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RESUMO 

A pesquisa apresenta análise acerca da visão que os jornalistas mossoroenses têm 
do SINDJORN. A partir da sociologia compreensiva weberiana reflete sobre 
questões pertinentes, como a fiscalização por parte do sindicato, do cumprimento 
dos direitos dos jornalistas da cidade. A investigação se configura através da 
sociologia compreensiva, baseada no agir social e nas relações sociais. O estudo se 
configura a partir de uma pesquisa de campo com aplicação de questionário na Tv 
Cabo Mossoró (TCM), no Jornal De fato e n’O Mossoroense, e uma entrevista com 
representantes do sindicato. O objeto é definido a partir da motivação do baixo 
número de filiados mossoroenses regulares no SINDJORN. Os objetivos são: a) 
analisar a relação entre o SINDJORN com os profissionais da categoria, em 
Mossoró; b) identificar as contribuições do sindicato para os profissionais 
mossoroenses;e c)retratar essa visão que os profissionais mossoroenses constroem 
acerca do SINDJORN. O estudo analisa o contexto mossoroense em que o se 
desenvolveu a identidade do jornalista, a percepção que o profissional tem do 
sindicato, sua relação (ou falta dela) com a entidade, fazendo emergir possíveis 
soluções para os conflitos, omissões e desencontros entre a categoria e sua 
representação. 

PALAVRAS-CHAVE: grupo profissional; sindicato; jornalistas; sociologia profissional. 



ABSTRACT: 

The research presents analysis the view that journalists have the SINDJORN 
mossoroenses. From the comprehensive sociology reflects on relevant issues, such 
as control by the syndicate, the fulfillment of the rights of the city's journalists. The 
investigation is configured through the comprehensive sociology, based on social 
action and social relations. The study is configured from a field survey with a 
questionnaire in the TV Cabo Mossoró (TCM), in the Jornal De fato and in the O 
Mossoroense, and an interview with union representatives. The object is defined 
from the motivation of the low number of regular members in SINDJORN. The 
objectives are: a) to analyze the relationship between the SINDJORN with the 
professional category in Mossoró; b) identify the contributions of the union for 
professional mossoroenses and c) reflect this view that mossoroenses professionals 
build about SINDJORN. The study analyzes the mossoroenses’s context in which 
developed the identity of the journalist, the perception that the professional has the 
syndicate, its relationship (or absence of it) with the organization, resulting in possible 
solutions to conflicts, omissions and misunderstandings between category and your 
representation. 

KEY WORDS: professional group; syndicate; journalists; professional sociology. 
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1. INTRODUÇÃO  

As pesquisas na área da comunicação vêm se intensificando ao longo dos 

anos. Mudanças e debates atuais como as tecnologias da informação, a não 

obrigatoriedade do diploma, e no âmbito legislativo, o marco civil da internet vêm 

modificando significativamente o modo de fazer jornalismo e, com isso, a própria 

identidade e o papel do jornalista contemporâneo. Questionamentos sobre quem é o 

jornalista hoje vêm nortear, com ênfase na crise de identidade e na auto-organização 

de uma profissão que carrega uma história peculiar na sua formação.  

No Rio Grande do Norte, assim como no Brasil, percebemos essa crise que o 

jornalismo enfrenta, mas há um fator provocador, que nos chama a atenção para a 

categoria como uma classe, e sua atual realidade. Em Mossoró, encontramos um 

contexto que coloca o jornalista em uma situação desconfortável. Observamos as 

jornadas de trabalho, a falta de fiscalização, os comuns ataques aos jornalistas, no 

exercício da profissão, um mercado pequeno com influência política muito forte e 

outras questões pertinentes que interferem diretamente na liberdade do jornalista. 

Então, nosso olhar se volta para os órgãos de fiscalização, nesse caso o Sindicato 

dos Jornalistas do Rio Grande do Norte (SINDJORN), e até que ponto existe uma 

atuação em prol dos profissionais de Mossoró.  

Ao verificarmos o número de profissionais de Mossoró e região filiados ao 

SINDJORN, partindo do pressuposto de que os sindicatos devem defender os 

direitos e as conquistas de uma categoria e que, em geral, as conquistas obtidas 

pelo sindicato não se limitam ao associado, mas a todos os profissionais, será 

observado o fator predominante na escolha de não se filiar. Pretendemos identificar 

como se dá o relacionamento dos profissionais de jornalismo com as atividades 

sindicais.  

Também foi investigado o nível de satisfação dos jornalistas de Mossoró junto 

ao SINDJORN. É levado em consideração o número de profissionais formados pela 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), em Mossoró, e os 

questionamentos, principalmente em relação à valorização da categoria e à 

exigência ou não do diploma, como também a ausência de uma fiscalização que 

garanta o cumprimento dos direitos do profissional de jornalismo. 
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A pesquisa trata de uma investigação acerca do relacionamento entre os 

profissionais de Mossoró, filiados ou não, e o Sindicato em Natal. Este trabalho se 

propõe a levantar um debate sobre essa atuação sindical, se é relevante para a 

formação profissional, sua autorrepresentação como sujeitos e até que ponto o 

SINDJORN contribui para os filiados e para a categoria. Dessa forma chegamos a 

nossa pergunta que direciona a pesquisa: “como se apresenta a visão dos jornalistas 

que trabalham em Mossoró em relação à atuação do SINDJORN?” 

Neste trabalho retratamos a imagem que os jornalistas mossoroenses têm do 

sindicato, e a partir de declarações da própria diretoria que representa o SINDJORN 

também será traçado o perfil da instituição e suas ações na cidade de Mossoró, que 

devem incluir a fiscalização e o cumprimento de deveres, como a contribuição 

sindical, e de direitos, que devem ser respeitados pelos empregadores. 

No que diz respeito aos objetivos de nossa monografia, no plano mais geral, 

buscamos analisar a relação entre o SINDJORN, em Natal, com os profissionais da 

categoria, em Mossoró. Numa perspectiva mais específica, nos propusemos: a) 

identificar as contribuições do SINDJORN para o profissional mossoroense; e, b) 

retratar a visão que os profissionais mossoroenses constroem acerca do 

SINDJORN. 

Pesquisar a relação do SINDJORN com os profissionais da categoria, em 

Mossoró, é importante para que se possa mapear o índice de atuação do sindicato. 

Vale salientar o baixo número de filiados regulares, sendo importante também 

compreender se a distância do campo de trabalho com a sede do sindicato, em 

Natal, é um fator relevante. A pesquisa também faz um levantamento do campo de 

profissionais em Mossoró, filiados ou não, contribuindo para a composição histórica 

e pesquisas tanto para a área da Comunicação quanto para a área da Sociologia 

nos estudos sobre as profissões. Como forma de contribuir para os estudos sobre o 

ativismo sindical, ou até mesmo o suporte gerado pelo SINDJORN para os 

jornalistas mossoroenses, há relevância em investigar como se dá a fiscalização 

para a garantia dos direitos dos profissionais. 

A pesquisa também contribui com o próprio SINDJORN, pois o levantamento 

de dados revela necessidades nas ações de mobilização e direciona no tocante às 
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soluções para o baixo número de filiados mossoroenses adimplentes. Quanto aos 

profissionais, a partir do trabalho, poderão ter acesso a informações sobre a atuação 

do SINDJORN em Mossoró, e também a dados que contribuirão para, talvez, uma 

reavaliação da imagem do sindicato. 

Mossoró foi escolhida pelo fato de ser o segundo maior mercado jornalístico 

do Estado, e abrigar um curso de graduação em Comunicação Social, com 

habilitação em Jornalismo, no Campus Central da UERN. Em 2015 esse curso 

completou 12 anos de implantação. A pesquisa se dá em um período de 5 meses, no 

qual foi feita a coleta de dados, tanto em Natal, no próprio sindicato, com o diretor e 

um funcionário, quanto em Mossoró, nas empresas, através dos funcionários.  E 

entrevistas que foram gravadas e analisadas a partir do método sociológico 

weberiano, e questionários aplicados, pelo qual traçamos o perfil dos jornalistas 

mossoroenses e a visão que eles têm do SINDJORN. 

Há também o debate nacional sobre a exigência do diploma, tendo em vista 

que em Mossoró também existem profissionais na área de jornalismo sem formação 

acadêmica que atuam no mercado, possuindo ou não registro na Delegacia 

Regional do Trabalho. Além de avaliar a situação do mercado e suas 

transformações, nossa pesquisa debruça-se sobre o papel do jornalista e sua 

contribuição para a construção da realidade profissional da categoria. 

Notamos também como relevante em nosso estudo, o apontamento de que há 

uma ausência de discussões sobre o número alarmante de mortes de jornalistas, no 

plano nacional, observando as atividades promovidas pelo sindicato para trazer o 

debate a público e principalmente pressionar as autoridades. Isto nos levou a uma 

análise da atuação do profissional e dos abusos trabalhistas dos quais são vítimas 

os jornalistas mossoroenses. Também é feito um levantamento se há cumprimento 

da lei, pelas empresas de comunicação de Mossoró, o que descortinou a real falta 

de fiscalização sindical e o baixo grau de satisfação profissional da categoria, 

considerando também o índice salarial e as condições de trabalho. 

Há inúmeras pesquisas sobre o profissional da área de jornalismo e sua 

insatisfação em relação à empresa, ao salário e à própria categoria, mas vemos 

necessidade de se pesquisar o caráter da consciência de classe dos jornalistas, as 
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condições de trabalho, as lutas e, principalmente, a assistência fornecida pelo 

SINDJORN. 

Considerando a glamourização em torno da profissão, percebemos também a 

necessidade de abordarmos como o jornalista se percebe dentro dos estratos 

sociais, tanto no que diz respeito a sua realidade salarial, quanto no que se refere a 

como ele se vê no jogo de relações sociais e influência. Dessa forma, nossa 

pesquisa não se limita a compreender o jornalista no interior de seu grupo 

profissional, mas, se existe, e até que ponto ocorre, uma interferência dos ambientes 

e das instituições, como a empresa e o sindicato, na sua percepção de mundo. 

Para analisar a relação entre o SINDJORN e os profissionais da categoria, em 

Mossoró, vimos como necessário explorar desde a construção social, abordando os 

conceitos de corporação, identidade social, identidade profissional, construção social 

e relações sociais.  

No contexto da pesquisa nos referimos ao conceito de jornalista como um 

trabalhador intelectual cuja função se estende desde a pauta, a redação de notícias 

e artigos, a produção de reportagens até a captura de imagens (no caso de repórter 

cinematográfico ou fotográfico), e a organização, diagramação, orientação e direção 

desse trabalho. Levando em conta o posicionamento de Juan Gargurevich de que 

“Jornalistas atuam no jornalismo” (LOPES apud GARGUREVICH, 2013), incluímos 

na investigação todos os profissionais que trabalham no setor jornalístico das três 

empresas escolhidas para coleta de dados. 

No capítulo um desenvolvemos nossa base teórico-metodológica, 

apresentando os conceitos da Sociologia Compreensiva, de ação social, de 

representações sociais e de sujeito. São abordados conceitos desenvolvidos por 

Max Weber, Émile Durkheim e pesquisadores contemporâneos como Oliveira 

(1999), Silveira (2010), Thompson (2011), e Lopes (2013), que estudam a área das 

práticas sociais e da sociologia das profissões.  

No capítulo dois abordamos a realidade do SINDJORN, contextualizando 

nacional, regional e localmente, no momento em que a entidade foi fundada. 

Entendemos isso como indispensável, pois vemos como relevante saber como se 
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encontrava a política, a economia e principalmente como o jornalismo se 

desenvolvia a época. Este capítulo nos dá elementos para entender, histórica e 

sociologicamente, como esse profissional, na qualidade de sujeito, se enxerga na 

categoria. Estabelecendo uma análise que considera a história do jornalismo no 

Brasil, apresentamos fatores que constroem a identidade da categoria como classe 

social e a crise do próprio jornalismo, afetado pela globalização e pelas novas 

rotinas produtivas. 

Logo em seguida, no capítulo três, retratamos algumas ações que 

encontramos, do SINDJORN, em Mossoró, verificando se nossa percepção analítica 

condiz com a imagem que os jornalistas mossoroenses expressam acerca da 

entidade. Em seguida, fazemos num primeiro momento a análise quantitativa a partir 

de alguns dados colhidos no questionário. Do ponto de vista qualitativo, traçamos o 

perfil dos profissionais entrevistados e analisamos suas impressões acerca do nosso 

objeto. Realizamos, também, uma análise de como a categoria se reconhece nos 

dias atuais, que dificuldades o mercado de Mossoró apresenta, e expomos uma 

relação dessa realidade contemporânea com o grau de satisfação desses 

profissionais. Relacionamos essa problematização com mais um conceito que 

permeia o profissional jornalista, a glamourização da profissão, que nos permite 

entender um pouco do modo como o jornalista constrói sua própria imagem como 

profissional e como contribuição social.  

 

2. A SOCIOLOGIA COMPREENSIVA 

Ao se voltar para Mossoró, especificamente para a Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte, a constatação de que o curso de Comunicação Social com 

Habilitação em Jornalismo tem exatos 11 anos, traz um fato provocador a respeito 

da temporalidade do jornalismo na cidade. O efetivo exercício da profissão de 

jornalista no Brasil vem antes da criação dos primeiros cursos universitários na área 

e de sua regulamentação pelo Decreto-Lei Nº 972, de 17 de Outubro De 1969. Em 

Mossoró, a considerar que o jornal mais antigo da cidade tem 142 anos, 

entendemos que a profissão tenha se consolidado nesse período. No ambiente da 

auto-organização desses profissionais práticos, a atuação sindical no Rio Grande do 
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Norte surgiu em 25 de junho de 1979, 10 anos depois da regulamentação da 

profissão no Brasil, e quase 100 anos depois da fundação do primeiro jornal em 

Mossoró.  

Para nos debruçarmos sobre a análise dessa realidade social, recorremos à 

metodologia de Weber (1982) para o qual a ação humana necessita de uma análise 

minuciosa de aspectos relativos aos desejos, suas motivações e suas tradições 

sociais.  Além de introduzir a perspectiva do tipo ideal, Weber (1979) utiliza a 

sociologia compreensiva, por meio da qual busca a interpretação do sentido da ação 

social sintetizada no método de interpretação, no qual estão unidas a compreensão 

e a explicação dos fenômenos sociais. Vamos considerar o indivíduo como sujeito 

ativo e reflexivo, com características fortemente ideológicas, utilizando uma 

metodologia qualitativa e de interpretação flexível, com ideias como juízo de valor. 

Esse juízo de valor influencia os indivíduos entre si, com esse indivíduo tendo uma 

participação muito maior da realidade, mas sem desconsiderar fatores econômicos, 

sociais, políticos, culturais e históricos, contextualizados, que o moldam e dão 

sentido a essas motivações, vontades e desejos humanos. Por isso um estudo 

empírico se faz importante, devido aos níveis de influência desses fatores nas 

representações sociais. 

A partir da leitura que fizemos de Weber (2000), os grupos dominantes são os 

maiores responsáveis pela criação, aceitação e disseminação da visão de mundo 

que uma determinada sociedade possui. As representações de classe têm grande 

influência na identidade e no modo como o sujeito encara sua realidade, sua 

consciência e a formação de suas ideias, e, a partir dessa compreensão, 

percebemos a importância das classes sociais para o desenvolvimento do modo de 

vida do indivíduo. É necessário explorar também desde a construção social, 

abordando os conceitos de corporações, identidades sociais e profissionais, além da 

construção das relações sociais, conceitos com os quais articularemos nossa 

análise no capítulo dois. 

Com o auxilio de autores como Dubar (1997) é possível entender essas 

classificações. De acordo com o autor, os serviços de ofício “demonstram que as 

corporações eram ‘corpos e comunidades’ tanto no sentido moral quanto no sentido 
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legal do termo, que seus membros eram unidos por laços morais e por um respeito 

das regulamentações detalhadas de seus status” (DUBAR, 1997, p. 166-167). A 

partir dessas corporações, e dessa identidade do sujeito, tratamos a relação que os 

jornalistas têm entre si, sua identidade de grupo e a inserção desse grupo na 

sociedade e seu status, tanto na perspectiva interna à categoria, como externa. 

2.1. Conceitos de Ação Social e Sujeito 

O fundamento teórico-metodológico da sociologia compreensiva necessita de 

entendimentos conceituais da própria Sociologia e do autor do método, o sociólogo 

Max Weber. O termo compreensão, tem o sentido de entendimento. De acordo com 

Weber, só podemos apreender as regularidades observadas através de 

proposições, por isso se torna necessário conceituar a própria compreensão, em sua 

etimologia.  

(...) é preciso explicar os fenômenos por meio de proposições 

confirmadas pela experiência para ter o sentimento de compreendê-

las. A compreensão é, por conseguinte, mediata, passa por 

intermediários – conceitos ou relações. No caso da conduta humana, 

a compreensão é, num certo sentido, imediata: o professor 

compreende o comportamento dos que acompanham suas aulas, o 

viajante compreende porque o motorista do táxi para diante do sinal 

vermelho (ARON, 2003, p. 450). 

Apesar de ser imediata, não significa que podemos aprender sem nenhuma 

pesquisa, mas para que a inteligibilidade fosse possível, foi preciso que houvesse 

uma coleta de dados, para distinguir qual interpretação é a verdadeira. De acordo 

com Aron “os resultados científicos devem ser obtidos a partir de uma escolha 

subjetiva, por procedimentos sujeitos à verificação, que se imponham a todos os 

espíritos” (ARON, 2003, p. 455). 

Tendo como base o conceito de compreensão, a sociologia engloba outros 

conceitos como o de fato social, oriundo dos estudos de Durkheim (1999). Ele 

conceitua fato social como todo modo de fazer, fixo ou não, que é comum na 

extensão de determinada sociedade e, simultaneamente, possui existência própria 

suscetível de toda maneira de fazer, que abrange toda a extensão de uma dada 

sociedade, independente de suas manifestações individuais.  Durkheim considera os 

fatos sociais como coisas que devem ser submissas às leis da natureza, que não 
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dependem da consciência individual para existirem. O autor também cita a coerção 

que existe para que se sigam esses fatos sociais, mas o fato social depende 

impreterivelmente da existência de uma organização. Sabendo disso, Durkheim 

desenvolve o conceito de fato social, entendendo como funcionam as próprias 

instituições, em sua construção. Além do conceito de fato social como composição 

externa da sociedade, Durkheim destaca a influência desse fato no agir, pensar e 

sentir do “reino social”, citado também por Quintaneiro, Barbosa e Oliveira (2002), 

que requer um método específico, diferente do “reino social”, entendido através da 

introspecção. 

Weber traz como objeto não o fato social, mas a ação do sujeito que, para 

ele, é o objeto de estudo da Sociologia, que se constitui na sua ação social, que se 

estende às instituições como o Estado, as empresas, as sociedades anônimas, as 

classes sociais, que se transformam em palcos onde a ação é desenvolvida. O 

conceito de ação social e sua organização na sociedade, trabalhando os três termos 

utilizados por Max Weber, compreender, interpretar e explicar, pretendem identificar 

a ação social dos membros do sindicato para com os filiados e a imagem da 

entidade, na perspectiva dos jornalistas mossoroenses. A compreensão, 

interpretação e explicação são feitas a partir destes conceitos trabalhados por 

Weber.   

A Sociologia [...] significa: uma ciência que pretende compreender 
interpretativamente a ação social e assim explica-la causalmente em 
seu curso e em seus efeitos. Por ação entende-se, neste caso, um 
comportamento humano [...] sempre na medida em que o agente ou 
os agentes se relacionem com um sentido subjetivo (WEBER, 2004, 
p.3). 

 

A ação social é este comportamento, sendo uma atitude interior ou exterior, 

voltada para a ação ou abstenção, quando o autor atribui a sua ação um sentido e 

essa ação é social quando ela se relaciona, com o comportamento de outras 

pessoas, de acordo com este sentido (ARON, 2003, p. 449). A partir daí a identidade 

começa a ser vista na perspectiva dessa inserção do homem na sociedade,  

Outro conceito importante no desenvolvimento da pesquisa é o de Sujeito, 

que de acordo com Weber (2001) é um ser finito, que produz conhecimento finito. 
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 “Todo indivíduo histórico está arraigado, de modo logicamente necessário, em 

idéias de valor” (WEBER, 2001, p. 131). Weber traz o sujeito como um homem de 

cultura, dotado de capacidade e de vontade, consciente e diante de um mundo que 

atribui sentido, e este sentido, seja qual for, influenciará no decorrer de sua vida, de 

onde serão extraídos valores, fenômenos e significados, assumindo posições 

negativas e/ou positivas  (WEBER, 2001, p. 131). Sendo o sujeito um homem de 

cultura, a formação da autoimagem começa a ser relacionada ao mundo público, 

sabendo que é impossível entender a identidade de um sujeito sem considerar sua 

colocação social. Questionamo-nos primeiramente quem são os jornalistas 

mossoroenses? O que o grupo organiza interiormente como sendo significativo? Em 

que âmbito social está inserido, em relação aos significados que compartilha com os 

colegas? É impossível desmerecer a interação com o outro para a existência desse 

grupo, já que a própria função desses profissionais na sociedade está diretamente 

ligada ao ato de se comunicar com a alteridade. Por isso, destacamos a importância 

do outro para a criação de uma autoimagem. Mas a identidade também é 

autoconhecimento, todavia é importante conhecer o contexto do profissional 

mossoroense, que abordaremos de forma mais detalhada no próximo capítulo. 

Para estruturar a imagem que o profissional de jornalismo da cidade de 

Mossoró tem do SINDJORN, bem como visualizar as atividades do sindicato na 

cidade, foi escolhida uma metodologia que se baseia em espaços de atuação como 

elementos de análise sociológica, que exercem influência sobre as ações dos 

profissionais. Na coleta de dados foi possível levantar, através de uma compreensão 

sociológica, a relação entre o SINDJORN e os profissionais da categoria, em 

Mossoró. Em uma perspectiva sociológica weberiana, não atentamos somente para 

os dados racionais e visíveis. Através das emoções transmitidas nas entrevistas 

temos informações significativas para identificar, se houve, e quais são as 

contribuições do Sindicato dos jornalistas do estado para o profissional 

mossoroense. De acordo com impressões individuais, foi feita uma análise, através 

da sociologia compreensiva, para retratar a visão em grupo que os profissionais 

mossoroenses constroem do SINDJORN. 

Partindo da coleta de dados, observamos nas respostas dadas na entrevista, 

tanto com os jornalistas de Mossoró quanto com os diretores do SINDJORN, há um 
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vácuo de atividades sindicais voltadas para os profissionais mossoroenses. Com os 

resultados do levantamento do número de profissionais em Mossoró filiados ao 

sindicato, foi feita uma análise do quantitativo em relação às ações da instituição. 

Essas ações serão analisadas a partir de entrevistas com os diretores da instituição, 

nas quais foram observados os possíveis motivos para a baixa adesão de novos 

sindicalizados. 

Através das respostas das entrevistas é possível compreender a realidade 

onde o profissional está inserido. Silveira (2010) nos aponta que entendendo a 

subjetividade humana, devemos compreender o fenômeno por parte dos agentes e 

definir a situação considerando cada indivíduo “em suma, devemos buscar as 

razões da ação de cada participante da situação em investigação” (2010, p. 102). O 

método sociológico baseia-se na compreensão interpretativa das ações, que são ou 

deixam de ser feitas, em uma relação subjetiva da conduta humana. Fazendo o 

corte epistêmico, proposto por Weber, propusemos a origem das ações, com o 

estudo do SindJorn, e sua atuação em Mossoró, e a imagem que os profissionais da 

cidade tem do sindicato. Por fim, através das entrevistas, serão observadas as 

ações do SindJorn para com os profissionais mossoroenses, expectativas e 

perspectivas. 

Com esse projeto é possível mapear as atividades do SindJorn em Mossoró 

como também a imagem que os jornalistas locais criam. Através da sociologia 

compreensiva, focada no agir social e nas experiências dos profissionais 

mossoroenses, percebemos as relações sociais entre a instituição consolidada e a 

categoria. A partir de relatos tanto dos jornalistas quanto dos representantes do 

sindicato é que se dará a compreensão do fato social, extraído da realidade. Apesar 

das dificuldades presentes na interpretação, no exercício de sua subjetividade, a 

análise sociológica é necessária para verificar  a situação da categoria em 

determinado espaço. Na sociologia compreensiva, as entrevistas coletadas durante 

a pesquisa serviram para visualizarmos a significação do sindicato para os 

profissionais, filiados ou não, verificando o grau de satisfação, e o porquê de uma 

não filiação e uma razão para os resultados obtidos. 
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Assim percebemos como necessária a entrevista com o diretor do sindicato, 

com o funcionário mais antigo, e com representantes de Mossoró,  abordando as 

atividades voltadas para os profissionais da cidade, visando também a fiscalização, 

contribuição e acompanhamento das reivindicações da categoria, da periodicidade 

das reuniões, da representação regional e garantia dos direitos. Como também uma 

entrevista com os profissionais, sindicalizados ou não, abordando as necessidades, 

as reivindicações, os anseios e o cumprimento da carga horária, do piso salarial e de 

outros direitos. 

Com uma análise construída a partir das entrevistas, a pesquisa se deu em 

um período de cinco meses, quando houve coleta de dados, tanto em Natal, no 

próprio sindicato, com o diretor e o funcionário mais antigo (16 anos de serviço), 

quanto em Mossoró, nas empresas. Selecionamos para a análise qualitativa, com 

base na sociologia compreensiva, um lócus de pesquisa compreendido por dois 

jornais impressos e uma emissora de TV local, para termos um campo de 

amostragem, de profissionais que englobasse desde diagramador e repórter 

fotográfico até cinegrafista e editor, e também os redatores e apresentadores etc. 

Além das entrevistas, às quais já nos referimos, os dados também foram 

coletados com a utilização de questionários. No caso das entrevistas, as mesmas 

foram gravadas, enquanto a quantificação dos dados prospectados a partir dos 

questionários foi feita a partir de instrumentos impressos, aplicados nas redações. 

Esse trabalho foi feito com base teórico-metodológica da sociologia compreensiva, 

sendo traçado o perfil dos profissionais que trabalham no mercado jornalístico, 

filiados ou não ao SINDJORN, e sua visão sobre o sindicato. 

 

3.  CONTEXTUALIZAÇÃO DO SINDJORN: O RN, MOSSORÓ E ALGUNS 

DADOS DO CENÁRIO POLÍTICO-ECONÔMICO  

Para se aplicar a sociologia compreensiva ao nosso objeto e nos ser possível 

a interpretação dessas relações sociais se torna necessário o conhecimento do que 

resultou a consolidação do SINDJORN. Buscamos entender em que contexto 

histórico o sindicato surgiu e o porquê de suas características atuais. 
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Em 1928, um fato histórico marca, talvez, o início da repressão e necessidade 

de representação dos jornalistas. Em um ato corriqueiro da oligarquia que governava 

o Rio Grande do Norte naquele momento, a polícia invadiu o Sindicato Geral dos 

Trabalhadores e surrou os operários, além de depredar o ambiente. À época, esse 

sindicato agregava os jornalistas e o presidente era o jornalista Sandoval Wanderley. 

Ele e João Café Filho (futuro presidente da República) foram perseguidos e 

obrigados a abandonar o estado (TRINDADE, 2010). O autor destaca a 

inexpressividade da Aliança Liberal no plano estadual, porém apontando que a 

mesma sobressaía-se na região oeste (Mossoró e arredores), mesmo que ainda 

formada e apoiada por pessoas de pouca influência política, a maioria dedicando-se 

à atividade jornalística. Café Filho, que tinha maior expressividade política como 

oposição, era taxado como “comunista”, e claro, as elites exploraram o 

anticomunismo.  

O regime de 1964 acirrou ainda mais o cenário político no Rio Grande do 

Norte. Intelectuais, artistas e políticos que faziam oposição ao governo tiveram os 

seus direitos políticos suspensos e foram presos, torturados, exilados, e muitos 

mortos pela repressão, com a finalidade de calá-los. Nesse plano estadual, havia 

uma briga de famílias políticas que se reaproximaram com a reforma partidária de 

1965. Dinarte Mariz e Aluízio Alves, juntos ingressaram na ARENA, partido que dava 

sustentação política aos militares, deixando o MDB com as lideranças menos 

significativas do estado. A convivência, porém, não era tranquila, a militância de 

ambos fazia a distinção entre a ARENA verde (aluizistas) e a ARENA vermelha 

(dinartistas). (TRINDADE, 2010). Com o Ato Institucional de número 5 (1968), 

Dinarte Mariz, aproveitando a proximidade com o presidente Costa e Silva, 

conseguiu em 1969, a cassação de Aluízio Alves, (eleito deputado federal em 1966), 

e tornou-se, com isso, a principal liderança política do estado (TRINDADE, 2010). 

Em 1969 o diploma de jornalista se tornou obrigatório, e deixou de ser 

autônomo, tornando-se habilitação juntamente com publicidade, relações públicas e 

editoração e estendeu o curso de três para quatro anos(LOPES, 2013, p. 96). Nesse 

período de ditadura militar, o autoritarismo do Estado fez com que o RN passasse 

por um cerceamento de informações, asfixiando-se quase todos os canais 

democráticos, via censura dos meios de comunicação. Representantes civis eram 
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tratados com hostilidade e a imprensa não tinha nenhuma liberdade de expressão 

(LOPES).  

O Estado passou a governar apenas pela força. Sem opções de 

manifestar-se pública e livremente, parte da oposição caiu na 

clandestinidade. A luta armada se intensificou, através da ação de 

guerrilhas urbanas e rurais, que pretendiam derrubar o regime militar 

e implantar um governo socialista (TRINDADE, 2010, p. 256). 

Esse cenário da imprensa reforçou um símbolo já presente do profissional 

jornalista, reforçando o sentido de defensores da democracia e dos interesses 

individuais e coletivos. Os jornalistas foram referenciados como “atores sociais da 

resistência não armada contra a ditadura”, devido à imprensa alternativa. Talvez seja 

nessa realidade, ou pouco antes dela, que o mito do profissional jornalista tenha tido 

início, de intelectual e herói, colocando-o em uma posição superior, formando uma 

autoimagem superestimada, como abordaremos no capítulo dois, de luta e 

resistência contra o Regime Militar. 

Embora o período fosse de tensão, economicamente, segundo Trindade, o 

estado estava se desenvolvendo muito bem. No início da década de 1970 até o final 

da década de 1980 o Rio Grande do Norte estava sendo descoberto pelo turista 

brasileiro, enquanto o parque têxtil teve uma rápida expansão nos anos 1970. 

Embora a indústria alimentar tenha crescido lentamente, a atividade agrícola era 

praticamente dominada pelas culturas alimentares que “se destinavam em boa parte 

ao auto-consumo dos produtores.” “Projetos, como o da Mossoró Agroindustrial S.A. 

(MAISA) e Serra do Mel dinamizaram a produção de caju no estado” (TRINDADE, 

2010, p. 266). O setor industrial também teve crescimento a partir de 1970. No ano 

de 1971, indústrias foram instaladas e consolidadas, outras estavam em fase de 

implantação e posteriormente, novas empresas também instalaram-se no Estado. 

Para o ano seguinte vislumbrava-se a instalação da primeira fábrica de cimento, e 

em 1973, a fábrica de fios, tecidos e confecções, a Guararapes, ampliou “a 

capacidade de produção, abrindo mais de 1.200 novos empregos na sua unidade de 

Natal” (SANTOS, 2005, p. 96). O parque têxtil serviria para absorver as duas 

matérias primas - o algodão e o sisal, largamente produzidas no RN. Essas ações 

permitiram ao estado “uma posição de destaque como produtor de vestuário” 

(SANTOS, 2005, p. 104).  
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O SINDJORN é fundado em 25 de junho de 1979, e “é constituído, por tempo 

indeterminado, com objetivos de coordenação, defesa e representação legal da 

categoria profissional dos Jornalistas, sem fins lucrativos” (ESTATUTO, 1979). Este 

ano e os que o antecederam foram marcados por fortes movimentos sociais e 

consequentemente sindicais, ainda no período de ditadura, quando a resistência se 

consolidava. As greves nesse ano tiveram uma organização diferente, quando foram 

criados comandos de greve. Para os jornalistas foram épocas de silenciamento, 

devido à grande censura por parte do governo ditatorial. 

Trindade lembra que nas eleições de 1976, João Newton da Escóssia 

(ARENA) foi eleito prefeito de Mossoró, com 20.165 votos1, e empossado em 1977.  

Já nas eleições legislativas e majoritárias de 1978, José Agripino estava prefeito na 

capital (nomeado, sem eleições, pelo regime militar), e Tarcísio Maia governador, 

sendo o RN arena de embate das duas principais famílias que polarizavam os eixos 

de influência, ou seja, os Maia e os Alves. Lembremos que 1979 também foi o ano 

da descoberta do petróleo no município de Mossoró, e a cidade também se 

encontrava com projetos iniciais de exportação, implantados pelo governo de 1972, 

que, no ano final da década de 1980, já tinham alcançado grande destaque.  

Nacionalmente, e em Natal, já surgia em 1979 o Partido dos Trabalhadores, 

que em janeiro de 1980, consolida o movimento sindicalista do estado. Junto com a 

CUT (Central única dos Trabalhadores) e o Movimento Sem Terra o PT se empenha 

na construção de um novo modelo de sociedade no país (GIANNOTTI, 2007). O 

contexto político propiciava muita instabilidade no país, que em meio a tudo isso, 

iniciava o processo de redemocratização que devolveria a voz e a liberdade aos 

jornalistas.  

  Outro contexto histórico importante presente na realidade à época da 

fundação do SINDJORN é a criação da Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação (INTERCOM), que foi fundada em 1977. 

A memória da Intercom se confunde com a memória da própria 
Comunicação no Brasil ao longo das últimas quatro décadas, na 
medida em que a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares 

                                                             
1 Dados disponíveis no site do TRE/RN http://www.tre-rn.jus.br/eleicoes/cronologia-das-eleicoes/cronologia-das-
eleicoes#26 Acesso em >>10/11/15. 
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da Comunicação se tornou, desde sua fundação, em 1977, uma das 
principais instituições do país em seu segmento. Criada em plena -
ditadura militar, em um ano especialmente duro, em que o 
Congresso Nacional foi fechado para que o governo impusesse 
mudanças constitucionais, a Intercom cresceu como espaço de 
resistência, convivência e troca entre pesquisadores, estimulando o 
desenvolvimento da produção científica e promovendo grandes 
encontros que reúnem, periodicamente, estudantes, mestres, 
doutores e profissionais da área (INTERCOM, 2015, s.p.). 

 

 Assim observamos uma época de resistência jornalística, por parte da 

imprensa, que começa a se auto-organizar e produzir conhecimento sobre o fazer 

jornalístico. O SINDJORN surge nesse contexto, com sede e foro na cidade do 

Natal2, mas com abrangência em todo o Estado. Embora fundado há 36 anos o 

sindicato só teve seu Estatuto aprovado no dia 3 de maio de 1997 “na cidade de 

Mossoró, sendo a Mesa Diretora dos trabalhos composta por José Zilmar Alves da 

Costa (Presidente), Ciro Ney de Moura Leite (Vice-Presidente), Pedro Régis da 

Costa (Secretário)  Júlio Rosado Filho (Relator)” (ESTATUTO, 1997). Em 2002, já 

com Margareth da Câmara Grilo na presidência do SINDJORN, sendo o diretor de 

Interior, Pacífico Medeiros, o Estatuto passou por uma alteração. 

Na contemporaneidade, devido à alta taxa de desemprego e a informalidade 

dos serviços, os meios de comunicação tradicionais não abrem vaga em ampla 

escala, concursos também deixam a desejar na oportunidade, as mídias menores 

sem condições de pagar um salário digno e dentro da lei. Mossoró, Localizada há 

mais de 250 km da capital, com população estimada em 2015 de 288.1623, possui 3 

emissoras locais, 3 jornais distribuídos na região Oeste, rádios AM e FM, e agências 

de comunicação. Com o curso de jornalismo formando uma turma por ano, o 

mercado de Mossoró torna-se pequeno e competitivo. Com jornalistas consolidados, 

muitos sem formação mas com ligação política, e iniciantes loucos por experiência 

com o conhecimento  do que há de mais atual da teoria e uma vontade juvenil de 

trabalhar mas sem a prática que o mercado exige. 

                                                             
2 O SINDJORN está localizado na Rua Felipe Camarão, 385 – Cidade Alta, Natal. 
3 Segundo dados do IBGE, disponíveis em: 
<http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=240800&search=rio-grande-do-norte|mossoro)>. 
Acesso em: 19 out. de 2015. 
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A mídia tem função socializadora, mas sofre interferência direta dos 

mecanismos politico econômicos. Para entender as relações de trabalho existentes 

no jornalismo de Mossoró também é preciso adentrar na questão do corporativismo, 

e as ações sindicais estão intrinsecamente ligadas ao porquê do jornalismo 

mossoroense ser deste modo e não daquele. Atores sociais que ajudaram a 

construir a identidade do jornalista de Mossoró. O próprio curso de jornalismo, em 

Mossoró, que altera drasticamente o perfil dos jornalistas. O poder público, os 

empresários midiáticos, também interferem e têm acesso a um profissional de 

grande influência social. Para entendermos e ampliarmos o olhar sobre o jornalista 

mossoroense é necessário compreendermos o conceito teórico a respeito de 

identidade, que leva em consideração na história e formação, fatores econômicos, 

sociais, culturais e políticos. A crise no jornalismo vem sendo anunciada por motivos 

diversos e em Mossoró, é preciso analisar se a crise no jornalismo não sofre 

também uma crise de identidade. Para realizar essa análise isso é preciso levar em 

consideração o modo como essa identidade jornalística do profissional mossoroense 

foi construída, como foi abordado no capítulo dois, mas também quais as relações 

contextuais em que está inserida e as complexas tramas de organização social.  

Sabendo que é impossível entender a identidade de um sujeito sem 

considerar sua colocação social enxergamos que “A identidade começa a ser vista a 

partir da inserção do homem na sociedade; a formação da autoimagem começa a 

ser relacionada ao mundo público, à cultura” (LOPES, 2013, p. 31). Quem são os 

jornalistas mossoroenses?! O que é que o grupo organiza interiormente como sendo 

significativo? Em que âmbito social está inserido, em relação a partilha de seus 

significados? É impossível desmerecer a interação com o outro para a existência 

desse grupo, já que a própria função desses profissionais na sociedade está 

diretamente ligara ao ato de se comunicar com o outro. Por isso a importância do 

outro para a criação de uma autoimagem. Mas a identidade também é 

autoconhecimento, todavia é importante conhecer a história do profissional 

mossoroense. 

Pessoas que não tem capital para sobreviver precisam vender seu trabalho e 

assim tem sua vida de trabalho submissa aos interesses dos proprietários do capital. 

As pessoas não conseguem ver seu trabalho como contribuição a um grupo que é 
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membro. Para incitar os trabalhadores a se unirem para reformar o sistema é preciso 

despertar a “consciência” e criar a “solidariedade de classes”. Para compreendermos 

o conceito de consciência  

A sociologia compreensiva de Weber a vêm na tentativa de entender o dilema 

da realidade social presente no jornalismo, como categoria, e sua auto-organização 

em Mossoró, levando em consideração a atual realidade e os aspectos sócio-

político-econômicos como também a cultura atual de não filiação, buscando não 

explica-la, mas contextualizá-la e trazer argumentos para problematiza-la, com 

ênfase na atuação sindical e a imagem criada dessa atuação pelos jornalistas.  

Depois de entendermos o conceito de identidade, precisamos inserir este 

profissional em seu contexto. Encontramos uma realidade em Mossoró, onde os 

meios de comunicação têm uma dependência político-econômica, no qual a cidade 

em sua dimensão se torna pequena para os meios de comunicação, onde todos se 

conhecem e um meio de comunicação exerce, direta ou indiretamente, influência 

sobre os outros meios. Em 2015, um meio de comunicação atrasou o salário e o 

sindicato ficou ciente dois meses depois. O SINDJORN mediou, depois desse 

tempo, um acordo. Na entrevista se manifestou em relação ao assunto justificando  

(...)vieram procurar já nas últimas, então o sindicato só pode agir e 

tomar ciência, mas se tratando que é um sindicato que atue na 

capital e o problema é no interior, e a gente não vê aquela denuncia, 

se não houver denuncia a gente não vai ter como fazer nada, e 

assim tem muito aquela questão de amizade, o patrão conversa com 

o funcionário..ah... então os funcionários não procuram o sindicato, 

tem a vontade de procurar mas não procuram.4 

Frente a esse cenário, imaginamos que haja receio de reclamar, por parte 

profissional mossoroense, devido a esse mercado encolhido. Mossoró ainda é uma 

cidade pequena, em que todos dos meios de comunicação se conhecem, e, frente a 

uma denúncia, na visão do funcionário, haveria muito desgaste e talvez prejuízo 

para a carreira. 

                                                             
4 Entrevista com João Marcos, funcionário do SINDJORN. Concedida à pesquisadora em 17 jun. 

2015.  
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Em nível local, Mossoró se encontrava até há pouco tempo, em sua história 

política, sob o domínio de uma oligarquia, os Rosado. A família governou o 

executivo municipal desde a década de 1940, e detêm a posse de três veículos de 

comunicação: um jornal, uma rádio e uma TV. Paralelo a esses veículos há o grupo 

empresarial TCM comunicação, que engloba uma emissora a cabo e uma rádio. 

Atualmente, a cidade é administrada por Francisco José Silveira Júnior, que 

impetrou ações contra vários jornalistas mossoroenses, a exemplo de dois casos 

que abordaremos mais a frente, ainda neste capítulo.  

Uma das principais dificuldades locais, conclui-se, é a dependência 

econômica e política, o que afeta nas iniciativas e autonomias dos profissionais. 

Sem uma democratização da mídia, as empresas locais dependem economicamente 

do poder público, e caso haja algum embate, o atrito refletirá na receita dos meios, 

como aconteceu no fato relatado no capítulo três, onde o então presidente da 

Câmara fala sobre um jornal local e o clientelismo, que ele deveria ser bem tratado 

porque a CMM era (depois do fato não é mais) anunciante do referido jornal.  

O debate em nível nacional tem grande influencia nessa construção de 

identidade quando analisamos a obrigatoriedade ou não do diploma para o exercício 

da profissão. Quando voltamos nosso olhar para a alta taxa de atentados contra 

jornalistas, no exercício da profissão, quando levamos em consideração as 

ameaças, o não cumprimento da jornada de trabalho máxima permitida, as horas 

extras não remuneradas, salários díspares exercendo a mesma função no mesmo 

veículo de comunicação.  

4. ATUAÇÃO SINDICAL, VISÃO DO SINDJORN NA PERSPECTIVA DOS 
PROFISSIONAIS MOSSOROENSES 

Depois de apresentar em que realidade o SINDJORN surgiu, antes de inserir 

o manejo de representações sociais, representações de classe e identidade em 

nossa discussão, apresentamos a seguir sua conceituação e contextualização. Para 

entender o conceito de representações sociais vamos recorrer a diversos autores. 

Na pesquisa tratamos apenas do primeiro de três níveis de representação social que 

De Rosa (1994) desenvolve, ou seja, as Representações Sociais como um 

fenômeno, objetos de observação que são elementos da realidade social. Dessa 
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forma, podemos encará-las como modos de conhecimento que se legitimam na 

relação interpessoal cotidiana, para compreender e construir a realidade social. Sem 

deixarmos de lado outros conceitos, Marx e Engels, denominando de 

representações cotidianas, consideram o conceito com a intrínseca relação do modo 

de produção e reprodução da individualidade e da coletividade, ou seja, as formas 

de regularização e a sociabilidade. 

Buscamos, através dessas teorias, explicar e evidenciar um fenômeno social 

que existe, mas que muitas vezes não enxergamos, o que torna necessário este 

estudo para que possamos compreender as motivações de determinadas escolhas. 

Encontramos um cenário de 1010 jornalistas filiados ao SINDJORN no estado. 

Destes, apenas 170 estão adimplentes com suas mensalidades; do total dos filiados, 

80 são de Mossoró e região, e, destes últimos, apenas oito estão com suas 

mensalidades em dia. Apesar do baixo percentual de pagantes (16,8%) em relação 

ao número de filiados a nível estadual, nosso foco não está nessa dimensão ampla, 

pois nossa pesquisa refere-se ao mercado de Mossoró e região, onde apenas 10% 

dos filiados estão em dia com a contribuição sindical. 

Não podemos deixar de classificar como grave tal situação, pois, desde 2003, 

foi iniciado um curso superior de Comunicação Social (Jornalismo) no campus 

central da UERN, em Mossoró. De lá para cá, de acordo com o site do curso, 

contabilizamos 67 monografias defendidas, com oito turmas de jornalismo 

concluídas, o que dá em média 8,3 jornalistas formados por ano. 

Além dos graduados pela UERN, em relação ao total de profissionais no 

mercado de Mossoró e região, devemos considerar também os fotojornalistas e os 

diagramadores, que para terem acesso ao registro o fazem solicitando ao sindicato, 

o que talvez os estimule a manterem a filiação. 

A pesquisa revelou o perfil dos profissionais que trabalham com o jornalismo 

em Mossoró. Dos 33 entrevistados, 12 possuem diploma de jornalismo, dos 12, oito 

são formados pela UERN, e desses últimos nenhum é sindicalizado, como vemos no 

gráfico a seguir. 
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Gráfico 1 – Caracterização dos sindicalizados em Mossoró 

 

 Este resultado nos provoca a ir mais além. Sabendo que os jornalistas 

formados não se filiam, qual seria então o perfil dos filiados? Como o SINDJORN 

informou que não tem esse levantamento, nós analisamos com base no questionário 

aplicado para termos uma amostra. Dos cinco filiados a sindicatos da área de 

Comunicação, vemos na pesquisa que quatro são vinculados ao SINDJORN e um 

ao Sindicato dos Radialistas. Desses quatro, dois ocupam a função de 

diagramadores e um trabalha como repórter fotográfico.  

Analisando a partir dos dois pontos trabalhados por Weber - o indivíduo e a 

ação social com ênfase no segundo - para explicar as relações humanas (LIMA, 

2012), entendemos esse número insignificante de sindicalizados mossoroenses 

regulares e o desinteresse pela sindicalização por parte dos recém-formados na 

UERN, como um fenômeno de ação social. Assim, vemos como necessário observar 
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o percurso desta ação desde a motivação inicial de filiação até suas consequências 

sociais. Com isso, precisamos buscar a origem das funções de um sindicato e suas 

responsabilidades. Dessa forma, vamos analisar o Decreto-lei nº 1.402, de 5 de julho 

de 1939, que traz as prerrogativas e deveres sindicais de acordo com o art. 3 e art. 

4. 

(...)a) representar, perante as autoridades administrativas e 
judiciárias, os interesses da profissão e os interesses individuais dos 
associados, relativos à atividade profissional; (...) c) firmar contratos 
coletivos de trabalho; (...) f) impor contribuições a todos aqueles que 

participam das profissões ou categorias representadas.(...)Art. 4o São 
deveres dos sindicatos(...) c) manter serviços de assistência 
judiciária para os associados; e) promover a conciliação nos dissídios 

de trabalho (DECRETO Nº 1402). 

Nesta mesma perspectiva, quando questionado qual a função do sindicato, o 

presidente do SINDJORN, Breno Perruci, responde: “a função básica é fiscalizar o 

exercício da profissão”.5 Vislumbraríamos então, dentro das prerrogativas, deveres e 

função, motivos suficientes para uma filiação dos jornalistas de Mossoró, tendo em 

vista as muitas bandeiras que precisam ser defendidas, considerando que o RN tem 

o menor piso do Brasil. 

De acordo com os dados quantificados no questionário, 33,3% dos 

entrevistados possuem jornada irregular de trabalho, sendo sete profissionais que 

trabalham oito horas por dia, contrariando o Art. 303 do Decreto-Lei N.º 5.452: “a 

duração normal do trabalho dos empregados compreendidos (...) não deverá 

exceder de 5 (cinco) horas, tanto de dia como à noite”; desse percentual, cinco 

profissionais fazem hora extra e não recebem o adicional por esse tempo 

trabalhado, indo de encontro ao Art. 305  que regulamenta o seguinte: 

(...) as horas de serviço extraordinário (...) não poderão ser 
remuneradas com quantia inferior à que resulta do quociente da 
divisão da importância do salário mensal por 150(...) e do salário 
diário por 5 (cinco)(...) acrescido de, pelo menos, 25% (vinte e cinco 

por cento) (DECRETO-LEI N.º 5.452). 

 

A utilização de horas extras no mercado mossoroense apresenta distorções 

legais, pois, por mais que exista uma ressalva no parágrafo único do mesmo artigo, 

possibilitando o acréscimo de duas horas à jornada regulamentada de cinco horas, 

                                                             
5 Entrevista concedida à pesquisadora em 17 jun. 2015. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%205.452-1943?OpenDocument
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estabelecido em acordo sindical, esse acréscimo chega a três horas, no caso dos 

sete entrevistados com horas extras. Dessa forma, baseando-nos nesse resultado, 

constatamos o desrespeito a essas prerrogativas, deveres e funções. 

Pode-se especular que essa representação salarial, em nível estadual, seja 

produto da não organização da categoria ou mesmo da glamourização da profissão, 

abordada no capítulo três, mas quando se considera a fiscalização para garantia dos 

direitos dos profissionais, percebe-se uma falha na atuação sindical.  

A justificativa seria o distanciamento da sede, na capital, com os jornalistas do 

interior?! Talvez, mas no próprio Estatuto (2002) do SINDJORN encontramos no Art. 

23º, os membros que compõem a Diretoria Executiva Colegiada e dentro desse 

artigo temos o cargo de Departamento de Interior, que representa o Sindicato nas 

cidades do interior do estado, e que deve ser ocupado por um titular sendo 

comumente chamado de “Diretor de Interior”. No Art. 30º estão as competências do 

Departamento de Interior, que vão desde levantar os problemas e reivindicações dos 

associados, propor a realização de cursos, palestras e encontros, incentivar 

sindicalizações e registros até viabilizar as delegacias ou escritórios sindicais.  

Baseando-nos nessa representação, e no próprio estatuto do SINDJORN, 

podemos observar um fato incontestável: não há fiscalização contundente, defesa 

de prerrogativas, ou cumprimento de competências, em relação aos profissionais 

mossoroenses. Ao pesquisar sobre as atividades sindicais do SINDJORN na web foi 

difícil encontrar ações do sindicato que não sejam notas de repúdio. O próprio site 

da entidade estava fora do ar todas as vezes que tentamos acessá-lo, e não 

encontramos online qualquer ação direcionada para Mossoró. Até as notas de 

repúdio analisadas não trazem repúdio nas palavras. Sem contar que não 

encontramos referência a cursos, palestras ou debates registrados na região. 

Em Mossoró, um fato chama a atenção: em 2015 o prefeito Francisco José 

Silveira Júnior processou o jornalista Dinarte Assunção, no exercício da profissão, e 

em resposta o sindicato emitiu apenas uma nota de repúdio. Quando indagados na 

entrevista porque uma ação tão tímida a resposta foi que o sindicato só pode entrar 

com ações coletivas e “quando você tem um problema particular o sindicato indica 

um advogado e você vai tratar com o advogado esse assunto”. Nesse caso o 
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advogado só cobraria no final e o sindicato ficaria a disposição para informar 

documentos, prestar depoimentos, ser testemunha e repudiar. Essa afirmação é 

contra ao decreto-lei nº 1.402/39, que, no parágrafo único do art. 3: 

As associações profissionais, registradas nos termos do art. 48, 
poderão representar, perante as autoridades administrativas e 
judiciárias, os interesses individuais dos associados relativos à sua 
atividade profissional, sendo-lhes também extensivas as 
prerrogativas contidas nas alíneas “b” e “e” deste artigo (DECRETO 
Nº 1402). 

Além do discurso divergente entre os representantes do sindicato e a 

legislação específica, ao analisarmos a nota de repúdio relacionada ao fato 

supracitado, percebemos uma excessiva leveza nas palavras, pois o texto sequer 

traz é o autor da censura a ser repudiada.   

NOTA DE REPÚDIO 
O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Norte 
repudia frontalmente a situação a que foi submetida o jornalista 
Dinarte Assunção. Institucionalmente, não vamos nos ater ao mérito 
da questão, até porque já houve o julgamento feito por um membro 
competente do poder judiciário, também não vamos questionar o 
direito de qualquer pessoa, mas defendemos e defenderemos 
SEMPRE o direito à crítica, principalmente, o direito do fazer 
jornalístico. 
Com veemência nós não vamos jamais admitir qualquer tentativa de 
calar a imprensa e/ou de intimidação do nosso direito de opinião. 
O Sindjorn se mantém firme na luta pela preservação do pleno 
exercício da nossa profissão e não descansará um só instante sempre 
que esse direito sofra quaisquer atentados. 
Nos solidarizamos totalmente ao jornalista Dinarte Assunção e nos 
colocamos à inteira disposição desse ilibado profissional. 
A diretoria.6  

 

Não há uma contestação do ocorrido e muito menos da decisão do 

julgamento, contrária ao jornalista, que fere o princípio de liberdade de expressão 

(artigo 5º, incisos IX e XIII, da Constituição Federal).  Vemos a nota de “repúdio”, de 

fato como uma nota de solidariedade. 

                                                             
6 Nota publicada no Portal NoAr. Disponível em: <https://portalnoar.com/sindjorn-repudia-condenacao-de-
jornalista-e-tentativa-de-intimidacao/>.  Acesso em: 18 de out de 2015. 

https://portalnoar.com/sindjorn-repudia-condenacao-de-jornalista-e-tentativa-de-intimidacao/
https://portalnoar.com/sindjorn-repudia-condenacao-de-jornalista-e-tentativa-de-intimidacao/
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Também em 2015 encontramos outra nota, sobre outro fato, sob a atual 

gestão, referente ao ataque verbal contra dois jornalistas, sendo um deles de 

Mossoró.  

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Norte 

(Sindjorn) vem a público repudiar com veemência os lastimáveis 

fatos ocorridos contra os jornalistas nas cidades de Mossoró e 

Currais Novos. Em ambos os casos, as situações vexatórias a que 

foram submetidos os profissionais, partiram de vereadores que 

deveriam zelar pela administração pública, mas, ao contrário, 

aproveitaram o espaço privilegiado para acusar os jornalistas no 

exercício profissional. Em Mossoró, o vereador Jório Nogueira, 

tentou intimidar alguns jornalistas, sem citar nomes, o que recai 

sobre toda a categoria. (...)O Sindjorn considera as acusações 

graves e solicita aos vereadores que sejam feitas de forma direta e 

clara, sem expor todos os profissionais ao constrangimento e 

humilhações. Esta entidade permanece vigilante e não admite, em 

hipótese alguma, tentativas de violação e desrespeito à atividade dos 

jornalistas potiguares.7 

Nessa segunda nota percebemos que o repúdio não é referente ao ataque a 

um profissional da categoria, mas ao fato desse ataque ser generalizado e atingir 

todos os profissionais. O que vemos é que se propõe que se esclareça qual 

jornalista seria alvo da crítica do vereador, não repudiando claramente o ataque ao 

jornalista. 

As duas notas caracterizam-se pelo baixo tom discursivo utilizado pelo 

sindicato, em seu discurso. Essa constatação nos remete às respostas dos nossos 

entrevistados, que apontam certa decepção. Vejamos o que nos diz o Entrevistado 

16, filiado ao SINDJORN: “Entendo que deveria ser mais atuante, defender mais os 

interesses da classe trabalhadora. Infelizmente, o sindicato deixa a entender que 

puxa mais pela classe patronal”. 

Além dessa resposta encontramos mais duas que corroboram com a análise 

das ações sindicais consideradas frágeis em Mossoró. O Entrevistado 8   justifica a 

não sindicalização afirmando que “(...) Acompanho pouco as relações do sindicato 

em Mossoró. Acho meio sem representatividade, sem iniciativas relevantes  aos 

                                                             
7 Nota publicada no blog de Aline Linhares. Disponível em: <http://alinelinhares.com.br/sindjorn-nota-de-
repudio/>. Acesso em: 18 de out. de 2015  
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profissionais da área.” Já o Entrevistado 25 corrobora: “Não me sindicalizei pois 

acho o sindicato pouco atuante. Não desenvolve ações com a categoria 

mossoroense.” 

Com esses discursos, tanto da direção do SINDJORN quanto dos 

profissionais mossoroenses observamos que as ações, em relação à Mossoró e 

região, não são condizentes com os deveres e prerrogativas.  

Em relação à campanha salarial, em 2014, o SINDJORN conseguiu aumentar 

o piso e por alguns meses deixou de ter o menor piso da categoria. Depois de um 

protesto no final do ano, os jornalistas do estado foram trabalhar vestidos de preto, 

simbolizando o luto e a ameaça de greve. Dias depois foi feita e aceita a proposta 

das empresas, mas logo depois foi a data base do Piauí e voltamos a liderar o 

ranking dos baixos salários.8 Já na campanha de 2015 o resultado não foi o mesmo. 

Nas negociações o SINDJORN não conseguiu o reajuste e o piso continuou sem 

alteração. Em nota, o sindicato lamenta e provoca a categoria: 

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Norte 
vem a público lamentar profundamente a postura dos proprietários de 
veículos de comunicação do Estado, na negociação salarial deste 
ano. Após apenas duas reuniões, a negociação foi encerrada nesta 
segunda-feira (21), na Superintendência Regional do Trabalho, sem 
acordo e a decisão sobre o reajuste da categoria vai a dissídio 
coletivo no âmbito da justiça do trabalho. A pauta dos trabalhadores 
foi entregue ainda no mês de agosto, apesar disso, os patrões 
simplesmente a ignoraram e apresentaram proposta ZERO. Na 
primeira reunião, na quarta-feira (16), foi apresentado nada de 
reajuste e o atendimento de nenhuma cláusula social. Após mais de 
duas horas de debates e com o intermédio do mediador, o Sindjorn 
se mostrou sensível à crise econômica instalada no país e recuou da 
proposta inicial, pedindo apenas que fosse dada a reposição da 
inflação no período. A proposta ficou de ser analisada pelos patrões 
e também pelos jornalistas, em assembleia e uma nova mediação 
ficou marcada para hoje. Na nossa assembleia, a categoria mostrou 
amadurecimento e aceitou reduzir a proposta para apenas a 
reposição da inflação. Pois bem, fomos a audiência desta segunda e 
para nossa surpresa negativa, os patrões nos apresentaram a 
proposta aviltante de míseros 5% de reajuste para quem ganha o 
piso e para quem ganha acima do piso, negociação livre entre 
empregado e empregador. Diante do exposto, nos vemos mais uma 
vez na situação humilhante a que os patrões querem nos impor e 
não aceitamos tamanha vergonha. Desde o início os empresários da 

                                                             
8 Tabela encontrada no site da Federação Nacional dos Jornalistas  - FENAJ 
http://www.fenaj.org.br/pisosalarial.php acesso em 14 jun. 2015. 
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comunicação no RN se mostraram não dispostos a um acordo e já 
queriam ir a dissídio desde a primeira mediação. A nós, jornalistas 
profissionais do RN, só resta lamentar essa postura infame e 
absurda, visto que diversas outras categorias estão conseguindo 
acordos salariais e os jornalistas de outros Estados também. Os 
nossos patrões, além de nos pagarem o segundo pior piso salarial do 
país, agora querem nos deixar 1 ANO SEM REAJUSTE. Mas além 
de lamentar, também nos cabe acreditar na justiça do trabalho, que 
ela finalmente abra a caixa preta da comunicação no RN e que se 
faça a decida justiça aos trabalhadores. E por fim, também nos cabe 
agir e nos mobilizar até que essa decisão seja proferida, afinal não 
podemos admitir isso calados e inertes. E aí jornalistas, vamos fazer 
o que? Os deixo com essa reflexão. Agora, mais que nunca, vamos 

brigar por nosso suor e fazer valer nossa luta diária (SINDJORN, 
2015). 

 

 Mesmo depois da nota, não houve nenhuma ação concreta tanto do 

SINDJORN quanto da categoria, em resposta ao resultado insatisfatório. 

Dentro da análise dessa realidade não questionamos de onde simplesmente 

partiu essa declaração – o SINDJORN – mas o fato em si. A motivação pode ser 

relevante se quisermos compreender a personalidade de quem fala (como no caso 

das duas notas de repúdio), mas nesse último caso nosso interesse é a existência 

ou não de boas razões para acreditar nos argumentos, ou seja, a motivação não é 

central.  

Embora o fato social esteja diretamente ligado à coletividade, existem dois 

tipos de consciência evidenciados por Durkheim (2007), a individual e a coletiva, 

sendo a primeira, para o autor, objeto de estudo da psicologia. Já a consciência 

coletiva, que Platão (2006) chama de “apetite em conjunto”, está diretamente ligada 

ao fato social, sendo produtora deste. O fato social determina a ação social a partir 

da coerção exercida. O fato do sindicato não ser atuante dá muita margem de 

manobra às empresas durante o processo de negociação 

Marx (1998) trata a natureza do homem como o resultado de suas relações 

sociais ou seja,  as transformações individuais só podem acontecer com uma 

transformação social e que a sociedade humana se desenvolve por estágios 

econômicos. Tendo como base esses conceitos podemos encarar esses resultados 
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e observações feitos como representações sociais e caracterizar, explicar e 

compreender a consciência coletiva dos profissionais de Mossoró.  

Para Marx (1998), na produção social, o homem estabelece relações de 

produção, e, independente de suas vontades, o resultado dessas produções 

constitui a estrutura econômica social, a base sobre o qual se elevam estruturas 

políticas que correspondem a formas de consciência social, no qual identificamos os 

jornalistas mossoroenses. Essas relações de produção significam a maneira pela 

qual o trabalho é organizado e encarado. O tipo de profissional que somos e nossas 

ações são determinados pelo tipo de sociedade em que estamos inseridos. 

Para iniciarmos a discussão sobre a imagem que os jornalistas mossoroenses 

têm do SINDJORN faz-se necessário traçar o perfil desse jornalista e categorizar 

sua realidade, como também as jornadas de trabalho e o cumprimento dos direitos. 

Notamos na análise que dos 33 entrevistados, que 36,6 % são formados em 

jornalismo e desse quantitativo oito possuem a graduação na Uern, caracterizando 

24,2%, E entre o total de entrevistados, quatro estão concluindo o curso de 

Comunicação na UERN. Também identificamos uma quantia expressiva de pessoas 

que trabalham sem diploma ou mesmo registro profissional. E dos profissionais 

entrevistados apenas cinco possuem diploma e registro profissional - DRT. Podemos 

conferir os dados detalhadamente no gráfico a seguir.  
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Gráfico 2. Relação de formados com aqueles que possuem registro profissional.  

 

Dentre os entrevistados, traçamos um perfil das funções exercidas por eles. 

Os repórteres, em média, ocupam uma quantidade expressiva, mas são em relação 

aos salários, ocupam o terceiro lugar, ficando abaixo dos editores chefes, que detém 

os maiores salários, ficando equiparados aos diagramadores. Em relação às outras 

funções, cinegrafistas e editores recebem menos estando abaixo apenas dos 

apresentadores e editores gerais, mas ficando pouco acima dos repórteres.  

 
Gráfico 3. Função dos entrevistados.  
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Os dados foram coletados em três ambientes empíricos diferentes, não 

podemos deixar de lado as agências de publicidade e as rádios da região, mas a 

quantidade unitária desses profissionais nesses ambientes torna menos relevante a 

escolha, portanto nossa visão foi direcionada para uma Tv a cabo local, e dois 

jornais, como campos de amostragem. Percebemos o quantitativo de jornalistas da 

emissora de Tv lideram a porcentagem, mas em relação à proporcionalidade do 

jornalismo e do quadro geral de funcionários, as empresas estão equiparadas. 

 
Gráfico 4. Porcentagem de entrevistados nos locais onde o questionário foi aplicado. 

 

Em relação ao sexo, os homens lideram com 25, dos 33 entrevistados, e as 

mulheres apresentam uma peculiaridade, quando exercem as mesmas funções que 

os homens, como diagramação e recebem menos. Das oito mulheres, apenas duas 

recebem mais que o piso e por exercerem funções superiores. Esses dados são 

relevantes para entendermos que não há paridade nos salários entre homens e 

mulheres, e esse poderia ser um dos debates levantados pelo SINDJORN, garantir 

os direitos das mulheres jornalistas, e fiscalizar para que as mesmas funções, com a 

mesma carga horária, tenham a mesma remuneração na empresa. Observamos no 

gráfico a seguir a porcentagem de mulheres nas empresas, mas outro dado 

interessante é o número de mulheres com diploma, das oito cinco terminaram 

jornalismo, totalizando 41,6%, e uma está concluindo o curso, formando então aso 

mulheres, o que implicaria dizer que as mulheres, mesmo mais capacitadas, ocupam 

menos espaço no jornalismo e ganham menos.  
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Gráfico 5. Representação de profissionais em relação ao sexo. 

 

No próximo gráfico, podemos identificar que esses jornalistas são, 

predominantemente de Mossoró. Sendo que desses 12% apenas dois não são 

naturais da cidade, desse, dois são formados pela UERN. 

   
Gráfico 6. Relação dos profissionais e a naturalidade. 

 

Na aplicabilidade do questionário percebemos, em linhas gerais, três tipos de 

jornalistas em relação ao sindicato. Aqueles que não tiveram nenhum contato, e não 

têm informações ou opinião formada, aqueles que tentaram contato ou obtiveram 

informações e têm uma opinião superficial e aqueles que precisaram entrar em 

contato e não obtiveram êxito ou satisfação com o resultado. A partir da 

compreensão explicativa, quando algo ganha sentido por causa do outro, podemos 
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entender o motivo dessa conexão de sentidos tanto para quem realiza quanto para 

quem interpreta(LIMA). Quando há uma regularidade nos eventos observáveis, 

percebemos como relações sociais, ou seja, desdobramentos da ação social.  

Percebemos a primeira categoria no Entrevistado 1, no Entrevistado 2 e no 

Entrevistado 3. O primeiro e o terceiro deixaram em branco as duas perguntas 

subjetivas (questão 15 e 16). Essa falta de informações, por alguns desse grupo, 

pode ser considerada negativa, quando oito entrevistados (5, 6 14, 17, 26, 27, 31 e 

32) dizem que nunca tiveram nenhum contato ou deixaram em branco as questões. 

Talvez, esse fato possa ser encarado por falta de interesse, da categoria, que, 

dentre esses oito, em nenhum momento procurou contato, mas também podemos 

ver pela outra ótica, que eles defendem, expressa na resposta do Entrevistado 27 

nas duas perguntas 15 e 16, respectivamente: “Porque nunca recebi convite para 

me filiar ao sindicato.” E “Nunca tive contato com o SINDJORN, infelizmente.”. 

Percebemos uma lástima na pergunta 16, que, embora nunca tenha sido procurado, 

demonstra certa decepção por não ter sido procurado também. O Entrevistado 32 

expressa, concordando com Breno Perruci, presidente do SINDJORN, culpa pela 

não informação e/ou filiação, quando afirma, em resposta a questão 15: “Porque não 

procurei.” Que em resposta a esse afastamento da categoria, em Mossoró, do 

SINDJORN, o presidente responde “A verdade é que o sindicato se afastou porque a 

categoria se afastou, se afastou na capital, imagine no interior, aí é que se afastou 

mesmo. Então criou uma certa imagem de distanciamento do pessoal do interior 

para o sindicato.”(ENTREVISTA PERRUCI). O Entrevistado 10 nunca teve nenhum 

contato ou ouviu falar e também demonstra interesse no sindicato: “Não me 

procuraram para fazer parte. Tenho interesse em saber os direitos e deveres.”. 

Entretanto, o outro grupo deixa clara a insatisfação, exatamente pela falta de 

contato, quando necessitado ou até mesmo por nunca ter sido contactado. Mesmo 

que o Entrevistado 2 tenha feito um elogio a atenção da última gestão: “A última 

diretoria esteve no jornal. Foi bastante atenciosa”. Outros entrevistados, como o 

Entrevistado 4, dizem que ter uma “experiência superficial” e mesmo com essa 

afirmativa respondem negativamente à pergunta anterior, sobre por que não é 

filiado, como na resposta: “Inoperante em Mossoró”. O Entrevistado justifica a não 

filiação com “porque nunca parei para pensar sobre quais benefícios isso poderia me 
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proporcionar.” Mas também responde que não teve contato com o sindicato, que na 

nossa análise, poderia esclarecer as dúvidas e informar da importância da filiação 

sindical, como instrumento de força para a categoria. Analise confirmada na 

resposta do Entrevistado 69 “não sou filiadx porque eu nunca tive interesse pelo 

sindicato, também nunca fui estimuladx pelo sindicato. Também não sei os 

benefícios que, ao estar filiadx, eu possa ter.” E enfatiza na resposta seguinte 

“Nunca tive nenhum contato com o Sindicato dos Jornalistas do Rio Grande do 

Norte.” 

A atuação do sindicato na cidade é alvo de questionamentos em várias 

respostas como observamos no Entrevistado 8, que mesmo respondendo nunca ter 

contato também justifica a não filiação “Não me sindicalizei pois acho o sindicato 

pouco atuante. Não desenvolve ações com a categoria mossoroense.”. Sobre as 

formas de contato percebemos sem sucesso e periodicidade. Quando o Entrevistado 

9, que também não é filiado, responde que “só uma vez, uma equipe de Natal veio 

aqui na TV, em sete anos só uma vez. Por isso não tenho como avaliar a 

experiência.” Repetindo “só uma vez” e atenuando que foi em sete anos, dando a 

compreender que acha um número ínfimo em relação ao tempo que trabalha na 

área.  

O Entrevistado 18 respondeu dizendo que tentou contato porque também 

trabalha como freelance e queria ter acesso à tabela salarial, mas não obteve 

sucesso.  Na primeira resposta “dá pouca atenção aos jornalistas do interior, em 

especial Mossoró.” No acordo coletivo do SINDJORN não tem tabela de serviços 

independentes então ele complementa falando que queria informações mínimas 

como campanha salarial: “Dificuldade de obter informação sobre campanha salarial.” 

O Entrevistado 14 diz que o SINDJORN “Não representa a classe.” Mesmo 

respondendo a questão seguinte dizendo que não há contato algum.  

Dentre o grupo que teve contato mas demonstra insatisfações estão o não 

reconhecimento dos jornalistas que não são formados. No entrevistado 11 

percebemos uma decepção ao analisar “o sindicato não reconhece profissionais não 

graduados em jornalismo. O sindicato não representa a categoria” E na pergunta 

                                                             
9 Usamos o “x” para preservar a identidade do entrevistado(a). 
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seguinte responde que teve contato já mas “Todos frustrantes.” Temos dentro do 

grupo que teve contato, os filiados, que têm mais prioridade em relação às ações 

direcionadas para o profissional mossoroense. “Esse povo só vem a redação no 

tempo de eleição, atrás de voto.” “O contato com o sindicato é só em tempo das 

eleições.” Em algumas respostas, existem observações feitas sobre a forma de 

atuação do SINDJORN, que, talvez, expliquem as notas de repúdio como produto 

desses fenômenos, no qual observamos na resposta do Entrevistado 16, que é 

filiado ao sindicato:  “Entendo que deveria ser mais atuante, defender mais os 

interesses da classe trabalhadora. Infelizmente o sindicato deixa a entender que 

puxa mais pela classe patronal.” o entrevistado ainda externa a necessidade de um 

“contato frequente.” 

. O Entrevistado 21 explana em miúdos os motivos da não filiação, e em seguida fala 

sobre um único contato, interessante, mas solitário. 

 
Ainda não cheguei a me filiar por considerar fraca a atuação do 
sindicato. Ao longo dos anos atuando no mercado não vejo avanços 
e as conquistas são mínimas. A ausência e/ou fragilidade do 
sindicato não me estimulam a manter vínculo. As ações não chegam 
ao interior, não há atrativos, estímulos para participação nossa em 
debates estaduais.(ENTREVISTADO 21). 
 

Na sua resposta, faz uma análise geral quando diz “não há meios em que a 

categoria, principalmente de Mossoró, possa interagir com o sindicato.” Abordando 

não só a distância, mas o posicionamento do SINDJORN em relação à Mossoró.  

Concluímos então que muitos dos não filiados sequer foram procurados, 

alguns procuraram, mas não obtiveram sucesso ou satisfação com o contato e 

outros, filiados que são insatisfeitos e talvez representem a parcela de irregulares 

em relação ao Sindicato. A motivação para a não filiação é a ausência de ações, ou 

de visibilidade dessas ações, voltadas para Mossoró e região. Como também a 

dificuldade de contato com o sindicato, embora na entrevista com o SINDJORN 

tenha sido dito que os canais de comunicação estão funcionando, que englobam 

redes sociais como email, facebook e whatsap. Sobre as iniiativas quanto a garantia 

dos direitos, os profissionais mostraram tristeza e insatisfação, em relação às ações 

e iniciativas. “Nunca fui procurado. Acompanho pouco as relações do sindicato em 
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Mossoró. Acho meio sem representatividade, sem iniciativas relevantes aos 

profissionais da área.” E entendemos que, com o resultado das negociações em 

relação ao piso e o não reajuste anual do salário, formam exemplos da base da 

opinião dos jornalistas entrevistados.  

 Para entendermos o resultado dos questionários aplicados vamos demonstrar 

o gráfico abaixo que demonstra, dos 12 formados, oito pela UERN, nenhum é filiado. 

Apenas um formado é sindicalizado e vêm a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte – UFRN. 

 

Grafico 7. Relação entre sindicalizados e formados pela UERN 

 Nossa análise verificou que dentre os três grupos divididos o primeiro 

demonstra interesse em conhecer as ações do SINDJORN, o segundo está 

insatisfeito com as poucas ações voltadas para o interior. E o terceiro, que integra 

todos os sindicalizados, demonstra que já conhece a entidade e que não está 

satisfeito com as ações voltadas para Mossoró e para a região.   

4.1 A Glamourização Da Profissão. 

Para muitos estudiosos da sociedade contemporânea, o que chamamos de 

globalização hoje, é considerada a grande vilã do mundo atual pela quebra de 

muitas organizações, provocada pela rapidez da tecnologia da informação, 

responsável pela eliminação das fronteiras territoriais, econômicas, culturais e dos 

postos de trabalho, sendo, assim, diferente das outras globalizações (OLIVEIRA, 
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1999). A sociedade humana só poderia ser convenientemente organizada a partir de 

uma certa ordem.  

A mídia, conhecida por muitos como o quarto poder, pode não chegar a tanto, 

mas é sim uma fonte inegável de poder. Mello (2003) classifica esse poder em dois, 

o que aciona e mantém a indústria e o que nutre suas próprias referências, influindo 

na opinião pública.  

Querendo ou não o jornalista encontra-se em um lugar privilegiado no 

ambiente midiático. Estando sempre em relação e em ação com a mídia o jornalista 

acaba aparecendo tanto quanto suas atividades. Então, como se forma esse 

pensamento de identidade do jornalista. De acordo com Bourdieu (1983) o acumulo 

de riquezas constrói um nome que se torna conhecido e se distingue de um nome 

comum. A considerar esse fato, toda e qualquer ação, de acordo com Gomes 

(2004), seria orientada por esse interesse de autoridade jornalística. A partir do 

momento que se entra em um curso de jornalismo já se percebe a imagem que está 

em formação. De acordo com Silveira os universitários já ingressam com uma 

projeção desse desejo de servir à sociedade, opinando e se tornando um filtro dessa 

realidade. 

O que os impele a ingressar num curso de Jornalismo são as 

relações introspectivas que desenvolvem com a imagem da 

profissão, carregada de glamour, expectativa de fama, projeção de 

sua própria imagem para outros universos humanos ou, ainda, o 

altruísta desejo de servir à sociedade. Esse futuro profissional do 

jornalismo deseja informar, influir nas opiniões, mostrar a “realidade” 

para os outros, quando se tornará uma lente-filtro dessa realidade 

(SILVEIRA, 2010, p. 290).  

Entendendo essa imagem como enraizada desde a época da ditadura, 

quando começou a construção desse status superior, de herói, da profissão do 

jornalismo, abordamos esse fato como uma prática, um hábito, que Bourdieu (1998) 

trata como um modus operandi pelo qual os agentes baseiam suas ações, 

apreciações e percepções, o que se relaciona com os conceitos de identidade 

adotados em nossa pesquisa.  

Lopes (2013, p. 25) traz o jornalismo como “contínuo esforço de sua retórica 

autorreferencial” apontando o jornalista como um profissional que frequentemente 
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indica a si mesmo, seus produtos, sua ética, seu dever, sua competência. E por 

estar, constantemente, em ambientes com autoridades, o jornalista, em seu conceito 

de identidade e autoimagem, pode se considerar uma autoridade. No próprio 

relacionamento que tenta-se estabelecer, de harmonia, entre repórter e entrevistado 

ou repórter e fonte, pode-se haver uma confusão, e haver uma troca de valores, no 

qual o profissional se confunde com o campo da amizade, do pessoal. Com isso o 

jornalista passa não há entrevistar autoridades famosas, mas a ser amigo íntimo 

deles e acabar absorvendo esse status de autoridade, sendo um intelectual, 

produtor de opinião, que está no ambiente porque faz parte dele, e não para retratá-

lo, de fora. 

Então, além do distanciamento de ações por parte do SINDJORN, o jornalista 

mossoroense ainda está inserido em uma profissão com dificuldade de se enxergar 

como categoria, que analisa sua função, não como trabalhador, mas como uma 

exposição de seu intelecto e competência. Sendo esse status, esse sentimento de 

glamourização um dos fatores que atrapalham na visão do profissional como 

categoria.  

Podemos entender os dados de profissionais que não demonstraram 

interesse em se filiar como um reflexo desse sentimento de glamourização que se 

sobressai e do próprio jornalista e sua maneira de se enxergar, no qual sua visão 

como categoria está tensionada pela crise de identidade. A consciência de grupo 

sofre uma ruptura pela individualidade e superioridade no qual o profissional de 

jornalismo não se enxerga como proletariado, por mais que sua rotina de produção, 

como comprovado na pesquisa, apresente precarização em Mossoró.  

CONCLUSÃO 

Com esse projeto é possível mapear as atividades do SINDJORN em 

Mossoró como também a imagem que os jornalistas locais criam a seu respeito. Foi 

através da sociologia compreensiva weberiana, focada no agir social e nas 

experiências dos profissionais mossoroenses, que percebemos as relações sociais 

entre a instituição consolidada e a categoria. A partir de relatos tanto dos jornalistas 

quanto dos representantes do sindicato é que nos foi dada a compreensão do fato 

social, extraído da realidade. Apesar das dificuldades presentes na interpretação, no 
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exercício de sua subjetividade, a análise sociológica verificou a situação da 

categoria em determinado espaço, suas motivações e autoimagem do grupo 

profissional.  

Na sociologia compreensiva, as entrevistas coletadas durante a pesquisa 

serviram para se realizar a significação do sindicato para os profissionais, filiados ou 

não, verificando o grau de satisfação, e o porquê de uma não filiação. As diversas 

motivações encontradas podem servir para que tanto o SINDJORN quanto os 

profissionais mossoroenses revejam suas ações.  

Várias questões legais e normativas ligadas ao jornalismo ganharam 

destaque nos últimos anos, a revogação da Lei de Imprensa e a queda da 

obrigatoriedade do diploma. Isso acaba colocando o jornalismo e o próprio jornalista 

em uma posição de instabilidade com o ambiente em que trabalha. Embora tenha 

ocorrido um crescimento na oferta de cursos superiores de jornalismo, ainda se 

questiona seu exercício, como exclusividade daquele que possui graduação na área.  

Este conflito, de acordo com Lopes (2013), situa uma competição e discórdia entre 

os membros do grupo e acaba distanciando as relações no interior da categoria e 

esta com o seu entorno. Em Mossoró, embora tenha ocorrido uma profissionalização 

no fazer jornalístico, entendemos que a categoria ainda não desenvolveu uma 

consciência de classe.  

Dentre os resultados podemos identificar algumas falhas na atuação sindical 

do SINDJORN. Podemos, por um lado, atribuir essa falta de sintonia, esse 

alheamento e essa imagem de inoperância explicitada nos dados coletados à 

distância física da sede e da presidência, a falta de atividades direcionadas para  

interior, o status que o jornalista se coloca em relação às outras profissões; por outro 

lado, também podemos atribuir a uma paradoxal falha de comunicação. 

A comunicação sindical é de extrema importância na auto-organização da 

categoria. Funcionando como um meio de alertar, conduzir, informar e provocar. A 

elaboração da comunicação sindical vai desde a elaboração de boletins, jornais, e-

mails, atualização de sites, até contatos diretos com os filiados e a imprensa. Um 

sindicato dos jornalistas deveria ter uma boa comunicação, mas os resultados das 
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pesquisas mostram que essa não é uma realidade, visto que até o site é, por longo 

tempo, inoperante.  

Outro fator seria o status que o jornalista se encontra, como sendo uma 

profissão que carrega uma ilusão na identidade, e o próprio jornalista acaba não se 

vendo como trabalhador, não apresentando uma consciência de classe, sem 

iniciativa para se filiar, por não ver necessidade. As entrevistas mostram, não um 

desinteresse, mas um comodismo.  

Um terceiro fator seria a inoperância do SINDJORN, pois, embora muitos 

tenham sido procurados, tenham se filiado, não se sentem motivados a pagar as 

mensalidades, o que enfraquece muito a instituição do ponto de vista financeiro. 

Ainda considera-se a hipótese de que o distanciamento da sede agrava essa falta de 

compromisso com a entidade, sendo, porém, importante frisar que há um 

representante de interior responsável pelas atividades de Mossoró e região.  

Essa última hipótese teria uma solução, caso fosse levado em consideração o 

parágrafo segundo do Art. 7º do Decreto-lei nº 1.402, de 5 de julho de 1939.  

Dentro da base territorial que lhe for determinado é facultado ao 
sindicato instituir delegacias ou secções para melhor proteção dos 
associados e da categoria profissional representada (DECRETO-LEI 
Nº 1.402). 

Então quais seriam os impedimentos para se criar outro sindicato ou uma 

delegacia do sindicato existente? De acordo com o próprio Estatuto do SINDJORN, 

é possível a criação de uma delegacia, o que deve ser uma iniciativa do 

Departamento de Interior. Houve uma época em que o SINDJRN tinha uma sede em 

Mossoró, em parceria com o SINDPETRO, mas de acordo com os representantes, o 

sindicato não conseguiu manter. Essa delegação resolveria, em tese, o problema da 

distância, mas ainda seria necessário um investimento de tempo em atividades 

concretas para mudar esta imagem de inoperância que já está consolidada na 

mente dos jornalistas mossoroenses. 

Devemos esclarecer que o cenário identificado não é exclusivamente 

responsabilidade da atual gestão. Nossa pesquisa demonstrou que a imagem do 

sindicato criada pelos jornalistas mossoroenses vem de muitos anos, embora alguns 



 
 

46 
 

tenham reconhecido uma tímida mudança. Também devemos considerar os fatores 

políticos de dominação midiática, uma vez que a propriedade dos meios de 

comunicação praticamente não mudou de mãos nas últimas décadas. 

Esperamos que nosso trabalho possa contribuir de alguma forma para a 

ampliação da pesquisa sobre o cenário comunicacional de Mossoró e região, bem 

como possa ser um ponto de partida de novas relações entre a dimensão sindical e 

os indivíduos que formam a categoria jornalística no Rio Grande do Norte.  
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APÊNDICES 

Estrutura do questionário aplicado 

Questionário para monografia de curso – Bacharelado em Jornalismo 

 

1. Idade: ______. 

2. Cidade/UF: _____________________/____. 

3. Sexo:_______ 

4. Local onde trabalha: _______________________. 

5. Função: _________________________. 

6. Anos de serviço: _______. 

7. Salário: _________,___ R$. 

8. Possui carteira assinada? (   ) Sim (   ) Não 

9. Carga horária diária? _____horas. 

10. Faz hora extra? (   ) Não (   ) Sim. Quantas em média?_________.  

11. Recebe por elas? (   ) Não (   ) Sim 

12. É formado? 

(   ) Não. Escolaridade?______________________ . 

(   ) Sim. Qual o curso? ______________________. 

               Qual a universidade?________________. 

               Ano de conclusão?________. 

13. Tem registro DRT?! (  ) Não (   ) Sim. 

14. É associado a algum sindicato?  

(   ) Não 

(   ) Sim. Qual?!_________________________. 

 

15. Se respondeu “não” a pergunta 14, por que não é filiado? Qual sua opinião 

sobre o Sindicato dos Jornalistas do 

RN?__________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

16. Como é sua relação com o SINDJORN, já teve algum contato? Se sim, como 

foi 

aexperiência?___________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________. 
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Anexo I – Nota de Repúdio 1 

 

Anexo II – Nota de Repúdio 2 

 


