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RESUMO 

O texto procura, por meio da análise do enquadramento narrativo da greve dos 

jornalistas de 1979 nos artigos publicados pelos jornais O Estado de S. Paulo e Jornal da 

Tarde, identificar os marcadores discursivos que marcam a construção da idéia da 

profissão de jornalista, seu papel social e suas particularidades. A partir dos estudos de 

Zelizer sobre a comunidade interpretativa como enquadramento profissional alternativo 

e de Tuchmann, Bird e Dardenne sobre as características e implicações narrativas do 

texto jornalístico, busca-se compreender o sentido atribuído, à época, a um 

acontecimento tomado como crucial para a redefinição da autoridade e identidade 

profissional dos jornalistas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: jornalismo; greve; luta sindical; identidade profissional; 

comunidade interpretativa. 

 

 

Introdução 

 

[...] todas as demais afirmações. contidas na série de matérias aludida no 

início, ou não se referem a fatos, ou se referem a fatos inexistentes, ou 

deturpam fatos, e, todas elas, apenas exprimem, única e exclusivamente, a 

peculiar maneira de pensar dos proprietários desses dois jornais. (DAVID DE 

MORAES, Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de 

São Paulo em 1979) 

 

A peculiar maneira de pensar do Sr David de Moraes vê em tudo fatos 

deturpados ou inexistentes. É direito seu não desejar ver os fatos e deles tirar 

as lições pertinentes. Não é justo, porém, esconder a realidade à categoria 

profissional. Muito menos é justo pretender fazer que as empresas sejam 

responsabilizadas pela maneira toda especial que tem de ver como se faz uma 

greve ilegal e de como suportar suas conseqüências enquanto presidente do 

Sindicato profissional. (Nota da Redação dos jornais O Estado de S. Paulo e 

Jornal da Tarde) 

 

 Ambos os trechos citados anteriormente foram extraídos de um mesmo texto 

publicado com títulos diferentes nos jornais O Estado de São Paulo (OESP) e Jornal da 

Tarde (JT) em 19 de junho de 1979. O texto, intitulado, no primeiro, ―O outro lado da 

greve‖ e, no segundo, ―A greve dos jornalistas segundo o sindicato‖, trazia uma carta do 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP História do Jornalismo do X Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda em Ciências da Comunicação pela ECA/USP e professora do Curso de Jornalismo da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie.  



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Caxias do Sul, RS – 2 a 6 de setembro de 2010 

 

 2 

então presidente do sindicato dirigida à direção dos dois jornais e ancorada no artigo 29 

da Lei 5.250 de 1967
3
, que pertencem ao mesmo grupo empresarial, seguida da 

respectiva resposta da empresa. 

 O direito de resposta do dirigente sindical dizia respeito a uma série de 

reportagens e artigos publicados pelos dois jornais entre os dias 24 de maio e 04 de 

junho de 1979 sobre a greve dos jornalistas, ocorrida entre os dias 24 e 28 de maio do 

mesmo ano. Na madrugada do dia 23 daquele mês, foi oficialmente decretada a greve 

dos jornalistas do Estado de São Paulo, numa assembléia realizada no teatro da PUC de 

São Paulo, o TUCA, e que contou com a presença de 1.692 profissionais, dos quais 90% 

aprovaram a proposta de greve. Suas principais reivindicações eram um aumento 

salarial de 25% e imunidade para os representantes sindicais das redações. (SILVA, 

2003).  

 Entusiasmados, a maioria deles acreditava na repetição dos resultados da greve 

de 1961, quando o bloqueio das saídas dos caminhões com os jornais e o apoio dos 

trabalhadores nos setores gráficos das empresas foram fatores cruciais para a vitória dos 

jornalistas. O movimento de 1961 era uma referência não só pela solidariedade de 

outros setores envolvidos com a produção dos jornais, mas, sobretudo, pelo que 

significou para a categoria profissional, como demonstrava matéria do próprio jornal do 

Sindicato na primeira edição extraordinária dedicada à greve de 1979: ―Essa noite de 

sexta-feira
4
 mudou a história do jornalismo. Liquidou a velha imagem de uma profissão 

romântica, boêmia, arrivista. Nivelou a categoria à condição de trabalhador assalariado 

e muito mal pago‖. (UNIDADE, nº 43, 1979) 

Contudo, após o decreto da greve, grande parte das assessorias de imprensa 

funcionou normalmente; a Rede Globo e a TV Bandeirantes transmitiram jornais locais 

do Rio de Janeiro enquanto as emissoras Cultura, Tupi, Record e Gazeta ficaram 

totalmente paralisadas; e os jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo, maiores 

diários impressos paulistas, continuaram a ser produzidos, exigindo maior concentração 

de esforços por parte dos grevistas. (CASADO E MUSA, 2005). 

                                                 
3
 A lei 5.250, de 09 de fevereiro de 1967, ou Lei de Imprensa, regulava a liberdade de manifestação do 

pensamento e de informação e seu artigo 29 dizia respeito ao direito de resposta em casos de ofensa, 

acusação e/ou publicação de fatos inverídicos ou errôneos por parte dos meios de comunicação. A lei 

vigorou até maio de 2009, quando foi votada sua inconstitucionalidade por parte do Supremo Tribunal 

Federal, num contexto em que o movimento de desregulamentação da profissão alcançaria sua maior 

vitória poucos dias depois, quando, em 17 de junho de 2009, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu 

pela extinção da obrigatoriedade do diploma de jornalista para o exercício da profissão  
4
 Referência à sexta-feira, 1º de dezembro de 1961, quando foi deflagrada a greve anterior. 
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 Os jornais não só não pararam de circular como deram cobertura ao movimento, 

com chamadas em suas primeiras páginas, fato destacado pelo carioca Jornal do Brasil, 

numa curiosa espécie de meta-notícia publicada em 25 de maio daquele ano: ―Todos os 

jornais deram a notícia da greve nas primeiras páginas de suas  edições de ontem. O 

Jornal da Tarde e O Estado de S. Paulo estamparam fotos dos pivetes (sic) em frente à 

sua sede‖ (JORNAL DO BRASIL, 25 de maio de 1979) 

 A despeito da unanimidade quanto à paralisação na Assembléia, durante os 

cinco dias em que durou, o movimento grevista deparou com situação completamente 

adversa: pressionados por chefias ou simplesmente porque não queriam aderir ao 

movimento alguns jornalistas abandonaram a greve, inclusive alguns que votaram a 

favor. Outros faziam o piquete em frente a grandes empresas de comunicação e depois 

ligavam para o jornal contando tudo o que aconteceu. (CASADO E MUSA, 2005)  

 Em meio a várias intempéries e à pressão dos patrões, no dia 28 de maio do 

mesmo ano a greve foi declarada ilegal pelo Tribunal Regional Federal (TRF), pondo 

fim ao movimento grevista. Os patrões perceberam então, que era possível fazer jornais 

sem jornalistas, até porque a tecnologia disponível na época já permitia o envio de 

arquivos à distância e as redes de televisão recebiam material via satélite. Era 

praticamente impossível parar a circulação como na greve de 1961.  

 A considerar com Silva (2003) que a greve pode ser tomada como um processo 

de renegociação de lugares e um momento dramático de luta em torno da redefinição da 

autoridade e da identidade profissional dos jornalistas, este texto pretende analisar seu 

enquadramento narrativo em seis artigos publicados pelos dois jornais do grupo Estado, 

entre os dias 24 de maio e 04 de junho de 1979. São eles: ―Uma greve ilegal e, 

sobretudo, lamentável‖ (JT, 24/05/1979); ―Anatomia de uma greve‖ (JT, 30/05/1979); 

―A greve do Sindicato dos Jornalistas (II)‖ (OESP, 31/05/1979); ―A greve do Sindicato 

dos Jornalistas (III)‖ (OESP, 01/06/1979), ―Na igreja, primeiras dúvidas‖ (OESP, 

03/06/1979); ―O outro lado da greve‖ (JT, 04/06/1979). Note-se que os artigos foram 

publicados sempre nos dois jornais do Grupo, sendo que algumas vezes com títulos 

diferentes, mas sempre com texto idêntico. 

Procura-se identificar os marcadores discursivos que marcaram, na narrativa 

sobre a greve, a construção da idéia da profissão de jornalista; mais especificamente 

aqueles marcadores que dizem respeito à visão da greve, à ação dos protagonistas; a 

visão da profissão e do papel social do jornalista, terminando por inferir daí o uma 
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compreensão do modo como os veículos parecem entender a relação entre jornalismo e 

sociedade. 

 Tem-se em conta, aqui, que, por meio da narrativa jornalística, se cria um 

passado partilhado que estabelece, por sua vez, padrões de ação que giram em torno de 

acontecimentos-chave, usados para avaliar e orientar a ação contemporânea, conforme 

Zelizer (2000). A greve de 1979 pode ser considerada um destes acontecimentos pelos 

quais a comunidade profissional determina seu próprio sentido ao evidenciar as 

projeções e fronteiras de sua atividade, que ganha significado na narrativa ao colocar em 

cena o problema da relação entre a realidade e as estórias sobre a realidade.  

 

Narrativa e modo local de interpretação: a greve em O Estado de S. Paulo  

 

Ao propor uma análise alternativa da prática jornalística ancorada na idéia de 

comunidade interpretativa, Barbie Zelizer (2000) destaca o papel central da narrativa, o 

ato de contar estórias, na construção de um discurso partilhado e de interpretações 

coletivas não apenas de acontecimentos públicos relevantes, mas de sua própria 

atividade profissional. 

Para a autora, as atividades narrativas foram sistematicamente desconsideradas 

nos estudos sobre a profissão, destacando que além de dizer sobre a construção dos 

acontecimentos, a análise da narrativa permite explicar como os jornalistas constroem 

um significado sobre si mesmos: 

 

Uma abordagem alternativa [da profissão] pode levar à compreensão de 

questões relevantes para a centralidade da estrutura narrativa – de que modo 

os jornalistas atribuíram a si próprios o poder de interpretação, o que levou a 

que certos tipos privilegiados de narração tivessem sido adoptados pelas 

organizações noticiosas, e de que forma a estrutura narrativa ajudou os 

jornalistas a neutralizar outras descrições menos fortes ou menos coerentes 

do mesmo acontecimento. (ZELIZER, 2000, p.36) 

 

 

Tem-se em vista, assim, que a narrativa estabelece padrões e convenções que 

dizem respeito não só a comportamentos e atitudes dos profissionais, mas também à 

forma como podem reconhecer, criar, experienciar e falar sobre textos. O discurso 

compartilhado que produzem é um indicador crucial do modo como vêem a si próprios 

como jornalistas e à sua profissão.  

Os jornalistas, segundo esta perspectiva, unem—se criando estórias sobre o 

seu passado que regularmente e informalmente fazem circular entre si – 
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estórias que possuem certas construções de realidade, certos tipos de 

narrativas e certas definições daquilo que é considerada uma prática 

adequada (...) criam uma comunidade por intermédio do discurso (ZELIZER, 

2000, p.39) 

 

Discursivamente cria-se um passado partilhado que estabelece, por sua vez, 

padrões de ação que giram em torno de acontecimentos-chave, usados para avaliar e 

orientar a ação profissional. As narrativas sobre a greve de 1979 podem ser 

consideradas, então, como um modo de construção de um destes acontecimentos pelos 

quais a comunidade profissional determina seu próprio sentido ao evidenciar as ações e 

comportamentos que legitimam sua atividade e que ganham significado no discurso. 

Ainda segundo a autora, esse discurso partilhado ancora-se em interpretações 

narrativizadas dos acontecimentos, as quais têm, por sua vez, uma dupla dimensão 

temporal, que configura de maneira particular a inserção desses acontecimentos no 

continuum histórico e a que Zelizer (2000) chama de modo local e modo durativo de 

interpretação. 

No modo local de interpretação os jornalistas discutem a relevância de 

determinado acontecimento, no momento em que se desenvolve e a partir de um ponto 

de vista específico e particular, cuja autoridade deriva da sua presença nos 

acontecimentos, de acordo com a ideologia da autenticidade da testemunha ocular. Já no 

modo durativo, os jornalistas avaliam acontecimentos anteriormente ocorridos, 

incorporando-os ao discurso para estabelecerem um tipo de autoridade cultural que lhes 

permite gerar um continuum de trabalho jornalístico em relação ao qual podem se situar. 

(Zelizer, 2000). 

Este artigo privilegia o modo local de interpretação ao considerar que, no 

momento mesmo em que a greve se desenrolava, se definiam aqueles marcadores que, 

posteriormente, iriam orientar a produção discursiva sobre seus sentidos possíveis. 

Considera-se, a despeito desse privilégio – e como a justificá-lo -, que entre as duas 

figurações interpretativas, estabelece-se uma relação interconstitutiva.  

No modo local de interpretação, os jornalistas discutem a importância de 

determinada interpretação a partir de um ponto de vista específico e particular, de modo 

a estabelecer marcadores discursivos de suporte à sua própria ideologia profissional. 

Um destes marcadores, e de maior importância, diz respeito à sua presença nos 

acontecimentos, à autoridade derivada da condição de testemunha ocular autêntica. ―No 

preciso momento em que tem lugar o acontecimento, este é filtrado de acordo com o 
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valor que possui para estabelecer e confirmar padrões de acção‖ (ZELIZER, 2000, p. 

41) 

Nesse trabalho interpretativo, os jornalistas tendem a adotar uma postura 

extremamente estratégica quando se trata de integrar a si mesmos nos acontecimentos e 

de consolidar essa integração: ―[...] associam-se de forma mitigada ao acontecimento – 

dando ênfase ao modo como observaram o que ocorria não tendo, contudo tomado parte 

dele, apontando outros jornalistas que estiveram envolvidos, ou pura e simplesmente 

procurando destacar a sua pertença à comunidade.‖ (ZELIZER, 2000, p. 41) Este 

posicionamento estratégico quanto ao seu papel na comunidade profissional pode ser 

percebido no seguinte trecho do artigo ―Uma greve ilegal e, sobretudo, lamentável‖, 

publicado no dia 24 de maio; um dia após a deflagração da greve. 

É sintomático que contra nós se concentrem os esforços dos que desejam 

silenciar a Imprensa. Melhor do que todos, aqueles que dirigem este 

movimento ilegal na forma e politicamente daninho no conteúdo, sabem que 

se a Imprensa conquistou sua liberdade, que em boa medida é a deles se 

manifestarem, foi graças à luta conscienciosa e jamais vacilante que O 

Estado e o Jornal da Tarde souberam travar contra a prepotência. Não foi 

apenas nossa a luta, mas foi sobretudo nossa. Porque sempre fomos o 

símbolo da independência, os arautos da inconformidade a denunciar nos 

foros da imprensa livre internacional a prepotência do arbítrio – que atingia 

também aqueles que hoje nos querem calar. [...]. [grifos do autor]. 

(JORNAL DA TARDE, 24/05/1979) 
 

Para Zelizer, no momento em que se dão os acontecimentos, os jornalistas 

tendem a interpretá-los unidimensionalmente porque se vêem a si mesmos 

coletivamente como conduzindo a comunidade em determinado sentido. Além do trecho 

citado anteriormente, outro, de artigo publicado após o fim do movimento, em primeiro 

de junho, vem a ressaltar esta atribuição de sentido do movimento continuum mais 

amplo: ―Não se pode desvincular esta análise da evolução da categoria do jornalista 

profissional, evolução social e cultural, mas também legal‖. (O ESTADO DE S. 

PAULO, 01/06/1979) 

Numa perspectiva teórica bastante próxima à de Zelizer, e ao propor o conceito 

de frame
5
, ou enquadramento, como ponto de partida para a compreensão da relação 

entre narrativa jornalística e construção da realidade, Tuchmann (1999) destaca a 

existência nos textos jornalísticos de uma idéia principal, que não só organiza o 

acontecimento como orienta a sua produção de sentido. 

                                                 
5
 A autora baseia-se em Erwin Goffman, para quem  o frame ou enquadramento diz respeito à forma 

como se organiza a vida cotidiana de modo a atribuir-lhe sentido e a orientarem-se e situarem-se as ações 

sociais. 
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Utilizando as convenções da news story como frame, os repórteres 

conseguem mais do que fazer um acontecimento público, eles definem o que 

é e quais os happenings amorfos que fazem parte do acontecimento (Smith, 

1974). Como frames, as estórias oferecem definições da realidade social 

(TUCHMANN, 1999, p. 259). 

 

 Considera-se assim que, além de dizer sobre o sentido do acontecimento, o 

frame permite analisar considerações organizacionais e profissionais que são parte 

essencial do labor jornalístico; como pode se observar no seguinte trecho do artigo ―O 

outro lado da greve‖, publicado pelo Jornal da Tarde: 

Os jornais da ―grande‖ ou da ―pequena‖ imprensa, os boletins impressos pelo 

Sindicato dos Jornalistas profissionais no Estado de São Paulo ou os 

panfletos distribuídos por grupos de jornalistas ou de estudantes mais radicais 

contaram cada um a sua versão do movimento grevista – nenhum, porém, 

investigou o ―outro lado‖ da greve, ou seja, a história daqueles que, 

enfrentando mitos, ameaças, humilhações, agressões de toda ordem, 

dispuseram-se a colocar os jornais na rua, não porque de repente se 

arvorassem em pequenos patrões, mas porque consideravam ser este o 

comportamento mais realista e justo, e porque deveriam prestar constas não 

aos que exigiam deles uma solidariedade discutível, mas às próprias 

consciências. (JORNAL DA TARDE, 04/06/1979) 

 

Para Tuchmann, apesar de bastante considerada na literatura sobre a 

comunicação que trata a questão da socialização profissional dos jornalistas, permanece 

ainda uma carência de estudos que se refiram ao modo como os elementos da narrativa 

identificam os acontecimentos e as suas circunstâncias particulares. Tal aspecto torna-se 

mais evidente quando se tratam de acontecimentos cuja natureza e dinâmica não se 

enquadram facilmente nos parâmetros da objetividade e da facticidade tão dominantes 

no jornalismo moderno; como é caso da greve dos jornalistas. 

Neste sentido, Bird e Dardenne (1999) - ao abordar as qualidades narrativas das 

notícias numa perspectiva que considera o texto como construção cultural - vão lançar  

mão da diferença entre registro e estória, como vozes narrativas distintas, para explicar 

o conflito entre ―dois ideais impossíveis‖ ao texto jornalístico: as exigências da 

realidade, atingíveis por meio de estratégias objetivas, e as exigências da narratividade – 

tem de ser reconhecidos como ―estórias‖-, que possibilitam maior compreensão e 

legibilidade ao acontecimento. 

 

As orientações e criações na narrativa são culturais, não naturais; as notícias, 

como a ―estória‖, dotam os acontecimentos do passado de fronteiras 

artificiais, ―construindo realidades significativas a partir de acontecimentos 

dispersos‖ (Ricoeur, 1981, p.278). Assim, mais do que considerar a 

―exactidão‖ dos factos e a sua correspondência com uma realidade externa, 

podemos considerá-los como contributos da narrativa, como elementos numa 

ordenação humana dos mesmos. (BIRD e DARDENNE, 1999, p. 265).  
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Assim, para os autores, a compreensão do que são as notícias enquanto 

narrativas há de desconsiderar esta dicotomia, exigindo, antes, que se as tome como um 

todo, ―tanto como um elemento de trabalho que é uma ―estória‖ contínua de actividade 

humana, e como ―estórias‖ individuais que contribuem para esta estória contínua.‖ 

(BIRD e DARDENNE, 1999, p. 265) 

O estudo da narrativa possibilita, então, olhar mais criticamente para os valores 

que são codificados nas notícias de modo a revelar como suas formas expressivas 

podem assumir um papel estratégico de controle da produção social do sentido dos 

acontecimentos. Há de se ter em conta também que este papel é objeto de uma disputa, 

muitas vezes dramática e obliterada na (re)afirmação da objetividade e neutralidade 

como parâmetros fundamentais da atividade noticiosa, como nos mostra o seguinte 

trecho: ―[...]A análise fria e desapaixonada dos fatos só permite dizer que ela é 

lamentável, na medida em que a categoria se deixou levar pelas manobras da cúpula 

sindical‖ [...]. (JORNAL DA TARDE, 24/05/1979, grifo nosso) 

Assim, a escrita jornalística é uma ―transação social‖ que articula, por meio de 

seus marcadores discursivos, ―o poder, o domínio, a subordinação e a ideologia como 

questões centrais‖ (BIRD e DARDENNE, 1999, p. 274). Para compreender essa 

articulação nos artigos em análise neste texto, foram definidos os seguintes marcadores: 

a visão da greve; a ação dos protagonistas, especialmente os jornalistas e a empresa (o 

grupo Estado); a visão da profissão e do papel social do jornalista; e a relação entre 

jornalismo e sociedade. Apresentam-se a seguir os principais trechos dos artigos 

considerados na análise e que mostram o enquadramento, feito pelos jornais, destes 

marcadores.  

A visão da greve: 

 A visão que o grupo O Estado defendia da greve foi apresentada no dia posterior 

à decretação da paralisação, portanto em 24 de maio, e foi continuamente reiterada nos 

textos dos dias seguintes. Os jornais começam por estabelecer uma relação entre o 

movimento de então e a greve anterior, realizada pelos jornalistas em 1961; de modo a 

gerar um continuum de trabalho jornalístico, como ressaltado anteriormente. Em todos 

os artigos a ilegalidade e o caráter político da greve foram as ideias centrais a 

organizarem esse enquadramento discursivo. 

Pela segunda vez em dezoito anos, esta Casa enfrenta uma paralisação do 

trabalho decidida pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais – e por ironia, 

em circunstâncias idênticas: os seus funcionários que desejam trabalhar 
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sofrem indistintamente (jornalistas, gráficos e funcionários administrativos) a 

coação ilegal de piquetes. 

[...] 

Se há qualquer movimento que não atenda a qualquer requisito legal, é este 

dos jornalistas, que inclusive procuram impedir funcionários administrativos 

e gráficos de exercerem seu legítimo direito de trabalho. [...] (JT, 24/05/1979) 

 

Note-se que, nesse primeiro artigo publicado sobre o movimento, marca-se o 

caráter ilegal da greve, mas não se apresentam argumentos que ancorassem tal 

interpretação, antes se afirma que tais informações seriam desnecessárias. 

Não interessa analisar os aspectos legais desta greve – seria fastidioso 

enumerar as violações da lei cometidas por aqueles que, no exercício da 

função de esclarecimento da opinião pública, deveriam ser os primeiros a 

respeitá-la. Desejamos, isto sim, colocar nossa posição para que a opinião 

pública e a grande massa dos jornalistas a conheça bem e não se deixe levar 

por aqueles que, tendo feito da carreira trampolim político, nos apontam 

como intransigentes, quando nunca nos recusamos ao diálogo. (JT, 

24/05/1979) 

 

As bases da defendida ilegalidade só seriam apresentadas pelos veículos no 

artigo de 03 de junho:  

As dúvidas sobre a necessidade da greve e sobre a maturidade da categoria 

dos jornalistas de São Paulo surgiram na sua primeira grande assembléia, que 

reuniu cerca de 1.5000 pessoas na velha igreja da Consolação, já que o 

sindicato era pequeno era pequeno para conter tamanha multidão. Para 

encaminhar, discutir e votar o assunto, os jornalistas precisaram de quase 

nove horas, tal a desordem e o descontrole tanto da mesa quanto do plenário. 

Ao final, porém, a democracia estava assegurada: em votação secreta e 

individual, não se obteve a maioria de dois terços necessária pra a decretação 

da greve.  

 

[...] a segunda assembléia que seria realizada no Teatro da Universidade 

Católica - TUCA. Ali, num ambiente tenso e emocional, a greve foi então 

decretada, não mais pelo voto individual e secreto, como obriga a lei, mas por 

aclamação.   

 

[...] 

 

Mas porque, afinal, se fazia a greve? Exigia-se um aumento de salário, da 

ordem de 25%, que talvez fosse justo, se reivindicado na ocasião oportuna, 

ou seja, por ocasião do dissídio anual da categoria, previsto para daqui a sete 

meses. Além dessa reivindicação, outra, política: imunidade para os 

representantes sindicais nas redações. (OESP, 03/06/1979) 

 

Quanto ao caráter político atribuído à greve, ele aparece já no primeiro texto, 

sendo também reiterado ao longo do período aqui considerado.  

Esta greve tem sentido nitidamente político – pois econômica não é, na 

medida em que se recusa a antecipação e se busca impor pela coação moral e 

em alguns casos física contra profissionais. [...] Não apenas por isso ela é 

política: assim se caracteriza, também, porque é uma greve que busca 

silenciar a imprensa num momento crítico para a vida nacional, quando é 
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fundamental que a opinião pública seja informada do que se decide em 

Brasília sobre o futuro do País. (JT, 24/05/1979) 

 

Seus objetivos eram meramente políticos e ideológicos, como prova, de 

início, o fato de os jornalistas terem apresentado uma reivindicação salarial 

totalmente absurda com a preocupação evidente de que ela não fosse 

atendida, condição básica para que fosse atingido o objetivo político 

ideológico: a greve pela greve, a greve como instrumento de conquista do 

controle total da imprensa brasileira, controle esse que até agora vem 

tentando exercer através da atividade das conhecidas patrulhas ideológicas. 

(JT, 30/05/1979) 

 

O enquadramento político da greve foi feito ainda pela sua inserção numa nova 

categoria de doutrina política criada pelos jornais, que a denominaram de ―grevismo‖ e 

a definiam da seguinte maneira:  

[...] uma postura mental fanática e abstrata de fazer da greve, não um 

instrumento sério para resolver um problema sério, mas uma atitude de 

espírito, a daqueles que julgam que a paralisação do trabalho é o alfa e o 

ômega de todo movimento sindical, o início e o fim da afirmação pessoal de 

liderança. (OESP, 31/05/1979) 

 

Interessante destacar ainda o caráter totalitário, de matiz fascista, atribuído pelos 

veículos a essa ―doutrina‖: ―[...] assim como Mussolini se apropriou das idéias do 

anarco-sindicalismo francês, o ―grevismo‖ também acaba por produzir uma mentalidade 

e um comportamento totalitários, para não dizer fascistas‖. (OESP, 31/05/1979)  

 

A ação dos protagonistas 

 O enquadramento da greve como um movimento político e ilegal seria o pano de 

fundo a partir do qual se daria a atribuição de sentido à ação dos protagonistas 

destacados, a saber, a empresa, o Sindicato dos Jornalistas e os recém saídos das escolas 

de Comunicação.  

 Assim, colocando-se como ―símbolos da independência‖ e ―arautos da 

inconformidade‖ (JT, 24/05/1979), as ações e postura da empresa foram apresentadas 

das seguintes maneiras:  

[...] hoje, assim como em 1961, não recusamos o diálogo, mesmo sabendo 

que os salários praticados nesta empresa são aqueles livremente estabelecidos 

em convenções coletivas de trabalho ou então superam, na média, não apenas 

os níveis de mercado, como os índices de aumento do custo de vida, seja os 

do governo, seja os do DIEESE em mais de 40%. Uma Casa que 

tradicionalmente pratica esta política salarial não tem porque temer o diálogo, 

como não o recusou no passado [...]. 

[...] 

Se hoje eles se movimentam e aliciam os menos experientes para sua 

aventura antidemocrática, em boa medida devem-nos esta abertura, porque os 

defendemos quando a repressão os atingia fora do direito. E para eles 

pedimos liberdade e justiça. É por isso que, com a consciência tranqüila, esta 
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Casa – diretores e funcionários – só deixará de cumprir seu dever de informar 

o público, se os que têm a obrigação precípua de fazer respeitar a lei não 

cumprirem o seu.  (JT, 24/05/1979) 

 

Não a condenamos simplesmente porque era ilegal. Não teríamos autoridade 

moral para tanto, nós que justificamos tantas outras greves ilegais que eram, 

no entanto, fundamentalmente justas. (JT, 30/05/1979) 

 

 Frente à denúncia, por parte dos grevistas, de abuso de autoridade por parte da 

empresa, que recorreu à força policial para coibir a realização de piquetes em frente à 

sua sede, o grupo O Estado justifica-se:  

A direção de O Estado e do Jornal da Tarde recomendara á polícia agir sem 

qualquer violência, mas, quando um sargento tentou lançar uma bomba de 

gás lacrimogêneo no meio dos grevistas, um deles segurou-lhe o braço, 

fazendo com que a bomba estourasse junto ao rosto do policial.  

Um caso isolado de violência foi então generalizado, e o leitor induzido a 

acreditar que o movimento grevista estava sendo combatido a tiros, bombas e 

cacetadas. (OESP, 03/06/1979) 

 

A essa postura, atribuída a si mesmos de abertos ao diálogo e cumpridores das 

leis e do dever de informar, os jornais contrapunham as ações dos grevistas e do 

Sindicato, sempre a destacar sua agressividade:   

[...] não se limitavam à ação física em torno das sedes dos jornais. Um dos 

instrumentos que mais utilizaram para intimidar os que não desejavam aderir 

à greve foi o telefone, através do qual fizeram todos os tipos de ameaças, não 

só aos diretamente visados como às suas esposas e filhos, descendo, 

freqüentemente, aos mais escabrosos desvãos da sordidez humana. (JT, 

30/05/1979) 

 

Três editores de O Estado foram agredidos a pontapés, e um deles submetido 

à humilhação de transpor os portões cambaleante, debaixo de vaias, insultos e 

palavras de baixo calão. Preocupados em evitar atritos, os guardas de 

segurança instalaram escadas em alguns pontos dos muros deixados 

descobertos pelos grevistas – mas quando estes descobriram o artifício, 

conseguiram derrubar das escadas moças indefesas, que nem sequer eram 

jornalistas, mas funcionárias da Administração, ferindo-as.  

[...] 

Iniciou-se, então, uma ―guerrilha telefônica‖, com o objetivo de intimidar os 

jornalistas que insistiam em trabalhar. Nas suas redações, eles receberam 

recados ameaçadores, em linguagem de baixo calão, enquanto nas suas casas, 

suas mulheres atendiam telefonemas idênticos. Uma delas, convalescente de 

um parto, teve de ouvir uma voz soturna que sussurrava: ―Cuidado com essa 

criança.‖. E outra, a seguinte ameaça: ―Vamos espancar o seu marido‖. 

(OESP, 03/06/1979) 

 

 Além disso, questionavam a inserção do jornalista na condição de trabalhador 

assalariado, bem como a idéia de solidariedade de classe:  

 

Partilham, por acaso, do mesmo estilo de vida dos metalúrgicos e dos 

gráficos? Ou os salários que recebem – especialmente muitos dos que 

formavam nos piquetes – não os separam irremediavelmente dos 

trabalhadores manuais e os aproximam, na prática de sua vida cotidiana, da 

classe média afluente, que desprezam retoricamente, mas a cujos padrões de 

existência social aderem? (OESP, 31/05/1979) 
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A greve dos jornalistas de São Paulo foi, portanto, pelo menos no caso destes 

dois jornais, uma greve de elite – e, por isso, incapaz de ser compreendida 

pela maioria da população assalariada. [...] (OESP, 03/06/1979) 

 

A desqualificação dos protagonistas destacaria ainda, de forma irônica, seu estilo 

de vida e hábitos de consumo: 

[...] comandados por elegantes colegas de profissão que chegavam aos locais 

dos piquetes em seus reluzentes automóveis, para espanto dos soldados da 

PM que tentavam garantir os que desejavam trabalhar e que jamais haviam 

visto piqueteiros tão elegantes. Estes audazes piquetes com suas máquinas 

maravilhosas, no entanto, não se limitavam à ação física em torno das sedes 

dos jornais. (JT, 30/05/1979, grifo do autor) 

 

[...] chamavam a atenção dos guardas de segurança, até então incapazes de 

compreender por que razão entrava em greve um homem de terno e gravata, 

dono de seu carro, proprietário de uma casa na praia, sócio dos melhores 

clubes. (OESP, 03/06/1979) 

 

Os jornais atribuíram, também de modo bastante pejorativo, um importante 

destaque aos jornalistas recém-formados - a quem chamam de ―lumpen proletariat do 

jornalismo‖ (OESP, 03/06/1979) -, como a antecipar o contexto das discussões sobre a 

regulamentação da profissão, que viriam a se acirrar nas décadas seguintes e cujo 

desfecho mais recente foi a votação plenária do Supremo Tribunal Federal, em 17 de 

junho de 2009, que pôs fim a exigência da obrigatoriedade do diploma para o exercício 

profissional do jornalismo:  

Entre esses registrados existem centenas e centenas de jovens recém-saídos 

das lamentabilíssimas faculdades de comunicação que jamais trabalharam em 

qualquer empresa, e, provavelmente, jamais trabalharão, em primeiro lugar 

porque o mercado de trabalho é cada vez mais restrito e, em segundo lugar, 

porque a maioria desses jovens está totalmente despreparada para trabalhar 

razoavelmente como profissionais de imprensa. (JT, 30/05/1979) 

 

As primeiras horas da manhã de quarta-feira encontraram os jornais paulistas 

cercados por um agressivo e mal trajado grupo de adolescentes, talvez futuros 

jornalistas, quem sabe eternos desempregados, sob o comando de alguns 

profissionais (estes sim, bem trajados) [...]. (OESP, 03/06/1979) 

 

 

A visão da profissão 

 Como sói às exigências da narratividade, a greve e seus protagonistas deveriam 

ser inseridos, de modo particular e peculiar, num continuum, de modo a projetar 

perspectivas que, dialogando com o passado, apontassem para o que a greve indicava 

sobre a profissão, bem como sobre o seu papel social.  

A partir da declaração da ilegalidade da greve pelo Tribunal Regional do 

Trabalho (TRT), em 29 de maio, e o conseqüente fim da paralisação, a empresa passa a 
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destacar em seus artigos as conseqüências do movimento. E começa por apontar para o 

papel social do jornalista a partir de um posicionamento em relação à idéia de liberdade 

de imprensa. Para tanto, remete seu leitor à edição da Isto É, de 03/01/1979, na qual 

numa matéria sobre Cuba e a liberdade de imprensa, o jornalista Fernando Morais, 

então vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas, chama a imprensa brasileira de 

―apenas burguesamente livre‖:  

Lá está o que eles entendem hoje por imprensa livre: é a que existe hoje em 

Cuba, e sua função, segundo o ilustre colega Morais, é exclusivamente a de 

―informar‖, não lhe cabendo a prerrogativa de criticar o governo. 

[...] Nós da imprensa, burguesamente livre, que julgamos que a função dos 

jornais não é apenas a de ―informar‖, mas, principalmente, a de policiar a 

administração da coisa pública e, portanto, a de criticar o governo, 

enfrentamos, recentemente, todos os riscos para que lhes fosse devolvido e 

garantido esse direito. (JT, 30/05/1979) 

 

 A justificativa para a defesa deste papel do jornalista parece sair do modo sui 

generis como os jornais constroem o processo histórico de regulamentação da profissão:  

Não se pode desvincular esta análise da evolução da categoria do jornalista 

profissional, evolução social e cultural, mas também legal. Aquela que foi em 

seus inícios uma profissão exercida por intelectuais comprometidos com a 

causa pública – e que alinhou nomes dos mais expressivos da intelectualidade 

brasileira – acabou, por força de circunstâncias várias, transformando-se em 

uma corporação medieval, à qual só tem acesso, ao contrário da Idade Média, 

não os que demonstram no aprendizado do ofício as suas virtudes e 

capacitações, mas os formados por Escolas de Comunicação ou Jornalismo.  

[...] 

 

Era, até recentemente, a profissão de jornalista, uma profissão livre – no 

sentido de que o médico com pendores literários escrevia sobre medicina, o 

engenheiro sobre os problemas públicos afetos à sua profissão, o professor 

sobre as questões educacionais, o intelectual sobre os temas de sua 

preferência.  

[...] 

 

Foi no Estado Novo que começou a lenta mudança orgânica na categoria – 

especialmente em virtude das benemerências que a partir dele, consolidando-

se na república democrática de 1946, se concederam aos profissionais de 

imprensa, entre elas a isenção do pagamento do imposto de renda [...] e 

abatimento substancial nas passagens de avião. Estas facilidades, 

representando um aumento do salário real, fizeram que para a profissão 

afluíssem não apenas os empenhados em desenvolver uma vocação e cumprir 

um dever, mas em realizar, como diria Vicente de Carvalho, ―o assalto dos 

incompetentes à atenção do público.‖ Já antes de 1964, algumas diretorias 

sindicais empenharam-se em moralizar a categoria eliminando dela os que da 

profissão esperavam obter apenas as vantagens - e dessa luta, meritória sob 

todos os aspectos, nasceu a campanha pela regulamentação da profissão. 

 

[...] 

 

Em 1969, em pleno regime do arbítrio, a regulamentação foi baixada por 

decreto-lei ( o de nº 972), o qual a propósito de normalizar as relações 

profissionais – já extintas, pelo governo Castello Branco, as vantagens 

concedidas aos jornalistas - , estabeleceu que as empresas jornalísticas só 
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poderiam admitir formados por ―curso superior de jornalismo‖, guardando-se 

um terço das vagas para os que não tivessem passado por esta fábricas de 

massas de desempregados mal formados. Esta foi a forma que a Revolução 

encontrou o problema dos excedentes (facilitando a criação das Escolas de 

Comunicação) e manter–se em paz com os sindicatos dos jornalistas. E não 

se deteve aí; em março deste ano, voltou a regulamentar a profissão, e para 

pior, eliminando a possibilidade de haver um terço de profissionais sem 

diploma, mas com formação e vocação.  (OESP, 01/06/1979) 

  

Essa visão do processo de regulamentação da profissão seria concluída com o 

que entendiam ser sua principal consequência: 

O diploma de jornalismo abriu-lhes a perspectiva de serem os salvadores da 

massa com a qual se recusam confundir, e o pacto tácito entre as escolas de 

comunicação (cujo nível é de sobejo conhecido e onde a idéia da democracia 

e da liberdade desapareceu no processo de catequese dos ativistas) e os 

sindicatos profissionais tornou a Imprensa, vale dizer, a opinião pública, 

prisioneira de uma corporação em que não há mestres nem aprendizes, 

porque todos se julgam autores da obra-prima. (OESP, 01/06/1979). 

 

A modo de conclusão: a relação entre jornalismo e sociedade 

 

Todos os aspectos e marcadores discursivos destacados anteriormente parecem 

apontar para o fato de que a, a narratividade, certamente, está intimamente relacionada 

com o impulso de moralizar a realidade a partir de um ponto de vista particular, mas, 

não obstante, pleno de pretensões universalizantes (Bird e Dardenne, 1999). Assim, o 

movimento grevista foi enquadrado não apenas nos horizontes mais restritos da prática 

profissional, mas principalmente numa perspectiva mais ampla do seu significado para 

os rumos da democracia brasileira, tal como se afigurava então: 

 

Ela (a greve) foi apenas o primeiro embate da nova fase de uma luta 

antiqüíssima, que ninguém sabe quanto vai durar, mas que – como já 

dissemos – só terminará no dia em que o Brasil se estabilizar politicamente. 

Se esta estabilização se der dentro de um regime democrático, como nós o 

entendemos, com pleno funcionamento das liberdades fundamentais, que o 

deputado Fernando Morais, vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas, e 

muitos de seus colegas de profissão, inclusive alguns outros dirigentes do 

mesmo Sindicato julgam dispensáveis, então teremos vencido esta luta. Se a 

estabilização vier através da vitória de um regime totalitário, seja de qual 

matiz ideológica for, então teremos sido derrotados e, conosco, todos os 

jornalistas que se envolveram nesse movimento de boa fé, ainda que na nossa 

opinião, com uma visão totalmente distorcida do que seja solidariedade de 

classe. 

Vê, pois, o leitor a procedência da nossa tese sobre os verdadeiros objetivos 

dessa greve. (JT, 30/05/1979) 
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