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“A vida é bela. Que as futuras gerações a livrem de todo mal e opressão, e possam
desfrutá-la em toda sua plenitude.” 

Leon Trotsky
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RESUMO

O jornalismo é uma área de atuação muito peculiar, seus profissionais são, muitas vezes,
condicionados a manter um comportamento e postura antitéticos à sua realidade. Neste
texto apresentamos a situação atual das condições de trabalho oferecidas aos jornalistas
de jornais impressos de Mossoró, e de que forma a precarização interfere no trabalho e
na vida dos profissionais das redações. A pesquisa foi realizada a partir da observação
participante  nas redações e do recolhimento  de informações  através  de entrevistas  e
questionários  aplicados  aos  trabalhadores  e  trabalhadoras.  Este  trabalho  analisa  o
assédio moral sofrido por jornalistas, em especial as mulheres, a fim de encontrar uma
relação entre a precarização das condições de trabalho e essa violência. Circundando
por todo este  projeto paira  a  discussão sobre o quanto o jornalista  é  trabalhador,  o
quanto seus “ossos do ofício” têm formatações da opressão imposta pelo capitalismo,
que impõe a estes trabalhadores e trabalhadoras uma dinâmica diária de sobrevivência
em meio ao desespero dos baixos salários, da falta de oportunidades e do desemprego.
O estudo  nos  leva  a  observar  as  condições  cada  vez  mais  precárias  de  trabalho,  o
aumento  nos  arrochos  e  pressões  organizacionais.  O  quadro  nos  mostra  que  as
condições tendem a piorar, com diminuição de salários, cortes em direitos e demissões. 

Palavras-chave: Jornalismo; jornal impresso; assédio moral; precarização; capitalismo. 



ABSTRACT

Journalism is a very peculiar area of operation, its professionals are often conditioned to
maintain a behavior and attitude antithetical to their reality. In this paper we present the
current state of working conditions offered to the printed newspaper journalists from
Natal, and how precarious interfere with the work and lives of professional newsrooms.
The survey was conducted from the participant observation in newsrooms and gathering
information  through  interviews  and  questionnaires  given  to  workers.  This  paper
analyzes the harassment suffered by journalists, especially women, in order to find a
relationship  between  the  precarious  working conditions  and  such violence.  Circling
around this project hovers discussion about how much the journalist is working, how
much their "part of the job" have formatting oppression imposed by capitalism, which
requires those working men and women a daily dynamics of survival amid the despair
of low wages, lack of opportunities and unemployment. The study leads us to observe
the conditions increasingly precarious work, the increase in arrochos and organizational
pressures. The table shows that the conditions tend to worsen, a reduction of wages, cuts
in rights and layoffs

Keywords: Journalism; newspaper; harassment; precariousness; capitalism
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