
A IMPRENSA SINDICAL COMO ELEMENTO DA TERRITORIALIZAÇÃO SINDICAL 

 

Thiago Pereira de Barros1 

Prof. Dr. Marcelo Dornelis Carvalhal2 

Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”- Campus Experimental de 
Ourinhos/SP/Brasil 

 

 

Resumo: O presente artigo busca contribuir para o estudo do mundo do trabalho dentro da ciência 

geográfica, afinal o movimento sindical assume para o próprio conjunto de trabalhadores funções políticas 

de vários matizes. Na luta de classe pode aproximá-los de concepções emancipatórias do movimento 

operário ou contribuir para intensificação dos ditames do capital, intensificando a degradação do trabalho. 

Portanto ressaltamos a necessidade de analisar a importância da própria estrutura do sindicato e suas 

influencias na luta contra o capital, assim como suas potencialidades na construção de uma identidade de 

classe. Mas sem deixar de descrever alguns impasses e dualidades presentes dentro do universo do 

movimento sindical, constitutivos da territorialidade do trabalho, na medida em que por exemplo, pode 

oferecer maior ou menor resistência à exploração pelo capital. E para, além disso, nos propomos a discutir 

a importância da imprensa sindical, como elemento importantíssimo dentro do movimento sindical, e que, 

sobretudo, é um elemento veiculador do programa político-ideológico dos sindicatos. E por fim, busca-se, 

brevemente se analisar essa concretude diante das particularidades encontradas no município de 

Ourinhos-SP. 
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Introdução 

No intuito de compreender o papel da imprensa sindical e a sua importância para o 

sindicalismo no enfrentamento da luta de classes, se faz necessário, anteriormente, averiguar o 

próprio processo de transformação que o movimento sindical brasileiro passou no decorrer do seu 

próprio processo histórico. Essa imprensa está ligada às transformações que aconteceram no 
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âmbito do próprio movimento. Deste modo será necessária uma pequena contextualização da 

constituição do movimento sindical no Brasil. 

De acordo com Antunes (2011) o Brasil tem uma história que 

[...]  desenrola-se lentamente, sem rupturas nem mudanças profundas, sempre 
equacionando seus dilemas pela via da conciliação pelo alto, excludente em 
relação a classe trabalhadora e sempre de prontidão para o exercício da 
contrarrevolução, o Brasil encontrou na dependência e no subdesenvolvimento 
a sua forma de integração para fora e desintegração para dentro. (ANTUNES, 
2011, p.61) 

Estas características da classe hegemônica brasileira colocada por Antunes (2011), de 

suprimir os interesses dos dominados em busca de garantir os seus próprios interesses e também 

os interesses exteriores dentro do território nacional, não é recente, e como comenta o autor, está 

vigente desde o regime colonial. O que para Troyano (1978) no momento de inserção do 

capitalismo industrial no Brasil o poder político real, 

[...] sempre se configurou como uma coalisão do poder das classes 
dominantes internas e das forças de dominação externa. É por causa disso 
que o desenvolvimento desigual e combinado opera favoravelmente aos 
interesses e à capacidade de dominação das classes possuidoras, nacionais 
estrangeiras. Dominação de classe e poder político-estatal da burguesia não 
significam, aqui, somente hegemonia da classe dominante. (TROYANO, 1978, 
p.22) 

Veremos assim, a constituição dos primeiros núcleos industriais no Brasil que surgem 

em meados do século XIX ligados às atividades manufatureiras. Contudo foi só após a Primeira 

Guerra Mundial que se estabelece um avanço no processo de industrialização. Foi nesse contexto 

de surgimentos dos primeiros núcleos industriais que também surgiram as primeiras influências do 

movimento operário, devido à imigração da mão-de-obra europeia para trabalhar como 

assalariados no Brasil. A partir daí o movimento operário teve grandes influências destes 

indivíduos, com posicionamentos ideológicos de correntes anarco-sindicais, bem como socialistas 

e posteriormente comunista. 

Foi por meio do surto industrial, no início do século XX, que se deu a expansão 
da classe operária, especialmente nos ramos têxtil, metalúrgico, alimentício 
etc. É bom enfatizar, entretanto, que, dada a particularidade da subordinação e 
dependência estrutural do capitalismo brasileiro aos países centrais 
hegemônicos, o padrão de acumulação de base taylorista e fordista teve desde 
sua origem um caráter periférico, subordinado e hipertardio em relação àquela 
que se desenvolveu nos Estados Unidos e na Europa Ocidental, sustentando-
se sempre na vigência de um enorme processo de superexploração do 



trabalho, que combinava, de modo intensificado, a extração absoluta e relativa 
da mais-valia, oferecendo forte incentivo para a acumulação industrial 
nascente. (ANTUNES, 2011, p.82) 

Foi com estas características apontadas por Antunes (2011) que se configurou o 

processo de industrialização no Brasil. Neste mesmo momento de constituição da economia 

capitalista no país é que se estabelece, segundo Carvalhal (2000), a consolidação das leis 

trabalhistas, regulamentando a atividade, a existência e a organização dos sindicatos, colocando 

essas entidades como mediadoras entre o trabalho, o capital e o Estado, contudo dentro dos 

ditames da lógica de acumulação capitalista. 

No padrão típico do capitalismo periférico, a revolução burguesa em atraso faz 
com que os três pilares da „defesa da ordem‟ - a burguesia local ou „nacional‟, 
as grandes corporações ou multinacionais e o intervencionismo do Estado 
capitalista dependente tenham um poder formidável de defesa perante as 
massas populares, as classes trabalhadoras em formação e a vanguarda 
político do proletariado. (TROYANO, 1978, p.22) 

 
Deste modo, o movimento de 1930, comenta Troyano (1978), é um marco para o 

movimento sindical no país, devido a sua política de defesa dos interesses do capital e seu papel 

no processo de industrialização no mesmo, o que mudará o eixo da economia brasileira, de 

agrária-exportadora para uma economia urbana e industrial. Assim a política de Getúlio Vargas 

baseada no pacto social e na colaboração entre capital e o trabalho foi uma política de dominação 

e de busca de uma hegemonia entre as classes para impor os interesses do desenvolvimento 

industrial mais próxima aos interesses da burguesia industrial brasileira. Com a prática de 

intervencionismo social e econômico o Estado brasileiro nega 

[...] assim a noção do Estado Liberal e patenteando o intervencionismo na 
organização das classes sociais, o Novo Estado é a „sociedade organizada 
como poder‟ e não lhe deve ficar indiferente sob pena de falhar à sua 
finalidade. Impõe-se-lhe, contrariamente, discipliná-las e dirigi-las. Daí sua 
intervenção no campo social e econômico, regulamentando as relações de 
trabalho e o capital. (TROYANO, 1978, p.31) 

 
Neste sentido, o Estado adquirindo o papel de agente principal na revolução burguesa, 

criará as bases, como já foi dito aqui, para o processo de acumulação de capital pelas empresas 

tradicionais nacionais e as de capital internacional durante o processo de industrialização no 

Brasil. Este mesmo Estado intervencionista irá ainda atrair e atrelar o canal de representação dos 

trabalhadores para si, o que de acordo com Thomaz Júnior (2002a), significaria a este atrelamento 

do sindicato ao Estado, fazendo com que o elemento de representatividade dos trabalhadores 



passe a defender os interesses mais a favor dos segmentos sociais dominantes do que dos 

próprios trabalhadores. Ou seja,  

Ao enraizar sua imagem no espaço do mercado, o Estado forja a dissolução 
das práticas e valores diferenciados de classe, fixando-se no terreno das 
práticas e valores do dominante (o capital), tornando ideologia dominante a 
ideologia do dominante. Com isso, subverte as diferenciações de classe, 
fazendo-as aparentar diferenciações de um mero espaço (ideologizado) de 
práticas, qual seja, o espaço do mercado capitalista. (THOMAZ JÚNIOR, 
2002a, p.228) 

 
Logo, o Estado interventor de Vargas cria a estrutura sindical vigente no Brasil a partir de 

experiências promovidas por outros países. E como coloca Troyano (1978), esta estrutura sindical 

oficial transforma a entidade de representação dos operários em uma mera extensão dos órgãos 

assistencialistas, jurídicos, e também uma forma de manter a classe operária dentro dos estreitos 

e limites da ação determinada pelo próprio Estado no momento de criação oficial dos sindicatos, 

pela legislação de 1930.  Para a autora, “Atinge-se o objetivo latente desta legislação para os 

sindicatos: disfarçada sobre o cunho de „proteção‟ e „harmonia‟ para o trabalhador, coube ao 

Estado a organização e o controle político da classe operária através dos órgãos sindicais.” 

(TROYANO, 1978,  p.33). 

Desta maneira, veremos que a estrutura sindical brasileira, de acordo com a CLT 

(Constituição das Leis Trabalhistas) é basicamente a seguinte: a) entidades e sindicatos de grau 

superior; b) Federações (para formação das federações é necessário um número não inferior de 

cinco sindicatos desde que represente a maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões 

idênticas, as federações são constituídas por Estados ou interestaduais, conforme a legislação 

específica – artigo 534 da CLT); c) Confederações (artigo 535 da CLT – devem ser formada por no 

mínimo três Federações, também deve ser sediada na capital da república, e os nomes 

estabelecidos são previamente verificados), sendo que, para todas elas, estão determinadas as 

normas para composição de diretorias, atribuições, competência de gestão e administração, 

conforme os artigos 522, 523, 537 da CLT. E os trabalhadores representados por estas entidades 

são apenas os que tiverem carteira de trabalho assinada. 

Para Antunes (2011) a legislação sindical foi  

[...] marcante para o movimento operário brasileiro, pois durante o getulismo 
erigiu-se uma legislação trabalhista que foi essencial para a viabilização do 
projeto de industrialização do país. Há décadas os trabalhadores brasileiros 
vinham lutando pelo direito de férias, pela redução da jornada de trabalho, pelo 
descanso semanal remunerado, pelo direito à greve e à liberdade de 



organização, entre outras bandeiras que pautavam a luta operária. Vargas, 
entretanto, ao atender tais reivindicações, procurou apresentá-las como se 
fossem uma dádiva aos trabalhadores, assemelhando-se a uma forma de 
Estado benefactor. (ANTUNES, 2011, p.82) 
 

Diante disso, com a criação da estrutura sindical os trabalhadores perderam a sua 

autonomia de organização e foram impossibilitados ao livre desenvolvimento da ação política; 

além disso, os sindicatos oficiais se tornaram verdadeiros órgãos ou instrumentos de poder 

público, pois o seu reconhecimento está sujeito à aprovação do Ministério do Trabalho. Com esta 

medida o Estado brasileiro cria uma estrutura oficial de representação da classe trabalhadoras 

que é enquadrada nos liames e nos interesses do Estado, o que para Thomaz Júnior (2002a) está 

caracterizado no atrelamento e tutela do Estado aos canais de representação da classe 

trabalhadora, e os que tentam subverter ao lograr uma forma de representação autônoma não 

oficial são, portanto, reprimidas e combatidas com ferocidade pelo Estado, a fim de facilitar e 

diminuir os atritos entre o capital e o trabalho.  

Neste contexto, descreve Carvalhal (2000), a estrutura sindical brasileira forjada na 

ditadura varguista tem como característica principal a investidura do Estado sobre a organização 

dos trabalhadores e consequentemente sobre a ação sindical, o que impossibilitou em diversos 

momentos históricos a atuação dos sindicatos como verdadeiros atores sociais e políticos que 

representassem verdadeiramente a classe trabalhadora. O que veremos, segundo Troyano 

(1978), que 

[...] o Sindicato passa a estar mais voltado para o controle da classe operária 
do que para os seus anseios e reinvindicações. Amparado na legislação social, 
cujo caráter de „doação‟ perdura até hoje, organiza-se segundo o modelo 
fascista-cooperativista, constituindo-se no instrumento ideal para o controle do 
operariado. (TROYANO, 1978, p.40) 

 

Assim a posição do movimento sindical brasileiro frente às políticas econômicas e 

sociais durante a ditadura varguista é apresentada por Troyano (1978) como dividida em dois 

grandes grupos ou correntes. A primeira, denominada corrente amarela, identificada direta ou 

indiretamente com o Ministério do Trabalho, sendo conservadora, ordeira, e solidária com a 

concepção de desenvolvimento hegemônico vigente nos anos 30; a segunda corrente é a corrente 

conservadora que procura inicialmente manter-se independente ao enquadramento sindical, esta 

corrente é a responsável pelas greves deste período. 



No início da década de 1940 devido às dificuldades que os sindicatos tinham de se 

manter e o declínio de sua representatividade, Vargas cria o Imposto Sindical em 1941, este 

imposto atualmente é denominado Contribuição Sindical, é corresponde ao desconto de um dia de 

trabalho durante o mês de maio de todos os trabalhadores brasileiros. Da quantia arrecadada, 

cinquenta por cento destina-se ao Sindicato; quinze por cento à Federação da categoria; cinco por 

cento a Confederação da categoria profissional; vinte por cento ao Ministério do Trabalho; e três 

por cento a Caixa Econômica Federal como comissão de entidade arrecadadora. 

Para Troyano (1978) o advento deste imposto sindical é o alicerce fundamental para a 

manutenção dos serviços assistenciais, o que incentivou a associação dos trabalhadores 

buscando a prestação de serviços, independente da eficácia do sindicato na tentativa de 

representar os anseios da classe trabalhadora além dos limites dado pelo Estado na atuação da 

direção sindical. 

Pode-se considerar, além disso, que o Imposto Sindical é também um 
dispositivo de controle sobre os órgãos de classe e de manutenção de sua 
dependência ao poder central, pois mantém a operacionalidade do Sindicato, 
independentemente de sua presença junto à base, regulando-o nos períodos 
de crise e de representação. (TROYANO, 1978, p.65) 
 

Os demais períodos posteriores à década de 1930 na história do sindicalismo brasileiro, 

coloca Troyano (1978), é caracterizado entre outros aspectos, pelas tentativas de ruptura do 

modelo erigido nos anos 30, destacando-se nos anos de 1946/47 e o espaço entre 1956/1964, 

tendo grande alcance do PCB (Partido Comunista Brasileiro, fundado em 1922 sob a influência da 

Revolução Russa) que possuía grande força nos sindicatos mais combativos destes períodos, 

porém estas tentativas foram fracassadas devido à atuação feroz do regime varguista. Para a 

autora, a segunda metade da década de 40 muda um pouco o cenário repressivo praticado pelo 

Estado, que embora a Constituição de 1946 tenha legitimado os dispositivos presentes na CLT, 

referente à autonomia sindical, veremos que durante este período o país passou por uma ordem 

política mais aberta o que possibilitou significativas conquistas para os trabalhadores e o aumento 

reivindicativo da classe operária.  

Com o golpe de Estado em 1964, há um declínio do intenso crescimento das forças 

sociais na participação política no Brasil, podendo ser caracterizada como uma verdadeira derrota 

para o movimento operário, como por exemplo, comenta Antunes (2011), o caso das Ligas 

Camponesas entre outras forças sociais oriundas do trabalho. Assim veremos que “A repressão ao 

movimento operário organizado, aos sindicatos, aos movimentos sociais rurais e às esquerdas 



abria caminho para inserção ainda maior do Brasil no processo de internacionalização do capital.” 

(ANTUNES, 2011, p.84).  

O Estado militar, deste modo, se desenvolverá, segundo Antunes (2011), numa variante 

de Estado autocrático-burguês, extremamente repressivo ao movimento operário, que na ação 

econômica possuía um projeto capitalista de acumulação industrial bifronte: numa ponta foi 

estruturada a produção de bens de consumo durável, como, automóveis, eletrodomésticos etc., 

para um mercado interno restrito e seletivo composto pela classe dominante e parcelas da classe 

média; na outra ponta desenvolveu-se um polo voltado para a exportação, não só apenas de 

produtos primários, mas também de produtos industrializados. 

Nesta perspectiva, constata Ferreira (1995) e outros autores, que o período militar foi 

caracterizado por uma violenta repressão ao movimento proletário, assassinato dos seus 

principais lideres, principalmente após a declaração do governo no ano de 1968 do AI-5 (Ato 

Institucional Número Cinco), que marcava uma ação do governo ainda mais repressiva, em 

resposta às greves que ocorreram, em Contagem (Minas Gerais) e Osasco (São Paulo) realizadas 

pelo movimento sindical naquele período. 

No entanto, o ressurgimento do movimento sindical se dá com as greves de 1968, 

porém os trabalhadores não conseguem superar os grilhões do Estado, o que, somente com o 

ciclo de greves deflagradas na segunda metade da década de 1970 levará a eclosão de um 

movimento sindical de grande envergadura.  

Tratava-se, então, do ressurgimento do movimento operário e sindical do 
Brasil, estruturado em bases relativamente distintas daquelas vigentes no 
período pré-1964. Se na fase anterior havia a prevalência dos trabalhadores 
das empresas estatais, nos ano 1970-1980 o principal núcleo das lutas 
operárias estava mais próximo do operariado metalúrgico, com destaque para 
o cinturão industrial do ABC paulista, um dos mais expressivos do mundo – 
uma espécie de Detroit brasileira -, onde originou-se a liderança de Luiz Inácio 
Lula da Silva. (ANTUNES, 2011, p.85) 
 

Assim, constataremos como são majestosos os ciclos de greves que se desencadeiam 

no final da década de 1970. E como destaca Antunes (2011) estas greves criarão as condições 

para que se chegasse a uma fase espetacular das lutas sociais no Brasil no decorrer dos anos de 

1980. Coloca ainda o autor, que, por exemplo, podemos colocar a generalização de greves 

desencadeada pelos mais diversos segmentos de trabalhadores, iniciando com os metalúrgicos e 

abarcando outras categorias como: químicos, construtores civis, funcionários públicos etc., e 

inclusive greves gerais por categoria (como a dos bancários em 1995). Logo o “(novo) 



sindicalismo foi menos político em sua conformação e definição e mais fortemente autônomo em 

suas ações.” (ANTUNES, 2011, p.83).  

A partir dos anos 1980, constataremos segundo Thomaz Júnior (2002a), que devido a 

grande participação de movimentos sociais na cena política brasileira, criaram-se um ar de 

aspirações socialistas, durante a participação da população e entidades civis organizadas na 

construção da nova Constituição de 1988, nas eleições diretas de 1989, entre outros eventos com 

participação da população. Contudo, coloca este mesmo autor que 

[...] foi mantido pela Constituição de 1988 o elemento cimentador da estrutura 
oficial corporativista do sindicalismo assistencialista, que seja, o imposto 
sindical, bem como o assistencial. Enquanto que para o primeiro o desconto é 
compulsório e fixado à base de um dia de trabalho, recolhido de uma só vez no 
mês de março de cada ano (artigo 580 da CLT e também prescrito no artigo 8º, 
inciso IV da Constituição), o segundo se dá à base de um percentual fixado em 
assembleia no mês da data-base, ou da assinatura de acordo ou convenção 
coletiva de trabalho, sendo ambos divididos apenas pelos empregados e não 
repassados pelos sindicatos à demais entidades de grau superior, admitindo-
se, no entanto, a recuso do desconto por parte do contribuinte. (THOMAZ 
JÚNIOR, 2002a, p.238) 

A continuação mantida pela Constituição de 88 da estrutura vertical, ou do verticalismo 

do modelo jurídico, salientado por Thomaz Jr. (2002) pauta-se na tríade sindicato, federação, 

confederação que representa os limites da dita “liberdade sindical”. Acrescenta o autor, que essa 

dita liberdade está restrita a “unicidade sindical (artigo 8º, inciso II) e à estrutura vertical 

Confederativa (oficial) que, por sua vez, dão conformação e sentido ao monopólio da 

representação e da “autonomia” dos sindicatos.” (THOMAZ JÚNIOR, 2002a, p.237). 

Assim, 

Nessas condições, o Estado cria o sindicato, estrutura por categorias de 
trabalhadores (definidas pelo e no processo de produção, tendo por base, 
portanto, a divisão técnica do trabalho como definidora do enquadramento 
sindical), que, nos limites da ordenação territorial do Estado, tem que ser único, 
tanto em relação à base territorial, quanto em relação à categoria (unicidade 
sindical). (THOMAZ JÚNIOR, 2002a, p.240) 

Foi nesse mesmo ciclo de greves, que desencadeia o surgimento do novo sindicalismo, 

e a reaproximação entre os sindicatos e os trabalhadores. Onde surge as Centrais Sindicais, como 

a Central Única dos Trabalhadores (CUT), fundada em 1983 e tendo suas aspirações, e sua 

origem, em um sindicalismo classista, autônomo e independente do Estado oriunda da Conclat 

(Congresso Nacional da Classe Trabalhadora). Em 1986 surge também da Conclat , a Central 



Sindical Geral dos Trabalhadores (CGT) que tem como objetivos a defesa da estrutura oficial 

vertical dos sindicatos, as contribuições sindicais e o repúdio expresso às bandeiras empunhadas  

pela CUT. Em 1991 surge também a Força Sindical (FS) sendo esta, com o propósito explícito de 

frear a expansão da CUT no sindicalismo brasileiro, suprindo uma lacuna importante do 

sindicalismo pelego, atrelado ideologicamente ao capital. Contudo, apresenta Thomaz Jr (2002) 

que as bandeiras defendidas pela CUT, de um sindicalismo independente do Estado, autônomo, 

que luta pelo fim do imposto sindical, que luta pela verdadeira representatividade sindical vinda da 

classe trabalhadora, entre outas, foram se perdendo no decorrer dos anos 90, e hoje esta central 

sindical está cada vez mais próxima das centrais sindicais que nasceram repudiando as suas 

bandeiras, defendidas e elaboradas no início do novo sindicalismo no Brasil. Desta forma as 

aspirações de um sindicalismo fora do oficial foram com o tempo se perdendo. 

Os efeitos da complexa simbiose, “entre o neoliberalismo e reestruturação produtiva 

trouxe consequências muito profundas para o universo da classe trabalhadora, o movimento 

sindical e a esquerda brasileira.” (ANTUNES, 2011, p.86). E com isso, as próprias centrais 

sindicais sofreram com estes efeitos.    

O sindicalismo brasileiro, portanto, coloca Lara (2010) vem trilhando pelo caminho da 

institucionalização, com valores estabelecidos pela sociabilidade do capital, desde o período 

varguista, predominando o sindicalismo corporativista. 

Para Cardoso (2003) a estrutura sindical e toda efervescência do movimento durante a 

década de 1980, a liberação parcial da Constituição de 88, tornaram-se um dos principais 

elementos de seu enfraquecimento na década de 1990, sobretudo no aspecto financeiro. Os 

motivos são muitos, como a própria manutenção da estrutura sindical elaborada para dar as bases 

de sustentação da acumulação capitalista no período taylorista/fordista, que mesmo com o 

surgimento do novo sindicalismo não o rompimento deste atrelamento ao Estado. Outro motivo 

seria a onda neoliberal que atinge o país durante a década de 1990, trazendo consigo a 

desregulamentação produtiva, flexibilização do mercado e da força de trabalho, entre outras 

características. Neste sentido,  

As lutas da classe trabalhadora assalariada ao longo do século 20 tiveram 
como principal instância representativa os sindicatos, mas com a 
mundialização do capital, a reestruturação produtiva e as ofensivas neoliberais, 



às práticas políticas de defesa dos direitos dos trabalhadores sofreram 
impactos negativos e o sindicalismo sofreu retrocessos. (LARA, 2010, p.85) 

Portanto durante a década de 1990 o sindicalismo brasileiro encontra-se em um cenário 

inóspito, com o avanço do trabalho precário e a ofensiva ideológica do neoliberalismo. Ou seja, 

nos anos 90, presenciamos a lógica da desregulamentação, da internacionalização, do livre 

mercado que foram praticadas com excelência, iniciando-se no curto governo Collor e tendo seu 

principal maestro, o governo FHC (Fernando Henrique Cardoso). Neste período os sindicatos 

combativos mudaram sua atuação, de reivindicações/conquistas trabalhistas e sociais durante os 

anos 1980, para um sindicalismo defensivo que lutava para manter suas conquistas de anos 

anteriores.  

Assim, vale esclarecer que a ideologia neoliberal, como afirma Boito Júnior. (1999), é 

uma apologia abstrata do mercado que se aplica, de modo geral, sempre e quando tal atuação 

interessar ao capital financeiro, ao imperialismo e à grande burguesia monopolista.  

Na perspectiva neoliberal é necessária uma maior facilidade de contratação e que tenha 

baixos custos ao empregador, assim o contrato de trabalho é 

[...] flexibilizado – proliferaram o contrato por tempo determinado, em tempo 
parcial e a subcontratação, além de formas disfarçadas de trabalho precário, 
como os contratos de aprendizagem e de formação. Porém, as instituições do 
estado de bem estar europeu ocidental continuam, no geral, assegurando uma 
cobertura social ampla. (BOITO JUNIOR, 1999, p. 37) 

Logo, nesses últimos 40 anos o Brasil, descreve Lara (2010), vem sendo sinônimos de 

privatizações, precarização das relações de trabalho, informalidade, destruição dos direitos 

sociais, recuo da responsabilidade estatal, refilantropização das políticas sociais, dentro dos 

receituários colocados pelo neoliberalismo acentuado às contradições universais da acumulação 

capitalista. Já os canais de representação dos operários, aqui os sindicatos, sofrem com a 

fragmentação imposta pela estrutura sindical oficial (categorias), o que para Lara (2010), apenas 

reforça as identidades corporativas em prejuízo da consciência de classe coletiva.  

O sindicalismo, portanto, se encontra em séria crise, tornando-se incapaz de representar 

a classe trabalhadora, devido às próprias contradições inerentes à estrutura sindical, catalisadas 

pela ideologia presente no sindicalismo, mesmo os mais combativos, de concertação social, 



acentuadas com o atual momento de acumulação de capital em que se estabelece o sistema de 

capitalista de produção nos dias atuais. Desta forma 

O momento é de retomada, ou melhor, é de uma ação com princípios e 
potenciais críticos-libertadores. O saber aliado à ação radical torna-se o 
caminho para a edificação de uma nova forma histórica, pautada na 
emancipação do homem, bem distantes das edificações atuais apresentadas 
por milhões de vidas atormentadas pela submissão do trabalho ao capital e, 
por conseguinte, de todos os seus desdobramentos econômicos, políticos e 
sociais. (LARA, 2010, p.103) 

Neste sentido, acreditamos que a imprensa sindical, enquanto um dos elementos 

presentes no sindicato poderia ser dotado de uma característica peculiar e fundamental, para 

articulação e organização dos próprios trabalhadores, frente aos interesses do grande capital e da 

classe dominante, que como demonstrado até então, esta vem ofuscando o poder de luta e 

resistência dos trabalhadores.   

Este trabalho busca, portanto, compreender as mutações e as dicotomias presentes no 

sindicalismo brasileiro e suas influências na comunicação sindical. Compreende-se assim a 

importância da trajetória histórica do sindicalismo brasileiro e suas particularidades locais em 

Ourinhos-SP como eixos estruturantes da territorialização sindical, concomitante à territorialidade 

definida pelo regramento. 

Além disso, visa demonstrar a importância da imprensa sindical para o movimento 

sindical no enfrentamento da luta de classes. Tal imprensa contribui nas redefinições do território, 

sendo um canal de comunicação das ações sindicais com os trabalhadores da base que por elas 

são representados ou os trabalhadores de forma em geral, passando a esses sujeitos os projetos 

políticos-ideológicos elaborado e exposto por cada sindicato. 

 

 

Metodologia 

O presente trabalho pretende estudar a importância do movimento sindical, mais 

especificamente da imprensa sindical. Ou seja, buscamos analisar as concretudes e 

particularidades desse elemento da territorialização sindical encontrado atualmente no município 

de Ourinhos/SP. Deste modo, visando compreender possíveis dualidades, impasses, conflitos, 

mutações, interesses, ideologias envolvidas nesse universo sindical. Portanto, mostrando como é 



importante na ciência geográfica atentarmos para um estudo do movimento sindical, para um 

estudo do mundo do trabalho.  

 

 

A imprensa sindical como elemento da territorialização sindical 

A partir do estudo aprofundado do movimento operário no Brasil e da trajetória do 

sindicalismo, acreditamos que é possível se compreender as mutações que as entidades de 

representação da classe trabalhadora sofreram no decorrer de seu processo histórico, e as 

transformações infligidas pelo próprio sistema societal metabólico do capital. 

 Para tanto, buscar-se-á neste trabalho analisar a comunicação sindical, mais 

precisamente a imprensa sindical verificando a importância deste elemento utilizado pelo 

sindicato, mas, além disso, apresentando brevemente a territorialização deste no município de 

Ourinhos-SP. Nesta perspectiva, vale salientar que, assumimos então a imprensa sindical como 

elemento importantíssimo dentro do movimento sindical, e que, sobretudo, é um elemento 

veiculador do programa político-ideológico dos sindicatos. 

Neste sentido, o motivo de se utilizar a comunicação sindical como mecanismo de 

compreensão sobre os posicionamentos políticos-ideológicos, é que esta também revela a 

configuração da luta de classe no campo simbólico, ou seja, no campo das representações 

simbólicas que se diferenciam de acordo com suas concepções distintas de comunicação e que 

se orientam em diferentes linhas políticas. Assim veremos uma 

[...] grande imprensa portadora do discurso dominante estrutura-se como uma 
empresa de mercado, com forte hierarquização e autoritarismo, assumindo 
como perspectiva a satisfação do cliente, subsumindo o papel formador de 
opiniões da imprensa, de outro lado a comunicação sindical portadora do 
discurso dos dirigentes sindicais, em que na identificação com o projeto 
operário, organiza-se, ou pretende se organizar, para exercer a contra-voz, 
utilizando a comunicação sindical como instrumento de consecução da 
contrahegemonia. (CARVALHAL, 2000, p.113) 

Deste modo a comunicação sindical é um instrumento estratégico na luta para 

conscientizar e convencer os trabalhadores sobre os projetos políticos dos sindicatos, porém 

coloca Carvalhal (2000), que o sindicato não está imune ao movimento da própria sociedade, dos 

mecanismos da grande imprensa que tenta influenciar na conduta humana e o de criar ou manter 



uma sociedade voltada às determinações do capital. Assim, estamos diante de uma difícil tarefa, 

porém necessária para a análise crítica desses elementos sindicais num estudo geográfico. Afinal,  

Como geografia é fundamental estabelecermos os liames dos sujeitos 
sindicatos na luta de classes, ou seja, como agem na resistência ou apoio às 
formas materiais e ideológicas do desenvolvimento capitalista, contrariando ou 
não sua territorialização, pois os sindicatos ao se negarem como contradição 
do capital agem como sujeitos do aperfeiçoamento do capital, em suas 
variadas escalas. (CARVALHAL, 2009, p.160) 

Destarte, acreditamos que sendo a comunicação mais do que um mero instrumento para 

se comunicar como mesmo apresenta Ferreira (1995), são, contudo, instrumentos de veiculação 

da produção e podem influenciar na conduta humana, estimulando, organizando, desorganizando, 

ativando ou não os indivíduos sociais. E segundo a autora, a história oficial junto com a grande 

mídia de mercado tentam (re)escrever uma história sem atritos entre as classes sociais, uma 

história onde as lutas dos proletariados são relativizadas, suavizadas, e assim a imprensa sindical 

é um dos poucos depositários onde os próprios trabalhadores podem relatar e contar a partir das 

suas próprias experiências e perspectivas a história de suas lutas travadas contra as classes 

dominantes, lutas onde se perderam vários heróis anônimos, mas também de vitórias, e de muitas 

derrotas que a grande mídia não busca relatar. Desta forma, cabe à imprensa operária a 

importante tarefa de contar e resgatar, mas também de difundir a memória das lutas da classe 

trabalhadora no decorrer da história. Ou seja, cabe a essas imprensas sindicais narrarem o que a 

imprensa operária narrou 

 [...] ao longo de sua existência, a história das derrotas populares, das 
rebeliões vencidas e dos heróis anônimos sacrificados em nome da 
coletividade. Nos seus registros e nos documentos dos partidos operários – 
jamais divulgados pelos media e inexistente na história oficial – é possível a 
recuperação destas memórias perdidas, propositalmente apagadas, mas 
autenticas e ricas em ensinamentos, em lições a serem aprendidas. A história 
recente do Brasil está repleta desses acontecimentos; apagá-los, como faz a 
história oficial, significa desarmar as classes subalternas de suas realizações 
históricas, de sua memória, de sua cotidiana resistência. Seria de grande 
utilidade a recuperação desta produção documental, com a finalidade de 
utilizá-la na reconstrução da história das classes subalternas. (FERREIRA, 
1995, p. 14) 

 

Desta forma a comunicação sindical, como nos revela Geraldo (1995), é um fenômeno 

da atividade humana e está vinculado aos processos culturais, políticos e sociais. Para o autor a 

compreensão da comunicação sindical se passa pela compreensão da contradição dentro do jogo 



de poder, os antagonismos presentes no dia-a-dia das ações sindicais, a forma de organização do 

movimento sindical e suas vinculações com o Estado. 

Sendo assim, apresenta-se a importância do estudo e reflexão do trabalho na Geografia. 

O trabalho é de acordo com Marx (1984), simplificadamente, uma ação que se dá entre o homem 

e a natureza, esta relação modifica tanto o homem como a própria natureza e os frutos dessa 

interação são pré-concebidos pelo próprio homem, mostrando toda a dialética existente dentro 

desta relação ontológica. Compreendendo o trabalho como categoria ontológica do ser social, 

coloca Thomaz Júnior (2002b), que o paradigma fundamental dos estudos do trabalho na 

geografia, deve se manter, 

[...] as atenções voltadas, então, para a dialética do processo social, o trabalho 
sob o enfoque geográfico, é compreendido por nós, pois, como expressão de 
uma relação metabólica entre o ser social e a natureza, sendo que nesse seu ir 
sendo ou em seu vir a ser está inscrita a intenção ontologicamente ligada ao 
processo de humanização do homem. A dupla linha de ação entre a ideação, a 
previsibilidade (a finalidade), enfim a teleologia (inexistente na natureza), e a 
materialidade fundante (causalidade), formam uma conexão interativa que 
solda a práxis ontológica do trabalho diante do agir societal. (THOMAZ 
JÚNIOR, 2002b, p.4) 

 

Contudo, esta relação do trabalho entre o homem e a natureza no sistema capitalista de 

produção, assume seu caráter historicamente determinado de produtor de valor de troca. O 

trabalhador não se reconhece mais como agente principal desta relação, esta relação é 

estranhada, é desapropriado do resultado de seu trabalho. 

[...] o trabalho enquanto ato teleológico redefine constante e contraditoriamente 
o processo social e o espaço geográfico. Entendemos que a Geografia do 
trabalho deve chamar para si a tarefa de apreender o mundo do trabalho 
através do espaço geográfico, entendido, pois, como uma das características 
do fenômeno, e da rede de relações categoriais/teóricas/escalares, ou seja, a 
paisagem, o território e o lugar de existência dos fenômenos, num vai e vem de 
múltiplas determinações. (THOMAZ JÚNIOR, 2002b, p.5) 

 

Entendendo, pois, a importância que o tema trabalho tem num estudo geográfico, vale 

com o estudo sobre as imprensas sindicais em Ourinhos e a relação com os trabalhadores, é 

também relevante discutir a reestruturação produtiva e as políticas neoliberais que intensificaram a 

precarização da condição dos indivíduos que vivem do trabalho, atingindo a base sindical, com o 

desemprego e informalização, notadamente nas últimas três décadas. Deste modo os sindicatos 



seriam, mesmo que dentro dos seus próprios limites legais, uma forma de organização dos 

trabalhadores para lutarem por demandas de seus interesses. 

Portanto, diante desse estudo, visa-se entender a importância e a dinâmica 

organizacional dos trabalhadores para a classe trabalhadora nos dias atuais, diante disso as 

imprensas sindicais servem como um mecanismo de constatação do meio interlocutor 

comunicacional e informativo dos e para os próprios trabalhadores, constituindo-se como um 

possível mecanismo de luta e resistência frente aos interesses do capital, daí a relevância deste 

estudo sob um viés geográfico. 

Afinal sendo a imprensa sindical é um importante instrumento metodológico para 

vislumbrarmos os diferentes posicionamentos políticos dos sindicatos, aspecto importante para 

entender a territorialização dos sindicatos e dos trabalhadores, pois tais posicionamentos deixam 

marcas no território ao assumirem posturas de confrontação/resistência/conformação à dinâmica 

territorial do capital. 

Para tanto se faz necessário definirmos o que neste estudo trataremos por território, que 

segundo Moraes (2005), é decorrente de um processo histórico da relação entre sociedade e 

espaço, sendo uma entidade de movente transformação, que se deve a um grupo social que o 

ocupará e o explorará, isto é, dotará este território de um uso social, daí a dita territorialização. 

Assim, a formação territorial articula uma dialética entre a construção material 
e a construção simbólica do espaço, que unifica num mesmo movimento 
processos econômicos, políticos e culturais. O território material é referencia 
para formas de consciência e representação, cujos discursos retroagem no 
processo de produção material do espaço, com o imaginário territorial 
comandando a apropriação e exploração dos lugares. (MORAES, 2005, p.59). 

 

Além disso, 

O território é produto e condição da territorialização. Os territórios são 
produzidos espaço-temporalmente pelo exercício do poder por determinado 
grupo ou classe social, ou seja, pelas territorialidades cotidianas. As 
territorialidades são, simultaneamente, resultado, condicionantes e 
caracterizadoras da territorialização e do território. (SAQUET, 2007, p.127) 

 

Desta forma, o que se constata é que a territorialização vem carregada, como diria 

alguns autores, de relações sociais e relações de poder, de modo que este conjunto de relações 

dota este território de um conjunto de dinâmicas, movimentos, jogos de forças, interesses, 

discursos e ideologias, o que neste presente estudo, partilharemos como uma ideia básica para o 



que se entende por territorialização da imprensa sindical. Afinal, tanto o território como a 

territorialização “[...] são o elo entre o ator e o objeto, resultam nas marcas objetivadas pela busca 

do domínio sobre o espaço.” (HEIDRICH, 2009, p.275). 

Pensando nisto, partilhamos da ideia de que a territorialidade 

[...]representa os vínculos que determinado indivíduo e/ou grupo social 
possuem com um ou mais territórios materiais (físicos) ou imateriais (virtuais), 
como algo subjetivo, ligado à percepção. A identidade individual ou coletiva é 
decorrente do reconhecimento e da valorização das territorialidades, haja vista 
que estas são fundamentais para a construção de identidades. (CANDIOTTO; 
SANTOS, 2009, p.321)  

 

Logo, enquanto entidade de representação coletiva dos trabalhadores assalariados, os 

sindicatos possuem uma territorialização dependente do desenvolvimento capitalista, de forma 

que sua existência é precedida pelo processo de assalariamento, ou seja, a transformação das 

relações de trabalho em trabalho assalariado. Portanto a desigualdade espacial do assalariamento 

é a condição primária para a territorialização diferenciada dos sindicatos. 

Obviamente que essa condição primária é insuficiente para entender como os sindicatos 

reagem de formas diferenciadas aos processos precarizantes do capital, para isso a própria 

trajetória local de constituição dos sindicatos nos fornece elementos para sua compreensão. 

Compreender a dinâmica da luta de classes manifesta na imprensa sindical é, portanto, 

o desafio a ser enfrentado, constituindo-se como um instrumento metodológico que permita-nos 

apreender seus usos e com isso tecer considerações sobre a territorialização sindical, as 

particularidades que assumem em Ourinhos, suas relações com a dinâmica sindical nacional, as 

lutas e omissões diante do quadro geral e particular de precarização do emprego no município. 

Além de constatar as relações de identidade e preservação da memória deste trabalhador. 

 

 

Resultados  

Diante do que propomos a discutir enquanto a importância da imprensa sindical como 

um dos elementos fundamentais do sindicato, partindo-se da fundamental contribuição de uma 

análise a cerca da trajetória do sindicalismo brasileiro, até porque, nos ajudou a fundamentar 

nossa posterior descrição quanto à comunicação sindical, destacaremos a seguir na Tabela 1, 

algumas considerações, sobre a territorialização dos sindicatos encontrada atualmente no 

município de Ourinhos-SP. 



Tabela 1: Sindicatos presentes no município de Ourinhos/SP/Brasil 

Sindicatos

Internet (e-mail) Internet (site)

Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação
X

Sindicatos dos Professores e Ensino Oficial do Estado de São Paulo
X X

Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento Saúde Comarca 

Ourinhos X

Sindicato dos Frentistas de Bauru e Região (sub-sede Ourinhos)
X X

Sindicato dos trabalhadores Industriais Metalúrgicos, Mecânicos e 

Materiais Elétricos de Ourinhos X

Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Energia Hidroelétrica de 

Ipaussu X
 

  

Sindicato dos Bancários X X

Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Ourinhos
X

Sindicato dos Trabalhadores Industriais de Alimentação de Marília
X

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ourinhos X

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias Zona 

Sorocabana X X

Sindicato dos Trabalhadores de Indústria de Construção Mobiliário 

de Ourinhos X

Meio de Comunicação

X

X

X

X

X

X

Jornais, folhetins

X

X

X

X

X

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Diante desta tabela constata-se a presença de 12 sindicatos sediados em Ourinhos. Vale 

destacar que até o presente momento, já foi possível realizar alguns levantamentos e coletas de 

dados nos sindicatos, além de entrevistas com lideranças, de forma a nos possibilitar verificar se 

estes possuem ou não a imprensa sindical, e aos poucos permitindo a compreensão da 

concretude dessas imprensas e sua relação direta para com os trabalhadores.  

Desta maneira, os sindicatos até então analisados foram: o Sindicato dos Funcionários 

Servidores da Educação (AFUSE); Sindicatos dos Professores e Ensino do Estado de São Paulo 

(APEOESP); Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento Saúde Comarca de Ourinhos; e 

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana. Destes foi 

constatado que todos apresentam a imprensa como forma de comunicação sindical entre os 

dirigentes e suas bases. Estas imprensas presentes nos sindicatos já analisados foram, segundo 

seus dirigentes, descritas como elemento fundamental de contato entre os dirigentes e os 

trabalhadores da base, porém é necessária uma análise mais ampla e aprofundada sobre até que 



ponto a imprensa mantém uma relação de interação ou não com os trabalhadores. Além do que 

ainda deve ser constatado minuciosamente se esta se diferencia das grandes mídias de mercado, 

se há a tentativa destas imprensas de construir um contra-espaço e de se manter como elemento 

de relações entre os trabalhadores e as lideranças sindicais buscando uma nova sociabilidade 

entre a classe operária na luta contra os avanços do capital. 

Para isso a sequencia da pesquisa, com análise dos conteúdos presentes na imprensa, 

contribuirá para constatarmos o caráter da imprensa para estes sindicatos. 

 
 
Conclusões 

Como se constatou no presente artigo, a imprensa sindical é um instrumento importante 

de existência e organização dos e nos sindicatos. É um indicador da postura político-ideológica 

dos sindicatos, servindo para revelar os parâmetros da ação sindical. E sendo dotada de um 

instrumento estratégico, a comunicação sindical pode ser utilizada para conscientizar e convencer 

os sujeitos que vivem do trabalho do seu papel na luta de classes, podendo se constituir uma 

imprensa voltada aos interesses dos trabalhadores, informando sobre assuntos relacionados à 

sua categoria, mas também fornecendo opiniões sobre vários temas, inclusive extrapolando a 

pauta reivindicativa, como nos anos eleitorais. Além disso, a imprensa sindical pode promover 

intercâmbio entre os trabalhadores e o sindicato, participando ativamente da formação política 

desses sujeitos e do próprio sindicato.  

Desta forma a imprensa sindical voltada aos interesses da classe trabalhadora pode ser 

uma ferramenta estratégica na luta de classes, pois o conflito entre o capital x trabalho se dá entre 

diversas frentes, e a guerra ideológica é também um fator utilizado pela grande mídia como uma 

forma de inibir os atritos sociais e mascarar a luta de classes e a crescente precarização dos 

trabalhadores. Desse modo, resistir a essa indústria cultural de dominação pode ser um caminho 

para avançar, contestar e construir um contra-espaço dotado de práticas de sociabilidades que 

venham da perspectiva da classe trabalhadora. 

Destarte a importância de se aprofundar ainda mais nos estudos sobre essa temática, 

que é muito valiosa num estudo geográfico, através da compreensão de como suas ações se 

desenrolam no contexto da luta de classes, ora colaborando com as pretensões capitalistas, ora 

resistindo com a complexidade de nuances que assumem nos processos contraditórios das lutas. 



Evidenciar também, se faz necessário, os limites impostos pela legislação sindical e trabalhista às 

organizações coletivas dos trabalhadores, seja pelos limites legais propriamente ditos, ou seja, 

pela tradição forjada na constituição legalista dos sindicalistas que não ousam romper com tais 

limites, o que expressa sua territorialidade pelas definições estatais e não pelo próprio movimento 

dos trabalhadores em sua luta contra o capital. 
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