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RESUMO 
 

Com base nos pressupostos teóricos de Relações Públicas, particularmente no que se 
refere à política de comunicação, comunicação interna e persuasão, este trabalho tem 
como objetivo identificar o potencial persuasivo da linguagem chárgica, enquanto 
estratégia comunicativa, no contexto da política de comunicação da Central Única dos 
Trabalhadores de São Paulo (CUT/SP), reconhecidamente uma organização de natureza 
classista, constituída nos princípios político-organizativos derivados do movimento 
conhecido por “novo sindicalismo”. As análises incidem sobre a produção chárgica 
contida no Jornal da CUT São Paulo na primeira metade da década de 1990, a partir de 
uma seleção de temas de relevância na conjuntura econômica e política da época.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Relações Públicas, Política de Comunicação, Persuasão, CUT, 
Charge. 
 
 
Introdução 

 

Atualmente vivemos em uma sociedade em que o desenvolvimento da 

cultura visual é explícito, o que nos possibilita afirmar que vivemos em uma “sociedade 

das imagens”.  

Tendo isso em vista, e observando que na área das Relações Públicas 

não existem muitos estudos e discussões acerca das possibilidades de uso das 

modalidades imagéticas, menos ainda sua relevância enquanto estratégia comunicativa, 

o objetivo desse trabalho foi analisar o discurso chárgico no contexto de uma produção 

comunicativa, no interior da política de comunicação da Central Única dos 

Trabalhadores - Estadual/São Paulo (CUT/SP), com vistas a verificar sua eficiência 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Relações Públicas e Comunicação Organizacional, da Intercom Júnior – 
Jornada de Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências 
da Comunicação 
2 Recém graduado em Comunicação Social – Relações Públicas pela Universidade Estadual de Londrina, email: 
daniel.of.uel@gmail.com 
3 Recém graduada em Comunicação Social – Relações Públicas pela Universidade Estadual de Londrina, email: 
krlamorais@yahoo.com.br  
4 Orientador do trabalho. Professor do Dep. de Comunicação da Universidade Estadual de Londrina. 
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persuasiva, determinando a contribuição da charge como estratégia de comunicação, no 

contexto das teorias de Relações Públicas.  

A fundamentação deste trabalho esta na teoria de Relações Públicas, 

que se apresentam como um processo de construção e manutenção de relacionamentos 

“benéficos” para as organizações, fundamentalmente de forma persuasiva, também 

utilizada como uma estratégia pela política de comunicação organizacional, suas 

contribuições e interfaces com outras áreas do conhecimento, que além de contribuir 

para o entendimento da condição organizativa e comunicacional da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) e sua natureza classista, entendem o sistema social, político e 

econômico vigente de maneira diferente das empresas que, naturalmente, se 

constituíram e se inserem na lógica do capitalismo. E ainda, nas discussões do trabalho, 

como a persuasão está presente no instrumento de comunicação para disseminar as 

políticas da organização, através de suas políticas de comunicação.  

Discute-se também, a charge como possibilitadora da análise de um 

contexto sócio-político determinado, bem como a análise da organização em questão, e 

sua contribuição para o aprimoramento dos processos comunicacionais. No trabalho 

foram analisadas algumas charges que foram publicadas pelo Jornal da CUT/SP, 

durante a primeira metade da década de 1990, identificando seus elementos 

constitutivos e sua significação político-ideológica. 

Desde o principio, este trabalho objetivou colaborar no esclarecimento 

e sentido da apropriação e uso de imagens por Relações Públicas, pois percebemos que 

não há muitos estudos disponíveis sobre o assunto. Além da percepção de o quanto suas 

estratégias comunicativas, inseridas numa política de comunicação, são importantes 

para atrair, persuadir, formar e informar seus públicos. A apropriação das mais diversas 

estratégias de comunicação é fundamental para gerar, fortalecer e desenvolver seus 

relacionamentos. 

 

Organização e a comunicação 

 

No contexto de Relações Públicas o termo organização é muito 

utilizado, porém quando há a necessidade de conceituar organização sempre recorremos 

ao campo da administração, dessa forma, acabam sendo utilizadas definições muito 
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lineares e funcionalistas, não se atentando para as diferenças das organizações. Nesse 

sentido, cabe aqui fazer uma conceituação de organização. Segundo Antonio César 

Maximiano: 

[...] uma organização é uma combinação de esforços individuais que 
tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Por meio de uma 
organização torna-se possível perseguir e alcançar objetivos que 
seriam inatingíveis para uma pessoa. Uma grande empresa ou uma 
pequena oficina, um laboratório ou o corpo de bombeiros, um hospital 
ou uma escola são todos exemplos de organizações (MAXIMIANO, 
1992, p.205)5. 
 
 

Para este trabalho, a definição apresentada por Maximiano não é 

suficiente para atingir os objetivos propostos e, a partir dela, problematizamos que o 

conceito de “organização”, aplicado a uma empresa, não deve ser o mesmo daquele 

utilizado, por exemplo, para um sindicato de trabalhadores, uma vez que suas estruturas, 

objetivos e naturezas são diferentes.  

Dessa forma, buscando complementar e ampliar o conceito de 

organização, a autora Margarida Maria Krohling Kunsch nos fornece algumas 

categorias que auxiliam no exercício de diferenciar os tipos de organização: 

[...] podemos fazê-lo em função do tamanho, utilizando critérios de 
números de pessoas, volume de atividades, faturamento, patrimônio 
ou capital ativo fixo [...], a atividade que desenvolvem, como 
produtora de bens de consumo ou produtos, prestadoras de serviço [...] 
de acordo com seu raio de atuação e sua abrangência - se são locais, 
regionais, nacionais transnacionais ou internacionais [...], outra forma 
de classificá-las seria utilizar os conceitos de primeiro, segundo ou 
terceiro setor (KUNSCH, 2003, p.41)6. 
 

É sabido que uma empresa privada comum busca, numa perspectiva 

ampliada, a manutenção do sistema econômico hegemônico através da ampliação de 

suas margens de lucro, a partir da “cooperação” dos funcionários; nesse ambiente vigora 

a lei do “faço, pois fui contratado para isso” e, enquanto o patrão dá as ordens, o 

funcionário as obedece.  

Por outro lado, um sindicato, e nesse caso específico uma Central 

Sindical, luta para garantir direitos e melhores condições de trabalho para os sindicatos 

                                                 
5 MAXIMIANO, Antonio César A.  Introdução à administração. 3.ed., São Paulo, Editora Atlas, 1992. 
6 KUNSCH. Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada. São Paulo: Summus, 2003. 
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e trabalhadores representados e em sua maioria é mobilizada por objetivos ideológicos, 

passando pelo desejo de colaborar na busca de melhores condições para a classe. 

A comunicação é parte fundamental para o desenvolvimento e a 

sobrevivência de qualquer tipo de organização, integrando, informando, relacionando e 

interagindo com todos, interna e externamente, procurando manter seus públicos 

cientes, mobilizados e informados de tudo o que acontece no ambiente. A comunicação 

deve estar presente em todos os níveis da organização, qualquer que seja sua 

constituição e função na sociedade. Ela é um elemento fundamental no desenvolvimento 

das funções administrativas, seja de gestão ou de produção, e deve interligar todas as 

áreas da organização e com o ambiente externo. Segundo o conceito de Kunsch, em 

relação à comunicação nas organizações, esta se desenvolve 

[...] por meio da interligação de todos os elementos integrantes de uma 
organização. Assim o sistema comunicacional é fundamental para os 
processos das funções administrativas internas e do relacionamento 
das organizações com o ambiente externo (KUNSCH, 2003 p. 69)7. 
 

Uma política de comunicação é fundamentalmente constituída com 

base nos valores e políticas gerais da organização e dessa forma assume papel 

fundamental e central nas atividades comunicativas. A política de comunicação 

estabelece as diretrizes e parâmetros permanentes sobre a forma mais adequada dos 

procesos comunicacionais da organização, não apenas cuidando de problemas 

esporádicos. Orientam a organização sobre a forma de se portarem frente a seus 

públicos.  

De acordo com Rozinaldo Antonio Miani e Ludmilla Andrade 

Fregonesi, entende-se que: 

“Política de Comunicação se define por um conjunto de diretrizes 
políticas de natureza permanente e orgânica, sobre a comunicação de 
uma determinada organização social, invariavelmente materializado 
por práticas e produções comunicativas planejadas e executadas de 
forma participativa e dentro de parâmetros de eficiência e eficácia, 
desempenhando papel formativo e informativo no processo de 
educação popular, com vistas à conscientização dos sujeitos 
envolvidos direta e indiretamente pelos objetivos estratégicos da 
organização” (MIANI e FREGONESI, 2008, p.62)8. 

                                                 
7 KUNSCH. Planejamento de Relações Públicas na Comunicação Integrada. São Paulo: Summus, 2003. 
8 MIANI, Rozinaldo Antonio; FREGONESI, Ludmilla Andrade. A política de comunicação como fator de 
organização e mobilização dos movimentos sociais e populares. In: FUSER, Bruno (org.). Comunicação para a 

cidadania: caminhos e impasses. Rio de Janeiro: E-papers, 2008. pp. 53-63. 
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Uma das estratégias mais utilizadas da política de comunicação em 

sindicatos é a imprensa, visto que os sindicatos reconhecem a necessidade de produções 

comunicativas que informem e comuniquem os trabalhadores de suas bases sobre as 

posições político-ideológicas das respectivas direções sindicais. Sobre sua política de 

comunicação, a CUT apresenta que: 

Qualquer política de comunicação da CUT depende diretamente do 
desenvolvimento do projeto político da Central, respondendo aos 
problemas mais graves que afetam os trabalhadores e determinando 
suas políticas setoriais (CUT, 1994, p.54)9. 
 
 

No contexto da política sindical da CUT, o jornal se apresenta no 

sentido de potencializar a aproximação do sindicato com o trabalhador, viabilizando o 

relacionamento entre eles. Esse relacionamento se apresenta fundamental, exatamente 

pela defesa da central em estabelecer as lutas sindicais junto os sindicatos filiados e 

também frente aos trabalhadores nos seus locais de trabalho. 

Nas organizações, as Relações Públicas buscam atingir todos os níveis 

da organização com suas atividades e trabalha alinhada com o seu respectivo 

planejamento estratégico. Este geralmente é traçado pela alta cúpula administrativa, por 

meio de diretrizes e políticas, para consecução de seus objetivos, mediando conflitos, 

formando e informando públicos e trabalhando a imagem da organização, sempre 

procurando estar atento às necessidades da sociedade. A esse respeito, Kunsch afirma 

que “como função administrativa, as relações públicas, por meio de suas atividades 

específicas, visam atingir toda a organização, fazendo as articulações necessárias para 

maior interação entre setores, grupos e subgrupos, etc” (2003, p.100). 

As práticas de Relações Públicas encontram grande fertilidade no 

ambiente empresarial, onde se utiliza suas estratégias comunicativas para predispor as 

forças de trabalho à cooperação, muitas vezes inconscientemente, por meio de seu 

discurso persuasivo de formar e informar públicos e, com isso, torna-se um forte 

instrumento de manipulação e de reforço da alienação do trabalho. 

                                                 
9 CUT. 5º Congresso Nacional CUT. São Paulo: CUT, 1994. 
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No entanto, organizações do setor público e do chamado terceiro setor 

também se utilizam de maneira frequente das práticas de Relações Públicas. Nesse 

sentido, e como discutido anteriormente, afirma Ana Paula Mattos: 

 [...] desde seu surgimento, as relações públicas estão ligadas ao ramo 
empresarial. Sua abrangência estendeu-se ao âmbito governamental, 
mas hoje a atividade começa a ser aplicada em outras áreas, como no 
meio rural, as associações de classe e as organizações não-
governamentais (MATTOS, 2002 p.161)10. 
 

Kunsch comenta ainda que, atualmente, com o fortalecimento da 

sociedade civil, vem aumentando a procura de literatura sobre a atuação de Relações 

Públicas em outros setores da sociedade, além do setor privado, como ONGs, 

sindicatos, associações civis e inúmeras outras organizações sem fins lucrativos, 

auxiliando assim na expansão da atividade e na compreensão dos benefícios que ela 

pode proporcionar (KUNSCH, 1997, p.91). 

Compreender a particularidade das Relações Públicas no contexto das 

organizações de classe, bem como as contribuições específicas que esta pode 

proporcionar, apresenta-se como um grande desafio para essas organizações, bem como 

se mostra uma área extremamente produtiva para as teorias de Relações Públicas. Os 

profissionais da área precisam se atentar para caráter extremamente funcionalista e 

instrumental que a profissão pode assumir, que seria apenas o de atender e corresponder 

às necessidades do grupo dominante, apropriando-se de suas contribuições em razão da 

manutenção do sistema.  

Isso leva ainda à percepção de que por estar alinhada às políticas de 

comunicação da organização, as Relações Públicas possuem um caráter eminentemente 

político. Nesse sentido, Denise da Costa Siqueira nos diz que: 

A atividade de relações públicas pode ser considerada, ainda, política, 
porque as relações sociais, culturais e econômicas entre a organização 
e o público caracterizam-se, também, por um aspecto ideológico. Toda 
relação de poder é sustentada por uma ideologia [...], no subsistema 
social organização-público e no sistema sociedade. A forma mais 
eficiente de persuasão é o de poder legitimado, isto é, entendido pelas 
partes envolvidas como justificado e de direito. [...] As relações 
públicas atuam no campo da informação (divulgação da informação), 
utilizando da persuasão para gerar interação [...]. Persuasão para 

                                                 
10 MATTOS, Ana Paula. As Relações Públicas no movimento dos trabalhadores sem terra. In: FREITAS, Ricardo 
Ferreira; LUCAS, Luciana (org.). Desafios Contemporâneos em comunicação: perspectivas de Relações Públicas. 
São Paulo: Summus, 2002, p.161-181. 
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incitar o diálogo e promover a participação, ou persuasão com fins 
ideológicos. A opção vai depender do posicionamento da organização 
e dos profissionais envolvidos (SIQUEIRA, 2002, p.134)11. 
 

A persuasão e a argumentação persuasiva são algumas das principais 

características da comunicação, de modo geral, e de Relações Públicas, de modo 

particular. Essas características são utilizadas para o convencimento e mobilização dos 

públicos em prol da organização e sua ideologia. Cada organização as utilizam da 

maneira mais adequada para transmitir seus conteúdos, de forma a demonstrar seus 

interesses e objetivos, bem como apresentar o que desejam que seus públicos pensem, 

com vistas a obter a adesão destes. 

As Relações Públicas não podem ser consideradas uma atividade 

neutra, ela busca, por meio da persuasão, convencer, obter a adesão, formar e informar 

os públicos. Relações Públicas possui um alto poder persuasivo e Roberto Vieira 

comenta que as Relações Públicas “buscam um método de motivação para a mudança 

de mentalidade, no sentido de humanizar relações de trabalho, minimizar diferenças 

sociais, transformando a própria sociedade” (VIEIRA, 2002, p.21). Assim, torna-se não 

apenas uma necessidade das empresas, mas de todas as organizações que precisam se 

relacionar com públicos. 

É fundamental que o profissional de Relações Públicas tenha 

conhecimento de sua importância e realize suas atividades da maneira mais consciente e 

crítica possível. Dentro de uma organização sindical, servindo aos interesses populares e 

baseada na política e natureza dessas organizações, as Relações Públicas não buscam a 

acomodação e submissão dos trabalhadores ao sistema hegemônico vigente. 

Nesse sentido, cabe salientar o que propõe Siqueira (2002 p.134) a 

respeito da persuasão “essa persuasão pode funcionar por meio de artifícios retóricos 

(ou não) no âmbito verbal, mas também no âmbito das mensagens visuais”, ou seja, a 

persuasão, não se aplica apenas nos meios de comunicação na forma oral e escrita, mas 

também na imagem, que é muito utilizada pelo seu conteúdo persuasivo e por ser de 

fácil compreensão se trabalhada corretamente com objetivos pré-estabelecidos e 

                                                 
11 SIQUEIRA, Denise da Costa Oliveira. Persuasão, poder e dialética. In: FREITAS, Ricardo Ferreira; LUCAS, 
Luciana (org.). Desafios Contemporâneos em comunicação: perspectivas de Relações Públicas. São Paulo: 
Summus, 2001, p. 111-138. 
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adequada ao público receptor, como foi observado nas charges analisadas do Jornal da 

CUT/SP, na primeira metade da década de 1990. 

 

A Criação da CUT 

 

A Central Única dos Trabalhadores (CUT), fundada em 28 de agosto 

de 1983, se define como uma organização sindical brasileira de massas, em nível 

máximo, de caráter classista, autônoma e democrática, cujo compromisso é a defesa dos 

interesses imediatos e históricos da classe trabalhadora.  

De maneira geral, a fundação da CUT foi resultado de uma nova 

organização sindical, iniciada ainda nos anos finais da Ditadura Militar, com vistas a 

romper com a estrutura sindical praticada até então e revigorar a ação política dos 

trabalhadores em favor de seus interesses de classe. 

A CUT se apresentou, no contexto de sua formação, como a 

materialização do “novo sindicalismo”, uma renovação nos processos de organização da 

classe trabalhadora que, impulsionado por valores e princípios questionadores da ordem, 

se colocava como uma alternativa concreta contra o sindicalismo conciliador e atrelado 

à estrutura governamental descendente da ditadura varguista. 

Entende-se o “novo sindicalismo” como a expressão política de um 
novo processo social no âmbito do sindicalismo que teve origem com 
as experiências de organização e luta dos trabalhadores a partir das 
greves de 1978 no ABC paulista e que se consolidou com a criação de 
uma central sindical de matiz combativa, qual seja, a Central Única 
dos Trabalhadores (CUT) (FIGUEIREDO; MIANI, 2009, p.2)12.  

 

O contexto de surgimento da CUT subsidiou a definição de seus 

princípios organizativos, bem como o estabelecimento de seus parâmetros de atuação. 

Tais definições se apresentam como fundamentais para o entendimento da natureza da 

organização CUT, em sua origem, e para a compreensão de suas ações. Foram sete os 

princípios que definiam o sindicalismo praticado pela central e que sustentavam sua 

ideologia. 

  
1. Sindicalismo classista e não de conciliação de classe; 
2. Sindicalismo enraizado na base e não cupulista; 

                                                 
12 MIANI, Rozinaldo Antonio; FIGUEIREDO, Daniel de Oliveira. A charge na imprensa do “novo sindicalismo”. 
Anais, VII Encontro Nacional de História da Mídia, Fortaleza, 2009.  
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3. Sindicalismo livre da interferência do Estado; 
4. Autonomia dos sindicatos frente aos partidos políticos; 
5. Democracia interna nas instâncias da central; 
6. Internacionalismo sem alinhamentos; 
7. Socialismo como objetivo final da luta sindical. 

(GIANNOTTI; NETO, 1990, p.6)13. 
 

Esses princípios apresentados direcionavam a organização da luta 

política e ideológica dos trabalhadores, definindo e baseando ações, direcionamentos, 

discursos e atividades práticas.  

Gradativamente a CUT foi consolidando a sua estrutura organizava 

em duas direções básicas e constitutivas. A primeira configura uma estrutura horizontal, 

que além da estrutura nacional, está presente em todos os 26 estados e no Distrito 

Federal, configurando as CUTs estaduais; e a segunda é a organização vertical, que diz 

respeito às organizações sindicais de base e entidades sindicais por ramo de atividade 

econômica: sindicatos, federações e confederações. 

A CUT/SP nasceu do processo de redemocratização do Brasil, em 

meio à campanha dos brasileiros pelas “Diretas Já” e foi fundada em 29 de abril de 

1984, no Sindicato dos Químicos de São Paulo, tendo sido a primeira organização 

estadual criada. Logo de início já se articulou a outros movimentos sociais e populares 

em favor do avanço democrático no Brasil e a definição do cenário político e social do 

país após o fim do regime militar. 

 

A Produção Comunicativa da CUT/SP 

 

Como parte da política de comunicação da CUT/SP, foi criado no 

primeiro semestre de 1991 o Jornal da CUT/SP. O referido jornal se apresentava como 

um instrumento no processo de disputa pela hegemonia na sociedade ao objetivar 

disseminar informações e opiniões da referida entidade de classe junto aos sindicatos 

filiados e suas bases. 

Nessa perspectiva comunicativa, o Jornal da CUT/SP ampliava seu 

contato com os públicos de interesse, priorizava os debates que contribuíam para seu 

fortalecimento enquanto entidade representativa da classe trabalhadora na luta por seus 

                                                 
13 GIANNOTTI, Vito; NETO, Sebastião. CUT: por dentro e por fora. Petrópolis: Vozes, 1990. 
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interesses históricos e pela polarização de posições com a grande imprensa, dirigida 

pelas classes dominantes. 

No contexto histórico dessa imprensa sindical e, especificamente, do 

Jornal da CUT/SP (na primeira metade da década de 1990), a charge se apresentou 

como um eficiente recurso comunicativo; e para se realizar uma análise chárgica 

adequada é preciso conhecer como as charges são construídas, identificando seus 

elementos constitutivos. 

Segundo Miani (2005) a charge é uma modalidade de linguagem 

iconográfica14, que se caracteriza por ser produzida a partir do traço humano, de 

natureza dissertativa, de caráter humorístico e opinativo, cuja função é criticar fatos ou 

situações de forma satírica. Trata-se de um “editorial gráfico”, pois expressa a opinião 

do veículo onde está sendo veiculada e traz sempre a defesa de ideias. O referido autor 

ressalta ainda, como condição de produção de uma charge, sua “pluralidade 

constitutiva”, a autonomia criativa do chargista e a exploração dos elementos de 

linguagem, dentre eles, os elementos visuais (linhas, massas, ângulos, perspectivas e 

cores), os elementos verbais (balões, legendas e metalinguagens), os elementos 

contextuais (personagens e cenários) e os elementos narrativos (requadros). 

Miani (2005) discute, ainda, outras características da charge, como sua 

natureza dissertativa, seu caráter intertextual (que lhe confere a possibilidade de 

articulações com outros textos e imagens), a presença do humor como elemento 

constitutivo e o fato de ser efêmera, pois está intimamente ligada a fatos e personagens 

contemporâneos, uma vez que se propõe a retratar e satirizar um fato ou acontecimento 

determinado. 

Ao ser compreendida como uma crítica social contundente e 

libertadora do sentimento de aprisionamento pela regra, a charge, que tem no humor sua 

característica fundamental, assume sua condição transgressora perante o leitor.  

De maneira geral, a charge tem como objetivo persuadir e influenciar 

ideologicamente o imaginário do seu interlocutor. Assim, ela se mostra como um 

poderoso instrumento de crítica e formação política, que costuma ser privilegiado por 

muitas organizações, principalmente aquelas que buscam formar um cidadão crítico. 

                                                 
14 Além da charge também são consideradas modalidades das linguagens iconográficas a 
caricatura, o cartum e as histórias em quadrinhos.  
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Isso torna as charges uma estratégia eficiente para as organizações classistas e que 

defendem um posicionamento político e ideológico divergentes daquele praticado pelas 

organizações vinculadas ao poder hegemônico na sociedade, ou seja, por suas 

características, a charge é muito utilizada nos espaços de disputa pela hegemonia. 

As temáticas escolhidas para este trabalho foram o Plano Real, a 

sessão “Enquanto isso, na Casa da Dinda” e a série “A Vaca”; as análises levaram em 

conta a constituição das charges, enquanto sistema de linguagem, observando suas 

características intertextuais, humorísticas e persuasivas, e o contexto discursivo em que 

foram publicadas. 

 

O Plano Real 
 

O Plano Real, foi concebido no Governo Itamar Franco, durante a 

gestão de Fernando Henrique Cardoso (FHC) como ministro da Fazenda. Nos trâmites 

compreendidos pelas leis entrou em vigor, oficialmente, em 27 de fevereiro de 1994, 

com a edição da Medida Provisória nº. 434, publicada no Diário Oficial da União. Essa 

medida instituiu a Unidade Real de Valor (URV), moeda escritural para todas as 

transações econômicas, com conversão obrigatória de valores, que estabeleceu as regras 

necessárias para a conversão e o entendimento do uso dos novos valores monetários, 

iniciou a desindexação da economia e preparou o lançamento da nova moeda, o Real. 

Por outro lado, a posição assumida pelos setores organizados da 

sociedade civil, em especial o movimento sindical que disseminava sua avaliação 

através de sua imprensa, era de crítica contundente ao plano econômico, alertando os 

trabalhadores sobre as consequências nefastas que a nova realidade econômica poderia 

produzir. 

De maneira especial, por meio da análise de algumas charges 

selecionadas no conjunto de jornais da CUT/SP, é possível reconstruir esse raciocínio 

da implementação do Plano Real, deflagrando suas reais intenções e denunciando como 

isso configuraria uma situação adversa, e não vantajosa, para a classe trabalhadora. 

Percebe-se, então, por meio do efeito persuasivo da mensagem 

transmitida pela charge, embasada pela lógica da transgressão proporcionada pelo 

humor, como a inserção da linguagem chárgica no contexto do jornal potencializou as 
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intenções políticas e ideológicas da organização em contraposição às perspectivas e 

entendimentos apresentados pelos veículos comunicativos da grande imprensa.  

No processo educativo e de formação política através da comunicação, 

que valoriza a adequação da linguagem para seu respectivo receptor, tais charges 

carregavam mensagens advindas das compreensões políticas da organização proponente 

do jornal e se constituíam como estratégias persuasivas numa disputa pela hegemonia 

(no caso específico, da avaliação sobre os reais impactos do Plano Real para a classe 

trabalhadora). 

 

“ENQUANTO ISSO, NA CASA DA DINDA” 

 

A sessão especial “Enquanto isso, na Casa da Dinda” surgiu em maio 

de 1991, no contexto do jornal publicado pela CUT São Paulo. Esse espaço tratava dos 

casos e reflexões relacionados diretamente ao governo do então presidente Fernando 

Collor de Melo. De acordo com a própria CUT, “os absurdos que a turma de Collor 

cometia naquele período já justificavam um tratamento irônico e humorado. A outra 

opção era sentar e chorar” (CUT, 1992, p.5). 

O nome “Enquanto isso, na Casa da Dinda” fazia referência clara a 

uma escolha do presidente em residir em uma mansão de sua família (particularmente, 

de sua madrinha, avó de Leda Collor, mãe do ex-presidente) durante seu mandato, 

contrariando a história e as expectativas de morar na Granja do Torto ou no Palácio da 

Alvorada, residências funcionais e oficiais da Presidência da República. 

Com isso, a oportunidade estava apresentada. A CUT, demonstrando 

seu entendimento sobre o governo Collor, criou esse espaço de denúncias e críticas 

contundentes, satirizando o próprio presidente e as personalidades envolvidas nos 

escândalos protagonizados em seu governo. 

A estratégia de constituir uma sessão regular no jornal respondia a 

objetivos definidos. A identificação dos leitores com personagens e raciocínios 

frequentes constitui uma ligação com o público e funciona como atrativo para as 

edições subsequentes. Dessa maneira, a sessão “Enquanto isso, na Casa da Dinda”, 

arriscamos afirmar, construiu um grupo de leitores permanentes que esperavam as 
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edições posteriores com ansiedade e elaboravam seu imaginário e compreensão sobre o 

período de gestão do presidente Collor com base nos textos e charges ali publicadas. 

Outra importante consideração é a de que a CUT, enquanto 

organização, encampava um movimento de oposição contundente ao governo Collor, o 

que se apresentou como uma bandeira de luta. Sua compreensão da vida política 

brasileira perpassava a necessidade da crítica ao então presidente, uma vez identificadas 

situações inconcebíveis com os princípios organizativos da CUT. Mais tarde a 

sociedade iria presenciar não apenas um movimento “Fora Collor”, mas também um 

processo de impeachment. 

 

SÉRIE “A VACA” 

 

A criação de personagens típicos por parte de sindicatos, para 

estabelecer uma aproximação com suas respectivas categorias, foi uma prática constante 

da imprensa sindical desde os anos da ditadura militar. O caso mais conhecido é o do 

personagem João Ferrador, criação do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do 

Campo e Diadema ainda na década de 1970.  

Na CUT/SP, na década de 1990, o chargista Hércules Santos também 

ofereceu a sua contribuição nesse sentido e criou para o Jornal da CUT/SP uma 

personagem que ficou conhecido apenas como “A Vaca”. Por se tratar de uma central 

sindical e, portanto, sem uma especificidade no perfil dos trabalhadores representados, a 

personagem não pretendia incorporar características de nenhuma categoria em 

particular, o que contribuiu para a aceitação da personagem, mesmo sem estabelecer 

uma identificação visual com os trabalhadores. 

O primeiro aparecimento da referida personagem ocorreu na edição 

número 84 do Jornal da CUT/SP, em dezembro de 1992, ainda de forma muito tímida, 

ocupando apenas um quadro mínimo no interior do jornal, quase imperceptível, e seguiu 

dessa forma até sua primeira aparição efetiva como série na edição número 94 de março 

de 1993.  

De maneira geral, a personagem é caracterizada por seu aspecto um 

tanto desleixado, usando sempre óculos escuros, e expressava sua revolta com ironia e 

um apelo humorístico muito forte, que proporcionava certo movimento à imagem e que 
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buscava fomentar discussões, apresentar a crítica, convocar o trabalhador à ação e, 

principalmente, persuadir o leitor para os arrazoados políticos da própria CUT. 

 

Considerações Finais 

 

Pretendeu-se neste trabalho mostrar a charge enquanto estratégia 

comunicativa inserida no contexto das políticas de comunicação de uma central sindical, 

como é o caso da CUT/SP, identificando uma estratégia persuasiva muito eficiente e 

que se mostra completamente capaz de persuadir e convencer seu interlocutor.  

As organizações que se utilizam deste tipo de estratégia comunicativa 

têm melhores chances de atingir o sucesso junto a seus públicos e verificamos que a 

CUT, enquanto organização classista, apropriou-se de maneira eficiente dessa prática 

comunicativa. Essa forma de comunicação possibilita ao público receptor uma 

infinidade de possibilidades interpretativas que envolvem e mobilizam os sindicalistas.  

No que tange as Relações Públicas, a gestão dos relacionamentos e a 

criação e desenvolvimento de um clima favorável para uma organização, percebemos o 

quanto suas estratégias comunicativas inseridas numa política de comunicação (nesse 

trabalho, particularmente a charge no contexto do Jornal da CUT/SP) são importantes 

para atrair e persuadir seus públicos. Nesse sentido, a apropriação das mais diversas 

estratégias de comunicação é fundamental para gerar, fortalecer e desenvolver seus 

relacionamentos.  

As charges analisadas demonstram a assertividade e coerência em 

relação aos objetivos e metas da organização apresentados em sua política institucional 

da qual as políticas de comunicação fazem parte para apresentar suas ideias de forma a 

convencer seu interlocutor. 

Determinar exatamente a contribuição da charge como estratégia de 

comunicação é uma tarefa complexa por sua subjetividade, mas quando analisada do 

ponto de vista teórico concluímos que a charge é uma das formas mais eficazes, 

interessantes e lúdicas no ato persuasivo, o que no final acaba sendo importantíssimo 

para as teorias de comunicação e de Relações Públicas. 
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