
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 1 

A presença da mulher na imprensa sindical, no período eleitoral: um 

estudo sobre comunicação a partir da categoria gênero
1
 

 

 

Profa.Dra. Cláudia Regina LAHNI
2
 

Profa.Dra. Daniela AUAD
3
 

Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF 

 

 

Resumo: O texto debruça-se sobre a temática Comunicação Sindical, Relações de Gênero e 

Presença Feminina na Mídia. Trata-se de pesquisa que se desenvolve no campo de tensão 

entre, por um lado, a comunicação sindical como um possível espaço contra-hegemônico no 

que se refere às desigualdades de gênero e, por outro lado, percebe a comunicação sindical 

como um locus no qual também se refletem e se estabelecem relações desiguais entre o 

feminino e o masculino, assim como entre homens e mulheres. Dessa forma, em uma 

perspectiva na qual a centralidade da comunicação é assumida, realiza-se um estudo a 

respeito da presença da mulher no Informativo do Sindicato dos Metalúrgicos de Juiz de 

Fora, no período de agosto a novembro de 2010, durante as eleições. A análise baseia-se em 

pesquisas sobre imprensa sindical e estudos que adotam a categoria gênero.  
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Introdução 

 “Até hoje [a pauta feminista] é muito secundarizada, mesmo com uma mulher como 

presidenta”. A afirmação é de Maria Amélia de Almeida Teles, a Amelinha, ex-presa 
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política, em entrevista à revista Caros amigos
4
. Feminista desde antes do golpe militar, ela 

conta que na prisão também refletiu sobre o machismo e a desigualdade de gênero. 

Amelinha tem uma importante atuação na luta em favor das pessoas que lutaram contra a 

ditadura militar (presos, desaparecidos políticos e seus familiares). Na citada entrevista, ela 

relata o seguinte: “A condição de mulher e a maternidade eram utilizadas para torturar. Eu 

percebi [conta Amelinha], também, com o coletivo de mulheres com o qual eu vivi na 

prisão, que em comum nós tínhamos uma experiência fruto da desigualdade, mesmo na 

militância”. Em 1981, Amelinha participou da fundação da União de Mulheres, organização 

na qual continua lutando pela emancipação feminina ao lado de outras mulheres que a 

percebem como importante e histórica liderança feminista. 

 Entre as reivindicações do movimento feminista encontram-se ações que dizem 

respeito à comunicação, uma vez que essa pode ser entendida como instrumento de 

emancipação e também como termômetro das desigualdades. Segundo a revista Caros 

amigos – Especial “A era da mulher: conquistas e desafios”
5
, para a representante da 

Campanha pela Ética na TV, Rachel Moreno, os grandes meios de comunicação brasileiros 

são ainda conservadores. A reportagem, de Paula de Paula, cita a última pesquisa de 

monitoramento da imprensa, realizada pela ONG Who Makes The News (“quem faz 

notícia”), que apontou que, em 2010, as mulheres foram assunto de 24% das notícias de 

rádio, televisão e impresso. Quando o monitoramento começou, em 1995, foram assunto em 

17%. Isso, além das aparições em publicidade, programas de entretenimento e outros. 

Conforme a reportagem, “os dados indicam que é preciso estar atento sobre qual papel que 

a imprensa desempenha na perpetuação de violações dos direitos das mulheres e na 

manutenção do machismo”.  

 A importância da comunicação e como a mulher é apresentada pela mídia são temas 

caros ao movimento feminista. Tanto que as Resoluções Aprovadas na 3ª Conferência 

Nacional de Políticas para as Mulheres – realizada de 12 a 15 de dezembro de 2011, em 

Brasília – e referendadas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, em fevereiro de 

2012, incluem um item específico sobre comunicação, com seis resoluções (além da 

comunicação estar presente em outras resoluções)
6
.  

                                                 
4
 Entrevista à Bárbara Mengardo (2011, página 22).  

5
 Em reportagem feita por Paula de Paula (março de 2012, página 22). 

6
 As Resoluções Aprovadas na 3ª Conferência Nacional de Políticas Públicas para as Mulheres podem ser 

lidas no site da Secretaria de Políticas para as Mulheres – www.sepm.gov.br  

http://www.sepm.gov.br/
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A presença e o respeito à mulher pela mídia também estão contemplados na 

reivindicação da sociedade por um marco regulatório para a comunicação no Brasil. O item 

13 das Diretrizes Fundamentais – 20 pontos para democratizar as comunicações no Brasil
7
 

prevê o seguinte: Devem ser instituídos mecanismos para assegurar que os meios de 

comunicação: a) garantam espaço aos diferentes gêneros, raças e etnias (inclusive 

comunidades tradicionais), orientações sexuais, classes sociais e crenças que compõem o 

contingente populacional brasileiro espaço coerente com a sua representação na sociedade, 

promovendo a visibilidade de grupos historicamente excluídos; b) promovam espaços para 

manifestação de diversas organizações da sociedade civil em sua programação.  

Além das Diretrizes acima, no novo marco regulatório há menção a estimulação do 

acesso à produção midiática a quaisquer segmentos sociais que queiram dar visibilidade às 

suas questões no espaço público, bem como articular espaços de visibilidade para tais 

produções. 

Nesse sentido, entendendo a centralidade da comunicação na sociedade 

contemporânea e a sua importância para a cidadania e emancipação feminina, queremos 

contribuir com o debate e as ações sobre o tema. Para isso, entre outras, trabalhamos o 

presente artigo, que reflete sobre a presença da mulher na imprensa sindical no período de 

eleição. O paper apresenta parte do resultado da pesquisa “Comunicação, política e relações 

de gênero: análise da presença da mulher, em um veículo local da grande imprensa e em um 

alternativo, no período eleitoral”, realizada entre 2010 e 2012, com a participação da 

professora Daniela Auad e sob a coordenação da professora Cláudia Lahni. 

A referida pesquisa teve os seguintes principais questionamentos: como se 

comportariam um jornal local identificado como grande imprensa e um boletim sindical, 

veículo potencialmente contra-hegemônico, em uma eleição presidencial na qual uma 

candidata mulher aparecia, inicialmente, em segundo lugar nas pesquisas, sendo que ela 

representava a continuidade de um governo que tinha grande aceitação popular? Como se 

comportariam tais veículos em uma eleição para deputado federal em que estaria uma 

                                                 
7
 http://www.comunicacaodemocratica.org.br/ - acesso em 21 de junho de 2012. 
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Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 4 

candidata mulher de Juiz de Fora que foi a primeira candidata à prefeitura, na eleição de 

2008, tendo ficado em segundo lugar com uma expressiva votação?
8
  

Cumpre destacar que os dados aqui expressos se referem à análise do Informativo 

dos Metalúrgicos, principal veículo de comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos de Juiz 

de Fora e Região, no período de 10 de agosto a 10 de novembro de 2010, quando foram 

realizadas eleições para a Presidência da República, Governo do Estado, Assembléia 

Estadual e Congresso Nacional, no País. Já os dados referentes à análise do jornal local 

identificado como grande imprensa foram divulgados em trabalho apresentado no 

Congresso Nacional da Intercom em 2011 (Lahni e Auad, 2011).  

Relações de gênero e comunicação 

 Na apropriação da categoria elaborada por Daniela Auad (2010, p.4), “o gênero – 

como um conjunto de símbolos e significados sobre o masculino e sobre o feminino – cria 

uma determinada percepção sobre o sexo, este percebido na maioria das vezes como um 

dado anatômico inconteste”. Auad, que trabalha especialmente a partir dos referenciais de 

Joan Scott e Christine Delphy, afirma que, assim, “ter pênis ou ter vagina determina quais 

serão as informações utilizadas para organizar os sujeitos a partir de diferenças 

hierarquizadas em uma desigual escala de valores”.  

 Nesse sentido, gênero é um constructo que inaugura a percepção de determinadas 

características em detrimento de outras, incluindo as consideradas biológicas ou físicas. O 

que é considerado como natureza se mostra como mais um dado passível de interpretação. 

Os processos de diferenciação revelam-se produtores de exclusões. Desta maneira, as 

desigualdades são construídas a partir das diferenças percebidas segundo relações entre o 

masculino e o feminino, nas quais são atribuídos lugares e valores hierarquizados para 

homens e mulheres. 

 Assim, a categoria gênero fundamenta o presente estudo, à medida que são 

consideradas as representações socialmente construídas sobre o masculino e o feminino 

para analisar o objeto de pesquisa. Como subsídio para a análise e com foco voltado para a 

                                                 
8
 Na eleição municipal ocorrida em 2008, Custódio Mattos (PSDB) foi eleito prefeito de Juiz de Fora, tendo 

148.137 votos (51,77% dos votos válidos), contra 137.719 (48,23%) de Margarida Salomão (PT) – 

http://g1.globo.com de 27 de outubro de 2008, acessado em 24 de abril de 2010. 

http://g1.globo.com/
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mulher na política, realizou-se levantamento bibliográfico no qual as fontes fundamentais 

foram os Anais e as Revistas da Intercom (Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação) e da Compós (Associação Nacional dos Programas de 

Pós-graduação em Comunicação), no período de 2003 a 2010
9
.   

Durante a busca por textos, em muitos artigos não selecionados, foi possível notar 

forte tendência para analisar e retratar a mulher na indústria do entretenimento em estudos 

de mídia. Em contrapartida, há uma escassez lacunar no que se refere a estudos sobre a 

mulher na política, que pôde ser comprovada a partir da busca de textos com as palavras-

chaves relações de gênero, sindicalismo, política, imprensa sindical, comunicação sindical, 

eleições. Com o desejo de construir um estado da arte de pesquisas com o tema mulher na 

política, foi possível perceber que, embora haja tradição de trabalhos acadêmicos de temas 

como gênero e política, política e mídia, gênero e mídia, a intersecção das três temáticas 

ainda é um campo pouco estudado na comunidade acadêmica, na área de comunicação. 

Vale mencionar que os trabalhos encontrados não apresentam referenciais teóricos comuns, 

especialmente no tocante a gênero. Em outras palavras, os artigos não apresentam em suas 

referências bibliográficas autoras e autores que sejam estudiosas e estudiosos de gênero já 

consagradas no Brasil e no exterior como responsáveis pela consolidação e fortalecimento 

dessa categoria nas Ciências Humanas, tais como as citadas Joan Scott e Christine Delphy. 

Autoras como essas e outras – como Guacira Lopes Louro ou Judith Butler – são básicas 

para os estudos de gênero e cabe questionar se o silenciamento desses referenciais remonta 

eventual lacuna na formação ofertada tanto nos cursos de graduação quanto nos programas 

de pós-graduação em comunicação, em andamento, hoje, em nosso país. 

Em nosso trabalho anterior (Lahni e Auad, 2011a), como uma parte da conclusão da 

pesquisa, é possível afirmar que no jornal local identificado como grande imprensa, 

numericamente, os homens aparecem mais, mesmo com duas candidatas mulheres e uma 

delas sendo ampla liderança nas pesquisas e, de fato, tendo vencido as eleições. Tal 

fenômeno é agravado pelos títulos que colocam as candidatas em condição de desigualdade 

em relação aos homens candidatos, sobretudo no que se refere ao modo como se retratava 

Dilma Roussef. Essa conjuntura demonstra como a mídia pode constranger a ação política 

das mulheres e como essas podem ser tanto invisibilizadas no noticiário jornalístico, quanto 

                                                 
9
 Para detalhes dessa parte da pesquisa ver Lahni e Auad, 2011a e 2011b.  
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retratadas em posturas tradicionais de passividade ou inércia, pouco apreciadas para o 

comando do país e para a representação dos interesses dos eleitores e eleitoras nas 

instâncias decisórias da nação. As searas consideradas tipicamente femininas, como 

educação infantil e aleitamento materno, são aquelas nas quais se espera que as candidatas 

sejam mais versadas, pelo fato de serem mulheres. Não por acaso, correspondem a setores 

que menos impulsionam as carreiras políticas e que possuem menor visibilidade na 

cobertura jornalística da política nacional. Há, portanto, de se enfatizar que os guetos 

encontrados no mercado de trabalho são também encontrados no interior das carreiras das 

mulheres na política. Há de se questionar se, mesmo quando no poder, as mulheres são 

detentoras de menos poder do que os seus pares, os homens no poder. 

Consideramos importante lembrar aqui do trabalho pioneiro de Dulcília Buitoni 

(1990), que, ao estudar revistas direcionadas para mulheres, aponta que três grandes eixos 

sustentam a imprensa feminina da indústria cultural: casa, coração e moda. Já no âmbito do 

Grupo de Pesquisa Comunicação para a Cidadania da Intercom (e presentes na última 

publicação do GP), citamos os trabalhos de Maria Luiza Martins de Mendonça e Janaína 

Vieira de Paula Jordão (2010) e Karina Janz Woitowicz (2010).  

Mendonça e Jordão apresentam um estudo sobre domésticas no cinema, que reflete 

sobre as classes trabalhadoras, referenciando-se em especial em trabalhos sobre 

representação e cinema. Elas afirmam que tentar descortinar algo desse universo das 

trabalhadoras domésticas “pode contribuir para que este segmento se re-conheça mais e 

melhor e possa, a partir desse reconhecimento, iniciar um movimento de re-existência 

individual e coletiva menos colonizada e mais digna, em que as hierarquias de saber, de 

raça, classe, gênero possam ser identificadas e questionadas” (Mendonça e Jordão, 2010, 

188). 

Já Woitowicz apresenta um estudo sobre publicações feministas e direitos 

reprodutivos. Ela aponta que a igualdade de gênero é demandada do Estado pelo 

Movimento Feminista, em processo tanto de diálogo quanto de confronto e com a adoção 

de práticas combativas, educativas e propositivas. Assim, é colocada em pauta “a 

construção de identidades de resistência que projetam as lutas das mulheres” (Woitowicz, 

2010, p. 168).  
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Como aspecto final do presente item e rumo à análise específica sobre comunicação 

sindical, objeto do presente texto, lembramos pesquisa sobre a presença das mulheres na 

imprensa sindical (considerando seu potencial contra-hegemônico), realizada em 1999, por 

Cláudia Lahni. Nela, cita-se que, já em 1977, em seu depoimento à Comissão Parlamentar 

Mista de Inquérito sobre a Situação da Mulher, Fúlvia Rosemberg relatou pesquisas sobre a 

representação feminina. Segundo a pesquisadora da Fundação Carlos Chagas, conforme 

todos os estudos, a imagem dos papéis sexuais apresentada pelos diferentes meios 

comunicação é estereotipada, discriminando a mulher. De acordo com o depoimento, ao 

homem são reservadas as imagens de conquistador e de profissional; à mulher são 

atribuídos principalmente papéis de sedutora, de dona de casa e de mãe. “Passados 18 anos 

do mencionado depoimento, também constatamos que temos na imprensa sindical 

elementos dessa reprodução de papéis estabelecidos socialmente” (Lahni, 1999, p. 113). 

Imprensa sindical e contra-hegemonia 

  Maria Nazareth Ferreira (1978 e 1988) conta que, no momento inicial de seu 

surgimento, a chamada imprensa operária publicava diversos debates de interesse da classe 

trabalhadora e tinha a função de informar, politizar e organizar a categoria. Tais 

características eram tão marcantes que a produção do jornal estava entre as primeiras tarefas 

quando se constituía um grupo, inicialmente chamado de associação, liga e, depois, 

sindicato. A pesquisadora classifica essa imprensa em três períodos históricos: imprensa 

operária ou anarquista ou anarcossindicalista (que começa por volta de 1880); imprensa dos 

partidos; e imprensa sindical (a partir de 1978). Ainda para Ferreira (1995), hoje a imprensa 

sindical se assemelha muito à grande imprensa, inclusive apresentando uma ausência de 

participação do leitor, que passa a ser tratado como mero receptor. 

 As dificuldades de relações entre os profissionais da comunicação e os dirigentes 

sindicais são abordadas por Luiz Anastácio Momesso (1994), que entende a imprensa das 

entidades representativas das trabalhadoras e trabalhadores como um instrumento de 

intercâmbio, não de dominação, sendo horizontal e alternativa. Essa visão é também 

refletida por Valdeci Verdelho (1986), para quem a “nova imprensa sindical” (necessária 

para o trabalho junto ao chamado “novo sindicalismo” – retomada do sindicalismo 

combativo, a partir de 1978) é horizontal, dialógica, participativa e contribui para o hábito 

de leitura entre os trabalhadores e trabalhadoras. Em contrapartida, para Bruno Fuser 
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(1995), essas considerações, em certa medida, se situam mais no plano do desejado do que 

daquilo que se encontra no cotidiano dos sindicatos.  

 Dennis de Oliveira (1997) entende o potencial da comunicação sindical como 

possível gestora de uma cultura e discurso contra-hegemônicos no âmbito do mundo do 

trabalho. Maria Lucia Becker (2009) menciona a imprensa operária como parte da mídia 

alternativa, que tem um posicionamento não capitalista e se coloca como opção ao 

jornalismo empresarial. É considerando essas e outras reflexões sobre a comunicação 

sindical, com o conhecimento do seu potencial contra-hegemônico, que trabalhamos nesta 

pesquisa.    

 A partir desses conceitos, Lahni (1999) realiza um estudo sobre a presença da 

mulher na comunicação sindical com foco na imprensa do Sindicato dos Professores de 

Campinas e Região. Foi feita uma análise de conteúdo de suas principais publicações no 

ano de 1995, quando foi realizada a 4ª Conferência Internacional sobre a Mulher, em 

Pequim, na China, e quando se completaram vinte anos de 1975, o chamado Ano 

Internacional da Mulher, um marco na história do movimento de mulheres no Brasil. A 

análise apontou a presença das mulheres nos materiais como autoras de textos (em 

contrapartida ao número de homens que escreveram nesses periódicos) e retratadas através 

de fotografias ou ilustrações. Percebeu-se que, mesmo em publicações de um sindicato, de 

base e direção majoritariamente femininas, as mulheres estão sub-representadas em 

fotografias, em ilustrações e enquanto autoras de textos assinados.  

 Sobre imprensa sindical, na cidade de Juiz de Fora, Lahni coordenou, em 2002, um 

estudo comparativo sobre a comunicação do Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas e a 

do de Juiz de Fora. Tal estudo permitiu, a partir de análise nas principais publicações dos 

dois sindicatos, verificar que, embora em Campinas haja mais espaço para a ação externa ao 

Sindicato, nas matérias, nas duas entidades o jornalismo que se desenvolve é 

essencialmente centralizado, com pouco espaço à participação do trabalhador, resultado de 

uma prática sindical que vem afastando dirigentes da base (Fuser e outros, 2002).  
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Sindicato dos Metalúrgicos de Juiz de Fora e Região e sua comunicação 

O Sindicato dos Metalúrgicos de Juiz de Fora e Região
10

 tem sede localizada em 

área central da cidade e possui subsede no município de Santos Dumont. O STIM 

representa cerca de 10 mil metalúrgicos nos municípios de Juiz de Fora, Santos Dumont, 

Ewbank da Câmara, Matias Barbosa, Bicas, São João Nepomuceno, Rio Novo e Rio 

Pomba. municípios do estado de Minas Gerais. Em novembro de 2012, o Sindicato 

completa  80 anos de sua fundação. Já na ata de instalação da entidade consta que uma das 

decisões foi convidar todos os metalúrgicos, por boletins, para a assembléia seguinte. Em 

1986 o sindicato passa pro reformulações, com a vitória da chapa de oposição. Em 1992 há 

outra mudança na perspectiva de ação da entidade, que passa a ser filiada à CUT (Central 

Única dos Trabalhadores).  

A direção atual (triênio 2011-2014) tem como presidente João César da Silva. O 

Sindicato se organiza a partir de uma Diretoria Executiva, Suplentes da Executiva, 

Conselho Fiscal, Suplente do Conselho Fiscal, Representantes junto à Federação e 

Suplentes dos Representantes junto à Federação, totalizando 24 pessoas nas tarefas da 

diretoria. No trabalho de apoio à direção, o Sindicato conta com funcionários diversos, 

jornalista, advogados e com assessoria técnica do Dieese (Departamento Intersindical de 

Estatísticas e Estudos Sócio Econômicos).    

A comunicação entre o Sindicato e os/as trabalhadores/as se dá por meio de um 

informativo de periodicidade mensal, com tiragem de 5.000 exemplares, o Informativo do 

Metalúrgico, além de um boletim que é produzido quando há necessidade de mobilização 

imediata, panfletos de conscientização, cartilhas para informar a categoria sobre os seus 

direitos e um catálogo de convênios. A distribuição das publicações é feita pelos dirigentes 

sindicais nas portas das fábricas. O Sindicato também tem um site - http://stimjf.org.br 

(com link para canal de you tube, twiter e facebook) - e se utiliza de dois carros de som.  

Para esta pesquisa, além da revisão bibliográfica e entrevista com a jornalista do 

Sindicato, Anelise Medina, foram analisados os informativos referentes aos meses de 
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 A parte de história e organização do Sindicato, neste artigo, foi feita a partir de entrevista com a jornalista 

da entidade, consulta ao site e pesquisa anterior (Fuser e outras, 2002).  

http://stimjf.org.br/
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agosto a novembro de 2010
11

, no momento das eleições gerais daquele ano. No período, 

foram produzidos quatro informativos que possuíam em média quatro páginas.  

Observa-se que mesmo com um número pequeno de páginas, ainda assim o 

Informativo do Sindicato dedicava sempre uma delas aos assuntos políticos. Ficou 

evidenciado o apoio às candidaturas de Dilma Roussef, para a Presidência da República, e 

de Margarida Salomão, para o Congresso Nacional. Apesar disso, apenas a candidata local 

à deputada federal tem uma fotografia publicada no Informativo, na qual aparece rodeada 

por trabalhadores da categoria. Cada candidata é citada uma vez no período que 

compreende a pesquisa. 

 Nos exemplares analisados foram citados também por uma única vez o então 

presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o candidato à Presidência José 

Serra (PSDB), o governador eleito do estado de Minas Gerais, Antônio Anastasia (PSDB), 

e o senador eleito Aécio Neves (PSDB). 

Apesar de serem apresentadas em menor número, as candidatas Dilma Roussef e 

Margarida Salomão recebem um enfoque mais positivo do que os homens citados no 

Informativo, o que se explica, certamente, devido ao fato de elas receberem o apoio da 

diretoria (e categoria) na eleição. 

 Dentre os homens, o único que recebe uma avaliação positiva é o ex-presidente 

Lula, que tem associada a sua imagem à “redução da desigualdade social e a geração de 

empregos”, enquanto os demais homens citados aparecem com enfoque depreciativo. 

“Tucanos querem ser reis” é uma frase utilizada pelo informativo ao fazer referência a 

Aécio Neves e Antonio Anastásia; já José Serra é citado sob acusação de “impostura e 

golpe contra os trabalhadores”.  

 A análise dos informativos do Sindicato revela que, apesar de as mulheres serem 

retratadas de forma positiva e de receberem o apoio das trabalhadoras e trabalhadores da 

categoria, ainda assim é dado pouco espaço a elas. Apenas uma candidata tem uma foto 

publicada no Informativo e mesmo assim em meio a vários homens. Se, por um lado, a 

principal publicação dos Metalúrgicos de Juiz de Fora apresenta a característica positiva de 
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 No mesmo período, analisamos o jornal local (identificado como grande imprensa) Tribuna de Minas 

(Lahni e Auad, 2011). 
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sempre ter página que coloca a política partidária como tema para debate, por outro, parece-

nos que o fato de o Sindicato declarar sua posição política, apoiando as candidaturas de 

Dilma Roussef e Margarida Salomão, poderia conferir a elas maior espaço dentro do 

Informativo. 

Considerações Finais 

 Feministas históricas e grupos de mulheres reivindicam mais espaço e um outro 

tratamento para a mulher na mídia, o que é também compromisso assumido pela Secretaria 

de Políticas para as Mulheres (embora pouco transformado em políticas públicas de fato). 

Tal luta e reconhecimento no tocante à mulher na mídia não se dá sem motivo. A 

centralidade da comunicação na sociedade atual é fator decisivo na construção das 

múltiplas identidades e no exercício da cidadania de todas e todos. Especialmente no que 

diz respeito às mulheres, debates e pesquisas apontam o quanto a mídia ainda as sub-

representa e as degrada mais comumente do que as valoriza em suas variadas expressões e 

grupos diferenciados.  

 Neste trabalho analisamos a presença da mulher, enquanto candidata, na imprensa 

sindical, no período das eleições de 2010. O estudo do Informativo do Sindicato dos 

Metalúrgicos de Juiz de Fora e Região mostrou que essa parcela da comunicação sindical, 

nesta temática, se apresenta diferente da grande imprensa ao assumir uma candidatura à 

Presidência e para o Congresso Nacional, defendendo-a no periódico. Esse procedimento 

não é usual na comunicação brasileira e, assim, o representante estudado da imprensa 

sindical pode ser considerado como espaço que apresenta aspectos contra-hegemônico no 

que se refere às desigualdades de gênero, uma opção ao jornalismo empresarial, informando 

e contribuindo para a formação de trabalhadores e trabalhadoras.  

Por outro lado, o Informativo do Sindicato dos Metalúrgicos, apesar de demonstrar 

de forma explícita seu apoio a candidaturas femininas, não deu a elas o espaço que se 

poderia esperar de um veículo alternativo. Dos quatro exemplares analisados, as candidatas 

aparecem uma única vez, sendo que há apresentação fotográfica de apenas umas delas, que, 

ainda assim, é retratada em meio a vários homens. Esperava-se que o Informativo 

cumprisse melhor seu desempenho como veículo contra-hegemônico, dando um espaço 

mais notório às candidaturas femininas por eles apoiadas. Nesse sentido, percebe-se esse 
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veículo de comunicação sindical como um locus no qual também se refletem e se 

estabelecem relações desiguais entre o feminino e o masculino, assim como entre homens e 

mulheres. E, nesse sentido, cabe questionamento que pode suscitar novas pesquisas para 

pesquisadoras e pesquisadores da área: Seria outro o espaço se a candidatura assumida fosse 

de um ou dois homens? 

Enfim, a partir de sua metodologia, conceitos e procedimentos adotados, a pesquisa 

que o presente texto noticia apontou que a comunicação sindical pode se mostrar contra-

hegemônica e alternativa quando a temática é política, mulheres e eleições. Porém, mesmo 

nesse assunto, tratando-se especialmente de candidatas mulheres, essa imprensa se mostra 

ainda acanhada, avançando quantitativa e qualitativamente menos do que poderia tendo em 

vista sua vocação alternativa. Esperamos, com a pesquisa e o paper apresentado, contribuir 

para o conhecimento acumulado sobre comunicação sindical e relações de gênero, assim 

como para o debate e ações a respeito da presença da mulher na mídia e na sociedade, em 

favor da cidadania ativa das mulheres e da construção de múltiplas identidades femininas.  
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