16.491 sindicatos, sendo 5.258 de caráter patronal e 11.240 de 

empregados.  

Entendemos que a flexibilização e a terceirização e as diversas outras formatações de 

trabalho surgidas na contemporaneidade são peças fundamentais para a manutenção do modo 

de produção capitalista, que, neste contexto, se desenrola a partir das contrarreformas 

neoliberais que atacam os direitos sociais historicamente constituídos e precarizam o acesso 

ao emprego digno. Analisando os dados apresentados, é impossível não retornarmos ao debate 

inicial deste capítulo, acerca da suposta crise do mundo do trabalho e da substituição desta 

categoria social para o ser social. Observar como o processo de reestruturação produtiva e 

todas as medidas tomadas pelos capitalistas para garantir a viabilidade deste modo de 

produção, nos reforça que o trabalho vivo, feito por homens e mulheres, segue sendo 

insubstituível, bem como nos mostra que a manutenção desta viabilidade está sendo 

construída a partir da notória piora nas condições de acesso à renda por parte da classe 

trabalhadora. Com a mundialização do lucro, observa-se que os trabalhadores e trabalhadoras 

ficam cada vez mais pobres e alarga-se o abismo das desigualdades sociais, que obriga as 

classes subalternas a ocupar os subempregos, precarizados, mal remunerados, insalubres, e 

extremamente disputados, haja vista que a outra estratégia deste processo é a de aumentar o 

exército de reserva e com isso garantir a legitimidade necessária para os baixíssimos salários 

pagos, além de fomentar a rivalidade e competição entre trabalhadores e fragilizar ainda mais 

a unidade da classe trabalhadora. O trabalho estranhado, ao invés de desaparecer, tem 

recuperado características que já teve em seus períodos mais precarizados. Trabalha-se cada 

vez mais, por mais horas seguidas (muitas vezes até por horas ininterruptas, com o advento 

das redes sociais e das novas tecnologias), a polivalência é utilizada como instrumento para 

justificar que menos pessoas exerçam mais trabalho e que os salários sejam cada vez menores.  
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Antunes (2015, p.123-124) afirma:  

 

Há, então, um movimento pendular que caracteriza a classe trabalhadora: por um 

lado, cada vez menos homens e mulheres trabalham muito, em ritmo e intensidade 

que se assemelham à fase pretérita do capitalismo, na gênese da Revolução 

Industrial, configurando uma redução do trabalho estável, herança da fase industrial 

[...]. No outro lado do pêndulo, cada vez mais homens e mulheres trabalhadores 

encontram menos trabalho, esparramando-se pelo mundo em busca de qualquer 

labor, configurando uma crescente tendência de precarização do trabalho em escala 

global, que vai dos EUA ao Japão, da Alemanha ao México, da Inglaterra ao Brasil  

 

O trabalhador, que há muito já havia perdido o total controle sobre seu labor, passa, 

com este elevado grau de estranhamento do trabalho, a nem saber, muitas vezes, no que se 

transformará o fruto de sua produção. Falamos, em trechos anteriores deste capítulo, sobre as 

principais características do trabalho mundializado, que substitui o modelo fordista de 

produção, porém é fundamental destacar seu caráter perverso no que se refere mais 

intimamente à subjetividade dos trabalhadores e trabalhadoras inseridos neste contexto. O 

modelo toyotista de produção, como já afirmamos anteriormente, forma suas enormes bases 

de produção nos países mais pobres, onde a mão de obra é ainda mais barata e precarizada. 

Nestes locais, este modelo de produção acentua o processo de distanciamento e isolamento 

dos seres sociais do resultado final de seu trabalho e quando faz isso desumaniza ainda mais a 

práxis laborativa. A relação de homens e mulheres com seu trabalho, se partirmos de uma 

perspectiva de análise histórica e dialética, é a relação de produtor e produto, pautada no auto 

reconhecimento dos sujeitos naquilo que é produzido, nas necessidades, afetividades, 

criatividades mais humanas e pessoais.  

Em tempos de capital mundializado e fetichizado, porém, produtor e produto são duas 

diferentes mercadorias, baratas, precárias e pertencentes a uma lógica insensível, 

desumanizada e desafetuosa. Antunes (2015) afirma que ―o trabalho já não aparece tanto 

como encerrado no processo de produção‖ (p.69) e que ―o trabalhador já não introduz o 

objeto natural modificado, como um anel intermediário entre a coisa e ele, mas insere o 

processo natural que transforma em industrial‖ (idem). A exemplo disso, destacamos os 

produtores de partes dos chamados ―veículos mundiais‖, produtos desenvolvidos a partir do 

trabalho exercido em diferentes partes do mundo, com incidente tecnologia robótica e cada 

vez menos participação humana.  

Estes montadores de veículos muitas vezes nunca chegam a ter contato com o carro 

em seu estágio completamente finalizado, aliás, não é leviano afirmar que em boa parte, 

muitos trabalhadores e trabalhadoras sequer tem noção do que se transformam as peças 

produzidas por eles diariamente.  
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Outro triste exemplo são o dos plantadores de cacau de diversas partes do continente 

africano, que, perversamente, não sabem o destino que é dado à fruta quando enviada para o 

continente europeu e que nunca puderam experimentar o sabor do chocolate, resultado final 

do fruto por eles plantado, colhido e exportado.
19

  

Harvey (2011, p. 21) afirma: 

 

Inundadas com capital excedente, as empresas norte-americanas começaram a 

expatriar a produção em meados da década de 1960, mas esse movimento apenas se 

acelerou uma década depois. Posteriormente, peças feitas quase em qualquer lugar 

do mundo – de preferência onde o trabalho e as matérias-primas fossem mais 

baratos – poderiam ser levadas para os EUA e montadas para a venda final no 

mercado. O ―carro mundial‖ e a ―televisão global‖ tornaram-se um item padrão na 

década de 1980. O capital já tinha acesso ao trabalho de baixo custo no mundo 

inteiro.  

 

Os produtos mundiais são um importante elemento para entender o capitalismo no 

contexto da contemporaneidade. O trabalho em seu viés flexibilizado passa a ser realizado em 

diferentes partes do mundo, visando extrair o máximo de lucro das diferentes (e precárias) 

formas de trabalho de diferentes partes do mundo. Além de manter um constante ataque às 

legislações trabalhistas, buscando sempre regimes de trabalho que os beneficiem, os  

capitalistas  também procuram mão de obra ultraprecarizada na periferia mundial.  

Diante dos elementos apresentados no decorrer das discussões, concordamos com a 

assertiva de Antunes (2015) de que a transformação do mundo do trabalho e o processo de 

reestruturação do capitalismo mundial, criaram uma nova e complexa composição para a 

classe trabalhadora. Ele chamará esta nova composição de uma nova ―morfologia no mundo 

do trabalho‖, por compreender que com um novo contexto no mundo do trabalho são 

sensíveis às alterações em sua formatação. O autor avalia que emerge das mudanças 

estruturais do capitalismo com uma noção ampliada da classe trabalhadora, que é 

caracterizada a partir de uma série de elementos contemporâneos, que só podem ser levados 

em consideração no contexto atual. Antunes chama essa ―nova classe trabalhadora‖ de classe-

que-vive-do-trabalho, e esta é a noção que nos utilizaremos para observar os sujeitos do 

proletariado no contexto do capitalismo neoliberal. O referido autor afirma (2005,  p. 60):  

 

Uma noção ampliada de classe trabalhadora deve incluir também todos aqueles e 

aquelas que vendem sua força de trabalho em troca de salário, incorporando, além 

do proletariado industrial, dos assalariados do setor de serviços, também o 

proletariado rural, que vende sua força de trabalho para o capital. Incorpora o 

proletariado precarizado, o subproletariado moderno, part time, o novo proletariado 

dos McDonalds, os trabalhadores terceirizados e precarizados, os trabalhadores 

                                                           
19

 Para entender melhor este caso, acesse <https://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bombou-na-

web/noticia/2014/07/primeira-vez-em-que-plantadores-de-cacau-provaram-bchocolateb.html>. Acesso em: 05 

jun. 2018. 

https://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bombou-na-web/noticia/2014/07/primeira-vez-em-que-plantadores-de-cacau-provaram-bchocolateb.html
https://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/bombou-na-web/noticia/2014/07/primeira-vez-em-que-plantadores-de-cacau-provaram-bchocolateb.html
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assalariados da chamada "economia informal", que muitas vezes são indiretamente 

subordinados ao capital, além dos trabalhadores desempregados.  

 

Nessa nova concepção de classe trabalhadora, não é mais o sujeito ―operário chão de 

fábrica‖ a principal figura e representação do que é ser trabalhador ou trabalhadora, o que não 

significa que se transformou em uma figura descartável para compreensão desta classe 

ampliada. Antunes (2005) afirma que nessa nova arquitetura social, a classe que vende sua 

força de trabalho, tem uma caracterização ainda ―mais fragmentada, mais heterogênea e mais 

complexificada do que aquela que predominou nos anos de apogeu do taylorismo e do 

fordismo‖. (p. 52).  

O modelo de trabalho baseado no paradigma taylorista-fordista entrou em um severo 

processo de retração e o novo modo de ser que se apresenta a trabalhadores e trabalhadoras é 

marcado pela hegemonia da lógica flexibilizada do trabalho, tanto em seus aspectos materiais 

como em seus vieses ideológicos-morais.   

A classe-que-vive-do-trabalho contempla os trabalhadores assalariados, fabris ou não, 

em suas inúmeras diferenças e particularidades. Para compreender essa noção expandida da 

classe trabalhadora, em que milhões de subempregados, trabalhadores dos setores de 

comércio e serviços, além de trabalhadores informais passam a ser sujeitos de extrema 

relevância no tecido social, é preciso perceber as nuances deste contexto, no qual a produção 

se sustenta em processos de superexploração, desregulamentação de direitos, isolamento dos 

indivíduos e substituição do trabalho vivo pelos processos de trabalho automatizados.  

É também nessa complexa formatação que se apresenta uma dinâmica completamente 

diferente no que se refere à relação capital-trabalho. Antunes (2015, p.124) aborda os novos 

modos de ser da classe que vive do trabalho e relembra dos ―trabalhadores de telemarketing e 

call center, dos motoboys que morrem nas ruas e avenidas‖. Sobre estes sujeitos, expandem-

se diferentes modelos de trabalho precarizado, como: part-time, temporário, ―horista‖, 

terceirizado, subcontratado. O autor destaca:  

 

Como diz Alain Bihr (1991, p.89 apud Antunes, 2015, 64), essas diversas categorias 

de trabalhadores têm em comum a precariedade do emprego e da remuneração; a 

desregulamentação das condições de trabalho em relação às normas legais vigentes 

ou acordadas e a consequente regressão dos direitos sociais, bem como a ausência de 

proteção e expressão sindicais, configurando uma tendência  a individualização 

extrema  da relação salarial.  

 

As novas reconfigurações de trabalho fazem com que surjam novas e diferentes 

profissões ao mesmo tempo em que desapareçam outras. O desemprego estrutural é uma das 
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características do processo de reestruturação produtiva, e, potencializado pelo advento maciço 

da informatização, vem promovendo de fato uma reorganização em toda a cadeia produtiva.  

No Brasil, por exemplo, a virada dos anos 1990 para os anos 2000 marcou o ―fim‖ dos 

―caixas bancários‖, sendo todo o trabalho bancário de pequena complexibilidade praticamente 

reconduzido para os caixas eletrônicos (e hoje, para os aplicativos de smartphones, 

computadores e tablets).  

Outro interessante exemplo se apresenta exatamente nos jornais impressos. Até o final 

dos anos 1990, boa parte dos jornais ainda possuía profissionais de tipografia, responsáveis 

literalmente por organizar os ―tipos gráficos‖ que prensariam o texto dos periódicos, bem 

como existiam os ―dobradores‖, trabalhadores unicamente encarregados de montar e dobrar o 

jornal que sairia para a entrega. Com a informatização e a chegada das prensas gráficas a 

toner ou a laser, além do sistema automatizado de montagem e ―dobra‖, ambas as funções 

passaram a existir somente nos pequenos jornais, que por opção ou por falta de condições, 

optaram pela manutenção desses profissionais. A partir dessa realidade, podemos observar a 

fragilidade da condição trabalhadora na contemporaneidade. Um ofício de vida, muitas vezes 

praticado repetidas vezes por anos a fio é substituído e sumariamente extinto em um curto 

período, às vezes de poucos anos e até mesmo alguns meses. Constata-se que determinado 

trabalho se tornou obsoleto ou desnecessário para o capital, e atrelado a seu fim, muitas vezes 

acompanha o desespero do trabalhador precarizado, que, quase sempre, encontra inúmeras 

dificuldades para retornar ao mercado de trabalho. Sobre tais alterações no trabalho, Antunes 

(2015, p.73) contextualiza:  

 

Há, portanto mutações no universo da classe trabalhadora, que varia de ramo para 

ramo, de setor para setor, etc. desqualificou-se em vários ramos, diminuiu em 

outros, como mineiro, metalúrgico e construção naval, praticamente desapareceu em 

setores que foram inteiramente informatizados, como nos gráficos, e requalificou-se 

em outros, como na siderurgia.  

 

Engana-se quem pensa que tais modelos de trabalho precarizados são exclusividade 

dos empregos de menor valoração intelectual. É exatamente no setor de serviços e 

telecomunicações em que mais se observa as mais maciças transformações na morfologia do  

trabalho. Jornalistas, publicitários designers, fotógrafos, social medias como um todo são só 

alguns dos exemplos que poderíamos dar de profissionais que convivem com um severo 

processo de readaptação em seus locais de trabalho. O jornalismo, considerado pela legislação 
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brasileira como uma ―profissão diferenciada‖
20

 exatamente pela ―condição de vida singular‖ 

dos profissionais desta área tem sido um celeiro fértil para o desenvolvimento de modelos de 

trabalho precarizado. Se o tradicional sistema de “freelancer”, quando o profissional da 

comunicação não possui nenhum vínculo formal com a empresa que usufrui de seu trabalho, 

lhe sendo resguardo somente a remuneração salarial, já era uma prática comum, agora se 

expande com enorme velocidade o modelo de ―pejotização‖, no qual os jornalistas são 

contratados pela empresa não como pessoas físicas, mas sim como pequenas firmas, pessoas 

jurídicas. Tal prática priva os profissionais do acesso aos direitos trabalhistas e 

desresponsabiliza a empresa contratante por qualquer que seja a situação pela qual o 

trabalhador seja exposto.
21

 

Em muitos destes casos se arquiteta a retórica de que ―novas profissões‖ têm uma 

dinâmica diferenciada e precisam estar adequadas ao contexto atual, aligeirado pela rotina 

incessante do capital mundializado. O frenesi de uma vida também incessante se exprime no 

cotidiano das pessoas através da internet e das redes sociais, ferramentas que não descansam e 

não respeitam a nenhuma barreira, que desconhecem o tempo ocioso e livre dos trabalhadores 

e que são fundamentais na exigência por mais e extenuantes horas de trabalho. O proletariado, 

ou ―ciberproletariado‖ (termo que já citamos anteriormente, cunhado por Ursula Huws e tão 

bem lembrado por Antunes, como referência aos trabalhadores precarizados da era 

cibernética) é uma importante expressão desta morfologia. Tão pobres e explorados quanto o 

operariado fabril, os trabalhadores da contemporaneidade ainda convivem com enorme e 

constante pressão laboral.  

Também avança a informalidade do trabalho. O sistema de trabalho home-office, no 

qual o trabalhador realiza suas funções em sua própria residência, é celebrado por boa parte 

das empresas como a saída para a minimização dos conflitos entre patrões e empregados, 

garantindo melhores condições de vida e emprego para as pessoas e aumentando os postos de 

trabalho. Caracterizamos o sistema home-office corroborando as afirmações de Silva (1997): 

 

Ainda, como forma de flexibilização externa à empresa, tem-se o trabalho a 

domicílio. Para Silva (1997, p. 275), trabalho a domicílio é ―uma atividade exercida 

no espaço doméstico, por conta própria, quando o produto é diretamente 

comercializado com o consumidor, ou encomendado por terceiros, sendo parte ou 

                                                           
20 De acordo com o artigo 511 da CLT, categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados 

que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência 

de condições de vida singulares. (Vide Lei nº 12.998, de 2014). 
21

 Para entender mais sobre a pejotização no jornalismo, tema pouquíssimo explorado, mesmo após a 

contrarreforma trabalhista, ler <http://brasildebate.com.br/pejotizacao-e-precarizacao-uma-breve-analise-do-

caso-dos-jornalistas>. Acesso em: 08 set. 2018. 

http://www.econeteditora.com.br/clt/artigos/clt_501_600.php#art511
http://www.econeteditora.com.br/clt/artigos/clt_501_600.php#art511
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983249/consolida%C3%A7%C3%A3o-das-leis-do-trabalho-decreto-lei-5452-43
http://brasildebate.com.br/pejotizacao-e-precarizacao-uma-breve-analise-do-caso-dos-jornalistas
http://brasildebate.com.br/pejotizacao-e-precarizacao-uma-breve-analise-do-caso-dos-jornalistas


81 
 

etapa da produção de uma mercadoria, cujo acabamento ou montagem final 

realizam-se em outro local‖. 

 

Em nossa análise, o modelo de trabalho home-office traz algumas características 

perversas que precisam ser levadas em consideração. Primeiramente esse é um sistema de 

trabalho que desresponsabiliza por completo o patrão de suas obrigações, no que se refere às 

condições estruturais adequadas para a realização do trabalho. Também porque não há mais 

uma determinação exata para o expediente de trabalho, pelo contrário. Com o trabalho em 

casa se legitima a ideia de que qualquer horário é um horário propício para o trabalho e as 

condições laborais disponíveis são de total responsabilidade do trabalhador, fato que pode 

inclusive se transformar em um motivador para adoecimento físico e/ou psicológico dos 

trabalhadores/as, exposto a condições inadequadas. 

 Conforme vimos anteriormente no quadro que apresenta as alterações propostas na 

contrarreforma trabalhista, o sistema de teletrabalho funciona atualmente sem nenhum tipo de 

regulamentação. Se até 2017 o teletrabalhador possuía os mesmos direitos de um trabalhador 

regular, agora seus direitos e deveres são determinados a partir de acordo direto entre 

contratante e contratado. Podemos presumir, observando o contexto mundial de aumento do 

desemprego e do empobrecimento das classes subalternas, da radical diminuição dos postos 

de trabalho e do consequente aumento do exército de reserva, que as condições de negociação 

para o trabalhador não são nada favoráveis.  

Aliado a este processo também é possível presumir que o sistema de home office 

aumenta a pressão pela produtividade, haja vista que não há mais um expediente 

regulamentado, não existem horários determinados para intervalos, refeições ou deslocamento 

para o trabalho.  

No Brasil, entre 2017 e 2018 temos um caso emblemático que se refere à implantação 

do sistema Home Office no Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Chamado de 

INSS Digital, o projeto vem sendo muito discutido e duramente criticado por entidades de 

classe. Jesus e Silva (2017) destrincham brevemente no que se refere o projeto: 

 

O projeto INSS Digital surge sob a justificativa de elevar a qualidade do 

atendimento ao público, enfrentar a redução de pessoal nas Agências da Previdência 

Social (APS), racionalizar processos e reduzir custos. O projeto teve a experiência 

Piloto na cidade de Mossoró [...] Em linhas gerais, inicialmente, a proposta, volta-se 

à implantação do requerimento eletrônico para elevar o volume de atendimento 

remoto, reduzir o tempo de espera no agendamento, reduzir o tempo de espera para 

atendimento nas APS, reduzir as demandas judiciais e de ação civil pública e 

mandados de segurança, além de reduzir o atendimento presencial ampliar os 

atendimentos. Para tanto, a estratégia fundamental será a celebração de convênios 

com sindicatos, associações, empresas, entre outros para que atendam à população 

requerente de benefícios por meio do requerimento eletrônico e enviem a 

documentação para ser validada pelo INSS (p. 594-595) 
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As principais críticas ao INSS Digital levam em consideração a função social 

cumprida pela instituição e as limitações inerentes que o sistema de teletrabalho poderia 

impor para que o serviço fosse realizado plenamente. Na contramão a tais questionamentos, já 

vem sendo implementado um sistema de bonificação financeira para os teletrabalhadores do 

INSS que obtiverem maiores índices de rendimento e produtividade, principalmente no que se 

refere à retirada e suspensão de benefícios de trabalhadores e trabalhadoras. É um ataque aos 

trabalhadores e trabalhadoras da instituição, mas também um ataque severo ao acesso ao 

direito previdenciário, em especial para as camadas mais populares, que em sua maioria 

seguem alheias às transformações realizadas no INSS.  

Outra modalidade que nos parece ser de extrema relevância abordar, são os trabalhos 

part-time, ou simplesmente os trabalhos em tempo parcial, nos quais a jornada de trabalho (e 

consequentemente a remuneração) é menor, se colocada em comparação com os regimes de 

trabalho mais tradicionais. Como jornada de trabalho, nos referimos ao ―tempo despendido 

com o trabalho remunerado executado pelo trabalhador para um empregador, mediante um 

contrato regular de prestação de serviço‖ (MOCELIN, 2011.  p. 102).   

Por mais que as jornadas reduzidas de trabalho pareçam uma vitória da classe 

trabalhadora (e historicamente seja uma luta das entidades de classe) é necessário analisar e 

relativizar sobre que pano de fundo se desenrola esta alteração. Diferente da luta de sindicatos 

e organizações de classe pela redução da jornada de trabalho sem perda salarial e diminuição 

das condições de trabalho, a flexibilização do trabalho part-time prevista na contrarreforma 

trabalhista permite e abre precedente justamente para a criação de uma formatação de 

emprego onde o trabalhador é contratado em um regime de horas flexível, calculadas a partir 

de um salário base que nunca será pago em sua integralidade. Neste contexto os trabalhadores 

trabalham menos se levarmos em consideração um único vínculo empregatício, mas as 

remunerações são tão baixas e desumanas que os trabalhadores e trabalhadoras precisam, 

muitas vezes, se submeter a segundos terceiros ou quartos empregos, quando não são jogadas 

no trabalho informal.  

Reiteramos que não estamos nos referindo aqui somente aos empregos tidos como de 

menor valor ação intelectual. É notório que em muitas profissões o trabalho parcial ou o 

―horismo‖ já era prática comum, legitimada extraoficialmente, pedreiros ou empregadas 

domésticas (diaristas), por exemplo sempre tiveram de conviver com a faceta mais perversa 

dos trabalhos part-time. Englobamos também em nossa análise, inúmeras profissões ligadas 

ao comércio serviços e telecomunicações, algumas delas inclusive relativamente novas 
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(trabalhadores de aeroportos, fast-foods, shoppings e de telemarketing), que passam, com a 

efetivação do modelo parcial de trabalho,  a conviver com um regime que legítima as práticas 

de subcontratação,  a partir da lógica de que de que tais trabalhos estão inseridos na divisão 

sociotécnica do trabalho, em um contexto de efervescência digital e científica e precisam se 

modernizar à dinâmica da contemporaneidade.  

Toda esta ampla caracterização do trabalho na contemporaneidade, e a importante 

compreensão das mutações que a classe trabalhadora vem passando em meio ao processo de 

reestruturação capitalista, serão fundamentais na discussão que faremos acerca do jornalismo 

impresso potiguar. Primeiro pela defesa de nossa identidade teórica, que, em nossa avaliação, 

exige a necessidade de conhecer e observar os processos exteriores para compreender as 

realidades particulares, pois seria impossível analisar o jornalismo potiguar sem levar em 

consideração as mudanças em todo o mundo do trabalho e em especial no Brasil nas últimas 

décadas, também sem levar em consideração os processos de mudança e aprimoramento no 

próprio jornalismo mundial. O materialismo histórico-dialético nos dá fundamentação e 

garantia de uma análise do contexto atual desprendida de mistificações e suposições vazias, já 

que prima pela observação dos acontecimentos a partir de uma ótica bem mais ampliada do 

que a realidade do fato em si.  

Acreditamos ser fundamental levar em consideração todo o embasamento acerca do 

processo de reestruturação produtiva no contexto advento do capitalismo flexível. Em nossa 

avaliação, e certamente é isso que sustentaremos no decorrer da desta pesquisa, o jornalismo 

impresso faz parte do leque de profissões que vem sendo atingido em cheio pelos 

rebatimentos das transformações do mundo do trabalho, seja pela possibilidade do 

desemprego estrutural, caracterizado pelo contumaz quebramento de jornais, seja pelos 

modelos de trabalho flexibilizado e precarizados tão comuns na realidade dos jornalistas 

potiguares. Para nós, sem nenhuma dúvida, o jornalismo impresso é um excelente campo de 

observação para compreender o mundo do trabalho na contemporaneidade e sua perversidade 

para com os trabalhadores e trabalhadoras. No decorrer deste trabalho, aprofundaremos nosso 

olhar sobre este processo e como ele recai sobre os jornalistas potiguares.   
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4  EXPRESSÕES DE PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO DOS/DAS JORNALISTAS 

NOS IMPRESSOS DO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Compreendemos, e já discorremos sobre isso no decorrer desta pesquisa, que ao falar 

da precarização do trabalho e das mudanças promovidas pelo capitalismo, em sua faceta 

neoliberal, estamos falando de todo um processo de reestruturação mundial, que afeta 

trabalhadores e trabalhadoras de todo o mundo, em diferentes graus, diferentemente da 

profissão que exercem. Porém, faz-se necessário levar em consideração, no caso do 

jornalismo impresso, toda a crise estrutural que este modelo de trabalho vem atravessando. 

Com o advento das novas tecnologias e o processo cada vez maior de informatização da 

sociedade, os jornais impressos vêm sendo relegados a uma posição de ostracismo e 

desaparecimento. Com isso seus trabalhadores e trabalhadoras passam a ter de lutar para se 

adaptar às novas formatações de trabalho, bem como as péssimas condições que passam a ser 

oferecidas. O que abordamos, ao afirmar isso, é que será necessário, nos próximos anos, 

realizar uma discussão mais aprofundada que leve em consideração todo o panorama do 

jornalismo impresso mundial, tentando desvelar se realmente estamos tratando de uma crise 

irreversível que levará ao fim esta formatação de trabalho e consequentemente promoverá 

uma onda irreversível de desemprego estrutural.  

Por ora, achamos que é fundamental levar em consideração, como um fator 

fundamental de análise, o cenário complexo por qual atravessa o jornalismo impresso 

mundial, com inúmeros fechamentos de grandes jornais, demissões em massa, contratações de 

profissionais em regimes de trabalho parciais, além de outros tantos apontamentos, que não só 

se repetem no cenário local como ganham matizes próprias.  

  Acreditamos relevante, antes de aprofundar a discussão sobre o cotidiano profissional 

dos jornalistas do Rio Grande do Norte, apresentar um breve histórico do jornalismo impresso 

e como ele se desenvolveu no decorrer dos séculos. Para nós, tal discussão é válida e 

importante, pois nos ajudará a entender como essa categoria profissional chegou ao Brasil e 

de que maneira se desenvolveu no decorrer dos séculos, observando também suas mutações 

com as mutações do capitalismo.  
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4.1  Breve história do jornalismo impresso  

 

É muito comum associar o nascimento da imprensa à famosa invenção do sistema 

tipográfico criado por Johann Gensfleich zum Gutenberg
22

 entre os anos de 1444 e 1446. De 

acordo com pesquisadores da área, é impossível precisar em que ano a ―prensa de 

Gutemberg‖ foi realmente inventada, o que se sabe, com toda a certeza, é que seu advento 

revolucionou todo o modo de vida, não só da Renascença, bem como também de toda a 

modernidade.   

O cenário em que Gutemberg cria a prensa tipográfica é de efervescência política e 

cultural, com a euforia causada pelas grandes navegações e a ânsia pela liberdade de 

expressão e cultural. Ao mesmo tempo, para inventores como Gutemberg, também foi um 

período de acumulação de riquezas. Sousa (2008, p. 68) relata um pouco do clima desta 

época:  

 

Além disso, a cultura da renascentista (SIC) orientava-se, crescentemente, para o 

escrito, embora faltasse assegurar a possibilidade de transmitir fielmente a mesma 

mensagem a um vasto número de pessoas e a grandes distâncias. A conjuntura do 

Renascimento contribuía, assim, para o aparecimento de novos inventos, 

assegurando aos inventores (tal como aos artistas) o seu ganha-pão ou mesmo o 

lucro e a riqueza. Por isso, o espírito do Renascimento é encarnado por personagens 

como Leonardo da Vinci, que aliavam a curiosidade e a paixão pelo 

experimentalismo aos conhecimentos gerais em vastos domínios (ciências, artes e 

letras) e à capacidade técnica, inventiva artística.  

 

Podemos afirmar que a ―prensa de Gutemberg‖ possibilitou a expansão, em nível 

nunca antes visto de produção e reprodução de material, que outrora era feito de forma 

morosa com a impressão xilográfica e muito mais susceptível à censura e fiscalização 

impostas pelos setores do clero, que à época eram a principal força política e intelectual. Isso 

não significa, porém, que o consumo de informação impressa passou a ser algo massivo já no 

século XV. Além de ainda existir um controle enorme da Igreja sobre todo o conteúdo que era 

escrito, ainda havia dificuldades no que se referenciava a produzir e distribuir informação, 

conforme descreve Melo (2005, p.27): 

 

Somente no século XV foi produzido o papel maleável, permitindo a impressão de 

livros de forma prática. Porém, apenas em 1840 o papel passou a ser produzido de 

resina das árvores, reduzindo o problema da escassez de material para sua produção. 

O papel é fundamental para o início da produção de textos e da comunicação 

impressa, para romper com o estado de segredo de informações, antes controladas 

pelo o Estado e pela Igreja.  

 

                                                           
22

 Gutemberg nasceu em 1398 na Mongúncia, então Arcebispado do Sacro Império Romano Germânico. Seu 

falecimento aconteceu em 1468 na mesma localidade.   
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  Seria ingênuo da parte de qualquer pesquisador atestar que o surgimento da prensa, 

por si só, permitiu que as classes subalternas e oprimidas tivessem acesso à livre produção de 

conteúdo, principalmente se levarmos em consideração o período de surgimento da imprensa, 

com domínio e controle total da Igreja e de Estados Monárquicos e Principados. Não muito 

diferente do que ainda acontece hoje, o controle sobre a grande cadeia de produção de 

informação, era restrita às classes mais abastadas. Isso não significa, porém, que não tenha 

havida uma significativa mudança na sociabilidade da época com o surgimento da informação 

impressa. Com o surgimento e massificação dos textos escritos, por exemplo, avançou o 

processo de alfabetização na Idade Média, haja vista que antes, com o baixo número de 

impressos, era comum a leitura de textos em espaços públicos, onde os cidadãos escutavam as 

notícias e informações pertinentes.   

É importante destacar que antes mesmo da prensa de Gutemberg já é possível afirmar 

a existência dos chamados fenômenos pré-jornalísticos, que de certa forma não são em 

absoluto expressões concretas do jornalismo como o que conhecemos hoje, porém já 

apresentavam breves indicativos do que ela viria a ser, em especial pela utilização da escrita 

para a transmissão de informações e do registro de fatos cotidianos para conservação à 

posteridade. Um bom exemplo desses modelos de produção de informação bem anteriores à 

prensa de Gutemberg são as Atas Diurnas, populares no longínquo Império Romano. As atas 

eram afixadas em locais públicos e abordavam uma ―panóplia de assuntos, como 

acontecimentos importantes para o Império, combates de gladiadores, actos públicos da 

família imperial, etc‖ (SOUSA, 2001. p. 18-19). Um dos grandes diferenciais destes 

fenômenos pré-jornalísticos para periódicos impressos, na formatação que temos na 

contemporaneidade, se refere à falta de periodicidade, que em nossa busca por caracterizar o 

ato laborativo do jornalista impresso é um elemento fundamental. Enquanto trabalho 

estranhado, o jornalismo é um ofício e obrigação diária para seus profissionais.  

 

As publicações noticiosas ocasionais tiveram várias denominações nos diferentes 

países europeus: relação, notícia, carta, manifesto e cópia (Portugal), avvisi, 

relazione, gazzeta, broglieti e fogli a mano (Itália), price-currents (Reino Unido), 

cartas nuevas (Espanha), zeitungen (Alemanha), occasionnel (França), etc. Porém, 

em nenhum lugar tiveram título ou periodicidade regular. Na primeira página, 

normalmente surgia o título da notícia a que se referiam, a data e o local de 

impressão. Algumas eram ilustradas com uma xilografia. Às vezes eram 

encadernadas como pequenos livros, o que se justificava, inclusivamente devido ao 

número de páginas que algumas tinham (mais de 20, chegando às centenas em 

alguns casos). (SOUSA, 2008,  p. 67). 

 

Com o passar das décadas, estes cadernos noticiosos começaram a ganhar maior 

periodicidade. A evolução das sociedades, a descoberta do chamado um Novo Mundo (que 
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compreendia ao território das Américas, parte da Ásia e Oceania, que só tiveram contato com 

o mundo europeu após as Grandes Navegações) e o aumento gradativo do acesso à educação 

criou uma demanda de mais informação, que deveria circular cada vez mais rápido. Foi no 

turbulento século XVII, período de inúmeras guerras e revoluções na Europa, que 

conhecemos o surgimento do jornalismo moderno, que pode ser observado nas chamadas 

gazetas. ―Esses primeiros jornais, ou gazetas, na sua essência, correspondem a uma evolução 

do conceito de ―livro noticioso‖ para uma publicação mais frequente, muito menos volumosa, 

de menor custo e com notícias mais atuais‖ (SOUSA, 2008, p.75)  

O autor também destaca que não há certeza sobre qual foi o primeiro jornal impresso 

do mundo, havendo diferenças de análises entre os autores. Sousa (2001) relembra que:  

 

Segundo Costella (1984: 83), para alguns historiadores o mais antigo jornal 

impresso da história é o Noviny Poradné Celého Mesice Zari Léta 1597 (Jornal 

Completo do Mês Inteiro de Setembro de 1597), mensário editado em Praga por 

Daniel Sedltchansky, a partir de 1597. Mas outros historiadores preferem dar as 

honras de primeiro jornal impresso ao semanário Nieuwe Tijdinghen, criado em 

Antuérpia por Abraão Verhoeven, em 1605. (p.19). 

 

É importante destacar que inicialmente os jornais impressos não eram mercadorias 

pagas como nos dias atuais, sua distribuição era originalmente gratuita e quando não eram 

cobrados valores irrisórios que eram revertidos na manutenção dos periódicos e garantia de 

produção. Com o posterior advento da publicidade, tempos depois, os jornais começam a 

desenvolver uma maior estrutura, aumentando o número de páginas e tiragem. Melo (2005, 

p.29) destaca que ―a redação contava com duas ou três pessoas, e os leitores pagavam pelo 

papel e pela tinta gasta na impressão e ajudavam a compor o capital do jornal para favorecer a 

sua circulação‖. A princípio, os jornais abordavam temas de relevância cultural ou literária, 

mas com sua rápida popularização, passaram a tratar de temas cotidianos e sociais, o que 

ajudou a fazer dos jornais instrumentos ainda mais acessíveis e requisitados.  

Fundamentalmente, a impressa é uma invenção europeia, que rapidamente, com o 

advento das grandes navegações, se alastrou para outras partes do mundo. É importante, no 

que se refere a caracterizar o surgimento e desenvolvimento do jornalismo impresso,  

acrescentar a este breve resgate histórico o período de consolidação do jornalismo nos Estados 

Unidos nos séculos XIX e XX, já que lá é o celeiro do modelo de imprensa mais conhecido e 

bem-sucedido da história. Os jornais impressos estadunidenses, bem como toda a mídia de 

massas daquele país, vão ressignificar por completo a maneira de fazer comunicação. É a 

imprensa estadunidense que padroniza as relações de trabalho dentro das redações, torna o 

acesso à informação efetivamente popular, chegando a milhares de pessoas diariamente. O 
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jornal passou a ter um importante peso social na vida das pessoas e consequentemente passou 

a influenciar  e ser diretamente determinante nas opiniões e valores das massas. Sousa (2008) 

destaca: 

 

a metamorfose da imprensa norte-americana no decurso do século XIX foi de tal 

ordem que, por contágio, gerou transformações no jornalismo praticado na Europa e, 

de uma forma geral, no resto do mundo. Ao abrigo da Primeira Emenda da 

Constituição Americana, que garantia a liberdade de imprensa, com um clima social, 

económico, político e tecnológico propício e sem taxas elevadas que constrangessem 

a edição e comercialização de publicações impressas, a imprensa dos Estados 

Unidos teve, efectivamente, no século XIX, um período de franca expansão e 

transformação, entrando-se na era do ―jornalismo industrial‖ [...] (p.134). 

 

De acordo com Sousa (2001), os jornais se alastraram rapidamente por todo o  país. 

―Em Boston, surgiu, em 1690, o Public Occurrences Both Foreign and Domestic‖ (p.20) e 

este teria sido o primeiro jornal estadunidense. Um dos elementos que ajudaram a 

popularização do jornal impresso nos EUA foi o advento da industrialização, que foi, 

gradativamente, substituindo os precários processos de produção observados durante o 

período de hegemonia da prensa de Gutemberg. Pode-se dizer que o desenvolvimento da 

imprensa acompanhou de perto o desenvolvimento do modo de produção capitalista; portanto, 

é nos Estados Unidos que atinge o máximo processo de industrialização e produção em 

massa. ―A mecanização tornou o processo de impressão mais rápido, barato e dinâmico, o que 

motivou o aumento do público leitor‖ (MELO, 2005, p. 29). 

É nos Estados Unidos que floresce um modelo de imprensa muito mais comercial e 

menos ligado às determinações religiosas ou do Estado. Em linhas gerais, portanto, é possível 

dizer que a imprensa é uma invenção genuinamente europeia, mas seu desenvolvimento com 

caráter comercial é uma adaptação dos estadunidenses. É nos Estados Unidos, das décadas de 

1920 e 1930, que se inicia todo o processo de encadeamento das redes de imprensa, criando 

os grandes jornais impressos nacionais, bem como os conglomerados de radiodifusão. Sodré 

(1999) comenta que a corrida pelas inovações no que se refere às comunicações de massa teve 

início na Inglaterra, mas rapidamente foi ganha pelos Estados Unidos, haja vista o acelerado 

processo de desenvolvimento capitalista dos americanos em detrimentos aos demais países. 

Ele destaca que ―A luta pela rapidez exigiu da imprensa sucessivos inventos, conduzindo à 

velocidade da impressão, acompanhando o enorme e crescente fluxo de informações, devido 

ao telégrafo, ao cabo submarino e, depois, ao telefone e ao rádio‖ (SODRÉ, 1999, p.03). É 

importante reiterar que não é apenas retórica a relação entre o desenvolvimento dos meios de 

produção e da imprensa, em especial a escrita. Com o avanço do maquinário foi possível 

produzir em larga escala jornais cada vez maiores e a custos mais baratos, coloridos e em 
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diferentes formatos. Com a ampliação das estradas, a entrega dos jornais passou a ser 

realizada em diferentes partes do país com uma velocidade nunca antes vistas e as manchetes 

dos periódicos passaram a ser lidas por radialistas em simultaneidade com sua publicação no 

papel.  

Faz-se destaque para a importante mudança que é imposta ao fazer jornalístico. Se 

antes, em seus primeiros anos, o jornalismo prezava por um caráter opinativo e muitas vezes 

partidário, já em sua fase industrial passou a prezar unilateralmente pelo formato 

―noticialesco‖, em que os fatos cotidianos e as diferentes abordagens sobre os acontecimentos 

da vida comum passaram a ter prioridade nas páginas dos periódicos. A impressa, bem como 

a indústria, passa a ter uma dinâmica bem mais apressada de produção e a informação, 

enquanto mercadoria tem maior valor conforme seu grau de ineditismo. Os jornais iniciam 

uma corrida pelas manchetes mais atrativas e principalmente com informações ainda 

desconhecidas ao grande público. Aliado a isso, o desenvolvimento da publicidade passou a 

ser um fator determinante nos meios de comunicação de massa.  

Se antes os primeiros jornais apresentavam pequenos e despretensiosos anúncios em 

rodapés e laterais, agora a preços bem mais exorbitantes, as propagandas poderiam atingir 

páginas inteiras de periódicos. As publicidades tornam-se parte fundamental da captação de 

lucro dos grandes jornais e competição pelas principais patrocinadoras também se relacionam 

com as principais manchetes do jornalismo norte-americano. Os jornais com maior tiragem 

consequentemente eram os de maior e mais cara publicidade, o que acirrou a busca por 

informações mais exclusivas e de caráter sensacionalista e chamativo.  

Com o acirramento na disputa entre os jornais impressos pelo domínio das grandes 

cadeias de informação, consolida-se o processo de especialização da redação e o aumento do 

número de profissionais contratados. Se antes a produção do jornal era papel de poucas 

pessoas, que não possuíam qualquer vínculo profissional formal com os periódicos, agora, já 

em amplo processo de expansão, começam a surgir as editorias e os profissionais 

especializados em cada área, permitindo reportagens mais apuradas, bem trabalhadas e logo 

mais enfáticas e chamativas.  

 

4.1.1 Jornalismo impresso no Brasil 

 

A história do jornalismo impresso no Brasil, bem como de todos os meios de 

comunicação de massa, teve desenvolvimento tardio se comparadas ao continente europeu e 
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aos Estados Unidos. Consideramos que as principais motivações para tal diferença temporal é 

a formação histórica do Brasil. Enquanto colônia de exploração portuguesa, o país sofria com 

um severo controle lusitano sobre todas as informações. A censura exercida pela Igreja e pela 

Coroa não se encerrou mesmo com a independência brasileira, em 1822, e as tentativas de 

produção de folhetins e gazetas foram alvo de fiscalização e boicote.  

Aliado a isso, é preciso fazer destaque para a total desindustrialização brasileira nos 

séculos XVII, XVIII e XIX. Sem o aparato industrial, uma vez que era o maior fornecedor de 

matéria-prima e especiarias para Portugal, era impossível garantir uma produção jornalística 

massiva e nacional. Não havia grandes estradas nem ferrovias que permitissem o livre trânsito 

de pessoas e informações em um país de dimensões continentais. Sem maquinário adequado 

também era muito complicada a produção técnica do jornal, que permanecia sendo um artigo 

de alto custo e demorada confecção. Outro fator preponderante para o desenvolvimento tardio 

no jornalismo brasileiro era o baixo índice de alfabetização e escolaridade no país neste 

período.  

Para Hohlfeldt e Valles (2008), a história do jornalismo brasileiro se divide, 

sinteticamente, em quatro fases. A divisão proposta pelos autores nos permite observar os 

caminhos que o ofício trilhou e perceber quais caminhos foram seguidos até se tornar a 

profissão aos moldes da que temos hoje. 

Os supracitados autores afirmam que a primeira tentativa de implantar o jornalismo 

impresso no Brasil aconteceu em 1706, ao se instalar, no Recife, uma pequena tipografia para 

impressão de letras de câmbio e orações devotas. Outras tentativas sem sucesso seriam 

realizadas por todo o país, até que em 1808 nasce a Gazeta do Rio de Janeiro, um jornal que, 

segundos os autores, preocupava-se somente com questões europeias. 

É importante fazer destaque ao importante Correio Braziliense, de Hipólito da Costa, 

jornal produzido na Inglaterra, mas que circulava no Brasil. Hohlfeldt e Valles (2008) 

afirmam que: 

 

Com o passar dos anos, começavam a chegar mais tipografias ao país, tendo sido 

adquiridas duas no Rio de Janeiro e, logo depois, mais quatro, além de já existirem 

na Bahia e no Recife. Faltava, segundo o autor, esperar pelas condições políticas, 

para maiores e melhores jornais. Elas surgiram anos depois, com o desejo de 

independência de Portugal, fator que fez órgãos impressos se multiplicarem (p. 70).  

 

Nesta primeira fase do jornalismo, que tem como marco importante a volta do rei Dom 

João VI a Portugal, pondo fim à censura prévia aos jornais, realizada pelos censores da Coroa 

que conferiam todas as informações dos periódicos antes que fossem publicadas, 

inviabilizando qualquer informação que estivesse em desacordo com os interesses da 
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monarquia lusitana. Para Sodré (1999), a imprensa brasileira surge inclusive pelas mãos da 

Corte. Segundo ele, a Gazeta do Rio de Janeiro cumpria o enfadonho papel de publicizar os 

feitos da Coroa, os ofícios reais e notícias pouco relevantes das monarquias europeias. Ele 

destaca:  

 

Jornal oficial, feito na imprensa oficial, nada nele constituía atrativo para o público, 

nem essa era a preocupação dos que o faziam, como a dos que haviam criado. 

Armitage situou bem o que era a Gazeta do Rio de Janeiro: ―Por meio dela só se 

informava ao público, com toda a fidelidade, do estado de saúde de todos os 

príncipes da Europa e, de quando em quando, as suas páginas eram ilustradas com 

alguns documentos de ofício, notícias dos dias natalícios, odes e panegíricos da 

família reinante. Não se manchavam essas páginas com as efervescências da 

democracia, nem com a exposição de agravos. A julgar-se do Brasil pelo seu único 

periódico, devia ser considerado um paraíso terrestre, onde nunca se tinha 

expressado um só queixume‖ (SODRÉ, 1999, p. 20). 

 

O jornalismo brasileiro, produzido no início do século XIX (Dom João deixa o Brasil 

em 26 de abril de 1821), nasce com um caráter opinativo, político e partidário. Os primeiros 

periódicos refletem o ativismo em defesa de pautas fundamentais para a sociedade brasileira 

da época: a independência do Brasil, a defesa da república e de uma democracia participativa 

para o povo, o voto feminino e o fim da escravatura estão entre as principais bandeiras do 

jornalismo da época também se expressavam em jornais conservadores intelectuais que 

divergiam destas demandas e defendiam os interesses da Coroa e das classes dominantes da 

época. Esses jornais de caráter opinativo passam a ser conhecidos como ―Pasquins‖. Hohlfeldt 

e Valles (2008) definem que:  

 

De forma indireta e em poucas linhas, Chamilete expõe uma característica do que foi 

a tendência desta primeira etapa do jornalismo no Brasil: o desenvolvimento do 

jornalismo opinativo e o caráter da imprensa, vindo a se transformar, na expressão 

de Benjamin Constant, numa tribuna ampliada, no qual o jornalista era um ativista 

político e o jornal, veículo de suas ideias (p. 70 - 71) 

 

Se nessa época é possível afirmar que o jornalismo brasileiro era essencialmente 

panfletário, opinativo, pode-se também atestar que a preocupação com a veracidade do que 

estava sendo noticiado não era uma prioridade. Diferentemente do jornalismo europeu ou 

norte-americano, que à época já vivia o auge do jornalismo noticioso com narrativas do 

cotidiano, no Brasil, as principais manchetes ainda pautam questões nacionais e internacionais 

enviesadas pela posição de um ou outro meio de comunicação.  

Para diversos autores, é só com a fundação do Jornal O Estado de São Paulo, em 1875, 

que os ―pasquins‖ começam a desaparecer. Isso porque se inicia uma fase de jornalismo 

empresarial, com maior profissionalismo, especialização da redação e relação cada vez mais 

laboral entre jornalistas e a empresa. Antes, os ―pasquins‖ e pequenas gazetas eram 
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produzidas, editoradas e escritas por grupos de intelectuais e ideólogos, que encontravam nos 

periódicos formas de exprimir e defender seus posicionamentos acerca das principais questões 

da época. Tais intelectuais, porém, não tinham como ofício o jornalismo, e nem havia a lógica 

do jornal enquanto mercadoria. Portanto, os jornais impressos não empregavam trabalhadores 

e também não havia a profissão de jornalista, conforme temos hoje, com bases práticas, 

teóricas e metodológicas.   

A chamada segunda fase do jornalismo nacional é caracterizada por Juarez Bahia 

(1964) como consolidação da imprensa nacional. Esse período se dá no início do século XX e 

pode ser descrito como a etapa em que os jornais ganham um viés mais empresarial e 

mercantil e menos panfletário, com introdução de nova maquinaria, entrada maciça da 

publicidade, periodicidade definida e profissionalização cada vez maior dos jornalistas. As 

empresas jornalísticas ganham mais corpo e passam a empregar cada vez mais trabalhadores e 

trabalhadoras em diversas funções. Sobre isso, Hohlfeldt e Valles (2008) afirmam: ― surgem, 

ao longo das primeiras décadas do século XX, periódicos como O Globo, Folha de São Paulo 

e Gazeta Mercantil, além da revista O Cruzeiro que, durante o século, viriam a se consolidar, 

não somente enquanto jornais, mas também como empresas jornalísticas‖ (p.73).  

A terceira fase do jornalismo brasileiro tem início em 1930 e neste período é 

diretamente influenciado primeiro pela expansão econômica do país, depois pela dureza do 

regime varguista, que promove censura e perseguição aos jornalistas. Neste período 

praticamente desaparece o jornalista panfletário e opinativo. Hohlfeldt e Valles (2008) 

explicam que: 

 

O jornalismo opinativo, de cunho político-partidário, que tanto marcou o século 

XIX, entra em decadência, cedendo espaço para o jornalismo informativo de cunho 

empresarial, que se consolida, praticamente um século depois da sua implementação 

no país, com o Diário do Rio de Janeiro, em 1808. Neste mesmo período, entra 

também em decadência o estilo europeu de fazer jornalismo, até então 

preponderante na imprensa nacional, mas que, segundo Jorge Cláudio Ribeiro, 

começou a ceder lugar a um modelo norte-americano, mais noticioso e seco (p. 74).  

 

Durante este período o jornalismo brasileiro passa por uma importante ressignificação, 

ganhando um caráter totalmente informativo e padronizado, deixando de ser algo restrito aos 

segmentos mais abastados e se tornando cada vez mais popular e massivo. Começam a surgir 

as primeiras iniciativas de transformar as empresas de imprensa em grandes conglomerados 

nacionais de mídia, reunindo impressos, rádios e também a televisão. Hohlfeldt e Valles 

(2008) dizem que:  

 

A partir de 1932, é criada uma cadeia jornalística nos moldes da Hearst norte- 

americana e que se tornaria responsável, nos anos seguintes, pela congregação de 31 
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jornais, quatro revistas e 26 emissoras (cinco de TV´s) e uma agência noticiosa: 

Diários e Emissoras Associados, comandada por Assis Chateaubriand (p.76).  

 

No decorrer dos anos 40 e 50 o padrão de crescimento e profissionalização do 

jornalismo nacional foi confirmado. As empresas de comunicação foram pouco a pouco se 

transformando em grandes conglomerados com inúmeras filiais, empregando milhares de 

trabalhadores e trabalhadoras. Na década de 1960, dá-se destaque para o surgimento do Grupo 

Globo, proprietário de jornais, rádios e sucursais de televisão em todo o Brasil.  

É  fundamental destacar que o contexto vivido pelo Brasil nesta época é contrastante, 

uma vez que marca o auge do desenvolvimentismo promovido por Juscelino Kubitschek, que 

dentre outras coisas, construiu e tornou Capital Federal a cidade de Brasília, mas também 

marca uma época de profundo isolamento das regiões do país (em especial Norte e Nordeste), 

um extremo êxodo rural com destino às grandes metrópoles brasileiras e também para a recém 

criada Brasília, baixos índices de escolaridade em todo o país e uma pobreza significativa. O 

processo de industrialização vivenciado neste período potencializou o trabalho fabril, mas 

também cresceu significativamente a mão de obra da construção civil (um dos principais 

motivadores do êxodo no norte/nordeste foram as oportunidades de trabalho na construção de 

Brasília) e também no setor de transportes, haja vista que a abertura de novas estradas e novas 

rotas abriram espaço para toda uma mão de obra voltada para o setor rodoviário.  

A imprensa brasileira perde, neste período, praticamente todo o seu viés opinativo e 

político, passando a cada vez mais padronizado e formal. Isso tem significados na rotina 

laboral dos/das jornalistas à época. Os intelectuais que emprestam seus textos às páginas de 

jornal perdem a alcunha de jornalistas, passando a condição de colunistas ou colaboradores, e 

o espaço voltado às notícias ganha maior relevância. Os jornalistas profissionais ainda gozam 

de extremo glamour em seu ofício, uma vez que se tratava uma profissão com imponente 

relevância social, remunerações altas e relações com figuras públicas de diferentes áreas. O 

jornalismo, tanto impresso quanto televisivo ou radiofônico, compõe a vanguarda das 

principais inovações tecnológicas e a comunicação ocupa um espaço de  bastante destaque e 

prestígio na sociedade brasileira.  

A quarta fase do jornalismo brasileiro dá conta da práxis jornalista desde a ditadura 

militar até os dias atuais. A análise de Hohlfeldt e Valles (2008) enfoca principalmente os 

periódicos que surgem na resistência à repressão do terrorismo de estado promovido pelos 

militares. Para os autores, os principais frutos deste período são o surgimento da imprensa 

alternativa. Eles afirmam: 
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marcou, para a imprensa, um movimento jornalístico de cunho sociopolítico, 

relacionado diretamente com a existência da Ditadura Militar entre os anos de 1964 

até 1985: a imprensa alternativa. Esse tipo de imprensa despontou no cenário 

nacional como forma de contestação ao regime vigente, à medida que a grande 

imprensa teve que se adequar à censura, tornando-se um espaço sem liberdade 

editorial (p. 77) 

 

Sodré (1999) irá desenvolver em sua obra História da Imprensa no Brasil
23

 um 

importante apanhado da trajetória da imprensa desde o período colonial até a 

contemporaneidade. Ele divide seu trabalho em cinco grandes períodos históricos, que vão 

compreender as principais mudanças no jornalismo brasileiro.  

Sodré inicia sua análise ainda na colônia brasileira, observando as primeiras 

expressões da imprensa no país e o porquê de ela ter chegado tão tardiamente ao Brasil, como 

já apontamos anteriormente. Na segunda parte do livro o autor trata da imprensa durante o 

processo de independência do Brasil. Neste trecho ele aborda o desenvolvimento da imprensa 

em meio à disputa política travada entre colônia e metrópole, e de que maneira se 

comportavam os periódicos da época.  

No que Sodré chamará de período ―Regencial‖, observa-se o surgimento dos 

―pasquins‖, pequenos jornais de caráter opinativo e ideológico. Neste período é possível 

perceber com clareza que o jornalista ainda não é um profissional e o jornalismo não se 

configura enquanto uma categoria profissional. Escrevem nos ―pasquins‖ intelectuais 

publicistas, interessados em apresentar suas opiniões acerca do contexto político do país, mas 

não de garantir sua sobrevivência. Não se recebia salário pelo trabalho publicado pelos 

jornais, muito pelo contrário, era necessário ter determinado prestígio e reconhecimento 

político para ter seus textos divulgados. Ribeiro (2015) destaca que ―Os jornalistas eram, 

antes de tudo, publicistas e, algumas vezes, verdadeiros agitadores. Esse é o período em que 

figuraram nomes como Frei Caneca, Líbero Badaró, Borges da Fonseca, Evaristo da Veiga e 

tantos outros‖ (p. 278). Pode-se atestar que os ―jornalistas‖ da época eram em sua grande 

maioria religiosos, juristas, políticos, escritores e intelectuais de um modo geral.  

Posteriormente, Sodré descreve a imprensa no período do Império e a ascensão do que 

chamou de ―Grande imprensa‖. Nestes dois períodos o autor descreve o declínio do 

jornalismo mais panfletário e o surgimento de uma imprensa profissionalizada, de caráter 

nacional e estrutura sofisticada. Para Sodré, este período compreende ao final do século XIX e 

início do XX, quando há uma expansão do maquinário e da agroindústria cafeeira e 

                                                           
23

 História da Imprensa no Brasil foi publicada pela primeira vez em 1966. Sodré levou cerca de 30 anos para 

concluir o trabalho. Desde o ano de sua primeira publicação foi reeditado quatro vezes: pela Grall (em 1977), 

Martins Fontes (em 1983), MauadX (em 1999) e Intercom/EDIPUCRS (2011). 
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acontecimentos políticos e sociais de extrema relevância, como a abolição da escravatura e o 

início da República. A sociedade brasileira passava por um acentuado processo de 

transformação, o capitalismo começava a se desenvolver de maneira mais sólida e as 

consequências destas mudanças eram rebatidas no modo de produção jornalística. Ribeiro 

(2015): 

 

O Jornalismo começou a adotar cada vez mais padrões estrangeiros, lançando mão 

de folhetins, caricaturas e grandes ilustrações. Houve uma proliferação de revistas 

ilustradas, críticas e de costume. A imprensa se diversificava, e publicações voltadas 

para públicos específicos, como as mulheres, por exemplo, ganhavam força. Além 

disso, os diários tenderam a ampliar a sua cobertura jornalística, descobrindo novas 

áreas para além da política e economia, como a literatura, o esporte, os casos 

policiais, o carnaval e outros eventos populares. (p. 278-279). 

 

Como conclusão de sua obra, Sodré apresenta um panorama da chamada ―crise da 

imprensa‖. Neste bloco ele apresenta uma visão do jornalismo brasileiro durante o início da 

segunda metade do século XX, em especial as décadas de 1950 e 1960. Apesar da diferença 

temporal para os dias atuais, o autor já apresentava importantes indicativos acerca do modo de 

trabalho no jornalismo contemporâneo e que nos levam a crer que o processo de precarização 

nesta categoria profissional não é algo tão recente quanto normalmente se especula. Neste 

capítulo, Sodré narra o alinhamento cada vez mais comum da imprensa brasileira aos 

interesses capitalistas, em especial do imperialismo norte-americano. O modelo de produção 

industrial do jornal está consolidado, e já existem no país grandes cadeias de jornais 

impressos, bem como conglomerados de mídia (como o emblemático caso do Grupo 

Marinho/Globo, que àquela altura já possuía canais de televisão, jornais impressos e rádios 

em diversas partes do país). O pós-anos 1970 será analisado por Sodré posteriormente, em 

uma reedição de sua obra clássica. Na oportunidade, o autor introduz uma análise sobre a 

chegada, ainda que incipiente, das mídias sociais e do aparato digital às redações e apresenta 

uma importante preocupação: o alinhamento das grandes empresas de comunicação ao 

pensamento neoliberal, promovendo uma uniformidade de pensamento e a hegemonia do 

discurso das classes dominantes nas páginas dos periódicos.  

Hohlfeldt e Valles (2008) vão buscar nas teorias de Marcondes Filho (2000) uma 

compreensão acerca do processo do jornalismo no pós-1970, que é denominada como a quarta 

fase do jornalismo no Brasil. O autor traz importantes elementos para a discussão do 

jornalismo na contemporaneidade quando ressalta que vivemos uma era tecnológica onde há 

―substituição do agente humano jornalista pelos sistemas de comunicação eletrônica, pelas 

redes, pelas formas interativas de criação, fornecimento e difusão de informações‖ (Hohlfeldt 

e Valles, 2008, p. 79). Marcondes Filho (2000) defende que na contemporaneidade a maioria 
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dos veículos de comunicação, da qual não escapam os jornais impressos, mantém a estrutura e 

o modelo de trabalho hegemônico no decorrer do século XX, mas que é urgente a adaptação 

ao desenvolvimento das novas tecnologias da informação, que vem em um curto período de 

tempo promovendo uma revolução na forma de comunicar.  

 

4.2 Notas sobre a atuação profissional dos/das jornalistas brasileiros e expressões da   

      precarização do trabalho no jornalismo potiguar  

 

Na contemporaneidade, o jornalismo é uma função remunerada, classificada pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, através da sua Classificação Brasileira de Ocupações 

(CBO). A classificação tem por finalidade a identificação das ocupações no mercado de 

trabalho, para fins classificatórios, ou seja, não discute a regulamentação das profissões, mas 

apenas sua caracterização no mercado de trabalho. A CBO ainda destaca que considera como 

jornalista os profissionais que exercem as funções de redator, noticiarista, repórter, repórter de 

setor, rádio repórter, arquivista-pesquisador, revisor, ilustrador, repórter fotográfico, repórter 

cinematográfico e diagramador. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, a norma 

reguladora da profissão parte dos decretos nº 972, de 17 de outubro de 1969 – que dispõe 

sobre o exercício da profissão de jornalista – e o nº 83.284, de 13 de março de 1979 – que dá 

nova regulamentação ao decreto anterior. Portanto, desde o início dos anos 1970, data em que 

delineamos anteriormente a guinada do jornalismo brasileiro rumo à industrialização, inicia-se 

o processo de formação de mão de obra jornalística especializada, que é determinante para a 

consolidação da categoria profissional e para o debate acerca da relação homem-trabalho, que 

desenvolvemos no decorrer desta dissertação.  

No que se refere à organização sindical e de classe, os jornalistas brasileiros não 

possuem um sindicato nacional, se organizando em torno da Federação Nacional dos 

Jornalistas (Fenaj), que, com limitações, cumpre o papel de organizar a luta da categoria. A 

representação sindical dos jornalistas é feita de maneira estadual ou municipal. No Rio 

Grande do Norte é feita pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do RN (Sindjorn). É 

importante destacar que em vários estados, além da representação sindical, existem 

associações e organizações paralelas que ocupam espaço homólogo ao do sindicato. Um bom 

exemplo disso é o Estado de São Paulo, que convive paralelamente com a Associação dos 

Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do 

Estado de São Paulo.  
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O papel cumprido pela Fenaj difere fundamentalmente de um sindicato nacional no 

que se refere à retirada de políticas unificadas para a categoria. A entidade assume muito mais 

um comportamento de organizar e reunir os diferentes sindicatos de jornalistas e garantir a 

defesa da liberdade profissional e exercício ético da profissão, se distanciando do 

envolvimento com questões objetivas e particulares do trabalho em cada estado da federação, 

como as demandas salariais ou as condições de trabalho, papel que é diretamente realizado 

pelos diferentes sindicatos locais. A entidade se apresenta da seguinte maneira em seu sítio: 

 

Criada 20 de setembro de 1946, a FENAJ sempre se destacou na longa e árdua 

jornada pela adoção de regras que organizassem a profissão e garantissem para a 

sociedade acesso público à informação ética e plural. Com mais de 40 mil jornalistas 

associados aos seus 27 sindicatos estaduais e quatro municipais, a Federação tem 

dado demonstrações históricas de preocupação com a liberdade na comunicação e 

com a democracia como valor inalienável do cidadão sem abrir mão de sua missão 

principal de lutar por melhores condições de vida e trabalho para os jornalistas 

profissionais. 

 

Compreendemos que o fato de não haver unidade em torno de uma entidade sindical 

nacional, que coordene as ações, as campanhas salarias e principalmente as bandeiras 

sindicais de cada sindicato local, é um dos fatores preponderantes para que os jornalistas 

brasileiros não possuam um estatuto unitário, acordo coletivo que contemple os profissionais 

de todo o país e consequentemente, piso nacional unificado para a categoria. Em nossa 

avaliação, a fragmentação dos trabalhadores e trabalhadoras da comunicação dificulta a luta 

coletiva e reflete uma tendência que já apresentamos no decorrer deste trabalho, expressa 

através do enfraquecimento dos sindicatos, da pulverização da classe que vive do trabalho em 

diferentes e pouco representativas entidades. No caso do jornalismo no Brasil, a situação é tão 

gritante que em um mesmo estado é possível diferentes pisos salariais para diferentes 

municípios. De acordo com a Fenaj, o piso salarial dos jornalistas profissionais do Rio Grande 

do Norte é de R$ 1.578,00, segundo o acordo coletivo firmado para o biênio 2017 – 2018, 

este valor independe da função exercida pelo jornalista e do meio de comunicação em que 

atua. Tal situação é diferente em outros estados, onde a remuneração é definida pela função 

exercida ou pelo meio de comunicação em que atual. Apresentamos a seguir um comparativo 

realizado e publicizado pela Fenaj, que explicita os pisos salariais de jornalistas profissionais 

em todo o Brasil. 

 

Quadro 2: Salários dos jornalistas no Brasil  
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Acre  

- Pisos e categorias: várias empresas 

- Salário Normativo 2016/2017 

R$ 2.258,48 – data base: Maio 

Alagoas  

- Pisos e categorias: várias empresas 

- Salário Normativo 2015/2016 

   R$ 3.070,28 – data base: Maio 
Amapá  

- Pisos e categorias:  não definido 

- Salário Normativo:  não definido 

Amazonas  

- Pisos e categorias: não definido 

- Salário Normativo:  não definido 
Bahia 

- Pisos e categorias:  não definido 

- Salário Normativo:  não definido 

Ceará 

- Pisos e categorias:  

- Salário Normativo 2017/2018 

– Jornais e Revistas: R$ 2.153,12 

   data base: Jan                    

– Rádio e TV:           R$ 2.584,26 

   data base: Jan 
Dourados 

- Pisos e categorias:  

- Salário Normativo 2016/2017 

– TV Ponta Porã (Globo) 

   R$ 1.676,00  –  data base: Maio 

– RIT – repórteres     

   R$ 2.610,61  –   data base: Maio 

– RIT – repórteres cinematográficos  

   R$ 1.786,22  –  data base: Maio 

  – Site douradosnews  

     R$ 1.524,50 – data base: Maio  

Espírito Santo 

- Pisos e categorias  

- Salário Normativo 2018/2019 

– Rádio da Capital:  

     R$ 1.744,20  –  data base: Maio 

– Rádio de outros locais  

   R$ 1.496,34 –  data base: Maio 

– TV da Capital  

   R$ 2.052,24 –  data base: Maio 

– TV de outros locais  

   R$ 1.642,20 –  data base: Maio 

– Jornais e Revistas da Capital  

    R$ 2.072,35 –  data base: Maio 

– Jornais e Revistas de outros locais  

   R$ 1.583,92 –  data base: Maio 
Sergipe 

- Pisos e categorias 

- Salário Normativo 2017/2018 

   – Rádio, TV e Jornais:  

      R$ 1.750,98 – data base: Maio 

Tocantins 

- Pisos e categorias  

- Salário Normativo 2018/2019 

     Único: R$ 2.467,84 – data base: Maio 

Estado do Rio de Janeiro 

- Pisos e categorias 

- Salário Normativo 2013/2014 

- FENAC: data base: Julho 

Redator 5 horas  (+300 mil habitantes)R$ 1.380,35 

Repórter 5 horas (+300 mil habitantes)R$ 1.117,53 

Redator 7 horas (+300 mil habitantes) R$ 2.065,54 

Repórter 7 horas (+300 mil habitantes)R$ 1.698,50 

Redator 5 horas  (- 300 mil habitantes)R$ 1.368,80 

Repórter 5 horas (- 300 mil habitantes)R$ 1.115,44 

Redator 7 horas(- 300 mil habitantes)  R$ 1.387,36 

Repórter 7 horas (- 300 mil habitantes)R$ 1.267,38 

Município do Rio de Janeiro 

- Pisos e categorias  

- Salário Normativo 2017/2019 

– TV  

   R$ 1.800,00 – data base: Fev.  

– Rádio 

   R$ 1.620,00 – data base: Fev.  

– Jornais e Revistas 

   R$ 1.775,00 – data base: Fev.  

 

Juiz de Fora 

- Pisos e categorias:  não definido  

- Salário Normativo: não definido  

 

Londrina 

- Pisos e categorias  

- Salário Normativo 2017/2018 

– Jornais, Revistas, Rádio e TV 

   R$ 3.384,79 – data base: Maio 
Maranhão 

- Pisos e categorias  

- Salário Normativo 2017/2018 

Único: R$ 2.722,84 – data base: Set 

Mato Grosso 

- Pisos e categorias  

- Salário Normativo 2017/2018 

Único: R$ 2.400,00 – data base: Maio 
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Mato Grosso do Sul 

- Pisos e categorias 

- Salário Normativo 2017/2018 

   – TV Morena LTDA  

       R$ 1.676,37 – data base: Maio 

   – Correio do Estado SA  

       R$ 1.805,97 – data base: Maio  

Minas Gerais 

- Pisos e categorias  

- Salário Normativo 2017/2019 

– Jornais e Revistas (2017/2018)  

   R$ 2.587,07 – data base: Abril 

– Rádio  

   R$ 2.073,49 – data base: Abril 

– TV e Produtoras  

   R$ 1.987,00 – data base: Abril 

Goiás 

- Pisos e categorias  

- Salário Normativo 2018/2019 

   Único: R$ 2.300,00 – data base: Maio 

Pará 

- Pisos e categorias: não definido  

- Salário Normativo: não definido 

Paraíba 

- Pisos e categorias  

- Salário Normativo 2016/2018 

– Rádio e TV  

   R$ 1.503,99 – data base: Abril 

– TV  

   R$ 1.956,05 – data base: Abril  

– Jornal  

   R$ 1.887,71 – data base: Abril  

Paraná 

- Pisos e categorias  

- Salário Normativo 2017/2018 

– Jornais, Revistas, Rádio e TV  

   R$ 3.384,79 – data base: Maio 

 

Pernambuco 

- Pisos e categorias  

- Salário Normativo 2017/2018 

– Jornalistas de jornais, rádio e TV da Região   

   Metropolitana do Recife (5h/dia)  

   R$ 1.735,96 – data base: Agosto 

– Jornalistas de jornais, rádio e TV de municípios  

   fora da Região Metropolitana do Recife (5h/dia)     

   R$ 1.388,77 – data base: Agosto 

Piauí 

- Pisos e categorias  

- Salário Normativo 2016/2017 

 Único: R$ 1.748,00 – data base: Fev.  

 

Rio Grande do Norte 

- Pisos e categorias  

- Salário Normativo 2017/2018 

Único: R$ 1.576,81 – data base: Set. 

 

Rio Grande do Sul 

- Pisos e categorias  

- Salário Normativo 2017/2018 

– Jornais, Revistas, Rádio e TV –  

   Capital: R$ 2.274,23 – data base: Jun.  

– Jornais, Revistas, Rádio e TV –  

   Interior: R$ 1.936,57 – data base: Jun.  

Rondônia 

- Pisos e categorias: não definido 

- Salário Normativo:  não definido  

Roraima 

- Pisos e categorias: não definido 

- Salário Normativo: não definido  

Santa Catarina 

- Pisos e categorias  

- Salário Normativo 2016/2017 

– Jornais, Revistas  

   R$ 2.310,00 – data base: Maio 

 

São Paulo 

- Pisos e categorias: Salário Normativo 

2017/2018 

– Jornais e Revistas da Capital 5 horas  

   R$ 3.100,00 – data base: Jun. 

– Jornais e Revistas do Interior 5 horas  

   R$ 2.481,00 – data base: Jun.  

– Rádio e TV da Capital 5 horas (2015/2017) 

   R$ 2.381,82 – data base: Dez.  

– Rádio e TV  

  (Municípios com mais de 80.000      

   habitantes) 5 horas (2015/2017).  

   R$ 1.548,19 – data base: Dez.  
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– Rádio e TV  

   (Municípios com menos de 80.000  

    habitantes) 5 horas (2015/2017)  

    R$ 1.490,34 – data base: Dez.  
Fonte: Elaborado pelo autor com base em informações retiradas do site da Fenaj, disponível em: 

<http://fenaj.org.br/sindicatos/convencoes-e-acordos-coletivos/pisos-salariais-atuais>.  

 

No ano de 2009, a obrigatoriedade do diploma de graduação em jornalismo, até então 

documento necessário para o exercício da profissão, foi derrubada após ampla discussão feita 

pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Na contramão da discussão sobre a 

regulamentação da profissão jornalística e da caracterização do jornalista enquanto figura 

trabalhadora se dá a desregulamentação da profissão do jornalista. Com a decisão do STF fica 

permitido que qualquer indivíduo, com frágil processo de comprovação técnica, adquira 

documentação legal comprobatória de que é jornalista. Em nossa avaliação essa decisão 

compromete as bases teóricas e éticas da profissão, que são fundamentalmente transmitidas 

através da formação acadêmica concedida nas universidades, mas também rebatem no 

processo de precarização do trabalho do jornalista, aumentando um já dilatado exército 

profissional de reserva, que cresce ao mesmo passo em que diminuem os postos de trabalho 

para jornalistas de impressos.  

O jornalismo não surge com o nascimento dos cursos superiores de jornalismo, pelo 

contrário: a atuação profissional leva à necessidade de teorização e organização da práxis do 

jornalista. Muitos jornalistas na contemporaneidade seguem não possuindo um diploma 

acadêmico, haja vista que iniciaram sua carreira antes mesmo da popularização de formação 

adequada, isso, porém, é completamente diferente da dispensa do diploma para novos e 

inexperientes comunicadores. No caso específico do jornalismo a isenção da formação tem 

sido feita sob o respaldo de uma retórica romântica, em que o ―dom‖, a ―vocação‖, o 

―espírito‖ ou o ―notório saber‖ da profissão justificam a flexibilidade deste critério. Há 

também, como recurso retórico para justificar a decisão do STF, um apelo à retomada do 

jornalismo romantizado, exercido por não profissionais, em um momento em que intelectuais 

de diferentes áreas eram os responsáveis pela produção dos textos. A assertiva, porém, é 

descabida na contemporaneidade, haja vista que o jornalismo já é uma categoria profissional 

consolidada, com formação acadêmica e organização política. Em reportagem do site 

Congresso em Foco publicada no ano de 2009 é possível perceber a presença desta 

argumentação:  

 

A atividade jornalística pende para aqueles que têm vocação, para o dom da palavra, 

da informação‖, disse o ministro Carlos Ayres Britto, ao acompanhar o voto de 

Gilmar Mendes. Ele citou escritores e jornalistas como Oto Lara Rezende, Armando 

http://fenaj.org.br/sindicatos/convencoes-e-acordos-coletivos/pisos-salariais-atuais/
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Nogueira, Vinícius de Morais – ―verdadeiros expoentes‖. ―Não se pode fechar as 

portas para essa atividade, que em parte é literatura, em parte é arte, para verdadeiros 

expoentes. Não há no jornalismo nenhuma verdade científica. O curso de jornalismo 

não elimina os riscos do mau uso da profissão. Há riscos no jornalismo, mas nenhum 

desses é imputável ao desconhecimento de uma verdade científica‖, afirmou o 

ministro Cezar Peluso. Para ele, os problemas vêm de ―visões pessoais, do mundo, 

de estrutura de caráter‖. ―Não consigo imaginar que, a despeito dessa exigência, 

aqueles que não tinham o diploma poderiam exercer a profissão‖, completou. O 

decreto-lei previa que aqueles que já trabalhavam por pelo menos 12 meses antes da 

edição poderiam continuar exercendo a função. (COELHO, 2009, sp) 

 

Como pano de fundo a este discurso, há uma batalha travada pelas grandes 

corporações da comunicação, que não nutrem nenhum interesse na regulamentação do 

jornalismo, e se valem da desobrigação formal da contratação de jornalistas formados para 

desrespeitar direitos acertados em acordos coletivos e realizar subcontratos em condições 

muito inferiores às previstas pelas entidades sindicais e de representação da categoria. 

Percebe-se também que existe um profundo processo de ataque à organização coletiva dos 

jornalistas, de maior fragmentação da categoria, que agora, se divide em uma grande polêmica 

sobre quem de fato tem legitimidade para o fazer profissional.  

Outro fator que consideramos fundamental para compreender o trabalho do jornalista 

na contemporaneidade é o processo de fechamento de jornais impressos. Este é um processo 

ainda novo e pouco estudado e que vem acontecendo em todo o mundo com diferentes 

particularidades.  

No Brasil podemos afirmar que ainda não existem estudos mais aprofundados sobre o 

número de jornais fechados nos últimos anos e a quantidade precisa de trabalhadores e 

trabalhadoras que perderam seus empregos com esses fechamentos. A grande parte dos dados 

que encontramos acerca desta temática são contraditórias entre si e habitualmente levam em 

consideração apenas os jornais de grande porte, ignorando a quantidade de pequenos e médios 

jornais impressos que encerraram suas atividades no Brasil nos últimos anos.  

De acordo com Pacete (2015), em levantamento realizado para o Portal Meio & 

Mensagem, o Brasil perdeu seis jornais em oitos anos. De acordo com ele fecharam as portas 

Brasil Econômico (2015), Gazeta Mercantil (2009), Jornal do Brasil (2010), O Estado do 

Paraná (2011), Jornal da Tarde (2012), Diário do Povo (2012), Diário do Comércio (2014), O 

Sul (2014). O balanço, porém, leva apenas em consideração jornais de grande porte, com 

circulação no eixo centro-sul do Brasil.  

Rubbo (2016), em balanço realizado para o portal Comunique-se, destacou o 

fechamento somente em 2016 da mossoroense Gazeta do Oeste, do Jornal da USP, Jornal da 
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Paraíba, Jornal do Commercio do Rio de Janeiro, Diário Mercantil¸ jornal A Região, Jornal da 

Noite e o Correio de Uberlândia.  

No Rio Grande do Norte, o processo de fechamento de impressos também sepultou 

inúmeros jornais nos 20 anos. O primeiro dos periódicos a sucumbir à crise foi o Jornal de 

Natal, ainda no início dos anos 2000.  

Em maio de 2009 quem fecha as portas é o Diário de Natal. Seu fim é considerado um 

triste marco para a imprensa potiguar, uma vez que o DN (como era conhecido) foi um dos 

mais importantes jornais potiguares, fazendo parte inclusive do renomado grupo dos Diários 

Associados
24

. Após o fechamento do impresso, o grupo do DN seguiu com um portal de 

notícias online, que também não resistiu à crise e encerrou suas atividades em 2 de outubro de 

2012. Uma curiosidade acerca deste processo é que aos domingos o DN circulava no estado 

com outro nome, ―O Poti‖. Com o fechamento do DN, também se extinguiu sua sucursal 

dominical. Depois de apelos da sociedade potiguar o ―Poti‖ retornou, em março de 2011,  

circulando até setembro de 2012, quando foi definitivamente extinto.  

Ainda se tratando de jornais impressos da capital potiguar, fecharam as portas o Novo 

Jornal (no dia 27 de outubro de 2017), Jornal de Hoje (que circulou entre 1998 e 2015), JH 1ª 

Edição (que era uma versão matutina do Jornal de Hoje e encerrou as atividades um ano antes 

de sua versão vespertina) e Correio da Tarde (que possuía duas redações, uma em Natal, que 

encerrou as atividades em 16 de abril de 2011 e outra em Mossoró, que fechou as portas no 

dia 28 de junho de 2013). 

 Em Mossoró, a crise vitimou a redação do Correio da Tarde (já citado), O 

Mossoroense, até então um dos jornais mais antigos em circulação no Brasil (que encerrou 

suas atividades no dia 31 de dezembro de 2015) e a Gazeta do Oeste (que fechou as portas 

após 38 anos de circulação, no dia 4 de janeiro de 2016).  

 O fechamento ou diminuição de jornais no Brasil não ocorre de maneira isolada. O 

processo de reestruturação nestes meios de comunicação tem atingido grandes periódicos 

mundiais com tanta intensidade quanto aqui. De acordo com estudo realizado pela Escola de 

Mídias e Jornalismo da Universidade da Carolina do Norte (UNC), mais de 1.800 jornais 

americanos fecharam desde 2004.  

  Uma boa parte das análises recentes responsabiliza o advento cada vez maior da 

internet e da tecnologia pelos inúmeros fechamentos de jornais impressos. Ligado a isso, é 

                                                           
24

 Os Diários Associados é um grande conglomerado de imprensa brasileiro. Em seus tempos áureos, quando 

comandado pelo empresário Assis Chateaubriand, foi o maior grupo de comunicação do país possuindo uma 

enorme cadeia de jornais e rádios em todas as regiões do Brasil.  
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sempre lembrado também o alto custo para a produção do jornal. Enquanto a notícia na 

internet carece basicamente do trabalho vivo do jornalista e das ferramentas tecnológicas 

necessárias (internet, computador, tablete ou celular), no impresso é necessário um processo 

de produção da notícia, diagramação, impressão, montagem e dobra, que envolve diferentes 

profissionais e carece de muito mais tempo para conclusão.  

Outro fator sempre associado como motivação para o desaparecimento dos jornais 

impressos se refere ao timing de publicação da notícia e possibilidade de interação dos leitores 

com os meios de comunicação. Enquanto a publicação via internet é imediata e a 

possibilidade de interação com os internautas é praticamente total, já que esses podem 

comentar, curtir, compartilhar as matérias, nos jornais impressos as notícias são publicadas 

em uma única edição diária e a interação é limitada, normalmente através de cartas ou 

mensagens eletrônicas que são republicadas (caso sejam avaliadas como relevantes) em 

jornais de dias seguintes. Sobre isso, Melech (2011, p.04) comenta que ―o atual contexto 

tecnológico possivelmente incentivará fortes mudanças nas empresas de comunicação, 

alterando os modos de produção e envio de informações, mas especialistas dizem que o 

consumidor estará ainda mais crítico e exigirá maior qualidade de conteúdo‖.  

Feita essa apresentação acerca do atual momento do jornalismo no Brasil e os aspectos 

fundamentais para entender a categoria profissional, falaremos dos resultados que 

encontramos nas redações de jornais impressos do Rio Grande do Norte, no que se refere às 

expressões de precarização das condições de trabalho que já citamos em todo o decorrer desta 

dissertação.  

Articularemos os resultados obtidos com nosso questionário, que foi aplicado a 13 

jornalistas, nas três redações de jornais impressos em funcionamento no Estado, com a teoria 

que versa sobre o modelo de trabalho na contemporaneidade e seus impactos na vida de 

trabalhadores e trabalhadoras. Munidos com depoimentos dos/das jornalistas, iremos analisar 

também quais são as impressões destes profissionais acerca da precarização, o que entendem 

por esta categoria, se acreditam ser valorizados ou não na profissão que escolheram. Iremos 

observar sé há uma compreensão entre os profissionais de que os jornalistas são trabalhadores 

e trabalhadoras precarizados, e de que maneira os reflexos dessa precarização atingem o 

tempo livre e a vida desses sujeitos.  

 Para compreender e mapear as declarações com o que denominamos como 

precarização, analisamos os questionários e os subdividimos em temas que especificam falas 

sobre condições estruturais, valorização salarial e estabilidade, e adoecimento. A partir destas 

categorias, que foram definidas de acordo com a quantidade de vezes em que eram abordadas 
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nos diferentes questionários aplicados, montamos nossa análise, levando em consideração as 

declarações e impressões fundamentais de nossos sujeitos acerca da precarização e seus 

impactos, mas também nossa observação e olhar sobre o ambiente laboral, em cada uma das 

três redações visitadas, articulado com nosso arcabouço teórico no que se refere à temática da 

precarização do trabalho no jornalismo. 

Também consideramos nessa análise os processos que são exteriores ao jornalismo 

particularmente, remontando ao trabalho na contemporaneidade. Levamos tais elementos em 

consideração por entender que, apesar de haver especialidades na profissão dos jornalistas, 

que inclusive já foram exploradas no decorrer desta dissertação, existe uma série de 

mecanismos de precarização e flexibilização presentes em todo o mundo do trabalho e que 

atingem toda a chamada classe-que-vive-do-trabalho, onde se localizam socialmente os 

trabalhadores e trabalhadoras dos jornais impressos.  

Em nossa concepção a precarização do trabalho refere-se  ao conjunto acentuado de 

piora nos elementos que compõem as condições de trabalho. Como condições de trabalho 

caracterizamos a composição dos fatores de determinado trabalho. A deterioração dessas 

condições pode consistir na defasagem estrutural do ambiente de trabalho; escassez e/ou 

obsolescência dos materiais adequados para a sua realização; diminuição do conjunto de 

trabalhadores; baixos salários; desrespeito à legislação trabalhista e inúmeras outras 

expressões, que ganharam ênfase na contemporaneidade, de ataque ao trabalho e trabalhador. 

Quando analisamos o caso do jornalismo impresso, podemos perceber que essas expressões 

de piora vêm tornando a rotina laboral destes trabalhadores e trabalhadoras muito mais penosa 

e repleta de privações, e que no decorrer dos anos 2000 houve uma agudização deste quadro, 

haja vista que avança o projeto neoliberal de ataque ao mundo do trabalho, bem como avança 

o desenvolvimento tecnocientífico que vem diminuindo os postos de trabalho na comunicação 

e arrochando ainda mais a rotina dos jornalistas. Sobre isso, Frigo e Schuster (2013) 

comentam:  

 

Percebemos que, com a vigência do regime de acumulação flexível, a dualidade 

capital versus trabalho no jornalismo foi intensificada. A precarização do trabalho 

do jornalista acentuou-se. Com receio do desemprego, ele tem de estar em constante 

aperfeiçoamento e atualização da sua prática. Há a obrigação de ser mais ágil, pois 

necessita desenvolver um número maior de atividades no ambiente de trabalho, ao 

passo que há um excesso de horas de trabalho e baixos salários (p. 4). 

 

  Druck (2011) mapeia seis tipos da precarização das condições de trabalho: o primeiro 

tipo da precarização do trabalho é a vulnerabilidade das formas de inserção e desigualdades 

sociais; intensificação do trabalho e terceirização; insegurança e saúde no trabalho; perda das 
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identidades individual e coletiva; fragilização da organização dos trabalhadores e a 

condenação e o descarte do Direito do Trabalho.  

Acerca dos tipos de precarização no trabalho apontada por Druck, identificamos em 

nossa pesquisa de campo diversas expressões dos diferentes tipos de precarização. Chamou a 

nossa atenção as declarações dos sujeitos da pesquisa acerca das remunerações pagas. 

Observando a tabela número 2, onde apresentados o piso salarial dos jornalistas brasileiros, 

percebemos que o salário dos jornalistas potiguares é o pior entre todos os jornalistas 

brasileiros.  

  Conforme o acordo coletivo da categoria firmado entre os Sindjorn e as empresas de 

comunicação do estado, o piso dos jornalistas profissionais do Rio Grande do Norte é de R$ 

1.578,00 (mil, quinhentos e setenta e oito reais), o que hoje representa um valor inferior a 2 

salários mínimos. 
25

 

  Os salários dos jornalistas vêm sendo pauta de discussões há muito tempo. As baixas 

remunerações são sempre lembradas como objeto de reclamação entre os profissionais. Em 

nossa pesquisa não constatamos que haja desrespeito à convenção coletiva e ao piso 

determinado, porém isso não significa que os profissionais estejam satisfeitos com a 

remuneração paga, conforme narra o jornalista Fidel Castro, que diz: ―jornalistas trabalham 

muito, mas recebem pouco. São vistos e considerados ―quarto poder‖ da democracia, mas não 

há remuneração que compense essa responsabilidade‖. E é assim como também descreve a 

jornalista que Frida Khalo, ao afirmar: ―O salário pago é o piso e não corresponde à 

quantidade de trabalho executado”. É o mesmo pensamento da jornalista Maria Spiridonova, 

que diz: ―a remuneração poderia ser melhor. É muito baixa para o tempo e esforço 

empregado‖.  

Acerva desse assunto, Travancas (1992) diz que:  

 

Na abordagem dos problemas da profissão, os discursos revelam uma unanimidade em 

relação ao mais sério deles: o baixo salário. Não há um jornalista sequer que não tenha 

comentado ou reclamado de má remuneração. Para todos este é o problema mais grave 

e sem solução a curto prazo. Em seguida à questão salarial, vem uma outra, também 

vinculada a primeira: a carga-horária. Muitos salientam que a jornada de trabalho do 

jornalista de cinco horas, com possibilidade de mais duas horas extras no contrato, 

raramente é cumprida à risca. São inúmeros e freqüentes os casos de jornadas de nove 

ou dez horas, muitas vezes sem o pagamento adequado (p. 86). 

 

  Não há desrespeito ao piso determinado em convenção, mas também não há satisfação 

quanto ao valor pago pelo trabalho realizado. Percebemos que os profissionais sentem-se 

desvalorizados pela remuneração que recebem pela atividade desenvolvida, pelo empenho e 

                                                           
25

 O salário mínimo vigente no Brasil em 2018 é de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). 
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pela dedicação. Muitos dos entrevistados exprimiram o descontentamento com os valores 

pagos, mas também há uma clareza de que o salário é fundamental para a sobrevivência e 

manutenção das condições de vida. Muitas das falas tratam do trabalho exercido no jornal, 

bem como dos salários pagos como garantia do ―sustento‖, o que nos revela uma relação 

muito crua entre os trabalhadores e a redação. Longe do deslumbramento tradicional no 

mundo dos jornalistas, as condições materiais imprimem um choque de realidade em quem 

vive e depende de seu trabalho. Nesse sentido, o entrevistado Fidel Castro afirma: ―O trabalho 

me permite a renda pessoal, utilizada nas despesas da casa e lazer, mas tem se tornado cada 

vez mais precário‖. A jornalista Frida Khalo é taxativa: ―É meu meio de sobrevivência‖. O 

jornalista Miguel Posadas destaca: ―O trabalho serve como realização profissional e pessoal e 

é importante para custear as necessidades materiais diárias‖. O jornalista Salvador Allende 

comenta que o emprego no jornal é sua ―única fonte de renda‖, mas complementa: ― temos 

uma baixa valorização profissional, com carga horária exaustiva e baixos salários‖. Os 

entrevistados Símon Bolívar e Luiz Carlos Prestes comemoram a realização profissional e 

destacam que o salário é a garantia de seus sustentos. O jornalista Ernesto Guevara menciona 

a importância do salário em sua vida, mas relembra que, além de remuneração, demais 

condições de trabalho também são fundamentais. Ele diz: ―(o salário) é extremamente 

importante à manutenção das demandas familiares (...) falta algo mais que apenas melhor 

remuneração.  Falta de melhores condições de trabalho‖. A jornalista Maria Spiridonova 

também fala acerca de seus salários, para ela a pressão e o sobretrabalho que é imposto aos 

jornalistas não é remunerado à altura. Ela diz: ―Remuneração poderia ser melhor. É muito 

baixa para o tempo e esforço empregado‖. 

No que se refere ao piso da categoria é importante destacar que este é o menor valor 

que pode ser pago pelo trabalho realizado por um jornalista profissional no Rio Grande do 

Norte, com carga horária de 5h. Não sendo assim, um determinante cabal de quanto devem 

receber os trabalhadores e trabalhadoras. Observamos que jornalistas com diferente tempo na 

empresa contratante, diferentes funções dentro da redação e com graus díspares de formação 

acadêmica, recebem o mesmo salário, regidos pela lógica da garantia inflexível do piso 

salarial. Alguns  dos entrevistados inclusive destacam o sentimento de desvalorização ante ao 

pagamento de um salário, que apesar de legal, perante a legislação determinada, não 

corresponde à dedicação e ao esforço debruçado ao trabalho. O jornalista Luis Carlos Prestes 

comenta: ―Não concordo com minha remuneração salarial, pois sou pós-graduado, falo outro 

idioma, tenho uma dúzia de prêmios e isso não modifica meu salário‖. 
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A expressão da precarização mais lembrada pelos entrevistados durante a aplicação de 

nossos questionários foi a que se refere às condições estruturais de trabalho. Acreditamos não 

ser por acaso, haja vista que essa expressão compreende a um conjunto de várias situações 

que vão desde os equipamentos utilizados na realização do trabalho até o espaço físico e a 

montagem da equipe. No que se refere à estrutura física, chama a atenção a fala do jornalista 

Fidel Castro que diz: ―O local é de difícil acessibilidade, com uma estrutura antiga e não tão 

bem conservada”. Observando o local de trabalho a qual se refere o jornalista, podemos 

atestar que os profissionais são submetidos a uma condição precária que beira a insalubridade, 

haja vista que o prédio, por ser antigo, não possui as adequações de segurança necessárias, 

como saídas de emergência, acessibilidade e ventilação adequados. O acesso à redação é 

praticamente impossível para qualquer trabalhador ou visitante que tenha a mínima 

dificuldade de locomoção, uma vez que se dá por meio de imenso labirinto de escadas que 

sobem e descem o prédio.  

  Também falam da deterioração do ambiente de trabalho os jornalistas Luiz Carlos 

Prestes e Miguel Posadas. Luiz Carlos Prestes afirma que: ―Não há saída de emergência, 

elevadores para portadores de deficiências e segurança armada”, enquanto Miguel Posadas 

diz: ―A cadeira poderia ser mais confortável e a sala mais arejada‖.  

  Outra expressão que se refere às condições estruturais e que foi bem presente em nossa 

pesquisa foi a utilização de equipamento obsoletos. Sete dos 13 entrevistados afirmam 

trabalhar com equipamentos defasados e que prejudicam sobremaneira o desenvolvimento das 

atividades e 12 dos 13 jornalistas afirmam já ter utilizado equipamento pessoal para realização 

e/ou conclusão de algum trabalho. Percebemos, observando os resultados dos questionários, 

que os profissionais têm convicção de que as condições defasadas dos equipamentos de 

trabalho prejudicam a conclusão de reportagens e ampliam a desmotivação destes com o 

ambiente laboral. Isso se confirma pela fala dos jornalistas a seguir, como a do Fidel Castro, 

que expõe o seguinte:  

 

Hoje, trabalhamos com equipamentos limitados. Os computadores, equipamentos 

utilizados por mim, estão ultrapassados e com a capacidade de memória 

praticamente cheia. Isso atrapalha e dificulta a abertura de alguns programas e uso 

de grandes bases de dados. Uso o meu celular. a redação oferece celulares aos 

repórteres, mas as vezes são insuficientes para a demanda. Em umas dessas 

situações usei meu aparelho particular para enviar mensagem de uma determinada 

cobertura. Neste dia, os celulares da redação estavam com outros repórteres.  

 

  Também fala da obsolescência do material do trabalho, a jornalista Frida Khalo afirma 

que: ―É exigida velocidade para execução do trabalho, mas os aparelhos disponíveis são 

antigos e não atendem a todas as funções‖, e Miguel Posadas narrando que: ―Faltam 
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computadores com maior capacidade e com programas mais atualizados e câmeras com maior 

resolução‖. Outro exemplo do processo de defasagem estrutural na redação é comprovado 

pela fala do jornalista Vladmir Lênin, que declara:  

 

Alguns equipamentos apresentam funcionamentos precários, computadores e câmera 

fotográfica estão obsoletos. Apenas um motorista, um fotógrafo e um veículo para 

atender toda a equipe. Em determinadas situações temos de utilizar nosso celular, 

particular, tendo em vista que só tem uma câmera disponível para toda a equipe. 
 

  O depoimento desvela outra expressão recorrente no processo de precarização do 

trabalho no jornalismo. Com o processo de reestruturação produtiva do capitalismo, o qual já 

nos detivemos com maior ênfase no decorrer dos demais capítulos desta pesquisa, há um 

enxugamento dos postos de trabalho e nas redações isso não é diferente. Hoje o ambiente dos 

jornais impressos é muito mais vazio do que foi outrora, quando as redações possuíam 

diferentes equipes de fotografia, motoristas à disposição dos profissionais e vários jornalistas 

e editores a serviço de cadernos especializados. Atualmente prevalece a ideia do jornalista 

polivalente que se desdobra para garantir a apuração das notícias, produzir o impresso do dia 

seguinte, abastecer as mídias sociais e portais do jornal em que trabalha e administrar os 

segundos e terceiros trabalhos que fazem parte do seu cotidiano profissional. Acerca disso 

Renault (2013) afirma:  

 

O que se vê hoje é um mesmo profissional exercendo múltiplas funções, o jornalista 

multimídia, acossado por uma maior carga de trabalho e rigorosa pressão para cumprir 

os diversos prazos de forma a atender aos serviços especializados para assinantes e aos 

próprios sites dos jornais, além dos impressos no dia seguinte (p. 34).  

 

  Retomamos o conceito do trabalhador polivalente, que nos permite refletir que o 

processo de acúmulo inapropriado de tarefas pelos trabalhadores e trabalhadoras em meio a 

um contexto de avanço da automatização dos processos de trabalho é exterior ao jornalismo 

impresso, faz parte de um conjunto de medidas que o capitalismo neoliberal encontrou para 

garantir a manutenção de seu lucro. Ao mesmo tempo, o enxugamento nas redações também é 

motivado pelas demissões, que aparecem quando os jornais diminuem o seu layout, encerram 

cadernos e revistas especializadas, reduzindo drasticamente o número de profissionais, isso 

também ocasiona outro rebatimento que já apresentamos no decorrer deste trabalho: o 

exército industrial de reserva, conceito marxiano que explicita a estratégia capitalista de 

manutenção de uma enorme massa de trabalhadores e trabalhadoras desempregados, o que 

viabiliza que os donos dos meios de produção regulem salários e pressionem seus empregados 

a produzir mais e mais, sob a insegurança de perderem seus empregos, sendo substituídos por 

outros profissionais deste exército de reserva. Os jornalistas convivem com a pressão das 
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multitarefas e do trabalho sobrecarregado porque sabem que o mercado de trabalho, cada vez 

mais enxuto, tem milhares de trabalhadores e trabalhadoras ansiando por uma vaga de 

emprego em um veículo de comunicação. Acerca disso, Silva (2014, p.38) afirma: 

 

De um modo geral, jornalistas se queixam da falta de valorização da atividade pelo 

mercado, da excessiva carga de trabalho, dos baixos salários oferecidos pelas 

empresas privadas, do descaso com os profissionais mais experientes e, sobretudo, 

de um reduzido número de jornalistas para desempenhar funções que exigiram 

certamente dezenas de profissionais para a produção de um conteúdo de qualidade. 

 

De acordo com sete de nossos 13 entrevistados a empresa onde atuam não oferece as 

condições de segurança necessárias para a boa realização de trabalho e em nossa opinião esta 

é outra importante expressão da precarização, que se potencializa em um contexto de brutal 

explosão da violência em todo o país e que o trabalho do jornalista profissional vem sendo 

reiteradamente atacado por diferentes rebatimentos dessa onda de violência. Segundo relatório 

anual da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT), o Brasil é um 

dos países mais violentos para o exercício do trabalho dos jornalistas em todo o mundo e 

somente no ano de 2016 cerca de 147 profissionais foram vítimas de algum tipo de violência 

durante a execução de suas atividades laborais.   

Compreendemos que a falta de equipamento adequado para a realização de um 

determinado trabalho, seja por sua defasagem, seja pela falta de quantidade suficiente, já 

reflete uma expressão do trabalho na contemporaneidade, na qual os trabalhadores são 

levados cada vez mais a ―colaborar‖ com a empresa e há a naturalização de que é correto 

utilizar a estrutura pessoal para a melhor realização do trabalho. Porém, quando nos referimos 

a equipamentos de segurança pessoal, como coletes à prova de bala, capacetes, lentes 

fotográficas melhores que garantam trabalho de qualidade com certa distância de zonas de 

conflito e até mesmo a contratação de equipe de apoio para garantir a proteção dos repórteres, 

se observa que há um total abandono, que despreza o trabalhador e o expõe a condições 

insalubres de trabalho. O jornalista Fidel Castro retrata, como um de seus descontentamentos 

com o ambiente de trabalho, a falta de segurança e estrutura para o desenvolvimento de suas 

reportagens. Ele diz: ―Não sinto aparato jurídico ao realizar certos tipos de reportagens. Não 

há preparo (ou equipamentos para isso), se for preciso cobrir determinadas operações 

policiais‖. Também traz uma narrativa neste sentido a jornalista Frida Khalo, que afirma: 

"Não me sinto segura quando realizo reportagens em locais de situações de risco, em 

comunidades, por exemplo. Não são disponibilizados coletes a prova de bala‖.  

A exposição dos profissionais às condições insalubres, que proporcionem algum tipo 

de risco à saúde e a vida, em um contexto em que a violência urbana atinge índices alarmantes 
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em todo o Brasil, mostra que o trabalho do jornalista é uma mercadoria de pouco valor para os 

donos dos meios de comunicação, que se sentem desobrigados a garantir condições de 

segurança para seus trabalhadores. Iniciativas nesse sentido são fruto da luta organizada da 

categoria profissional e da pressão exercida pela sociedade civil, como o caso do Projeto de 

Lei nº 743 (PL 743), apresentado pelo deputado Miguel Lombardi, que visa garantir a 

segurança de jornalistas, cinegrafistas e outros profissionais da comunicação, que tramita na 

Comissão de Cidadania e Justiça (CCJ) desde 2011, porém até o momento ainda não obriga as 

empresas a fornecer equipamentos de proteção aos jornalistas. 

  Os baixos vencimentos dos jornalistas nos remetem a outro ponto da precarização: a 

busca por outros vínculos e modalidades de trabalho. No grupo pesquisado, quatro dos 13 

entrevistados disseram possuir outros vínculos de trabalho e entre os que disseram não possuir 

tal vínculo, em sua maioria, isto não ocorria por falta de outras oportunidades. 

  Essa situação nos apresenta duas importantes facetas da precarização do trabalho do 

jornalista na contemporaneidade. Se por um lado um único vínculo empregatício não produz 

as condições necessárias para a remuneração salarial satisfatória, aprisionando os 

profissionais em emprego que lhes garantem somente a sua sobrevivência, por outro lado 

também revela a escassez de postos de trabalho no jornalismo potiguar. Essa escassez de 

empregos não é exclusividade dos veículos impressos, sendo uma constante em todo o 

segmento de comunicação do estado, tanto na esfera privada, mas também na pública, 

fazendo com que os profissionais da área pensem em abandonar o jornalismo, conforme narra 

o jornalista Leon Trotsky: ―não me sinto valorizado. Meus direitos trabalhistas não são 

respeitados e espero ter um emprego público, muito em breve‖.  

 Acerca da escassez de trabalho no jornalismo impresso e da evasão de jornalistas para 

outras áreas, afirmamos (2015):  

 

Não é incomum ver jovens jornalistas já graduados na área entrando em outras 

faculdades ou ainda buscando especialização acadêmica objetivando a docência. O 

caminho do jornalismo parece ser tortuoso e incerto, o que não é conveniente para 

aqueles e aquelas que ainda possuem tempo e disposição para buscar novos rumos. 

(p.37) 

 

  Com relação aos trabalhos freelances, percebemos que nove dos treze entrevistados/as 

realizam atividades para outros grupos/vínculos, sendo que todos afirmam realizá-los para 

complementar renda, visto os baixos salários recebidos, conforme depoimento do jornalista 

Luiz Carlos Prestes, que diz: ―faço como complemento de renda e projeção nacional‖, mesma 

ideia partilhada pelo jornalista Nahuel Moreno, ao dizer: ―embora não tenha nada por 
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enquanto, é sempre bom ter renda complementar, principalmente numa profissão que paga tão 

pouco. É uma maneira de crescer o networking‖. 

 O trabalho freelancer é um dos modelos mais recorrentes na atualidade como forma de 

complementação de renda. Consiste na relação informal entre contratante e contratado, sem 

carteira assinada ou garantia de qualquer direito trabalhista. O pagamento pelo trabalho 

realizado é feito de acordo com a demanda solicitada pelo contratante, sem a garantia de um 

valor fixo. Até 2018, a modalidade de trabalho freelancer não fazia parte da CLT, sendo 

inclusive considerada ilegal e passível de punição para a empresa contratante. Com a 

contrarreforma trabalhista
26

, porém a modalidade freelancer passou a ser regulamentada, o 

que legitimou o modelo de trabalho sem nenhum parâmetro de regulamentação formal. 

 Por mais que praticamente todos os jornalistas entrevistados afirmem ter seus direitos 

trabalhistas respeitados nos impressos em que atuam, os baixos salários e a desvalorização 

profissional os obrigam a recorrer aos trabalhos freelancer, que em gênese, são extremamente 

precarizados e mal remunerados. Apesar de perversidade dessa modalidade de trabalho que 

exime o empregador de qualquer responsabilidade com o empregado/a e, muitas vezes, expõe 

o trabalhador/a a condições degradantes, existe uma retórica comum de que o trabalho em 

casa é cômodo e vantajoso para o trabalhador, conforme comenta o jornalista Fidel Castro: 

―Fora os plantões do jornal, procuro freelances que sejam realizados em casa pelo conforto 

que proporciona”. 

  No interior da modalidade freelancer, ainda existe o que se chama de freelancer 

―fixo‖, que é um profissional que mesmo sem nenhum vínculo formal empregatício com a 

empresa, se submete a permanecer à disposição para qualquer necessidade do contratante. 

Acerca do assunto, Silva (2014) destaca:  

 

O free-lance fixo é uma espécie de ―funcionário de estoque‖, sempre à disposição do 

veículo ou empresa em tempo integral – seja para atuar na mídia eletrônica, 

assessoria de imprensa ou comunicação empresarial. O detalhe, esta é uma das 

relações mais precárias que se pode estabelecer entre uma empresa contratante de 

comunicação e o jornalista. A contradição começa pelo próprio termo, frila fixo, 

criado pelos próprios jornalistas para designar a atividade, que em muitos casos, 

funciona como uma espécie de segundo emprego para os jornalistas, uma segunda 

fonte temporária de renda ou ainda uma possibilidade remota de uma futura 

contratação. O profissional, sequer tem alguma relação trabalhista em curso com a 

empresa, mesmo assim, se estabelece uma relação de ―confiança‖ e é como se o 

jornalista estivesse à disposição a qualquer momento aguardando sua convocação, 

obrigatoriamente em estado de espera permanente (p. 44). 

 

  Ainda no que se refere a complementação salarial, outro recurso contumaz em 

contexto de precarização é o da naturalização das horas extraordinárias. Em regra, as horas 

                                                           
26

 Ver capítulo 3. 
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extras são toda aquela que excede a jornada de trabalho previamente acordada, no caso dos 

jornalistas do Rio Grande do Norte, 5 horas diárias ou 25 horas semanais, conforme a 

convenção coletiva da categoria. De acordo com os questionários aplicados às redações de 

impressos, 10 dos 13 entrevistados/as fazem cotidianamente horas extras, porém menos da 

metade desses recebem a gratificação em pecúnia. A maioria acaba por formar bancos de 

horas a serem compensados em casos de faltas e/ou atrasos. 

 A respeito dessa realidade, algumas considerações são importantes. De acordo com a 

CLT, uma hora extra deve ser remunerada com um acréscimo mínimo de 50% sobre o valor 

da hora de trabalho normal do empregado, nos dias úteis, até às 22h. Acrescenta-se um 

adicional noturno nas horas trabalhadas entre 22h01min e 04h59min. Nos domingos e 

feriados o acréscimo é de 100%, porém, ao montar o banco de horas estas especificidades são 

ignoradas e uma hora trabalhada em um dia da semana, tem o mesmo valor do que uma hora 

trabalhada em dia não útil.  

 Outra particularidade das horas extras é que normalmente há desrespeito ao banco de 

horas. Enquanto o jornalista Leon Trotsky denuncia: ―nunca recebi nenhuma remuneração 

pelas horas extras‖, o jornalista Ernesto Guevara desvela outra situação adversa: ―pagam 

horas extras de feriados e domingos; as horas que excedem a carga horária são computadas 

em banco de horas que raramente se convertem em folgas”. Quando computadas as horas 

extras, muitas vezes transformam-se em horário para desenvolvimento de trabalhos freelancer 

informais, ou ainda sobretrabalho não remunerado para o próprio jornal impresso, haja vista 

que com advento da tecnologia não existem mais fronteiras físicas que determinem o tempo-

espaço do trabalho, o que torna ainda mais exaustiva e penosa a rotina laboral cotidiana dos 

jornalistas. Sobre isso, Heloani (2013, n.p.) afirma:  

 

As novas tecnologias pioraram as condições de trabalho dos jornalistas, já que com 

o advento da internet e a possibilidade do home office (trabalho em casa), as 

empresas consideram que não há limites numéricos de produções realizadas pelo 

jornalista. Ele desenvolve suas tarefas não só em horário que ele mesmo administra, 

como escolhe o local de trabalho que vai exercê-las. Diversas vezes, o faz em casa – 

fora do horário de expediente e sem receber hora-extra – já que com as novas 

tecnologias ele pode, por exemplo, tirar a foto de um acidente de trânsito, voltando 

do trabalho para casa, e já postar uma nota no site do veículo para o qual trabalha. O 

jornalista fica conectado, praticamente, todo o tempo à empresa.  

 

No que se refere ao desrespeito à legislação trabalhista identificamos uma importante 

característica: os principais direitos previstos na CLT vêm sendo respeitados pelas empresas 

de comunicação. De acordo com o quadro 3 podemos observar que grande parte dos 

jornalistas recebe seu salário sem atraso e todos são remunerados com o piso salarial da 

categoria.  
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Quadro 3: Principais direitos trabalhistas garantidos aos jornalistas do RN 

Direito trabalhista  Porcentagem  

Salário Nove dos 13 recebem até o 5º dia útil do 

mês  

Piso 13 dos 13 

Férias 12 dos 13 

INSS 12 dos 13 

FGTS 12 dos 13 

Fonte: Elaborado pelo autor com dados extraídos dos questionários da pesquisa.  

 

  A realidade de garantia dos principais direitos trabalhistas não significa, de maneira 

inconteste, que os trabalhadores e trabalhadoras estão completamente resguardados do 

cumprimento da legislação trabalhista, nem que se sintam valorizados plenamente. A garantia 

dos direitos trabalhistas é o mínimo e obrigatório dever do empregador, portanto deve ser 

cumprido em sua totalidade. Porém, ao analisar os questionários percebemos que muitos dos 

jornalistas que afirmam receber suas férias devidamente, também denunciam que apesar de 

pagas, estas são remanejadas informalmente, em  benefício da empresa, conforme afirma o 

jornalista Luiz Carlos Prestes: ―As férias são pagas, mas nem sempre gozadas no mês 

correspondente ao pagamento‖.  

A reforma trabalhista aprovada em 2017 (Lei nº 13.467/2017) pelo Congresso 

Nacional e sancionada pelo presidente Michel Temer vem agravando consideravelmente as 

condições do trabalho em todas as áreas. O jornalismo está entre as categorias que foram mais 

duramente impactadas pelas alterações. Essa reforma trouxe impactos imediatos e 

desdobramentos desses, com destaque para a já tão difícil jornada de trabalho, o teletrabalho 

(que regulamenta o home-office), a pejotização e férias, dentre outros direitos ofendidos 

indiretamente. Para Antunes (2017), a reforma trabalhista constitui um grave ataque aos 

direitos dos trabalhadores, que não foi implementada nem mesmo durante a ditadura militar. 

Ele assegura que:  

 

Desde 1970, nós estamos assistindo a uma contrarrevolução burguesa muito 

profunda. Chegamos ao período mais destrutivo da história do capitalismo, no qual a 

barbárie neoliberal vem promovendo o desmonte e a privatização de tudo o que for 

possível. (ANTUNES, 2017, s.p).  
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O fim da homologação da rescisão dos contratos de trabalho no sindicato da categoria 

faz com que o trabalhador não tenha mais suas contas analisadas pelo sindicato, bem como 

evita que o representante da categoria tome ciência das demissões indevidas no setor e que 

possam atuar de forma efetiva para apoiar o trabalhador e a categoria profissional. As 

demissões coletivas agora podem ocorrer sem a exigência de negociação prévia com os 

sindicatos das categorias, deixando-os cada vez mais fragilizados, abrindo a possibilidade das 

empresas imporem acordos prejudiciais aos trabalhadores; a não prorrogação dos efeitos das 

convenções e acordos coletivo enquanto estes não são renovados (cláusulas anteriores perdem 

seu efeito legal) e a criação de banco de horas sem intermediação do sindicato. Fragilizar o 

sindicato é uma maneira de fragilizar a categoria.  

Destacamos ainda outro ponto da reforma que afeta todo os/as trabalhadores/as, mas 

especialmente os jornalistas, que tantas vezes negociam diretamente com o empregador suas 

condições de trabalho, é a prevalência do negociado sobre o legislado. Na justiça trabalhista 

sempre houve prevalência da lei sobre os acordos e convenções firmados pelos sindicatos, e 

os acordos eram celebrados pelos sindicatos por deliberação de assembleia geral. A Reforma 

Trabalhista aprovada em 2017 (Lei nº 13.467) estabelece a supremacia das cláusulas de 

convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho sobre as disposições das leis, privilegiando o 

direito negociado em detrimento do legislado. O art. 611, da CLT, que trata das convenções 

trabalhistas, foi alterado, liberando os sindicatos para fazerem acordos com apenas uma 

empresa, estipulando condições específicas para tal empresa, conforme observamos no artigo 

abaixo: 

 

Art. 611 - Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo 

qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econômicas e 

profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas 

representações, às relações individuais de trabalho.  

§ 1º É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar 

Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria 

econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa 

ou das acordantes respectivas relações de trabalho.  

 

Ademais, a nova Lei inseriu os artigos 611-A e 611-B para impor limites e 

possibilidades na aplicação dos acordos coletivos, tentado evitar que os acordos acabassem 

por ferir os direitos trabalhistas constantes da Constituição Federal (art. 7º). O rol dos limites 

estabelecidos no art. 611-A é meramente exemplificativo, pois a expressão ''entre outros'' 

presente no artigo permite que outras matérias podem ser objetos de flexibilização, sendo 
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que eventual negociação desses direitos prevalecerá sobre o disposto em legislação. O art. 

611-A, da CLT, dispõe que:  

 

Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho, observados os 

incisos III e VI do caput do art. 8º da Constituição, têm prevalência sobre a lei 

quando, entre outros, dispuserem sobre: 

I - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais;  

II - banco de horas anual; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017);  

III - intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de trinta minutos para 

jornadas superiores a seis horas; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

IV - adesão ao Programa Seguro-Emprego (PSE),  

V - plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do 

empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de 

confiança; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

VI - regulamento empresarial; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017) 

VII - representante dos trabalhadores no local de trabalho;  

VIII - teletrabalho, regime de sobreaviso, e trabalho intermitente;  

IX - remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo 

empregado, e remuneração por desempenho individual;  

X - modalidade de registro de jornada de trabalho;  

XI - troca do dia de feriado; (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017). 

[...]  

 

O legislador, ao tratar esta questão de o empregado negociar livremente com o 

empregador, acreditava estar empoderando o/a trabalhador/a, conforme afirma o relator do 

parecer da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal sobre a Reforma 

Trabalhista, o senador Ricardo Ferraço. Ele diz que: ―[...] julgamos um imperativo flexibilizar 

a legislação trabalhista e empoderar os trabalhadores, permitindo que tenham maior 

participação em criar as normas que regem as suas próprias vidas‖ (BRASIL. Senado Federal, 

2017, p. 34). Percebemos, porém, que a precarização fica ainda mais evidente ao analisarmos 

a força que tem o empregador para negociar com o trabalhador sem o amparo da lei, haja vista 

que o trabalhador nunca está em pé de igualdade com o empregador, uma vez que não possui 

o capital nem os meios de produção, o que significa que não possuirá condições reais de se 

defender e se impor ante os assédios e pressões exercidas pelo patrão. O empregador possui o 

melhor aparato jurídico e, habitualmente, maior acesso à informação, maior escolaridade e 

influência. Os trabalhadores, por outro lado, desprovidos do acesso a informação, aos 

melhores advogados e da influência política necessária para defender seus interesses, carecem 

da ação coletiva e unificada, da pressão social organizada,  para garantir a manutenção de seus 

diretos. O empregador que já possui o poder hierárquico, econômico e disciplinar sobre o 

empregado, não perdeu nada com a reforma trabalhista, ao contrário, deve obter maior ganho 

em suas receitas, enquanto o trabalhador  passou a ter maior dificuldade ao acesso a justiça, 

pois se não conseguir provar os direitos que supõe ter, terá que pagar o advogado do patrão e 

até danos morais à empresa.  
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A nova lei trabalhista traz ainda a figura do empregado ―hiperssuficiente‖, ou seja, 

aquele que tem curso superior e ganha salário maior do que dois tetos da Previdência Social 

(hoje, pouco mais de R$ 11 mil), sendo considerado capaz de resolver sozinho suas questões 

perante a empresa. O jornalista enquadrado nessa situação é obrigado a ―negociar‖ com a 

empresa, sem a força do sindicato, questões como o reajuste anual de seu próprio salário, o 

vale-refeição, folgas, banco de horas ou o auxílio-creche.  

As verbas pagas a título de ―ajuda de custo‖, diárias de viagens, abonos, vale-refeição 

(ainda que pagos em dinheiro) e prêmios pagos ao empregado e que antes integravam a 

remuneração, agora não terão mais a natureza de verba salarial, ou seja, não se constituem 

mais como parte do salário, não sendo descontados desses valores encargos trabalhistas e 

previdenciários (sem incidência de Fundo de Garantia, férias, 13º salário, etc.). É uma forma 

de legalizar o conhecido salário ―por fora”, fazendo as empresas oferecerem um salário baixo 

(tipo o piso salarial) sobre o qual recaem os direitos, determinando o restante do salário como 

verbas adicionais, sem direitos associados, sendo uma forma mascarada de diminuir 13º 

salário, terço de férias e outros direitos.  

Com as novas regras em prática, a equiparação salarial, que sempre foi um ponto 

nevrálgico nas redações, passou a ter suas regras ainda mais dificultadas. Cada dia mais as 

empresas jornalísticas aumentam as responsabilidades dos jornalistas, que assumem novas 

funções, muitas de chefias e editoração sem quaisquer melhorias em seus salários. 

Independentemente do nome que se dá ao cargo, a realização de funções idênticas justifica a 

equiparação salarial, seguindo os requisitos da lei. Com a reforma, a exigência para que os 

planos de cargos e salários da empresa fossem homologados pelo Ministério do Trabalho 

deixou de existir, liberando a criação de  normas que estipulem de planos salariais sem 

qualquer fiscalização. Sem a fiscalização nas empresas, o trabalhador passa a ter maior 

dificuldade para pleitear a equiparação salarial, pois não há registra dos planos em qualquer 

órgão. Fica claro que a reforma criou novos requisitos que dificultam a luta contra 

discriminação salarial. Para Antunes (2018), a reforma trabalhista fragiliza o trabalho, visto 

que é restritiva de direitos. Ele afirma que: 

 

Se a gente caminha para uma sociedade do trabalho intermitente, caminha para uma 

naturalização da miséria. Vamos ter níveis de criminalidade mais intensos. Fiz duas 

conferências na Índia para falar sobre a precarização do trabalho e o que vi lá me 

impressionou. Caminhamos para uma ―indianização‖ da tragédia brasileira. Essa 

nova legislação do trabalho é demolidora. Nos países em que há resistência, esse 

tipo de projeto não passa. As perspectivas são dramáticas também para o trabalhador 

qualificado. É um processo que se aproxima de uma proletarização da classe média. 

No passado, tínhamos o profissional liberal, advogado, médico etc. Isso está 

desaparecendo. Hoje é comum um jovem médico ter três ou quatro, quando não 
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cinco empregos para ganhar R$ 10 mil por mês. Essa classe média está vendo seus 

valores sendo corroídos. Se há uma parte dela que enriqueceu, outra parte grande 

vive a corrosão e as vicissitudes do mercado. A classe média assalariada pode estar 

no escritório hoje e estar desempregada amanhã. E, aliás, vai poder passar a ser 

terceirizada. (p.78-82).  

 

 A possibilidade de terceirização de atividade-fim e a realização do trabalho 

intermitente são duas grandes pedras no sapato dos jornalistas. A terceirização é uma forma 

de reduzir custos com salários e direitos trabalhistas e ao contratar outra empresa para realizar 

suas atividades fins, o jornal reforça as condições para a precarização do trabalho, a redução 

de salários e de direitos. O trabalho intermitente é ainda pior, pois, apesar de o jornalista ter a 

carteira assinada, este somente receberá caso seja chamado para trabalhar, pois a empresa não 

é obrigada a lhe repassar trabalho. O jornalista pode passar meses sem receber salários e 

nenhuma remuneração, visto que só recebem pelas horas trabalhadas. Isto aniquila o piso 

salarial, destruindo qualquer certeza de renda fixa.  

A respeito da terceirização e de seus impactos, Antunes e Druck afirmam que ela é o 

―é o fio condutor da precarização do trabalho no Brasil‖ (2015, p.31), uma vez que oficializa e 

facilita o processo de degradação das condições de trabalho, além de abrir caminho para 

inúmeras perversidades com os trabalhadores e trabalhadoras contratados nesta modalidade.   

Os autores afirmam:  

 

Os trabalhadores terceirizados, além de serem os que ganham menos, trabalham 

mais, são mais instáveis e têm menos direitos, são os que mais morrem e se 

acidentam. Essa vulnerabilidade de sua saúde e a maior exposição aos riscos 

decorrem exatamente desta condição mais precária de trabalho (ANTUNES e 

DRUCK, 2015, p.27). 

 

Tais condições precárias se intensificam exatamente porque há um desmonte das 

legislações trabalhistas, fruto de conquistas históricas da classe trabalhadora, em nome do 

aumento da produtividade, do discurso da necessidade de diminuição de custos e postos de 

trabalho, que agora precisam ser flexíveis e adaptados à dinâmica da contemporaneidade, 

conforme comentam Antunes e Druck (2015):  

 

Flexibilizar a legislação social do trabalho significa, quando se toma a sociologia do 

trabalho realizada com rigor, que estão se ampliando as formas de precarização e 

destruição dos direitos sociais que foram arduamente conquistados pela classe 

trabalhadora‖ (p.24).  
 

Além disso, é necessário abordar outro aspecto que se relaciona ao modelo de trabalho 

terceirizado e precarizado como um todo. São sob a égide dessas formas de trabalhar que mais 

morrem trabalhadores e trabalhadoras em todo o mundo. Mortes muitas vezes invisibilizadas 

e acobertadas, pela frágil relação de trabalho mantida entre empresa e empregado. Os 
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terceirizados e terceirizadas trabalham mais, se expõem mais e possuem menos direitos. É um 

quadro ideal para os capitalistas, que desresponsabilizados das vidas desses trabalhadores 

podem superexplorá-los com tranquilidade. Antunes e Druck (2015) atestam como a rotina de 

trabalho dos terceirizados é maior e mais exaustiva, e que as condições de trabalho são ainda 

mais precárias do que as oferecidas a trabalhadores e trabalhadoras regulares. Eles afirmam: 

 

É entre os terceirizados que estas condições de trabalho são piores, com maiores 

jornadas, maior rotatividade e menor acesso a benefícios. No que se refere à jornada 

de trabalho, os dados agregados para os trabalhadores em ―serviços tipicamente 

terceirizáveis‖ mostram que estes trabalham 3 horas a mais do que os demais 

empregados. No caso dos bancários, a diferença chega a ser muito maior, 

alcançando 9 horas de trabalho a mais por semana, somando 31 horas para os 

bancários e 40horas para os correspondentes bancários (p.27).  
 

É importante, porém, refletirmos que o quadro de precarização no jornalismo impresso 

intensificado nos últimos anos faz com que nossos entrevistados naturalizem a ideia de que ter 

seus direitos garantidos já é algo muito bom. Em 2015 durante realização de pesquisa nas 

redações dos impressos em Mossoró, trouxemos outro dado inquietante:  

 

Outro ponto que merece destaque se dá quanto à garantia de direitos trabalhistas aos 

profissionais. Em uma das empresas avaliadas, 70% dos profissionais da redação 

não possuíam sequer carteira assinada, outra parte reclamava da ausência de 

depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). (COSTA 

JÚNIOR, 2015, p.36). 
 

No contexto estudado, grande parte dos jornalistas da segunda maior cidade do Rio 

Grande do Norte não possuíam os direitos trabalhistas básicos e conviviam com regime de 

total informalidade e ilegalidade. Mediante a comparação entre as duas realidades, podemos 

afirmar que houve um avanço no que se refere ao profissionalismo no jornalismo impresso 

local. Mas algo que não podemos deixar de ressaltar é que àquela altura havia dois jornais 

impressos na cidade, que hoje não existem mais, o que nos permite presumir que ao invés de  

relações precárias de trabalho,  foi relegado a esses profissionais uma severa diminuição dos 

postos de trabalho e desemprego.  

Esta realidade nos apresenta um importante indício de que o jornalismo impresso está 

imerso em uma onda de desemprego estrutural, que caracterizamos ser o desaparecimento, 

não temporário, dos postos de trabalho em uma determinada profissão. É resultado pelo 

desenvolvimento das forças produtivas e avanço tecnocientífico que promovem melhoria do 

maquinário, aumento da produção e redução de mão de obra. Neste tipo de desemprego a 

principal característica é a extinção da profissão e sua substituição ou por um equipamento 

eletrônico ou por uma nova modalidade de profissional integrada a esse aparelho.  
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No caso do jornalismo, é impossível (pelo menos por hora) a substituição total do 

trabalho vivo, conforme já destacamos anteriormente, portanto com o desaparecimento do 

jornal impresso, que paulatinamente vem sendo substituído pelas plataformas digitais, 

desaparecem postos de trabalho do jornalista, mas não a profissão em si. Aumenta a 

precarização e as condições desumanizadas de trabalho, bem como aumentam também as 

expressões de trabalho informais. Isso não significa, porém, que outros ofícios diretamente 

ligados ao jornal impresso não estejam desaparecendo por completo no decorrer dos últimos 

anos. Se com a chegada dos computadores e impressão gráfica sumiram as figuras dos 

tipógrafos e impressores, agora, revisores, diagramadores e dobradores de jornal 

(trabalhadores que realizavam a organização dos jornais e dobra correta para sua entrega) 

também já são figuras praticamente inexistentes. Acerca do desemprego estrutural e sua 

intrínseca relação com o modo de produção capitalista na contemporaneidade, Alves (1999, 

p.149-150) comenta:  

 

Se, por um lado, sob a mundialização do capital, ocorre o crescimento da classe dos 

trabalhadores assalariados, com a particularidade da redução e metamorfose da 

classe operária tradicional, do crescimento dos assalariados dos ―serviços‖ e da 

proliferação do trabalho assalariado ―precário‖, ou dos subproletariado tardio; por 

outro lado, instaura–se, como um componente contraditório do desenvolvimento 

capitalista, o crescimento do desemprego estrutural, com a constituição de um novo 

patamar de exclusão social nos principais países capitalistas. 

 

Outro ponto de vista que marca a dinâmica de trabalho dos jornalistas e tenta explicar 

o porquê do seu comportamento nas redações são os chamados constrangimentos 

organizacionais, descritos por Warren Breed. O autor conceitua o que chama de 

constrangimentos organizacionais das redações, que na verdade são cotidianas formas de 

silenciamento e domesticação dos jornalistas às normas editoriais e políticas da empresa. Em 

nossa visão, o cenário de precarização do jornalismo impresso na contemporaneidade impõe 

aos jornalistas que convivam com tais constrangimentos, que são violências laborais 

cotidianas naturalizadas, que se alicerçam sobre as condições frágeis e penosas do trabalho do 

jornalista.  

A instabilidade  é uma das mais fortes marcas do processo de piora das condições de 

trabalho no jornalista potiguar, haja vista, que o contexto atual é marcado por  um cenário de 

enxugamento das redações e demissões em massa. Para tanto, lembramos que entre os anos de 

2015 e 2017 três jornais do estado fecharam as portas, promovendo centenas de demissões 

diretas e indiretas. O desemprego e  possibilidade constante de demissão é uma as principais 
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motivações dessa insegurança, afinal, como conviveriam  com tranquilidade profissionais que 

têm assistido uma demissão radical nos postos de trabalho disponíveis?   

Breed (1993) nos apresenta uma teoria acerca da profissão, onde o jornalista acaba por 

ser engolido pela política editorial das empresas, que é fundamental, pois nos revela 

instrumentos de dominação ideológica dos patrões a seus empregados. No contexto onde 

apresenta sua teoria, o autor se volta para a ânsia  dos jornalistas por maior destaque dentro 

das empresas.  

O autor destaca seis pontos essenciais onde se alicerçam essas violências laborais: o 

primeiro deles é a autoridade institucional e suas sanções. Traquina (2005, p. 53) esclarece 

que essas punições, elencadas por Breed, acontecem por conta da estrutura hierárquica e 

burocrática das organizações jornalísticas, tensionado os repórteres mais novos a seguir a 

linha e comportamento exigidos pela empresa. Os jornalistas, em especial os mais novos 

temem se posicionar acerca de qualquer temática do jornal, sob o risco de serem sancionados 

e até mesmo demitidos. A jornalista Rosa Luxemburgo fala exatamente acerca deste 

constrangimento, que conheceu após entrar no jornal: ―Percebi que as coisas não funcionam 

como imaginamos. Existem burocracias e conveniências que dificultam nossa atuação‖.  

Outro dos constrangimentos apontados por Breed, que no contexto do modelo 

toyotista de produção tem rebatimentos muito fortes no jornalismo, é o da relação de estima e 

gratidão com a empresa. Em nossa compreensão, tal relação muito tem haver com o 

sentimento de colaboracionismo fomentado pelo Toyotismo. Os empregados são parte da 

empresa, precisam zelar e proteger sua reputação, e fazendo isso estão se protegendo e 

protegendo seus empregos. Em nossa comunidade jornalística, onde poucos e poucas 

conseguirão ascender e se tornar grandes e premiados repórteres, a gratidão e devoção aos 

veículos de comunicação torna-se um instrumento para a manipulação e controle 

organizacional dentro da empresa jornalística. Controle que é exercido no desrespeito à 

liberdade jornalística, que constantemente é ferida pelas diretrizes e interesses comerciais da 

empresa que se sobressaem ao livre exercício da apuração das notícias, mas também no que se 

refere às precárias condições de trabalho. Os jornalistas são levados a não tratarem desta 

temática e desmotivados a reivindicarem melhores salários e maior qualidade na estrutura do 

trabalho.  

Analisamos que os pontos apresentados pelo autor são válidos e desvelam diferentes 

situações cotidianas vivenciadas dentro do espaço de redação, porém, compreendemos que é 

necessário um olhar sobre essas expressões a partir da leitura crítica da relação homem-
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trabalho, permitindo maior fundamentação e compreensão acerca dos processos históricos que 

envolvem esses constrangimentos organizacionais na redação.  

No que se refere às pressões e perseguições exercidas pelos patrões aos jornalistas, e a 

imposição que seus profissionais não se manifestarem sobre temáticas que não condizem com 

as diretrizes da empresa nos fundamentaremos na categoria assédio moral para tentar 

compreender essa violência laboral.   

Para Hirigoyen (2002, p.65) o assédio moral trata de qualquer ação reiterada e abusiva, 

que  possa trazer dano à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou psíquica de uma 

pessoa, e que tenha como objetivo degradar  o bem estar do assediado no espaço de trabalho. 

Normalmente acontece de superiores para empregados (assédio vertical), mas também pode 

ocorrer entre colegas de posição semelhante na empresa (assédio horizontal). No ambiente de 

trabalho a destruição psíquica e física dos trabalhadores é compreendida como uma estratégia 

de enfraquecimento das relações coletivas, fomentando a competitividade e os conflitos. Os 

assédios habitualmente recaem sobre trabalhadores e trabalhadoras que de alguma maneira se 

contrapõe às concepções hegemônicas da empresa. Diniz (2015) afirma que os assédios de 

cunho moral e sexual são mais comuns entre as mulheres haja vista que além das violências 

de natureza laboral, elas também estão submetidas às relações patriarcais de gênero, que 

engendram todo o conjunto das relações societárias. A autora também afirma que os assédios 

são expressões da precarização no mundo do trabalho e se multiplicam em ambientes onde as 

condições laborais já se encontram deterioradas. Ela afirma:  

 

A forma com que me deparei com os trabalhos desenvolvidos pelas interlocutoras 

mostra que tanto o assédio moral, quanto o assédio sexual é uma realidade bastante 

presente e intensifica a precarização do trabalho das mesmas principalmente na sua 

dimensão subjetiva, afetado pela violência expressa, na maioria das vezes, de forma 

verbal, mas que deixam marcas profundas, principalmente quando praticada na 

frente dos clientes, ou dos (as) demais funcionários (as). (DINIZ, 2015, p.307).  

 

Em seu terceiro ponto de análise, Breed (1993) avalia que as aspirações por 

mobilidade na profissão também são um constrangimento que pressiona os jornalistas em seus 

locais de trabalho. A partir de sua análise, ele defende que o profissional que melhor se alinha 

ao pensamento da empresa é aquele que galgará mais postos no interior do jornal. Perece-se o 

avanço do individualismo na profissão, na competição entre os jornalistas da mesma empresa, 

que ora disputam a ascensão profissional, ora disputam a sobrevivência no local de trabalho. 

Sobre isso, Accardo (2007) afirma:  

 

O mundo do jornalismo, em todas as categorias, está mergulhado no individualismo 

extremamente caro à ideologia dominante, para quem o mundo social é uma área 
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onde tem que estar em uma competição constante e generalizada, uma multidão de 

concorrentes lutando cada um por si. (ACCARDO apud SILVA, 2014, p.61).  
 

No quarto ponto de sua análise, Breed destaca a ausência de grupos e indivíduos que 

tenham envolvimento com as lutas da categoria, ele ressalta em específico as representações 

sindicais, cada vez mais distantes das redações . Neste ponto, porém, ele apresenta uma 

importante ponderação quando afirma que sob o ponto de vista da luta por direitos e por 

liberdade de expressão, o jornal é um ambiente pacífico, sem grandes divergências, sem 

grande confronto ou disputa política.  

A partir do nosso campo de análise, apreendemos que as redações são espaços onde a 

participação é vista com olhares críticos até mesmo por aqueles que ocupam o mesmo local 

dentro da estrutura social. Não é incomum que um jornalista envolvido com as causas 

pautadas pelo sindicato ou por melhorias estruturais em seu ambiente de trabalho seja alvo de 

piadas e provocações por superiores e colegas, também não é incomum que este jornalista seja 

rapidamente excluído por seus colegas e relegado a uma posição inferior na redação. Em 

geral, profissionais que se envolvem com a disputa sindical ou por direitos acabam por ser 

demitidos ou silenciados mediante pressões ou assédios, cria-se ainda o mito de que o 

jornalista engajado nunca conseguirá emprego em outras empresas, já que a má reputação do 

mesmo já é conhecida nos demais meios de comunicação.  

Em seu quinto ponto de análise, Breed destaca o prazer que a profissão do jornalismo 

causa naqueles que a exercem. Essa sensação de liberdade, onde aparentemente tudo é novo e 

permitido é também promovida pela glamourização da profissão, que provoca no jornalista 

uma falsa sensação de que ele não tem horários, metas e destinos a cumprir, de que ele não 

tem contas a pagar e que tudo será recompensado pelo mero e prazeroso exercício da 

reportagem.  

A última das ponderações de Waren Breed tange ao valor das notícias e a harmonia 

que a busca por elas promove na redação. O autor defende a visão de que o resultado do 

trabalho bem realizado mantem os jornalistas animados com a profissão, mesmo que em 

condições adversas. O que percebemos, analisando os resultados de nossa pesquisa é que  

com a crise dos jornais, com a diminuição do número de páginas e tiragens, com as péssimas 

condições de trabalho e principalmente com os jornalistas, exaustos pelo trabalho árduo, a 

preocupação com material produzido deixa de ser o tema central das discussões no interior  da 

redação. Há um claro desanimo entre os profissionais pela incapacidade de produção de 

melhor conteúdo ante as condições oferecidas, como comenta o jornalista Fidel Castro:  
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Enquanto estudante sonha-se alto com o jornalismo, com a elaboração das 

reportagens. Cada vez mais, no estado, os jornais têm menos estrutura para 

possibilitar essas reportagens. O modelo do jornalismo entrou em falência [...] 

algumas reportagens acabam não saindo do papel. Isso frustra. 

 

Traquina (2005, p. 157) afirma que a conclusão de Breed, acerca destes pontos, é de 

que em geral a linha editorial da empresa será respeitada, uma vez que a fonte de recompensa 

para os jornalistas, e que fará com que eles cresçam profissionalmente, não é o leitor e nem 

mesmo a sociedade, mas sim seus colegas e superiores. Em vez de aderir a ideais sociais e 

profissionais, o jornalista redefine os seus valores até o nível mais pragmático do grupo 

redatorial. Em nossa avaliação, o cenário de precarização e diminuição radical na oferta de 

emprego faz com que os jornalistas se adequem a estas imposições editoriais. Tais 

―constrangimentos‖ são na verdade estratégias de cerceamento de direitos, de silenciamento e 

dominação dos trabalhadores e trabalhadoras da redação. Tem um forte viés ideológico, 

distanciando os jornalistas de sua representação sindical, e garantindo a naturalização das 

péssimas condições oferecidas pelos patrões.  

 

4.2.1 Trabalho e adoecimento no jornalismo potiguar 

 

Todas as expressões de precarização apresentadas no decorrer deste capítulo, nos 

revelam que o trabalho do jornalista na contemporaneidade é moldado por uma série de 

elementos que o fazem ser penoso, doloroso para aqueles que exercem. A piora das condições 

para quem trabalho não é só um elemento que se exprime nas estruturas físicas e materiais da 

redação. Também aparece nas pressões organizacionais, na severa diminuição de postos de 

trabalho e nos salários insuficientes para uma vida digna. Seu objetivo não é meramente 

conter custos aos donos dos meios de produção, mas também exercer um controle sobre seus 

trabalhadores, que dependentes do emprego, se submetem a condições insalubres e vexatórias. 

Dejours (2015, p. 125)  diz que ―a erosão da vida mental individual dos trabalhadores é útil 

para a implantação de um comportamento condicionado favorável à produção. O sofrimento 

mental aparece como intermediário necessário à submissão do corpo‖.  

A natureza do trabalho jornalístico, dita diferenciada, por muitas vezes esconde uma 

triste realidade de empobrecimento, pressão, baixos salários e desumanização.  A rotina dos 

jornalistas, conforme comprovam os dados da nossa pesquisa, é motivadora de adoecimentos 

físicos e psicológicos, que reiteradamente seguem escondidos na intimidade dos profissionais, 

que não possuem apoio algum das empresas, pelo contrário, temem represálias caso decidam 

falar sobre suas doenças.  
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Se anteriormente a análise marxista acerca das relações de trabalho praticamente 

desconsiderava os processos de adoecimento, em especial os de cunho psicológico, como 

parte das consequências da precarização, hoje já se tem um evidente  entendimento de que as 

condições precárias de trabalho  podem levar os trabalhadores a uma série de doenças. Estas 

patologias do trabalho, conforme denomina Dejours (2015), podem ir desde problemas 

ergonômicos, causados pela falta de condições estruturais da empresa, até mesmo o 

desenvolvimento de quadros de depressão ansiedade estresse. O autor afirma:  

 

Em certas condições, emerge um sofrimento que pode ser atribuído ao choque entre 

uma história individual, portadora de projetos, de esperanças e de desejos, e uma 

organização do trabalho que os ignora. Esse sofrimento, de natureza mental, começa 

quando o homem, no trabalho, já não pode fazer nenhuma modificação na sua tarefa 

no sentido de torná-la mais conforme às suas necessidades fisiológicas e a seus 

desejos psicológicos (DEJOURS, 2015, p.173). 

 

  Retomando com vigor a análise marxista de alienação do Trabalho, Dejours (2015) 

defende que o processo de estranhamento do trabalho chegou a níveis violentos de 

distanciamento do homem com seu ofício, e com isso, afloram uma série de patologias 

advindas do terror que homens e mulheres tem de seu próprio trabalho. Se há a necessidade da 

luta por melhores condições de trabalho, maiores remunerações e mais emprego para os 

jornalistas, o autor defende que também deve haver uma luta imediata por novas relações 

sociais no trabalho, onde a alienação seja combatida. O autor diz ainda :  

 

A alienação é uma verdade clínica que, no caso do trabalho, toma a forma de um 

conflito onde o desejo do trabalhador capitulou frente à injunção patronal. Se deve 

haver uma luta por novas relações sociais, ela deveria passar por um processo de 

desalienação. (DEJOURS, 2015, p.179). 

 

De acordo com nossos questionários sete dos treze jornalistas de impressos potiguares 

acreditam que o ambiente de trabalho é responsável pelo processo de adoecimento e mal estar 

de seus trabalhadores, enquanto oito dos treze entrevistados alegaram sofrer com estresse por 

conta das pressões e situações vividas no espaço laboral.  

Outra expressão bastante recorrente nos questionários foi a do ―desânimo‖. com as 

condições de trabalho oferecidas, especialmente quando correlacionadas aos baixos salários, 

as pressões laborais o excesso de trabalho e a desvalorização da profissão. Tal assertiva pode 

ser visualizada quando o informante Vladmir Lênin afirma : ―O atraso de salário em qualquer 

ambiente acaba criando certa desmotivação‖ ou o entrevistado Rosa Luxemburgo, que 

confirma a desmotivação com o trabalho também motivado pelo pagamento dos salários em 

atraso ou ainda a entrevista Miguel Posadas, que comenta:  ―atualmente, até mesmo pela crise 

econômica, faltam estímulos para a motivação profissional [...] os atrasos salariais 
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desmotivam profissionalmente afetam questões pessoais como qualidade de vida para custear 

necessidades básicas e lazer ‖.  

É evidente que a questão salarial, que engloba os baixos salários da categoria, o não 

pagamento de horas extras (muitas vezes convertidas em bancos de horas) e os atrasos 

salariais, tem um impacto gigantesco sobre os trabalhadores e trabalhadoras dos impressos. 

Dejours (2015, p.101) destaca que uma das formas de adoecimento que se relaciona 

diretamente com o trabalho é a ―ansiedade gerada pela ‗disciplina da fome‖, que nada mais é 

do que o desespero a qual os trabalhadores e trabalhadoras são submetidos exatamente por 

terem de conviver com os processos de adoecimento e ao mesmo tempo lutar para garantir a 

sobrevivência. Ele explica:  

 

Apesar do sofrimento mental que não pode mais passar ignorado, os trabalhadores 

continuam em seus postos de trabalho expondo seu equilíbrio e seu funcionamento 

mental à ameaça contida no trabalho, para enfrentar uma exigência ainda mais 

imperiosa: sobreviver (DEJOURS, 2015, p.101). 

 

Por estar no centro de uma série de mudanças estruturais na forma de trabalhar, o 

jornalismo impresso torna-se um espaço de fértil aparecimento de muitas dessas expressões 

do adoecimento no trabalho. O desenvolvimento tecno-científico o avanço das mídias sociais 

tem mudado a maneira de fazer jornalismo e atropelado as condições de trabalho, já 

deficitárias, dos jornalistas profissionais. Sobre isso, Aguiar (1996) comenta:  

 

A pressão sobre os jornalistas, o trabalho manual, intelectual, vinculado à linha de 

orientação da empresa, o prazo de fechamento dos jornais (deadline) a diversidade 

de pautas para cumprir, o desdobramento em outras funções na redação, a constante 

preocupação em preencher espaços nos jornais com matérias interessantes, bem 

elaboradas e melhores do que do concorrente são alguns dos fatores apontados pela 

médica do trabalho, Marília Gava, como causa do stress, mantendo relação direta 

com as Lesões por Esforços Repetitivos, LER, doença profissional já detectada 

também nos jornalistas (p. 17) 

 

Em muitos de nossos questionários podemos constatar que a avaliação dos próprios 

jornalistas acerca de sua rotina de trabalho é que ela é exaustiva. Em nossa avaliação, isso se 

agrava quando avaliamos que boa parte de nossos entrevistados trabalha em segundos e 

terceiros empregos ou desdobra-se em diferentes trabalhos informais, buscando garantir a 

complementação salarial. A carga desmedida de trabalho é responsável por adoecimentos no 

trabalho e isolamento, com severa diminuição da vida social e tempo para descanso. O 

Jornalista Salvador Allende nos concede um dos depoimentos mais emocionantes e tristes 

quando admite estar fazendo acompanhamento psicológico motivado pela rotina laboral, ele 

afirma: ―trabalhar por várias horas seguidas tem prejudicado outros setores da minha vida. 

Estou fazendo acompanhamento psicológico por conta dessa situação‖. Mas infelizmente ele 
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não é o único que relata esgotamento e adoecimento por conta do trabalho. O entrevistado 

Símon Bolívar narra uma situação que desvela o desrespeito com os direitos trabalhistas e a 

desumanização do trabalho do jornalista: ―costumo chegar em casa exausto e já adoeci por 

excesso de trabalho em duas ocasiões, quando tive que trabalhar mais de 24 horas seguidas‖. 

O entrevistado Ernesto Guevara também relata que os dias de trabalho no jornal terminam 

sempre de forma penosa exaustiva. Ele diz: ―Termino o trabalho  todos os dias esgotado, com 

baixa atividade social fora do ambiente de trabalho, mantendo permanente estado de 

estresse‖. Outros dois depoimentos nos chamaram a atenção pela similaridade.  

A falta de tempo livre e para descanso vem impedindo que os jornalistas se alimentem 

com qualidade, adquirindo assim uma série de doenças provenientes dessa condição. O 

entrevistado Fidel Castro afirma: ―Por vezes a alimentação fica prejudicada. Sem auxilio 

alimentação, não são todos os dias que podemos cobrir custos  quando trabalhamos em uma 

carga acima  das cinco horas diárias‖, já a jornalista Maria Spiridonova diz: ―Às vezes falta 

tempo para cuidar da saúde e até se alimentar bem‖. Embora alguns sindicatos pautem em 

suas lutas o fornecimento de auxilio alimentação (o que não é o caso do SindJorn/RN), este 

benefício não é garantido por lei no Brasil. A falta desse subsídio, que garanta ao trabalhador 

a alimentação no momento da extrapolação da jornada de trabalho, faz o entrevistado sentir-se 

desvalorizado e coloca em risco suas condições de vida.   

A desvalorização também aparece porque não há uma política de reconhecimento aos 

profissionais que se destaquem em suas obrigações, muito menos um plano de carreira que 

permita que os jornalistas planejem seu futuro e que vejam seu labor sendo reconhecido 

financeiramente. Isso também é apontado como causa de estresse e sofrimento, conforme 

narra o jornalista Ernesto Guevara: ―Falta mais estrutura, liberdade e oportunidades de 

reciclagem gerenciada pela empresa. Eu sinto que poderia trabalhar menos tempo e ter vida 

social, isso me traria mais satisfação e, portanto, melhor rendimento profissional. Também 

sinto que falta condição para apurar reportagens e mesmo produzir, causando estresse‖.  

Heloani (2013) sintetiza muito bem a situação dos jornalistas brasileiros. Para ele, o 

adoecimento da categoria é causado por um ―grau de estresse que beira a exaustão‖(s.p) e que 

fugiu do controle. Ele afirma: ―Então, você já vê pessoas usando de tal maneira o seu 

organismo para mostrar que ainda é produtivo, que é melhor do que o outro, que vão ter 

consequências físicas e psíquicas, em curto, médio e longo prazo‖ e relembra que toda a 

penosidade do trabalho do jornalista, alinhado às péssimas remunerações, a competitividade 

exacerbada, fazem com que o jornalista pense em mudar de profissão, em entrar em outra 

faculdade, mas infelizmente muitas vezes tarde quando o corpo começa a dar claros indícios 
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de que não aguenta mais o ritmo incessante e insalubre da profissão. Ele conclui, afirmando 

que tem visto a renovação da categoria e que isso é uma marca do cenário que está posto aos 

jornalistas profissionais: não se envelhece sendo jornalista, a carreira acaba sendo curta, 

interrompida e vitimada pelo adoecimento que se adquire trabalhando muito, em condições 

precárias, sem nenhuma estabilidade nem possibilidade de ascensão. Ele afirma: ―você vê 

uma categoria cada vez mais jovem e é óbvio que, para trabalhar nesse ritmo, só sendo jovem 

mesmo‖ (HELOANI, 2013, n.p).   

Todos os elementos expostos no decorrer do capítulo, bem como as declarações dos 

jornalistas de impressos do Rio Grande do Norte, apresentam um triste cenário profissional, 

marcado pelo desmantelamento das condições de trabalho em suas múltiplas expressões. No 

meio dessa tempestade pela qual atravessa a profissão, estão os trabalhadores e trabalhadoras. 

Expostos à cotidiana insegurança, empobrecimento, desemprego, informalidade, adoecimento 

físico e psicológico, os jornalistas potiguares tem se desdobrar em inúmeras tarefas, 

sacrificando seu tempo livre, em busca da sobrevivência. As conveniências políticas, assédios 

e pressões editoriais tornam a rotina de trabalho ainda mais exaustiva, levando muitos 

profissionais a pensarem em desistir da carreira. Já em 2015 alertávamos sobre o difícil 

caminho para os e as jornalistas potiguares, afirmávamos:  

 

Não é incomum ver jovens jornalistas já graduados na área entrando em outras 

faculdades ou ainda buscando especialização acadêmica objetivando a docência. O 

caminho do jornalismo parece ser tortuoso e incerto, o que não é conveniente para 

aqueles e aquelas que ainda possuem tempo e disposição para buscar novos rumos. 

(COSTA JUNIOR, 2015, p.37). 

 

A realidade atual não parece ser diferente, nem animadora. Os fechamentos de jornais 

no Estado e a severa diminuição dos postos de trabalho aumentou a competitividade entre os 

trabalhadores e trabalhadoras da comunicação e sua submissão às linhas editoriais das 

empresas, uma vez que a pressão pela defesa e o colaboracionismo se tornam maiores. 

Intensificam-se também os assédios e constrangimentos laborais, diretamente ligados  ao 

adoecimento mental e físico dos jornalistas. Os salários, hoje já bastante baixos, deverão se 

tornar ainda mais desvalorizados após o advento da contrarreforma trabalhista brasileira, que, 

dentre outras alterações, permite modelos de trabalho com remuneração por horas ou 

produtividade. O desemprego estrutural que avança com agressividade sobre o jornalismo 

impresso vem deixando profundas marcas na categoria profissional. O jornalista é 

personagem de um amplo processo de precarização e vê seu status glamourizado ser 

substituído pela condição de empobrecimento e de descartabilidade de seu trabalho.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Durante esse trabalho percorremos uma jornada que nos apresentou as diferentes 

facetas do mundo do trabalho na contemporaneidade e também nos mostrou quem são os 

sujeitos que fazem parte desta composição, que se apresentam de forma extremamente difusa 

e plural.  

Se outrora o trabalho foi o principal instrumento de emancipação humana, conforme 

apresentamos no segundo capítulo desta dissertação, sob a égide do capitalismo se 

transformou em um complexo sistema de opressão que dividiu seres humanos em diferentes 

classes sociais bem como os segregou em suas particularidades. De instrumento de libertação,  

o trabalho passou a ser ferramenta da obtenção do lucro. Os trabalhadores e trabalhadoras 

tornaram-se uma imensa massa de explorados que, através da venda de sua força de trabalho, 

buscam a sobrevivência cotidiana. Transformam-se também em uma mercadoria de 

baixíssimo custo, comprada e dominada pelos detentores dos meios de produção. Dessa 

forma, o trabalho passa a ser uma prática estranhada, distante das necessidades e anseios de 

quem trabalha. 

Na contemporaneidade, o mundo do trabalho ganhou uma nova e complexa 

morfologia, que vem promovendo um processo de radicais mudanças, principalmente para 

aqueles e aquelas que dependem do trabalho. Longe de ser uma mudança positiva, o trabalho 

agora apresenta sua faceta mais precária e estranhada. Multiplicam-se os trabalhos informais, 

em condições insalubres, sub-remunerados, part-time, e home-office. O acesso ao emprego 

formal e consequentemente a um salário têm sido violentamente atacados pelos capitalistas, 

que já se atentaram para a necessidade de retirar direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, 

garantindo assim o potencial de seu lucro e a manutenção da dominação ideológica e material 

que exercem sobre as classes subalternas.  

Com advento da tecnologia, cada vez mais incidente no mundo laboral, uma parte 

considerável do trabalho vivo realizado por homens e mulheres vêm sendo substituído por 

maquinário especializado. Outra parte dos trabalhadores tem sido exposta a um profundo 

isolamento, passando a trabalhar cotidianamente na operação de diferentes máquinas, mas 

completamente distante do contato com seres humanos.  

  Aproveitamos este espaço para reafirmar nossa análise crítica de que o capitalismo, 

em suas multifacetas, tem aprisionado homens e mulheres e os condicionados a uma vida de 

privações e precariedade. No mundo do trabalho, esse aprisionamento se manifesta através 

das rotinas extenuantes, salários baixos, diminuição das vagas de emprego e principalmente 
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pela necessidade cotidiana da busca pela sobrevivência. Sobreviver dentro do capitalismo 

significa,  na maioria das vezes, se submeter à escassez de oportunidades e as privações. A 

divisão social por classes impõe que nem todos terão o mesmo acesso ao bem-estar. 

Neste percurso os segmentos da humanidade que por alguma maneira passaram a ser 

inferiorizados, como mulheres, Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

(LGBT‘S), negros e negras, portadores e pessoas com deficiências, idosos,  refugiados e 

tantos outros seres humanos,  são expostos a um grau de privação ainda maior, além de 

conviver com o reiterada violência e desrespeito às suas subjetividades.  

  Foi essa a realidade que também encontramos no jornalismo potiguar. Esse cenário 

reafirmou as assertivas que defendemos em 2016 com o trabalho de TCC, quando já 

observávamos as condições precárias nas quais trabalhavam os e as jornalistas de Mossoró. 

Nessa dissertação tivemos a oportunidade de ampliar esse campo de análise e ver qual é a 

realidade imputada aos trabalhadores e trabalhadoras da comunicação impressa em todo o Rio 

Grande do Norte. 

Conforme apresentamos em capítulo anterior, boa parte dos profissionais acredita 

trabalhar em condições adversas e reconhece que mesmo recebendo o piso salarial, não possui 

condições financeiras adequadas para a sua sobrevivência, haja vista que o piso da categoria é 

irrisório e obriga trabalhadores e trabalhadoras a se debruçaram em segundas e terceiras 

jornadas cotidianas.  

Quando indagados/as acerca da desvalorização do trabalho, muitos desses 

profissionais apontaram a questão salarial como um dos principais fatores desse sentimento. 

Apesar de ser uma profissão de destaque, midiatizada e glamourizada, no jornalismo, boa 

parte dos trabalhadores e trabalhadoras recebem baixas remunerações e sem possibilidade 

concreta de ascensão profissional, uma vez que praticamente são inexistentes planos de 

carreira que permitam bonificações salariais com gratificações por tempo de serviço ou 

formação complementar (como especializações acadêmicas, MBA‘s e cursos de idiomas). 

Isso aparece em nossa pesquisa, quando os trabalhadores e trabalhadoras externalizam o 

sentimento de desânimo causado por não haver promoção nem possibilidade de crescimento 

no emprego. Profissionais com especializações, fluentes em outros idiomas ou que exercem 

cargos de chefia e maior responsabilidade na redação reclamam da falta de valorização e 

recompensa pelo esforço despejado em realizar seu trabalho com maior zelo.   

Outro ponto que nos chamou profunda atenção é o adoecimento nas redações. 

Praticamente todos os trabalhadores e trabalhadoras pesquisados/as apresentaram algum tipo 

de mal-estar relacionado ao trabalho. Embora muitos desses profissionais não caracterizem o 
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estresse, ansiedade, insônia e desânimo como enfermidades, já é sabido que muitas dessas 

expressões aparecem em decorrência das pressões, assédios, privações e empobrecimento 

ocasionados pelo mundo do trabalho. Foram registradas ainda falas que tratavam das 

dificuldades de garantia de condições para trabalho confortáveis e seguras para os 

trabalhadores, uma vez que a estrutura física do jornal era deficitária, com cadeiras quebradas 

e birôs considerados desconfortáveis.  

Também nos chamou a atenção e desvelou outro aspecto fundamental da precarização 

do trabalho no jornalismo potiguar, o grau elevado de informalidade nas relações de trabalho 

na imprensa local. Se por um lado praticamente todos os jornalistas afirmaram ter seus 

direitos assegurados em seu vínculo principal de trabalho, observamos que praticamente todos 

são obrigados, pelos salários baixos e pelo regime de trabalho parcial do jornalista, a se 

submeter a outros empregos, sem formalidade e respeito à legislação trabalhista, convivendo 

com uma das faces mais cruéis da precarização do trabalho.  

 O jornalismo impresso, bem como os jornalistas enquanto categoria profissional tem 

sido profundamente afetado pelo processo de reestruturação produtiva do capitalismo que, 

aliado ao desenvolvimento tecnocientífico, tem promovido uma profunda mudança no mundo 

do trabalho. Fala-se em desaparecimento por completo do jornalismo em sua formatação 

impressa, tese que nos parece válida, principalmente se observado todo o contexto a qual está 

imersa a profissão e todas as alterações que a forma de se comunicar vem sofrendo. Já é 

sensível que os periódicos de menor porte têm sucumbido à crise dos jornais e os de maior 

porte têm promovido severas alterações em seu layout  e quadro funcional para tentar se 

adequar à contemporaneidade. Avaliamos que o preço para a produção final de um jornal 

impresso e o advento cada vez maior (e mais legítimo) da internet enquanto principal meio de 

informação, são elementos determinantes para cravar o ocaso do jornalismo impresso no 

Brasil e no mundo.   

Mediante esse panorama, fortalece- se  o quadro de diminuição radical dos postos de 

trabalho, com ampliação dos subempregos e empregos precarizados e informais. A categoria é 

diretamente afetada: demissão dos/as jornalistas mais velhos, diminuição do interesse pela 

formação na área, contratação cada vez maior de estagiários e profissionais sem formação 

acadêmica.  Na imprensa do Estado do Rio Grande do Norte, que historicamente nunca teve 

jornais de circulação nacional, essa realidade já se avizinha: nos últimos anos foram inúmeros 

os fechamentos de jornais diários (isso, sem levar em consideração os fechamentos de 

pequenos jornais e gazetas de cidades do interior, que tinham publicação semanal ou 
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quinzenal, como a Tribuna do Vale, da cidade de Assú, que encerrou suas atividades em 

2015) 

Acreditamos que este trabalho é de extrema relevância para a Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte, em especial para o curso de Comunicação Social, que todos os anos 

gradua dezenas de novos comunicadores, que serão conduzidos ao mercado de trabalho local 

sem, muitas vezes, conhecer a realidade das condições de trabalho oferecidos e do elevado 

grau de precarização. Soma-se a isso a relevante desta pesquisa para o programa de Pós-

Graduação em Serviço Social e Direitos Sociais (PPGSSDS), pois é um trabalho que foge ao 

universo do serviço social em si, sem abandonar as bases críticas que norteiam as discussões 

da profissão, sendo o primeiro trabalho de um não bacharel em Serviço Social, abrindo 

caminho para que outros pesquisadores/as, de diferentes áreas possam encontrar no curso, um 

espaço de produção de ideias amplo e comprometido com a emancipação humana e com a 

transformação social.  

Outro aspecto que apresentamos como relevante nesse trabalho é o diálogo proposto 

sobre o mundo do trabalho na contemporaneidade, pautando a centralidade do trabalho para a 

sociabilidade e de sua complexificação em meio ao contexto de capitalismo neoliberal.  

Concluímos, defendendo que outro rebatimento dessa dissertação é apresentar aos próprios 

trabalhadores e trabalhadoras  que já compõe o quadro profissional da comunicação potiguar 

um panorama geral de qual é o formato de trabalho realizado no Estado e quais são suas 

implicações para esses profissionais. Esperamos fortalecer a categoria para as lutas que se 

avizinham. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN  

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL - FASSO  

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL – DESSO  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL E DIREITOS 

SOCIAIS – PPGSSDS  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE  

 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada: ―Extra! Extra! Extra! – a 

precarização das condições de trabalho no jornalismo potiguar‖ coordenada pelo pesquisador 

Cláudio Cesar Palheta da Costa Junior, e segue as recomendações da Resolução nº510/2016 

do Conselho Nacional de Saúde e suas complementares que rege as pesquisas em Ciências 

Humanas e Sociais. 

 

A pesquisa em tela tem como objetivo analisar as expressões da precarização do trabalho, 

presentes no cotidiano profissional dos (as) jornalistas de impressos potiguares, e desvelar de 

que maneira tais condições laborais impactam na vida dos profissionais que atuam neste 

segmento.                                                                          

Para garantir a produção dos dados, utilizaremos um questionário contendo questões fechadas 

e abertas. Esta pesquisa prevê riscos mínimos aos entrevistados. Como forma de preservar os 

participantes do estudo, não será revelado o nome ou o local de trabalho do entrevistado nos 

resultados da pesquisa 

Esclarecemos que o(a) senhor(a) não é obrigado(a) a responder aquilo que não desejar, 

podendo  recusar resposta a alguma pergunta que considere inconveniente ou desnecessária. O 

tempo de duração da entrevista será de acordo com sua própria disposição e o local para 

preenchimento das respostas do questionário será definido em comum acordo entre 

pesquisador e entrevistado/a 

Mesmo que tenha assinado este termo de consentimento, sua participação é voluntária, o que 

significa que você poderá desistir a qualquer momento, retirando seu consentimento ou 

recursar-se a participar da pesquisa, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Declaro que após ter sido informado (a) sobre os motivos, objetivos e métodos da pesquisa 

intitulada ―Extra! Extra! Extra! – a precarização das condições de trabalho no jornalismo 

potiguar‖,  desenvolvida sob a responsabilidade do mestrando Cláudio Cesar Palheta da Costa 

Junior, do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Direitos Sociais (PPGSSDS) da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), sob orientação da professora Dra. 

Fernanda Marques de Queiroz e coorientação do Prof. José Ricardo da Silveira, do 

PPGSSDS/UERN, e tendo sido garantido o anonimato das minhas declarações, bem como o 

direito de eu não  participar ou de me retirar da pesquisa em qualquer fase do seu 

desenvolvimento, sem que isso traga algum prejuízo para mim, que não terei nenhuma 

despesa financeira devido a minha participação, e que poderei pedir novos esclarecimentos 

em qualquer tempo na realização da pesquisa, concordei, espontaneamente, em participar 

desta pesquisa. 

Mossoró, ____/____/____  

Nome do (a) entrevistado (a): 

____________________________________________________  

Assinatura do (a) entrevistado (a): 

________________________________________________ 

Para quaisquer esclarecimentos, favor entrar em contato com o pesquisador responsável:  

Cláudio Cesar Palheta da Costa Junior –  

E-mail: claudiopalhetajornal@hotmail.com  

Endereço: Rua dos Mulungus, 11, Conjunto Ulrick Graff, Costa e Silva, Mossoró.  

CEP - 59625470 

Fone: (84) 996147935 / (84) 988703982  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:claudiopalhetajornal@hotmail.com
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APÊNDICE B  - QUESTIONÁRIO 

  

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO  GRANDE DO NORTE - UERN 

FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL – FASSO 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO - DESSO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL EM DIREITOS SOCIAIS - 

PPGSSDS 

 

INSTRUMENTAL DE PESQUISA: QUESTIONÁRIO  

 

A PRECARIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO DOS/DAS JORNALISTAS NOS 

JORNAIS IMPRESSOS DO RIO GRANDE DO NORTE  

 

Aluno: Cláudio Cesar Palheta da Costa Jr.  

PERFIL DO/ DA ENTREVISTADA/DO2 

Nome (opcional)  

Idade 

Raça/cor/etnia ( ) negra ( ) parda ( ) branca ( ) indígena ( ) outra. 

Especifique 

Naturalidade: Mossoró (  )  Natal (  ) Outras cidades do Interior (  ) Outros estados ( ) 

Estado civil: Solteira/o (   )  Casada/o   (    )  divorciada/o (    )    Viúva/o  (   )  

União Estável (   )  NS/NR (   ) 

Escolaridade:  

Há quanto tempo trabalha na empresa: 

Horário de trabalho: 

Função/cargo que ocupa: 

Renda salarial: 

 

I – DIREITOS ASSEGURADOS NO ÂMBITO TRABALHO 

Qual destes direitos você tem acesso no seu atual emprego? 

( ) Registro em carteira de trabalho. 

( ) Registro na previdência social. 

( ) Piso salarial  da categoria 

( ) 13º (décimo terceiro) salário. 
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( ) Repouso semanal aos domingos. 

( ) Folga nos feriados ( receber em dobro ou ter folga em outro dia da semana, caso trabalhe 

no feriado). 

( ) Férias proporcionais, no término do contrato de trabalho. 

( ) Estabilidade no emprego em razão da gravidez. 

( ) Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário. 

( ) Auxílio-doença pago pelo INSS. 

( ) Aviso Prévio de, no mínimo, 30 dias. 

( ) Aposentadoria 

( ) Integração a previdência social. 

( ) Vale- transporte. 

( ) FGTS (Fundo de garantia do tempo de serviço). Opcional ao patrão 

( ) Seguro- desemprego concedido ao empregado incluído no FGTS. 

( ) NS/NR 

 

I I –  CONDIÇÕES DE TRABALHO  

1. A estrutura física do jornal (computadores, impressoras, câmeras fotográficas) 

atendem plenamente à realização de seu trabalho? 

(     ) Sim (   ) Não  

Justifique sua resposta: 

 

 

 

 

 

2. Você já utilizou alguma vez estrutura pessoal para realizar atividades do seu 

trabalho? (Celular, Notebook, câmeras fotográficas, transporte para deslocamento)? 

(     ) Sim (   ) Não  -  Em caso positivo, explique como se deu a situação: 
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3. Com que frequência utiliza seus equipamentos pessoais:  

(    ) Sempre    (     ) Quase sempre  (     ) Raramente  

 

4. Você considera que trabalha com condições necessárias de conforto e segurança em 

seu ambiente de trabalho?  

(  ) SIM   (  ) NÃO 

Em caso de resposta negativa, narre sobre a situação: 

 

 

 

 

 

 

5. Os salários são pagos em dia na empresa em que você atua? 

(  ) SIM   (  ) NÃO 

Em caso de resposta negativa, esclareça a frequência com que os salários são pagos em atraso.  

(    ) Sempre    (     ) Quase sempre  (     ) Raramente  

 

6. Em caso de resposta negativa na questão 5, disserte de que maneira os atrasos 

salariais impactam em sua rotina de trabalho e condições de vida.  

 

 

 

 

 

7. O período de férias é respeitado e pago devidamente pela empresa? 

(  ) SIM   (  ) NÃO 

 

Em caso de resposta negativa, descreva como a empresa age diante deste direito. 
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8. Os aumentos no piso salarial são respeitados pela empresa em que você atua? 

(  ) SIM   (  ) NÃO 

 

9. Você já trabalhou mais do que sua carga de trabalho habitual sem o recebimento de 

horas extras? 

(  ) SIM   (  ) NÃO 

 

10. As horas extras são pagas em dinheiro?  

(  ) SIM   (  ) NÃO 

Em caso de resposta negativa, descreva de que maneira as horas extras são pagas.  

 

 

 

 

 

 

III – PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO E SEUS IMPACTOS  

 

1. Qual a importância do trabalho em sua vida? 

 

 

 

 

 

 

2. Qual a sua compreensão sobre o trabalho do/a jornalista na realidade atual? 
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3. Você sente que seu trabalho é valorizado? Por quê?  

 

 

 

 

 

 

4. Em sua opinião, suas condições de trabalho são boas? 

  (  ) SIM   (  ) NÃO 

Justifique sua resposta: 

 

 

 

 

 

5. Sua remuneração salarial é satisfatória e corresponde à quantidade de trabalho que 

você exerce?  

(   ) SIM   (  ) NÃO 

Justifique sua resposta 

 

 

 

 

 

6. Em sua opinião, a falta de estrutura física e estrutural em setores do jornal contribui 

para conflitos interpessoais na redação? 

(   ) SIM   (  ) NÃO 

Em caso de resposta positiva, disserte de que forma ocorreram tais conflitos:    
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7. A falta de estrutura da empresa, e os conflitos ocasionados por isso, já lhe deixaram 

estressado ou psicologicamente abalado? 

(  ) SIM   (  ) NÃO 

Justifique sua resposta em caso positivo 

 

 

 

 

 

8. Sua rotina de trabalho, aliada às condições de trabalho oferecidas por sua empresa, 

têm impactos/repercussões para a saúde psicológica e/ou física  

(  ) SIM   (  ) NÃO 

Justifique sua reposta 

 

 

 

 

 

9. Você possui outro/os vínculos empregatícios?  

(  ) SIM   (  ) NÃO 

Em caso positivo, quantos? 

 

Em caso de resposta positiva, tal (tais) vínculo (vínculos) é (são) regulamentado (s) a partir da 

CLT, com garantia de direitos? 

(  ) SIM   (  ) NÃO  

 

10. Você realiza trabalhos na modalidade freelancer? 

(  ) SIM   (  ) NÃO 

Por qual motivo?  
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11. Você realiza trabalhos na modalidade home office (trabalho em casa)? 

(  ) SIM   (  ) NÃO  

Em caso positivo, como se dá este trabalho? 

 

 

 

 

 

 
Data da aplicação do questionário:____/_____/____ 
Horário: ...................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

  

 


