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“O passado não reconhece seu lugar: 

está sempre no presente.”  

 

Mario Quintana 



 

 

RESUMO 

A presente dissertação tem como finalidade principal identificar e analisar os sentidos 

produzidos pelos jornais impressos SindNotícias e Impaciente, elaborados pela assessoria de 

imprensa do Sindsáude/RN, sindicato que representa os trabalhadores da saúde pública do Rio 

Grande do Norte. A investigação tem como foco os embates discursivos do sindicato 

relacionados à gestão privada do SUS em Natal, implementada pela Prefeitura entre os anos 

de 2010-2012. A partir de uma análise das matérias dos jornais SindNotícias e Impaciente, 

busca-se distinguir as formações ideológicas e discursivas, assim como as condições de 

produção, que constituem o discurso sindical na disputa pela representação simbólica acerca 

das Organizações Sociais na saúde pública. Este trabalho articula os aportes teóricos da 

comunicação sindical em Giannotti (1997, 2004, 2014), Costa (2010) e Ferreira (1978, 1995), 

além de elaborações da Análise do Discurso de linha francesa, principalmente em Pêcheux 

(1988) e Orlandi (1999, 2007), e contribuições de Foucault (1996, 2012) e Bourdieu (2000).  
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ABSTRACT 

The main purpose of this dissertation is to identify and analyze the meanings produced by the 

printed newspapers SindNotícias and Impaciente, prepared by the press office of 

Sindsáude/RN, a union that represents public health workers in Rio Grande do Norte. The 

investigation focuses on the union's discursive clashes related to the private management of 

SUS in Natal, implemented by the town hall between 2010-2012. Based on an analysis of the 

articles in the newspapers SindNotícias and Impaciente, we seek to distinguish the ideological 

and discursive formations, as well as the conditions of production, which constitute the union 

discourse in the dispute for symbolic representation about Social Organizations in public 

health. This work articulates the theoretical contributions of union communication in 

Giannotti (1997, 2004, 2014), Costa (2010) and Ferreira (1978, 1995), elaborations of 

Discourse Analysis of the French line, mainly Pêcheux (1988) and Orlandi (1999, 2007), and 

the contributions of Foucault (1996, 2012) and Bourdieu (2000).  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 – Motivações iniciais: trajetória profissional e acadêmica  

Desde 2009, foram dez anos trabalhando diariamente com a imprensa sindical; 

escrevendo, diagramando, fotografando e filmando para sindicatos do Rio Grande do Norte. 

Em especial, para aqueles que representam os trabalhadores da educação e da saúde públicas 

nas cidades de São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim e Mossoró. Neste período, parte da 

vida esteve dedicada a produzir uma comunicação em defesa dos direitos de profissionais da 

enfermagem e professores, por exemplo.  

Trilhar este caminho possibilitou não só um aprendizado prático a respeito da 

imprensa sindical, mas também uma observação mais próxima acerca de seus esforços, 

limites, erros e acertos. É desta época o contato mais aprofundado com a obra de autores 

referenciais para o tema, como Vito Giannotti, Cláudia Santiago e Maria Nazareth Ferreira. 

Ao longo dos últimos dez anos, trabalhar como jornalista sindical foi uma escolha política que 

permitiu a construção de um importante arcabouço teórico, profissional e pessoal. Certamente 

uma experiência que está entre as principais motivações desta pesquisa. O desafio era fazer 

comunicação para os trabalhadores da saúde e da educação públicas, apresentar a leitura dos 

sindicatos sobre os acontecimentos e mobilizar as pessoas por transformações sociais.  

Inicialmente, esta pesquisa tinha a intenção de averiguar o impacto da comunicação do 

Sindsaúde/RN e seus efeitos sobre a categoria de servidores públicos que representa, diante 

dos discursos midiáticos de privatização
1
 do Sistema Único de Saúde (SUS)

2
, em Natal e no 

RN, no período de 2010 a 2015. Entre as referências preliminares que embasaram nosso então 

                                                           
1
 Nossas referências trabalham o conceito de privatização não apenas como venda do patrimônio público, mas 

também como transferência das responsabilidades do Estado para o setor privado. Granemann (2008) afirma que 

o conteúdo da privatização dos serviços sociais, das políticas sociais e dos direitos dos trabalhadores podem 

assumir diferentes formas, através de fundações estatais de direito privado, parcerias público-privadas ou 

Organizações Sociais (OSs), por exemplo. Mas a essência é a mesma. Trata-se de uma maior abertura ao setor 

privado, que os governos nomeiam de descentralização, administração gerenciada, gestão compartilhada. “O 

essencial é que as reduções do Estado para o trabalho em nome da eficácia e da eficiência do serviço ao público, 

pela mesma medida, significam o aumento do Estado para o capital e é por isto que as denominamos 

privatização.” (GRANEMANN, 2008, p. 38). 

2
 O Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituído no Brasil a partir da promulgação da Constituição Federal de 

1988, e tem como objetivo oferecer a toda a população o acesso integral, universal e gratuito aos serviços de 

saúde. O SUS é considerado um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo, responsável por realizar desde 

procedimentos ambulatoriais simples a atendimentos de alta complexidade, como transplantes de órgãos. 

Disponível em https://pensesus.fiocruz.br/. Acesso em: 05 de out. de 2020.  

https://pensesus.fiocruz.br/
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anteprojeto de seleção para o mestrado, no final de 2017, destacavam-se especialmente as 

contribuições de Giannotti (2004), Moraes (2010) e Costa (2010).  

Embora o tema da pesquisa não tenha mudado, foram feitos acréscimos e alterações 

substanciais na proposta de trabalho, ainda no primeiro semestre de 2018, principalmente a 

partir das orientações da professora Luciana Miranda, orientadora do projeto, e do professor 

Marcelo Bolshaw, da disciplina Metodologias da Pesquisa em Comunicação Midiática. Ao 

longo do curso de mestrado, redefinimos e aperfeiçoamos os objetivos, o recorte temporal, o 

objeto da pesquisa e enriquecemos o aporte teórico a partir das contribuições das bancas nos 

Seminários de Orientação, no segundo semestre de 2018 e no início de 2019. Passamos a 

trabalhar, sobretudo, com a Análise do Discurso (AD) de linha francesa, especialmente com 

as contribuições de Pêcheux (1988), além de Foucault (2012), Bourdieu (2000) e das 

referências sobre comunicação sindical e sindicalismo brasileiro, mencionadas anteriormente.  

De forma que nossa pesquisa voltou-se para a investigação dos sentidos produzidos 

pelo discurso da imprensa sindical, frente às políticas de privatização do SUS no município de 

Natal, entre 2010 e 2012. Especificamente, relacionada à implantação da gestão privada de 

Organizações Sociais (OSs) nas Unidades de Pronto-atendimento (UPAs) e nos Ambulatórios 

Médicos Especializados (AMEs), inaugurados pela então prefeita Micarla de Sousa (PV), no 

período citado acima.  

O sindicato escolhido para esta pesquisa faz hoje uso de um conjunto de ferramentas 

de comunicação, como jornais impressos, panfletos, cartazes, cartilhas explicativas, site, redes 

sociais e vídeos. Um arsenal midiático que a comunicação sindical não pode ignorar, sob a 

pena de desperdiçar recursos simbólicos importantes na constituição de seu próprio discurso, 

uma vez que “a luta fundamental pelo poder é a batalha pela construção de significado na 

mente das pessoas” (CASTELLS, 2013, p. 14). Embora o Sindsaúde/RN disponha daquelas 

diversas possibilidades, nosso objetivo foi direcionado para investigar os jornais do sindicato 

em razão de seu protagonismo nas disputas sobre o significado das privatizações. Isto porque, 

à época dos embates sindicais estudados, os jornais impressos eram os principais meios 

através dos quais a entidade desenvolvia sua intervenção junto à categoria e aos usuários do 

SUS.  

Assim, buscamos aqui distinguir e analisar os sentidos produzidos na estruturação da 

realidade e nas representações acerca da gestão privada da saúde pública. Para isso, nos 

apoiamos principalmente no diálogo entre as contribuições de Foucault (2012), Pêcheux 
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(1988) e Bourdieu (2000), em busca das leituras, caminhos e objetivos de poder observados 

nos embates discursivos da imprensa do Sindsaúde/RN. 

1.2 – Imprensa Sindical   

A conceituação de imprensa sindical é inseparável da história da classe
3
 trabalhadora e 

de suas lutas econômicas, sociais e políticas. Sendo operária ou não, a depender da categoria 

de trabalhadores envolvida, esta imprensa é – de modo geral – a expressão midiática de uma 

forma específica de interpretar e intervir no mundo. Historicamente, dentro do movimento 

sindical, esta comunicação se apresentou a partir de diversos tipos de materiais impressos, 

como folhetos, boletins, jornais, filipetas, cartazes, adesivos e cartilhas. Entretanto, hoje é 

bastante comum que os sindicatos também utilizem outras ferramentas disponíveis, a exemplo 

de vídeos, programas de rádio e TV, sites e redes sociais. Independente das mídias usadas, 

esta comunicação tem sido, ao longo da história, declaradamente ideológica e diretamente 

relacionada ao modo de vida, à resistência e à luta por direitos daqueles que vivem do 

trabalho. 

Fígaro (1993) entende a imprensa sindical no Brasil como uma modalidade de 

comunicação popular, de “contraposição às culturas dominantes, que se viabiliza, em seu 

campo de atuação, através de um projeto próprio e alternativo.” (p. 24). Para Caleffi Araujo 

(2009), além de informar, esta imprensa – chamada por ele de jornalismo de informação 

sindical – desempenha um papel militante, defende determinada política e toma posição 

diante dos fatos da realidade. Semelhante compreensão tem Carvalho (2013) ao afirmar que 

“o jornalismo sindical diferencia-se do jornalismo comercial na medida em que, ao invés da 

busca pela venda de notícias, tem a intenção principal de propagação de ideias e 

informações.” (p. 259). Já de acordo com Giannotti (1988), a imprensa sindical é uma forma 

                                                           
3
 De acordo com Marx e Engels (2007), as classes sociais caracterizam-se pelo conjunto de suas condições 

básicas de existência, não pelo que os homens creem ou possam crer que são, mas pelo que realmente são no 

decorrer de sua vida. Deste modo, a classe é determinada pela posição que os indivíduos ocupam na organização 

econômica da sociedade, na divisão do trabalho e na reprodução da vida social, assim como também demonstra 

Peña (2015). Outros autores problematizam o conceito de classe a partir da cultura. Grohmann (2018) explica 

que os estudos culturais colocaram o entendimento de classe no centro da análise do popular, das sociabilidades 

e da relação com a mídia. Thompson (1987) e Hoggart (1973) compreendem a classe a partir da cultura vivida, 

considerando as experiências de vida e do cotidiano dos sujeitos, ainda que não apresentassem uma preocupação 

em abranger o conjunto da classe trabalhadora. Com relação às críticas ao conceito de classe em Marx, de que 

este trabalharia com um determinismo do elemento econômico, Fiorin (1997) argumenta que os teóricos do 

materialismo histórico não defendiam que o econômico era o único determinante. Diversas manifestações de 

atividades humanas, a exemplo das filosóficas, políticas e religiosas, também exercem influência nas lutas 

históricas e podem determinar sua forma (FIORIN, 1997). 
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especializada de comunicação, voltada “para uma classe com sua ideologia
4
, seu estilo de 

vida, seus valores. Uma classe com sua história, sua cultura, seu futuro e consequentemente 

sua linguagem particular.” (p. 9). Cada notícia, artigo, vídeo ou programa de rádio deve estar 

relacionado aos trabalhadores e aos seus interesses (GIANNOTTI, 2014). Costa (2010) faz 

uma distinção entre imprensa sindical e comunicação sindical, sendo esta última nomeada 

assim em razão das diversas mídias, para além dos impressos, que hoje são usadas pelos 

sindicatos. Neste trabalho, entendemos por imprensa sindical o conjunto de materiais 

impressos publicados pelos sindicatos, incluindo principalmente o jornal sindical. 

A partir de uma prática específica de comunicação, a imprensa sindical tem como 

objetivo, em última instância, desenvolver uma ação na realidade através da mobilização dos 

trabalhadores por seus interesses, de modo a interferir nos rumos da história. “O sentido da 

comunicação sindical é levar centenas, milhares, milhões de trabalhadores à ação em defesa 

de velhos direitos ameaçados ou conquista de novas vitórias.” (SANTIAGO; GIANNOTTI, 

1997, p. 86). 

Nesta perspectiva, para Cláudia Santiago e Vito Giannotti, “a história da imprensa 

operária é a própria história da classe operária” (1997, p. 94). Uma história cujas origens nos 

remetem a meados do Século XIX, com a expansão da Revolução Industrial na Europa e os 

protestos dos operários contra as exaustivas jornadas de trabalho, pela criação do salário 

mínimo, folgas semanais, fim do trabalho infantil e a regulamentação do trabalho feminino
5
 

(COSTA, 2010). A imprensa dos trabalhadores surge sob as marcas da luta pela sobrevivência 

de uma classe, apoiada em seus mais destacados instrumentos de organização: os sindicatos. 

No Brasil, este caminho já possui mais de cem anos e é marcado por avanços e retrocessos 

desde o final do Século XIX, quando aparecem as primeiras publicações da imprensa 

                                                           
4
 Para Canary (2012), ideologia é um conjunto de ideias que expressa, justifica e promove a concepção de 

mundo e os interesses das classes sociais existentes na sociedade. Chauí (1984) observa que a ideologia se 

organiza como um sistema lógico e coerente de representações (ideias e valores) e de normas ou regras (de 

conduta) (CHAUÍ, 1984, p.113). Entretanto, é importante ressaltar que não há uma definição única para o 

conceito de ideologia, já que a palavra envolve um emaranhado de diferentes fios conceituais, como expõe 

Eagleton (1997). 

5
 A respeito das condições dos operários no capitalismo da época e sobre a moderna sociedade industrial, 

consultar Engels (2010) na obra A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, na qual ele também aponta o 

surgimento e o desenvolvimento das lutas do movimento operário.  
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operária, sob a influência de anarquistas, anarcossindicalistas e socialistas
6
 que migraram para 

o país neste período (FERREIRA, 1978).  

Ao longo do Século XX, o sindicalismo brasileiro viveria uma série de conturbações, 

entre períodos de intervenção ditatorial nos sindicatos e de conciliação das direções sindicais 

com governos populistas
7
. A respeito disso, Fígaro (1993) destaca a criação de uma estrutura 

de sindicatos oficiais, a partir de uma legislação imposta pelo governo de Vargas, em 1931, 

que afetou profundamente o movimento sindical no Brasil. Sindicalistas “pelegos”
8
 fundavam 

entidades reconhecidas pelo Estado e o governo pressionava os trabalhadores para que se 

filiassem aos sindicatos oficiais. “O próprio governo forçou a sindicalização das categorias 

nas entidades oficiais, através da repressão às entidades livres e da ameaça da perda dos 

direitos trabalhistas àqueles que permanecessem vinculados a elas.” (FÍGARO, 1993, p. 9). O 

golpe de 1964 foi outro momento que impôs um forte silêncio a muitas organizações 

sindicais. Fígaro (1993) lembra, por exemplo, que no primeiro ano da ditadura militar 483 

sindicatos sofreram intervenção e 10 mil trabalhadores foram expulsos da atividade sindical 

até 1979. A consequência deste cenário foi o enfraquecimento da imprensa sindical, que só 

veria ressurgir sua força e o começo de uma nova fase com as greves metalúrgicas do ABC 

paulista, a partir de 1978 (COSTA, 2010).  

Estas greves operárias do ABC, no final dos anos de 1970, são um marco para o 

surgimento do processo que ficou conhecido como novo sindicalismo e que revitalizou a 

imprensa sindical. O início desse movimento se deu a partir de uma greve espontânea por 

                                                           
6
 Anarquistas se opõem a qualquer tipo de hierarquia e dominação, representadas principalmente nas figuras do 

Estado e do capitalismo. Por outro olhar, anarcossindicalistas veem nos sindicatos instrumentos de organização 

para transformar a sociedade, em substituição às atuais instituições. Proudhon e Bakunin estão entre os principais 

teóricos nos quais se baseiam estas correntes. Os socialistas são contrários à propriedade privada dos meios de 

produção, geradora de desigualdade social, e caracterizam-se por defenderem uma sociedade na qual empresas, 

bancos e terras são propriedades coletivas. Entre os socialistas utópicos, as referências são Saint-Simon, Charles 

Fourier e Robert Owen. Entre os científicos, as referências são Karl Marx e Friedrich Engels. Conforme Ferreira 

(1978), estas correntes políticas influenciaram bastante o início da imprensa do movimento sindical brasileiro. 

7
 No Brasil, o populismo se desenvolveu no período entre 1930 e 1964, tendo em Getúlio Vargas, Juscelino 

Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart algumas de suas maiores expressões. O populismo é um fenômeno 

político identificado em governos com líderes carismáticos, voltados ao apelo demagógico sobre as massas 

populares urbanas que entravam na cena política do período. Segundo Weffort (1978), outra característica do 

populismo foi o atrelamento dos sindicatos ao Estado, a exemplo do que ocorreu na Era Vargas (1930-1945). 

8
 Pelego é a palavra usada para nomear as lideranças sindicais que colaboram com os patrões e o Estado desde a 

época de Getúlio Vargas. O termo faz referência à pele que ficava entre o cavaleiro e sua montaria para amaciar 

o contato. Depois, na ditadura militar, pelego também passou a identificar sindicalistas corruptos e entregadores. 

(WELMOWICKI, 2004).  



18 

 

reajuste salarial na fábrica da SCANIA, em São Bernardo do Campo (SP), em 1978. A 

explosão dessa luta, marcada também por reivindicações de liberdade política e autonomia 

sindical, desencadeou um conjunto de mobilizações que ultrapassou o ABC paulista, chegou à 

capital e se espalhou para outras cidades dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas 

Gerais. O movimento começou com os metalúrgicos da região e depois atingiu trabalhadores 

da construção civil e também não sindicalizados (ZANETTI, 1995).  

Desde então, a imprensa sindical, suas linguagens e objetivos são vistos como uma 

forma particularizada de fazer comunicação, que pretende informar o que a mídia 

hegemônica
9
 geralmente não noticia (ou noticia tendo como foco a visão de mundo da classe 

dominante
10

), conscientizar politicamente os trabalhadores e mobilizá-los em defesa de seus 

interesses imediatos e históricos. Esta conscientização é marcada por um combate de ideias na 

busca pela consciência de classe, aqui entendida como “um processo vivo que oscila e flutua, 

avança e retrocede” (ARCARY, p. 31, 2004). Portanto, em disputa. Em linhas gerais, segundo 

Claudia Costa, a imprensa sindical “disputa a leitura sobre os fatos” (2010, p. 25), com o 

objetivo de estabelecer transformações sociais. Trata-se de uma resposta organizada, sob a 

ótica da luta de classes, para demandas sociais e políticas de um público que é, ao mesmo 

tempo, imenso e particular. Uma classe social que vive sob a influência permanente de uma 

imprensa feita a partir da visão de mundo da classe hegemônica e de sua necessidade em 

reproduzir o status quo do capitalismo
11

. É a partir desta constatação que se concretiza a razão 

de ser do processo, quando Giannotti afirma que o sentido da comunicação sindical “é 

                                                           
9
 O conceito de hegemonia em Gramsci (2002) está relacionado à direção política, cultural e ideológica da 

sociedade. Esta direção se concretiza a partir do poder de uma classe dirigente em manter sua dominação não só 

pela coerção mas também pelo consentimento das massas, legitimado pelo convencimento ideológico. O sistema 

escolar, religiões e meios de comunicação são alguns exemplos de aparelhos de hegemonia e de difusão 

ideológica (GRAMSCI, 2002). Por mídia hegemônica, entendemos a também chamada mídia tradicional ou 

mídia comercial, grandes grupos de comunicação que ainda monopolizam os principais meios, como emissoras 

de rádio e TV, jornais, etc.. 

10
 Por “visão de mundo”, compreendemos, segundo Fiorin (1997, p. 29), “o ponto de vista de uma classe social a 

respeito da realidade, a maneira como uma classe ordena, justifica e explica a ordem social.”. Nesta perspectiva, 

a visão de mundo dominante, numa sociedade de classes, é a visão de mundo da classe dominante, conforme 

Marx e Engels (2001). 

11
 Conforme Lessa e Tonet (2011), o capitalismo é um sistema socioeconômico baseado na propriedade privada 

dos meios de produção (terras, fábricas, bancos), no qual os produtos do trabalho assalariado são apropriados 

pelos capitalistas (proprietários dos meios) e transformados em mercadorias que devem ser vendidas. O sistema 

capitalista intensificou a produção, mas aprofundou a concentração de riqueza e a desigualdade social (TONET, 

2012).   
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disputar a hegemonia. Disputar uma nova visão de mundo contrária àquela do sistema 

dominante” (2004, p. 147).  

Apesar deste entendimento geral sobre o papel que deve cumprir a imprensa sindical, 

convém destacar que esta não pode ser vista “automaticamente” como contra-hegemônica ou 

revolucionária. Conforme demonstra a própria história do movimento sindical e aponta Fígaro 

(1993), o sindicato também é um espaço de luta de classes e de disputa ideológica. Portanto, 

“a depender da orientação política das forças que hegemonizam o sindicato ou o movimento 

sindical, teremos a orientação deste movimento e, em consequência, de sua imprensa” (p. 29). 

De acordo com Momesso (1994), há três tipos principais de concepções presentes na 

comunicação sindical brasileira: o peleguismo, o sindicalismo de resultado ou de negócio, e o 

sindicalismo classista. Para o autor (1994, p.67), estas três possibilidades trouxeram posições 

diferenciadas na forma de gerir a comunicação e no seu “embate” com a mídia hegemônica. 

Enquanto o peleguismo historicamente não atribuiu grande importância à comunicação, o 

sindicalismo de negócio assumiu um padrão mercadológico, no qual a comunicação adquiriu 

uma conotação instrumentalista. Já o sindicalismo classista buscou estabelecer um modelo 

participativo e de combate na comunicação. Sendo assim, é através da imprensa sindical que 

observamos as orientações políticas e as distintas visões de mundo presentes nos sindicatos. A 

partir da classificação proposta por Momesso (1994), a comunicação produzida pelo 

Sindsaúde/RN poderia ser enquadrada, no caso do período estudado, dentro da concepção de 

sindicalismo classista, particularmente em razão dos enfrentamentos contra a privatização da 

saúde pública.  

1.3 – Linguagem e Discurso 

Estas visões de mundo se expressam no contexto do discurso. Porém, quando falamos 

em discurso, não estamos nos referindo à gramática normativa ou ao sistema de regras 

formais da língua, e sim à compreensão da linguagem em uso pelos homens, seus aspectos 

sociais, ideológicos e históricos, no domínio da produção de sentidos e na constituição da 

realidade. O que dizemos não são apenas mensagens a serem decodificadas. São efeitos de 

sentidos, construídos sob determinadas condições históricas, e que deixam marcas, vestígios, 

a serem compreendidos. Orlandi (1999) explica, desta forma, que a linguagem não pode ser 

vista de maneira fria, neutra e sem vida, mas precisa ser compreendida como uma mediação 

entre o homem e a realidade; como interação social. Assim, “a linguagem é linguagem porque 
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faz sentido; e a linguagem só faz sentido porque se inscreve na história” (ORLANDI, 1999, p. 

25). 

Nesta mesma perspectiva, Brandão (2004) afirma que em nossa linguagem há um 

distanciamento entre a coisa representada e o signo
12

 que a representa. É nesta distância, nesta 

fissura, que reside o ideológico, o discurso. Não se trata apenas da transmissão de uma 

informação, ou de uma mensagem, como aprendemos no esquema básico sobre comunicação: 

emissor – mensagem/canal – receptor. O discurso não é isso. O discurso é a via expressa por 

onde trafegam a língua e a ideologia, em direção à produção de sentidos por e para os sujeitos. 

E considerando que os sujeitos são fundamentalmente ideológicos e que não há discursos sem 

sujeitos, tudo o que é dito está marcado ideologicamente, porque “o discurso é o lugar do 

trabalho da língua e da ideologia” (ORLANDI, 1999, p. 38). 

Portanto, no estudo sobre o discurso, a linguagem é colocada na relação entre sujeitos 

e sentidos, que são afetados pela língua em uso e pela história, num complexo processo de 

significação. Não há discurso possível fora das relações sociais, nem alheio a toda 

historicidade, nem desvinculado de suas condições de produção. Não se pode encarar o signo 

como algo inerte, tampouco a língua como um sistema abstrato; tudo é vivo, dinâmico e 

dialético, porque “a linguagem é lugar de conflito, de confronto ideológico, não podendo ser 

estudada fora da sociedade, uma vez que os processos que a constituem são histórico-sociais” 

(BRANDÃO, 2004, p. 11). 

Ainda que a língua em si seja a mesma para todo mundo, indiferente às classes sociais 

e às ideologias, o discurso não é. Nós utilizamos a língua de acordo com as nossas posições 

de classe, políticas, sociais e ideológicas. Os sentidos não são determinados pela língua, mas 

sim pela relação estabelecida entre as formações discursivas, dentro de um processo de 

disputa entre formações ideológicas. Para Pêcheux (1988), as formações discursivas são 

sistemas de regras que estabelecem a unidade de um conjunto de enunciados historicamente 

circunscritos, cuja função é definir as possibilidades do dizer em um discurso, a partir das 

condições ideológicas. Já as formações ideológicas, também segundo Pêcheux (1988), são 

uma complexa cadeia de atitudes e representações que não são nem “individuais” nem 

                                                           
12

 Santaella (1983) explica que o signo é a representação de um objeto, mas não é o próprio objeto. Ele só pode 

funcionar como signo se transportar esse poder de substituir e de representar uma outra coisa diferente dele. 

Volóchinov (2017) diz que qualquer objeto pode se tornar um signo, e neste processo adquire “uma significação 

que ultrapassa os limites da sua existência particular.” (p. 93).  
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“universais”, mas que estão relacionadas a posições de classe em conflito umas com as outras. 

Nas palavras de Brandão (2004), “são as formações discursivas que, em uma formação 

ideológica específica e levando em conta uma relação de classe, determinam ‘o que pode e 

deve ser dito’ a partir de uma posição dada em uma conjuntura dada” (p. 48).  

1.4 – O SUS Ameaçado 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma das conquistas fundamentais do conjunto da 

sociedade brasileira, assegurado pela Constituição de 1988. Resultado de um grande processo 

de luta e organização social, o SUS consolidou uma inédita universalização do atendimento 

médico público e gratuito para qualquer pessoa, independente de estar no mercado formal de 

trabalho ou não (SANTOS, 2013). Entre os anos de 1970 e 1980, um conjunto de demandas 

na área da saúde, defendidas por iniciativas como a da Reforma Sanitária e por movimentos 

sociais, populares e sindicais, ganhou corpo no Brasil. Um dos marcos na origem do SUS foi 

a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, que reuniu cerca de cinco mil pessoas, entre 

profissionais do setor e usuários dos serviços de saúde, representações sindicais e estudantis, 

movimentos populares e pesquisadores. É neste momento que a concepção de saúde enquanto 

direito social vai ganhando forma e são delineados os princípios do SUS de Universalidade, 

Integralidade e Equidade no acesso aos serviços de saúde (PAIVA; TEIXEIRA, 2014).  

Entretanto, este é um direito que sobrevive em meio a constantes mudanças em sua 

estrutura básica, através de políticas governamentais que têm levado ao subfinanciamento
13

 

do SUS e à privatização do sistema (FIGUEIREDO et al., 2018). Esta situação, 

consequentemente, fere o Artigo 196 da vigente Constituição Federal, promulgada em 1988, 

quando a saúde pública foi consolidada como Direito de Todos e Dever do Estado.  

Apesar da existência deste princípio básico, a presença da iniciativa privada no SUS já 

foi introduzida no ato de seu nascimento, quando o mesmo texto constitucional, no Artigo 

199, § 1º, permite a participação do setor privado de forma complementar. Esta “abertura” 

ganhou corpo nos anos 1990, com as medidas do governo Fernando Collor (1990-1992) para 

                                                           
13

 Em 1995, os gastos federais em saúde representavam 11,7% da receita corrente bruta da União; em 2011, 

somavam 7,5%, como aponta a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) (REIS, 2013). Disponível 

em https://www.abrasco.org.br/site/noticias/institucional/breve-historico-do-sub-financiamento-do-sus/1174/. 

Acesso em: 05 de out. de 2020. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o investimento público em 

saúde no Brasil é de 6,8%, contra 11,7% da média mundial. Disponível em 

https://jornal.usp.br/atualidades/saude-no-brasil-e-tema-de-mais-um-dialogos-na-usp-especial/. Acesso em: 05 de 

out. de 2020. 

https://www.abrasco.org.br/site/noticias/institucional/breve-historico-do-sub-financiamento-do-sus/1174/
https://jornal.usp.br/atualidades/saude-no-brasil-e-tema-de-mais-um-dialogos-na-usp-especial/
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diminuir as obrigações do Estado e atender aos interesses do mercado. Mas o aprofundamento 

se deu com o governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), do Partido da Social Democracia 

Brasileira (PSDB), cujos mandatos se estenderam de 1995-2003. Em 1995, o então ministro 

da Administração Federal e Reforma do Estado, Luiz Carlos Bresser Pereira, elaborou o Plano 

Diretor da Reforma do Estado. De acordo com Rezende (2008), o governo FHC justificava 

que as funções do Estado deveriam ser de coordenar e financiar as políticas públicas, e não de 

executá-las. Além disso, defendia que um serviço público não precisaria ser essencialmente 

estatal e argumentava que era preciso repartir com a iniciativa privada a responsabilidade de 

diminuir as desigualdades provocadas pelo mercado. (REZENDE, 2008).  

Com a aprovação da reforma, Educação, Saúde, Cultura e Produção de Ciência e 

Tecnologia passaram a fazer parte de um setor não Exclusivo do Estado, criando uma 

distinção no conceito de público e estatal. Assim, a Saúde, mesmo pública, não seria 

necessariamente estatal, podendo ser executada e gerida pela iniciativa privada. Neste 

contexto, foram criadas as Organizações Sociais, os Contratos de Gestão
14

 e o Programa 

Nacional de Publicização
15

, com a Lei 9.637, de 1998. Já as Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público (OSCIPS)
16

 surgiram através da Lei 9.790, de 1999. Paralelo a esse 

arcabouço jurídico que criou os instrumentos de terceirização dos serviços públicos, o 

governo Fernando Henrique Cardoso também aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal
17

 

(Lei Complementar 101/2000), que limitava os gastos com pessoal, aprofundando o 

                                                           
14

 Segundo a Lei 9.637/98, o contrato de gestão é um instrumento que estabelece uma pareceria entre o Poder 

Público e a entidade privada qualificada como Organização Social, com o objetivo de fomentar e executar 

atividades de natureza pública e estatal. 

15
 Rezende (2008) argumenta que o Programa Nacional de Publicização retira do Estado sua responsabilidade de 

executor e de prestador de serviços e o atribui, apenas, um papel regulador. Com esse processo, um serviço 

poderia ser público, mas não estatal. 

16
 OSCIPS são organizações da sociedade civil que, em parceria com o poder público, utilizam recursos estatais 

para descentralizar ações que deveriam ser realizadas pelo Estado, terceirizando suas atividades (REZENDE, 

2008). Quando complementam ou substituem o trabalho do Estado, as OSCIPS também recebem incentivos 

fiscais e financiamento de suas ações. 

17
 Sancionada em 2000, sob o argumento de disciplinar as contas públicas, a Lei de Responsabilidade Fiscal 

obriga a definição de metas fiscais anuais e a indicação da fonte de receita para cada despesa permanente. Impõe 

um contingenciamento dos gastos públicos e fixa limites para gastos com pessoal, 50% da receita para a União e 

60% para estados e municípios. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm. 

Acesso em: 05 de out. de 2020.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm


23 

 

subfinanciamento dos serviços, ao mesmo tempo em que reforçava a contratação por meio de 

empresas terceirizadas
18

 (REZENDE, 2008).  

A partir destas ações, a gestão do SUS também passou a experimentar outras formas 

de administração, a exemplo das Organizações Sociais (OSs), da tentativa de regulamentação 

das Fundações Estatais de Direito Privado
19

 e da criação da Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares (EBSERH). Esta última aprovada sob os governos do Partido dos Trabalhadores 

(PT), de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) e Dilma Rousseff (2011-2016)
20

. Tais 

iniciativas de modelos privatizantes de gestão ou mesmo a privatização de serviços oferecidos 

por empresas estatais seguem em curso no Brasil, aprofundadas pela ampla terceirização 

promovida pelo governo de Michel Temer (2016-2018)
21

, do Movimento Democrático 

Brasileiro (MDB), e pelo anúncio do pacote de desestatização do governo de Jair Bolsonaro 

(2019)
22

, eleito pelo Partido Social Liberal (PSL).  

                                                           
18

 A terceirização é o mecanismo através do qual uma empresa deixa de realizar uma ou mais atividades, que 

antes eram executadas por trabalhadores diretamente contratados, e as transfere para outra empresa. De acordo 

com o DIEESE (2007), a terceirização na produção e na prestação de serviços, tanto no setor público quanto no 

privado, é resultado de um rearranjo produtivo do capitalismo, iniciado nos anos de 1970, e que se intensificou a 

partir da década de 1990. Desde então, a terceirização é justificada pela redução dos custos e tem sido “utilizada 

como um dos principais instrumentos para a precarização das relações de trabalho.” (DIEESE, 2007, p. 3).  

19
 O Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 92/07 previa a regulamentação das áreas de atuação das Fundações 

Estatais de Direito Privado, entre elas a saúde, dentro de um modelo jurídico-institucional da administração 

pública indireta. Mas, por ocasião de um acordo de líderes no Congresso, o PLC proposto pelo então governo 

Lula não foi à votação. Os críticos das Fundações Estatais de Direito Privado afirmavam que estas transfeririam 

a lógica empresarial para o SUS, principalmente no tocante à precarização dos contratos de trabalho em saúde 

(feitos pela CLT) e a abertura para parcerias com o capital privado (GRANEMANN, 2008). 

20
 A EBSERH é uma empresa pública de direito privado, instituída para administrar os Hospitais Universitários 

(HUs). Em seu último dia de mandato, em 31 de dezembro de 2010, o então presidente Lula assinou a Medida 

Provisória 520/10, que criou a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares S.A. (EBSERH). No ano seguinte, a 

medida foi transformada em proposta de lei, aprovada pelo Congresso e sancionada em 15 de dezembro de 2011 

pela presidenta Dilma Rousseff (Lei 12.550/2011). Outros olhares apontam a EBSERH como um novo formato 

da contrarreforma no SUS. Disponível em: http://cress-mg.org.br/hotsites/Upload/Pics/8a/8a30bde7-b000-4c38-

9484-38592c1cb60d.pdf. Acesso em: 05 de out. de 2020. 

21
 Em 31 de março de 2017, o presidente Michel Temer sancionou a lei 13.429/2017, que regulamentou a 

terceirização irrestrita para todas as atividades das empresas, inclusive a chamada atividade-fim, aquela para a 

qual a empresa foi criada. A lei permite que a contratação terceirizada possa ocorrer sem restrições também na 

administração pública, aprofundando os modelos de privatização nos serviços públicos. Disponível em: 

https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/terceirizacao-confira-integra-da-lei-sancionada-pelo-

presidente-michel-temer/. Acesso em: 05 de out. de 2020. 

22
 Em 21 de agosto de 2019, o governo de Jair Bolsonaro (PSL) anunciou um amplo pacote de privatizações que 

atingem 14 empresas estatais brasileiras, entre elas estão os Correios, a Casa da Moeda, a Telebras, Eletrobras e 

http://cress-mg.org.br/hotsites/Upload/Pics/8a/8a30bde7-b000-4c38-9484-38592c1cb60d.pdf
http://cress-mg.org.br/hotsites/Upload/Pics/8a/8a30bde7-b000-4c38-9484-38592c1cb60d.pdf
https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/terceirizacao-confira-integra-da-lei-sancionada-pelo-presidente-michel-temer/
https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/terceirizacao-confira-integra-da-lei-sancionada-pelo-presidente-michel-temer/
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1.5 – Problematização 

Assim, na conjugação destes e outros aportes, desenvolvemos nossa pesquisa com o 

objetivo de investigar e analisar a seguinte questão principal: que sentidos foram produzidos 

pelo discurso da imprensa sindical (Sindsaúde/RN), frente às políticas de gestão privada do 

SUS em Natal, no período 2010-2012? Como referencial teórico para a leitura de nosso 

objeto, usamos principalmente a Análise de Discurso de linha francesa, com as contribuições 

de Pêcheux (1988), com os conceitos de condições de produção do discurso, formação 

ideológica e interdiscurso; Foucault (2012), com o conceito de formações discursivas; 

Comunicação Sindical, de Giannotti (2014); e o poder simbólico, de Bourdieu (2000). 

 

1.6 – Objetivos 

Geral:  

- Analisar os sentidos produzidos pelo discurso da imprensa do Sindsaúde/RN frente à 

política de gestão privada do Sistema Único de Saúde (SUS), em Natal, entre 2010 e 2012.  

Específicos: 

- Investigar como se estruturou o discurso do Sindsaúde/RN relacionado às políticas de 

privatização do SUS, no período estudado, por meio dos jornais impressos SindNotícias e 

Impaciente, em função de sua profundidade na abordagem do tema.  

- Examinar as principais vozes implícitas e explícitas presentes no discurso do sindicato, entre 

2010 a 2012, bem como verificar as condições de produção e o interdiscurso (PÊCHEUX, 

1988) presentes neste mesmo discurso sindical.  

- Identificar que formações discursivas (FOUCAULT, 2012) constituíram e embasaram o 

discurso da imprensa do Sindsaúde/RN no período estudado. 

1.7 – Corpus da Análise 

Seguindo essa trilha inicial, nossa pesquisa se debruça sobre os sentidos produzidos 

pelo discurso da imprensa sindical diante das transformações ocorridas em um dos direitos 

essenciais dos trabalhadores brasileiros, segundo a Constituição Federal (Artigo 196): a saúde 

                                                                                                                                                                                     
a CBTU. Segundo o próprio Governo Federal, este é o maior plano de desestatização do mundo. Disponível em 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/21/politica/1566414394_005646.html. Acesso em: 05 de out. de 2020.  

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/21/politica/1566414394_005646.html
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pública, estatal, gratuita e de qualidade. Aqui, em especial, buscaremos investigar a 

construção e o desenvolvimento do discurso presente na imprensa do Sindicato dos 

Trabalhadores em Saúde do Rio Grande do Norte (Sindsaúde/RN), especificamente nos 

jornais impressos SindNotícias e Impaciente, entre 2010 e 2012. O Sindsaúde/RN foi fundado 

em 13 de dezembro de 1990, mas seu registro ocorreu apenas em 09 de abril de 1991. O 

sindicato possui mais de 14 mil filiados, é o segundo maior do Estado e representa os 

servidores estaduais e municipais no âmbito da saúde pública
23

. O SindNotícias, jornal 

impresso do Sindsaúde/RN, foi criado em 2004, com uma periodicidade mensal, e continua a 

ser publicado atualmente. Possui de quatro a oito páginas, é colorido e a tiragem média está 

em torno de quatro mil exemplares
24

. Já o jornal Impaciente foi criado em 2009, era uma 

publicação de quatro páginas, colorida e bimestral, voltada aos usuários da rede pública de 

saúde.  

Optamos pelo recorte entre 2010 e 2012 em razão das experiências identificáveis no 

uso das políticas de gestão privada do Sistema Único de Saúde (SUS) serem mais incisivas no 

período, sobretudo na forma das Organizações Sociais (OSs)
25

, no âmbito da Prefeitura de 

Natal. A escolha pelo SindNotícias e pelo Impaciente se deu considerando o fato de que estes 

eram os principais veículos de comunicação do sindicato à época e as mídias através das quais 

se desenvolveu o discurso analisado.  

 

 

2. JUSTIFICATIVA  

 

Estudar a mídia é imperativo. Ela está ao nosso redor e compreende todas as 

dimensões de nossa experiência geral com os outros e com o mundo, sob aspectos sociais, 

culturais, políticos e econômicos (SILVERSTONE, 2005). Estudar a mídia é analisar seu 

poder de gerar significados na estruturação da vida cotidiana. Esta nos parece uma tarefa 

inescapável, já que “nossa mídia é onipresente, diária, uma dimensão essencial de nossa 

                                                           
23

 Mais informações disponíveis em http://sindsaudern.org.br/. Acesso em: 05 de out. de 2020.  

24
 Mais informações e edições do jornal podem ser encontradas em https://issuu.com/sindsaude-rn. Acesso em: 

05 de out. de 2020.  

25
 As Organizações Sociais (OSs) são definidas como entidades privadas, sem fins lucrativos, qualificadas pelo 

Estado para a execução de atividades de interesse público. Conforme Rezende (2008), OSs são entes privados 

com poderes para gerir a coisa pública estatal e representam um dos modelos de privatização da gestão do SUS. 

http://sindsaudern.org.br/
https://issuu.com/sindsaude-rn
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experiência contemporânea. É impossível escapar à presença, à representação da mídia” 

(SILVERSTONE, 2005, p. 12). Neste sentido, é preciso entender a mídia como um processo 

em curso, permanente. Um processo histórico que atravessa a forma como interpretamos a 

realidade social, uma mediação que nos permite modificar e sermos modificados, nesta 

constante transformação de significados.  

 

Isto implica reconhecer, também, que este é um processo político e econômico, 

fundamentalmente. E é assim porque está relacionado ao poder que, nesta sociedade, as 

instituições da classe dominante têm para controlar as dimensões da mídia, na produção e na 

distribuição das mensagens (SILVERSTONE, 2005). Esta compreensão é importante porque 

tem a ver com as representações midiáticas e sua capacidade para filtrar e moldar as 

realidades, em um exercício contínuo de manutenção do senso comum. É Roger Silverstone 

quem exemplifica quando argumenta que “qualquer meio de comunicação dominante, com 

mensagens mais ou menos consistentes, isto é, ideológicas, provavelmente terá um efeito 

naqueles que o consomem” (2005, p. 177). 

 

Este efeito de poder na formação e representação das mensagens na sociedade, a 

exemplo do que pode fazer e faz o jornalismo dos grandes veículos, expressa o poder da mídia 

em criar e sustentar significados; de persuadir, endossar e reforçar as ideias que compõem os 

interesses da classe dominante. De acordo com Marx e Engels, os veículos comunicativos 

“transportam signos; garantem a circulação veloz das informações; movem as ideias; viajam 

pelos cenários onde as práticas sociais se fazem; recolhem, produzem e distribuem 

conhecimento e ideologia” (MARX; ENGELS, 1977, p. 67). Neste sentido, numa sociedade 

dividida em classes sociais, com interesses políticos e econômicos historicamente opostos, os 

meios de comunicação desempenham um papel ideologicamente incisivo. Exercem uma força 

destacada na formação, consolidação e manutenção da hegemonia daqueles que controlam os 

meios de produção da riqueza.  

 

Considerando estas ponderações sobre a importância de estudarmos a mídia e seu 

poder na construção dos sentidos, entendemos ser necessário também investigar o contraponto 

daquilo que é tido como dominante. A partir do entendimento de que, no atual estágio da 

sociedade de classes, há um constante antagonismo político e ideológico tensionando o 

sistema. Esta pesquisa trabalha com a premissa de que essa contradição permite um ângulo 

oposto na captura e representação da realidade social. A propriedade privada dos meios de 

comunicação e a hegemonia ideológica de uma elite dominante reforçam, ainda que não seja 
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de forma mecânica, a visão dominante de mundo expressa pela imprensa. Mas, por outro lado, 

a apreensão e a reprodução dos fatos da imprensa também podem estar fundamentadas em 

uma perspectiva e concepção de mundo opostas, com base em uma “ideologia revolucionária” 

(GENRO FILHO, 2012). 

 

Aqui, assinalamos o imperativo de reconhecer a relevância histórica dos sindicatos na 

conquista de direitos sociais, na melhoria das condições de vida dos trabalhadores e na própria 

duração desta forma de organização. “[...] a luta sindical é uma luta necessária, não apenas 

enquanto determinação própria da condição do trabalho assalariado, mas como meio de 

catalisar a consciência de classe.” (ALVES, 2003, p. 290). Trata-se de um dos movimentos 

sociais de maior longevidade, como defende Canary (2012), ao argumentar que os 

trabalhadores assalariados “são a única classe explorada na história que construiu 

organizações estáveis, com certa permanência no tempo” (p. 29).  

Ao contrário de outros setores oprimidos do passado, como os escravos e servos, os 

trabalhadores assalariados foram concentrados em enormes unidades produtivas, com ligação 

direta ao controle de fábricas, usinas e serviços. Assim, a burguesia
26

 colocou nas mãos da 

classe explorada um grande poder econômico, social e político (CANARY, 2012). A 

necessidade de se organizar para lutar por melhores condições de vida foi inescapável. Em 

outras palavras, o capitalismo criou as bases materiais para a aparição dos sindicatos, que 

tendem a continuar existindo porque “enquanto houver burgueses e proletários, vai haver luta 

e organização sindical: poderá ser diferente, clandestina, reprimida etc., mas vai haver. Toda a 

história aponta neste sentido” (CANARY, 2012, p. 28).  

No Brasil e no mundo, ao longo de todo o Século XX e nestes primeiros anos do 

Século XXI, o movimento sindical passou por situações de crise, avanços e recuos nas formas 

organizativas. Contudo, apesar dos esforços contrários dos governos da classe dominante, os 

sindicatos continuam ocupando espaço importante na resistência cotidiana dos trabalhadores, 

tanto nos setores produtivos como nos serviços públicos (uma das dimensões de nossa 

pesquisa). Isto porque “é a estas organizações – os sindicatos – que os trabalhadores que estão 

                                                           
26

 Para o marxismo, a burguesia é a classe social que possui a propriedade privada dos meios de produção. Ou 

seja, aquele conjunto de indivíduos que é proprietário das fábricas, terras, bancos etc., enfim, de tudo o que é 

necessário para produzir a riqueza social. De acordo com Lessa e Tonet (2011), a definição de burguesia não é 

“aqueles que têm dinheiro”, mas sim, a classe que vive do trabalho alheio na sociedade capitalista. Como possui 

a propriedade privada, a burguesia explora o trabalho dos outros, numa estrutura econômica voltada à produção e 

venda generalizadas de mercadorias. 
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no mercado formal de trabalho recorrem em massa, quando buscam o caminho da luta em 

defesa de seus direitos e interesses” (ALMEIDA, 2007, p. 19).  

Nas últimas décadas, ataques políticos à autonomia dos sindicatos têm ocorrido em 

vários países capitalistas ocidentais. O que demonstra que a própria existência de um 

sindicato, seja qual for o grau de colaboracionismo dos líderes sindicais, reafirma de 

fato a intransponível diferença entre o capital e o trabalho, fato por demais 

perturbador para os capitalistas e defensores da ordem do capital. (ALVES, 2003, p. 

340) 

 

Neste sentido, na esteira do reconhecimento desta importância dos sindicatos, há um 

aspecto educativo na compreensão do lugar que as classes ocupam na transformação do 

mundo. Considerando as concepções marxistas de Alves (2003), a luta sindical teria as 

condições de, essencialmente, garantir uma lição moral aos trabalhadores, “ensiná-los a agir 

coletivamente, de forma organizada, conscientes de seu poder enquanto classe que produz a 

riqueza social” (p. 231). Assim, a relevância dos sindicatos como dimensão de nossa 

investigação está, necessariamente, na representatividade social deste movimento – apesar de 

suas contradições e limites – e na envergadura de sua permanência histórica. 

Desta forma, estudar a imprensa sindical e a constituição de seu discurso em um 

determinado período histórico nos parece relevante na medida em que possa oferecer a 

construção de sentidos alternativos ao que se convencionou chamar de realidade hegemônica. 

Aqui, pensaremos o conceito de hegemonia nas perspectivas gramscianas de Dênis de Moraes 

(2010) e de Vito Giannotti (2014), cuja concepção é de uma visão de mundo feita de valores 

políticos, culturais e morais, em base a uma força social organizada que assegura e expande 

este olhar, através de um forte consenso traduzido em ação. Esta “força social organizada”, 

que busca a hegemonia de sua visão de mundo (ideologia), se materializa na figura das classes 

sociais ou dos blocos de classes. De um ponto de vista gramsciano, consenso 

(convencimento) e força (coerção) andam juntos para acaudilhar olhares e representações na 

formação da hegemonia. Nas palavras de Giannotti, “ter a hegemonia é dar a direção. A 

direção político-ideológica à sociedade” (2014, p. 14).  

É nisto que consiste parte do enfrentamento entre as classes na sociedade: uma busca 

pela conquista ou perpetuação de um conjunto de interesses históricos, políticos e sociais, 

capaz de unificar a opinião pública em torno a certos princípios e valores (MORAES, 2010). 

Aqui, portanto, através de uma linguagem própria, a comunicação sindical tem a possibilidade 

de instituir “o contraditório e a tensão no que até então parecia uníssono e estável” 
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(MORAES, 2010, p. 73). Assim, na medida em que questiona visões de mundo 

predeterminadas, a comunicação sindical estabelece sua própria razão de existir, bem como 

sua necessidade de permanência sistemática para produzir sentidos, já que “sem comunicação, 

a política do sindicato não existe. E não existe porque ninguém toma conhecimento dela” 

(SANTIAGO; GIANNOTTI, 1997, p. 104). 

Nossa escolha por pesquisar a imprensa e o discurso do Sindsaúde/RN, portanto, 

reside na identificação de que este sindicato, em atividade desde 1991, representa os 

servidores da saúde pública do Rio Grande do Norte e teve participação ativa nos embates 

relacionados à implantação das OSs no município de Natal. Uma forma de atuação promovida 

tanto através de manifestações públicas, protestos e greves
27

, quanto pela realização de uma 

comunicação questionando as políticas governamentais que julgavam nocivas, a exemplo dos 

processos de privatização do SUS. Deste modo, esta organização sindical exerce um tipo de 

contrapoder, pensado por Castells (2013) como “a capacidade de os atores sociais desafiarem 

o poder embutido nas instituições da sociedade com o objetivo de reivindicar a representação 

de seus próprios valores e interesses” (p.13). Outras entidades sindicais também tiveram 

participação no conflito descrito acima, como é o caso do Sindicato dos Servidores Públicos 

Municipais de Natal (Sinsenat). No entanto, optamos pelo Sindsaúde/RN por seu 

protagonismo no âmbito da saúde pública e pelo destaque que o tema das OSs e da 

privatização ganhou nas páginas dos jornais SindNotícias e Impaciente.  

 

 

                                                           
27

 No dia 7 de outubro de 2010, o Sindsaúde/RN realizou em sua sede uma reunião para discutir estratégias de 

enfrentamento contra privatização da saúde em Natal. O encontro reuniu diversas entidades que, à época, 

compunham o Fórum Estadual em Defesa dos Serviços Públicos e Contra as Privatizações. Disponível em 

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/forum-discute-estrategias-para-enfrentar-privatizacao-da-saude-em-

natal/161888. Acesso em: 05 de out. de 2020. No dia 23 de novembro de 2010, moradores de Brasília Teimosa, 

na Zona Leste de Natal, protestaram contra o fechamento da Unidade Básica de Saúde do bairro, que daria lugar 

a um Ambulatório Médico Especializado (AME). A manifestação também contou com a participação de 

servidores da unidade, já que eles seriam realocados para outros lugares, enquanto o AME seria completamente 

terceirizado. O Sindsaúde/RN organizou o protesto. Disponível em 

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/moradores-de-brasilia-teimosa-protestam-contra-fechamento-de-

unidade-de-saude/165836. Acesso em: 05 de out. de 2020. Em 9 de janeiro de 2011, servidores da saúde de 

Natal e moradores do bairro Cidade da Esperança realizaram um protesto em defesa de uma Unidade de Pronto-

Atendimento (UPA) pública no bairro. A manifestação foi organizada pelo Fórum Estadual em Defesa dos 

Serviços Públicos e Contra as Privatizações e impulsionada pelo Sindsaúde/RN. O protesto foi parte de uma 

campanha do sindicato contra o processo de privatização do SUS em Natal, aplicado pela então prefeita Micarla 

de Sousa (PV). Disponível em https://nominuto.com/noticias/cidades/populacao-da-cidade-da-esperanca-

protesta-por-upa-publica/66677/. Acesso em: 05 de out. de 2020.   

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/forum-discute-estrategias-para-enfrentar-privatizacao-da-saude-em-natal/161888
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/forum-discute-estrategias-para-enfrentar-privatizacao-da-saude-em-natal/161888
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/moradores-de-brasilia-teimosa-protestam-contra-fechamento-de-unidade-de-saude/165836
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/moradores-de-brasilia-teimosa-protestam-contra-fechamento-de-unidade-de-saude/165836
https://nominuto.com/noticias/cidades/populacao-da-cidade-da-esperanca-protesta-por-upa-publica/66677/
https://nominuto.com/noticias/cidades/populacao-da-cidade-da-esperanca-protesta-por-upa-publica/66677/
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3. METODOLOGIA  

 

Conhecer não é apenas contemplar ou simplesmente expressar o imediato do objeto. O 

conhecimento é um processo, uma mediação que possibilita refletir e produzir no pensamento 

o mundo objetivo em que vivemos (TONET, 2016). E é a partir deste processo que podemos 

intervir na realidade, utilizando os conhecimentos produzidos para transformá-la e também 

nos transformar, já que “conhecimento é sempre, imediata ou mediatamente, um instrumento 

para a intervenção social” (TONET, 2016, p. 14).  

Este é o objetivo mais elevado da ciência: conhecer para transformar. Para que isso 

seja possível, porém, partimos da compreensão de que método e teoria são inseparáveis na 

construção científica. No dizer de Ferreira (2006), “a possibilidade de transformação do 

mundo objetivo advém do seu conhecimento, daí a estreita relação que existe entre a teoria, o 

método e as técnicas, que, em seu conjunto são os instrumentos da ciência” (2006, p. 18). 

Neste sentido, o método constitui a perspectiva de estudo e interpretação do mundo, a maneira 

de conhecer suas regularidades; ao passo que a teoria estabelece a descoberta da essência, 

vínculos e contradições do que acontece na realidade concreta (FERREIRA, 2006).  

Foi a partir deste entendimento que buscamos desenvolver nossa pesquisa acerca da 

construção do discurso na imprensa sindical, bem como em relação aos sentidos produzidos 

pelo Sindsaúde/RN em torno às disputas de representação sobre a saúde em Natal. Assim, 

para estudar nosso objeto, optamos pelo método indutivo, que percorre o caminho “de uma 

regularidade observada à afirmação de sua constância” (FERREIRA, 2006, p. 118), podendo 

elaborar argumentos que nos levem “a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que o 

das premissas nas quais se basearam” (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 86).  

Pensamos em seguir nesta direção por compreendermos que, conforme nos diz Pinto 

(1999), o mundo da linguagem é o mundo do ideológico e do poder, estando este último em 

jogo em qualquer processo de comunicação social. Isto é desta forma porque a noção de poder 

de um discurso designa seus efeitos de sentido dentro de uma determinada textura de relações 

sociais, já que “o ideológico é uma dimensão necessária de todos os discursos, responsável 

pela produção de qualquer sentido social [...]” (PINTO, 1999, p. 42).  

Portanto, na captura dos sentidos que pretendemos investigar em nossa pesquisa, 

procuramos analisar as principais formações discursivas que possibilitaram a construção do 

discurso do sindicato, ou seja, aquele conjunto de sistemas de relações entre objetos, tipos 
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enunciativos, conceitos e estratégias regulares (FOUCAULT, 2012). São elas, as formações 

discursivas, que apontam as impressões ideológicas da língua em uso, definindo os sentidos 

das palavras e o dizer dos sujeitos com base nas relações sociais. De acordo com Pêcheux 

(1988), a língua usada pelo reacionário e pelo revolucionário é a mesma, mas os processos 

discursivos são distintos. Isto acontece porque os sentidos das palavras derivam das 

formações discursivas nas quais elas se inscrevem e mudam de acordo com as posições 

ideológicas daqueles que as empregam.  

Então, nesta perspectiva, julgamos que as análises dos processos linguísticos e sócio-

históricos, conjugados na produção do discurso sindical, nos ajudaram a compreender como 

se constituíram as disputas pelo poder simbólico (BOURDIEU, 2000) no campo da saúde em 

Natal, a partir da imprensa do sindicato entre 2010 e 2012. Diz Bourdieu (2000) que o poder 

simbólico é um poder de construção da realidade e que as distintas classes sociais estão 

envoltas em uma luta simbólica para impor uma definição do mundo mais adequada aos seus 

interesses. Entretanto, só se exerce este poder, a fim de constituir, confirmar ou transformar 

uma visão de mundo, ou o próprio mundo, se ele for ignorado como arbitrário.  

“O poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido 

com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o 

exercem” (BOURDIEU, 2000, p. 7-8). Assim, como forma transformada e legitimada de 

outras formas de poder, o poder simbólico constitui sua força na invisibilidade das relações de 

força que ele exprime em construções de sentidos. Ainda que não seja percebido no cotidiano, 

tal qual um mundo quântico, subatômico, ele está presente nas determinações e embates da 

realidade social, como se fosse um “microcosmos da luta simbólica entre as classes [...]” 

(BOURDIEU, 2000, p. 12).  

Deste modo, ao investigar o discurso da imprensa sindical e os sentidos produzidos 

acerca da privatização do SUS, nossa pesquisa também não desconsiderou o lugar do qual 

falamos enquanto sujeitos sociais, na compreensão e na intervenção sobre a realidade social. 

Afinal, temos o entendimento de que “quer tenha ou não consciência disto, todo pensador 

opera a partir de um determinado horizonte” (TONET, 2016, p. 135). 

Partindo de determinadas constatações particulares (no caso, a imprensa do 

Sindsaúde/RN e os sentidos produzidos por ela), almejamos obter uma compreensão e uma 

formulação teórica mais abrangente sobre o discurso e a linguagem na comunicação sindical. 

Nesta perspectiva, usamos as pesquisas bibliográfica e documental como procedimentos, nos 
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apoiando nas técnicas de documentação indireta, com base na análise dos jornais impressos e 

no levantamento de uma bibliografia que contemplasse artigos, livros, dissertações e teses 

sobre a imprensa e o discurso sindical. Particularmente sobre este ponto, o estudo de algumas 

dissertações foi fundamental para o entendimento da relação entre discurso e comunicação na 

imprensa sindical, a exemplo de Fígaro (1993) e Martins (2001).  

Assim, para compor o corpus de nosso trabalho, já mencionado anteriormente, 

realizamos uma pesquisa documental nos arquivos de materiais impressos do Sindsaúde/RN e 

também no acervo pessoal de ex-diretores da entidade, que permitiram o acesso deste 

pesquisador. Como procedimento para a escolha do material, adotamos o critério de 

selecionar os textos que abordassem a implantação das Organizações Sociais (OSs) e a 

privatização na administração dos serviços de saúde pública em Natal, bem como os embates 

do sindicato diante deste processo.  

Na investigação, buscamos exemplares do jornal SindNotícias, designadamente entre 

os anos de 2010 e 2012, já que foi neste recorte temporal que se deram as disputas do 

sindicato frente à privatização da gestão de AMEs e UPAs, implementada pela Prefeitura. De 

início, a pesquisa foi direcionada ao impresso SindNotícias, em razão de este ser o principal 

veículo de comunicação do sindicato à época, com periodicidade quinzenal. Entretanto, o 

contato com os arquivos sindicais nos revelou a existência de outro jornal, o Impaciente, uma 

publicação bimestral e direcionada à população usuária do SUS. Neste impresso, também foi 

possível identificar matérias pautadas sobre a implantação da gestão privada das Organizações 

Sociais (OSs) na saúde pública de Natal. Portanto, optamos por adicionar ao corpus de nossa 

pesquisa as publicações do jornal Impaciente que abordam as disputas do sindicato com a 

política de privatização da Prefeitura. 

Desta forma, foram selecionados 22 textos, de um total de 15 jornais que abordaram o 

tema da privatização/OSs, sendo 08 exemplares do SindNotícias (com 10 textos) e 07 edições 

da publicação Impaciente (com 12 textos). Embora com periodicidade definida e regular, era 

comum que nos meses de janeiro e/ou dezembro algum número desses jornais deixasse de sair 

ou fosse condensado em uma só edição mensal, por causa da retomada ou da finalização das 

atividades do ano. Assim, o SindNotícias apresentava, em média, cerca de 22 edições por ano; 

e o Impaciente, algo em torno de 5 edições. Entretanto, nos arquivos das duas publicações, 

identificamos a ausência de alguns jornais que não foram encontrados no acervo do sindicato 

nem com ex-diretores. Estas lacunas tanto podem ser decorrentes da não publicação da edição 
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como também resultado de algum tipo de extravio. De tal modo, nossa pesquisa foi realizada 

a partir dos exemplares disponíveis, com foco nos jornais que abordam a implantação das OSs 

e a temática da privatização do SUS em Natal. 

Neste trabalho, não estão entre os nossos objetivos identificar e quantificar os gêneros 

jornalísticos (notícia, reportagem, artigo ou editorial) utilizados pela imprensa sindical no 

período analisado. Nos jornais do Sindsaúde/RN, a tipificação do que é conteúdo informativo, 

análise ou opinião se mostrou um tanto quanto impraticável. Os textos do SindNotícias e do 

Impaciente não estavam assinados por jornalistas nem por diretores, e normalmente as 

características dos gêneros se apresentavam misturadas. De tal modo, em um mesmo texto, a 

informação de um fato já era acompanhada das análises e opiniões da diretoria sindical e das 

reivindicações dos trabalhadores. Como o objetivo não é simplesmente trazer informações de 

interesse da categoria, mas sobretudo disputar a interpretação sobre os fatos (COSTA, 2010), 

a imprensa sindical se apresenta abertamente ideológica. Talvez por isso não haja necessidade 

em delimitar os gêneros jornalísticos, como ocorre na grande imprensa. Esta característica de 

não separar necessariamente conteúdo informativo de opinião pode ser, inclusive, um aspecto 

comum à prática da imprensa sindical. Caleffi Araujo também atenta para a questão:  

[...] na imprensa sindical a separação nunca é muito clara entre informação 

propriamente dita e a expressão das posições, reivindicações e pontos de vista da 

organização sobre a atualidade. Em um artigo acerca dos problemas econômicos do 

país, reivindicações do sindicato poderão estar assim imbricadas na própria 

descrição e análise dos fatos. (2009, p. 62). 

 

Portanto, na pesquisa sobre os sentidos produzidos pela imprensa do Sindsaúde/RN, 

nos referimos aos textos do SindNotícias e do Impaciente como matérias, sem especificá-los 

quanto ao gênero. Desta forma, a partir dos jornais disponíveis, quantificamos as edições e os 

textos que, entre 2010 e 2012, abordaram a política de gestão privada do SUS implementada 

pela Prefeitura de Natal. Selecionamos especificamente aquelas que tratam das Organizações 

Sociais (OSs) e de suas consequências para a saúde pública. 

 

JORNAL SINDNOTÍCIAS – QUINZENAL 

ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

DO JORNAL 

TOTAL DE 

EDIÇÕES 

(disponíveis) 

EDIÇÕES QUE 

ABORDAM OSs 

(privatização) 

TEXTOS QUE 

ABORDAM OSs 

(privatização) 

2010 13 3 3 
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2011 15 2 4 

2012 11 3 3 

 

 

JORNAL IMPACIENTE – BIMESTRAL 

ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

DO JORNAL 

TOTAL DE 

EDIÇÕES 

(disponíveis) 

EDIÇÕES QUE 

ABORDAM OSs 

(privatização) 

TEXTOS QUE 

ABORDAM OSs 

(privatização) 

2010 4 3 5 

2011 4 4 7 

2012 3 - - 

 

Durante este trabalho, também foram realizadas entrevistas com três ex-diretoras do 

Sindsaúde/RN: Sônia Godeiro, Simone Dutra e Rosália Fernandes, que participaram de 

momentos importantes do sindicato, como a fundação da entidade e o surgimento dos jornais 

SindNotícias e Impaciente. Esses contatos também auxiliaram no acesso a uma parte das 

publicações que não estava disponível nos arquivos do sindicato. A pesquisa ainda entrevistou 

três jornalistas que trabalharam para o Sindsaúde/RN: Rogério Marques, Ana Paula Costa e 

Rafael Duarte. Eles estiveram presentes na criação dos impressos e foram responsáveis, em 

momentos diferentes, pela elaboração dos jornais. Os depoimentos foram essenciais para 

contextualizar o aparecimento das publicações e para preencher os dados sobre a história da 

imprensa do sindicato, mas não fazem parte do objeto de análise discursiva. 

Nossa investigação, consequentemente, tem uma natureza básica, com o objetivo de 

contribuir teoricamente com o desenvolvimento do conhecimento sobre os temas relacionados 

acima. Embora tenha havido a necessidade de algumas quantificações, em razão dos registros 

e catalogação das publicações sindicais, a pesquisa é – sobretudo – qualitativa, procurando 

aprofundar a compreensão sobre a comunicação sindical e os discursos que a constituem.  

Consideramos, também, que esta pesquisa buscou um caráter descritivo e explicativo, 

na medida em que intencionou analisar e interpretar os dados observados no desenvolvimento 

da imprensa sindical. Portanto, a finalidade foi desenvolver um trabalho exploratório que 
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permitisse uma aproximação maior com a realidade estudada e a obtenção de outras possíveis 

explicações sobre os fenômenos relacionados ao objeto. Sem esquecer, claro, que “o objetivo 

do conhecimento não é capturar todos os elementos que integram o objeto, mas apenas 

aqueles que são necessários para atingir o objetivo almejado” (TONET, 2016, p. 128). 

 

3.1 – O Sindsaúde/RN 

 

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Rio Grande do Norte (Sindsaúde/RN) foi 

fundado em 13 de dezembro de 1990, embora tenha sido registrado em cartório apenas em 09 

de abril de 1991. O surgimento da entidade é resultado da efervescência política que o Brasil 

ainda vivia no final dos anos de 1980, com a queda da Ditadura Militar e a aprovação da 

Constituição de 88, que efetivou o direito à sindicalização dos servidores públicos. Naquela 

época, o movimento dos trabalhadores passou a estruturar sindicatos por ramo de atividade no 

país (muitos inclusive no campo da saúde), como foi o caso do Sindsaúde/RN, impulsionado 

também pela criação do SUS. Antes, os trabalhadores da saúde e da educação, por exemplo, 

estavam organizados no Sindicato dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Norte 

(SINSP). A partir de 1989, os profissionais da educação se unem aos professores e fundam o 

Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do RN (SINTE/RN). Logo em seguida, em 

1990, as categorias da saúde pública se unificam e formam o Sindsaúde/RN. No começo, uma 

diretoria provisória assumiu os trabalhos do sindicato por cerca de um ano e meio, até a 

realização de uma eleição direta no ano seguinte. A primeira diretoria eleita tomou posse no 

dia 28 de maio de 1992, para um mandato de dois anos.  

 

Neste período, o sindicato publicava apenas boletins e panfletos avulsos, não possuía 

um veículo de comunicação regular. Em 1993, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), 

entidade a qual o Sindsaúde/RN era filiado, convocou os sindicatos de sua base para 

participarem de um curso de comunicação sindical do Núcleo Piratininga de Comunicação 

(NPC), fundado por Vito Giannotti em 1992. A partir dali, teve início o interesse da diretoria 

em desenvolver a imprensa da organização, que até então era feita pelos próprios dirigentes 

sindicais. Esta dinâmica se manteve por algum tempo no Sindsaúde/RN, como uma espécie 

de período de transição no qual os textos dos jornais eram feitos por diretores e jornalistas. 

Este ciclo só foi concluído com a profissionalização total da imprensa sindical em 2013. 
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O principal jornal regular da entidade – o SindNotícias – surgiu apenas em junho de 

2004, quando foi contratada uma assessoria de comunicação permanente. Primeiro, com o 

jornalista Rogério Marques. Depois, em 2007, com os jornalistas Ana Paula Costa e Rafael 

Duarte, além do diagramador e web designer Vinícius Soares e o chargista Amâncio, cujas 

charges ilustravam as edições dos impressos. Entre 2010 e 2012 – o recorte de nossa pesquisa 

– os jornais SindNotícias e Impaciente eram os principais meios de comunicação do sindicato, 

embora houvesse um site atualizado, um programa de rádio semanal e uma experiência com 

rádio web. A partir de 2013, outra diretoria foi eleita para o sindicato e uma nova equipe de 

comunicação foi formada, tendo a frente os jornalistas Gustavo Sixel e Fernanda Soares, que 

ampliaram o trabalho com as redes sociais e os vídeos. Hoje, a imprensa da entidade conta 

apenas com uma jornalista (Fernanda Soares) e dois estagiários.  

 

No começo, o Sindsaúde/RN representava apenas os servidores estaduais da saúde, 

mas com o tempo passou a representar também os trabalhadores do setor em Natal e nos 

demais municípios. Atualmente, o sindicato possui mais de 14 mil filiados, é o segundo maior 

do Estado e representa os servidores estaduais e municipais no âmbito da saúde pública do 

RN. A maioria dos sindicalizados é composta por profissionais da enfermagem, como 

enfermeiros e técnicos de enfermagem, mas também há dentistas, bioquímicos, farmacêuticos, 

psicólogos, maqueiros, nutricionistas, assistentes sociais, médicos, fisioterapeutas e terapeutas 

ocupacionais. Os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias foram 

representados pela entidade até 2008, quando um grupo decidiu fundar o Sindicato dos 

Agentes de Saúde (SINDAS/RN). Na área da saúde, existem ainda outros sindicatos que 

também representam estas categorias, como o Sindicato dos Médicos do RN (SINMED/RN), 

o Sindicato dos Odontologistas do Estado do RN (SOERN) e o Sindicato dos Enfermeiros do 

Estado do Rio Grande do Norte (SINDERN). O Sindsaúde/RN é filiado à Central Sindical e 

Popular – Conlutas (CSP-Conlutas)
28

 desde 2006, e possui 5 subsedes no Estado (as regionais 

de Caicó, Santa Cruz, Mossoró, Pau dos Ferros e o núcleo de São Gonçalo do Amarante), 

além da sede central em Natal.  

 

                                                           
28

 A CSP-Conlutas (Central Sindical e Popular) foi fundada no Congresso Nacional da Classe Trabalhadora 

(CONCLAT) em Santos (SP), nos dias 5 e 6 de junho de 2010. Porém, a base sindical desta nova entidade já se 

organizava desde 2004, na antiga Coordenação Nacional de Lutas. A Conlutas surgiu da unidade de vários 

setores do movimento sindical contrários às reformas neoliberais do governo Lula. Neste período, iniciou uma 

primeira experiência de incorporação dos movimentos populares numa mesma entidade, que mais tarde daria 

origem à Central Sindical e Popular. Disponível em http://cspconlutas.org.br/. Acesso em: 05 de out. de 2020.  

http://cspconlutas.org.br/
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Principal material impresso do Sindsaúde/RN, o jornal SindNotícias teve sua primeira 

edição publicada em junho de 2004, inicialmente com uma periodicidade mensal. A partir de 

2008, passou a ser quinzenal e permaneceu assim até 2013, quando voltou a ser mensal. A 

tiragem média do jornal está em torno de 4 mil exemplares, embora já tenha chegado a 5 mil 

unidades. O SindNotícias possui de quatro a oito páginas, dependendo dos assuntos de cada 

edição; é colorido e geralmente aborda os embates do sindicato contra os governos, denúncias 

sobre a infraestrutura da saúde pública e as lutas por direitos dos servidores estaduais e 

municipais, além de análises políticas de temas nacionais e internacionais. 

 

Capas do SindNotícias (outubro de 2010, março de 2011 e novembro de 2012)
29

 

 

 

Já o jornal Impaciente foi uma publicação bimestral do Sindsaúde/RN, criada em 

2009. Era composta por quatro páginas, colorida e direcionada aos usuários do Sistema Único 

de Saúde (SUS). Antes, havia o Jornal do Usuário, cuja primeira edição apareceu em agosto 

de 2006. Depois, ele foi reformulado pela equipe de comunicação da época e teve seu nome 

alterado para Impaciente, em razão de o Jornal do Usuário utilizar um termo que, em geral, é 

identificado com o uso de drogas. Além disso, o trocadilho pensado pela assessoria de 

imprensa já produz sentidos em torno ao estado de irritação ou nervosismo dos pacientes que 

encontram dificuldades no atendimento do serviço público de saúde. O próprio logotipo do 

jornal traz uma ilustração incorporada ao nome Impaciente, no qual vemos uma pessoa 

roendo as unhas com expressão de ansiedade. O nome também possibilita muitas 

interpretações, inclusive a de que o jornal seria um espaço de protesto para aqueles que 

perderam a paciência com a situação do SUS ou com os governos. O impresso buscava 

                                                           
29

 Nos anexos, há versões maiores dos exemplos das capas do SindNotícias.  
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abordar assuntos mais relacionados aos direitos da população ou a ausência deles, como 

infraestrutura ruim, fechamento de serviços, falta de medicações nas unidades básicas e 

dificuldades no atendimento. Entre seus objetivos, havia a intenção de aproximar e unificar os 

interesses dos usuários do SUS com os dos servidores da saúde. O jornal Impaciente parou de 

ser publicado no início de 2013, quando uma nova diretoria assumiu o Sindsaúde/RN e 

decidiu reformular o principal jornal da entidade, o SindNotícias, bem como investir em 

outras ferramentas de comunicação, a exemplo de redes sociais, como o Facebook.  

Exemplares do Impaciente e (julho de 2010, setembro de 2010 e novembro de 2010)
30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30

 Nos anexos, há versões maiores dos exemplares do jornal Impaciente. 
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4. CAPÍTULO I – ASPECTOS HISTÓRICOS DO SINDICALISMO  

4.1 – Breve histórico sobre a imprensa operária/sindical no Brasil  

Inicialmente, convém apresentar algumas caracterizações importantes sobre o perfil da 

imprensa da classe trabalhadora. Conforme a conceituação estabelecida por Ferreira (1995), é 

relevante dizer que a imprensa dos trabalhadores – também chamada de operária ou proletária 

– sempre estará ligada, de alguma forma, a algum tipo de organização da classe trabalhadora, 

como partidos, sindicatos ou outras espécies de agrupamentos. Deste modo, basicamente, a 

imprensa de classe poderia ser organizada, segundo Ferreira (1995), sob dois aspectos centrais 

para os estudos acerca da comunicação dos trabalhadores: a imprensa partidarista e a 

imprensa sindical. “Por imprensa partidarista entende-se aquela produzida e mantida pelos 

partidos políticos das classes trabalhadoras; por imprensa sindical, entende-se aquela 

imprensa mantida e produzida pelos sindicatos dos trabalhadores” (FERREIRA, 1995, p. 21). 

A partir desta compreensão, é necessário salientar ainda que esta imprensa sindical pode ser 

feita por sindicatos operários ou por sindicatos de trabalhadores fora do ramo industrial, como 

é o caso dos profissionais de saúde. 

De maneira geral, refletir sobre a imprensa sindical exige, fundamentalmente, pensar 

nas condições históricas que permitiram e motivaram o seu surgimento, tanto no Brasil quanto 

no mundo. Não há como conceituarmos a imprensa sindical, suas características e objetivos 

sem retomar as suas raízes materiais, sem localizá-la como produto indissociável das lutas da 

classe trabalhadora, primeiramente entre os setores operários. Neste sentido, nos parece 

imprescindível apresentar uma breve observação sobre as transformações sociais, econômicas 

e políticas que marcaram o Século XIX e deram origem à imprensa operária, sobretudo no 

caso brasileiro. Destacamos, contudo, que este aporte não tem a intenção de aprofundar os 

elementos mais detalhados da história das organizações criadas pelos trabalhadores, e sim 

contextualizar os aspectos necessários à compreensão da imprensa sindical.  

O marco para o nascimento desta imprensa na Europa é a expansão da Revolução 

Industrial e os protestos dos trabalhadores neste período. Assim, esta forma de comunicação 

surge diretamente ligada às reivindicações por direitos da classe operária, apoiada em seus 

instrumentos de resistência: os sindicatos. Na época, os operários enfrentavam uma intensa 

exploração nas fábricas e as principais lutas eram contra as jornadas exaustivas, pela criação 

do salário mínimo, folgas semanais, fim do trabalho infantil e a regulamentação do trabalho 

feminino. Este era o cenário na Europa em meados do Século XIX, com o capitalismo se 
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consolidando como modo de produção nos países centrais e os conflitos entre o proletariado e 

a burguesia se ampliando. No Brasil, uma periferia da economia no mundo, a situação ainda 

era bem distinta, mas os acontecimentos do velho continente iriam produzir impactos 

significativos.  

Em A imprensa operária no Brasil, Nazareth Ferreira (1978) descreve o panorama das 

transformações econômicas e sociais que permitiram, entre 1880 e 1920, o surgimento de uma 

classe operária brasileira e, consequentemente, de sua imprensa. Estão entre os principais 

fatores o crescimento demográfico, o processo de industrialização, a urbanização de regiões 

centrais e a chegada de imigrantes europeus com influências do anarquismo e do socialismo. 

Do ponto de vista econômico, há uma série de elementos determinantes para o processo de 

industrialização brasileira, a exemplo da posição de entreposto comercial, mas as 

necessidades da economia cafeeira ocupam um lugar de destaque nas transformações ao longo 

do Século XIX.  

A comercialização do café exige um certo aparato urbano, que já se encontrava em 

evolução a partir do início do século XIX, e que, portanto, só necessitava ser 

incentivado. A necessidade de material manufaturado, casas bancárias, mão de obra 

livre e transportes para operar a comercialização do café geraram condições 

favoráveis para o evento da indústria, ao incentivar o processo de urbanização. 

(FERREIRA, 1978, p. 27)  

 

Desta forma, o crescimento dos negócios do café permitiu a acumulação de capital 

necessária para suprir a demanda por importações. Ao mesmo tempo, a atividade de 

importação incrementou o mercado interno e favoreceu – em certa medida – o 

desenvolvimento industrial, já que as indústrias cresceram junto com as empresas dos 

fazendeiros. Assim, os importadores também “se viram na contingência de exercer atividades 

manufatureiras, devido à inexistência de um setor que pudesse cobrir as suas necessidades” 

(FERREIRA, 1978, p. 29). Esse processo desencadeou a urbanização de várias regiões do 

Brasil e transformou São Paulo no mais importante parque industrial do país.  

Estas modificações econômicas possibilitaram a industrialização, o crescimento das 

cidades e, por conseguinte, a necessidade de trabalhadores que pudessem operar as fábricas. 

Junto a estes fatores, alguns elementos políticos também foram decisivos para o 

impulsionamento das lutas da classe operária e a formação da imprensa sindical no Brasil. 

Entre as principais ocorrências, estão a presença de uma atividade constante dos intelectuais, a 

chegada dos operários imigrantes – expulsos pela crise do capitalismo europeu ou perseguidos 

pela repressão (FÍGARO, 1993) –, a Primeira Guerra Mundial e a explosão da Revolução 
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Russa de Outubro de 1917. Estes dois últimos eventos são marcantes pela inflexão profunda 

que produziram na história. Enquanto a Primeira Guerra abria o século XX com uma 

hecatombe humana, a Revolução Russa surgia como uma centelha de esperança para 

amenizar os problemas sociais causados pelo capitalismo.  

Os trabalhadores das cidades brasileiras, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, já 

procuravam formas mais organizadas de lutar contra a opressão desde o começo do Século 

XIX. Entretanto, as profundas injustiças sociais, a falta de proteção contra acidentes e a 

crescente miséria ampliaram a necessidade de organização dos trabalhadores ao longo do 

período. Eles sentiram, portanto, que era preciso ter mecanismos de autodefesa. Assim, 

motivados por este critério e pela gravidade da situação, é que “se uniram os trabalhadores 

das mais variadas categorias profissionais, fundando as primeiras sociedades mutualistas e 

caixas beneficentes, que seriam mais tarde as ligas e uniões, embriões dos sindicatos” 

(FERREIRA, 1978, p. 34).  

A combinação de todos esses ingredientes sociais possibilitou não só a formação de 

trabalhadores fabris, mas também a fermentação de conflitos econômicos e políticos 

essenciais à compreensão daquela iniciante estrutura social no país. Segundo expõe Fígaro: 

Já em meados do século XIX as Associações de trabalhadores livres, com o caráter 

de ajuda mútua, constituíram-se nas primeiras experiências organizativas dos 

trabalhadores brasileiros. Mas será somente com a decadência e a abolição do 

sistema escravista e o crescimento da urbanização, o qual tem por base a 

acumulação de capital proveniente da cafeicultura incentivando a incipiente 

industrialização do país, que as organizações operárias irão adquirir caráter 

reivindicativo. (FÍGARO, 1993, p. 6). 

 

As condições de vida e trabalho dos operários eram de absoluta penúria, ainda 

profundamente marcadas pelo recém-finalizado regime de escravidão. Conforme nos conta 

Ferreira, as fábricas eram “redutos ameaçadores, onde o operário era submetido a 

esgotamento físico e mutilações – principalmente mulheres e crianças – em troca de salários 

ínfimos.” (1978, p. 36). Ou seja, o potencial explosivo presente nesta realidade de exploração 

era enorme. De modo que este cenário de agravamento social forneceu aos operários 

imigrantes terreno fértil para organizar a resistência, construindo associações e sindicatos 

(FERREIRA, 1978). Além de técnicas mais especializadas, estes trabalhadores trouxeram na 

bagagem o conhecimento necessário para apontar o caminho da luta política e da tomada de 

consciência da classe trabalhadora. Nesta mesma direção, de acordo com Martins (2001), a 

formação e a organização dos trabalhadores urbanos contou com um apoio determinante dos 
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imigrantes, “pois eles foram os principais responsáveis pela disseminação de novas ideologias 

– aqui se destaca a concepção anarquista – questionadoras do modelo vigente e 

impulsionadoras dos primeiros núcleos organizados do operariado” (p. 37-38).  

A participação dos imigrantes nas lutas sociais no Brasil é um marco no processo de 

politização e um dos aspectos mais importantes na história do trabalhador brasileiro. Mas 

aqueles operários europeus, embora fundamentais, não foram os únicos responsáveis pela 

movimentação e difusão das ideias de justiça social e liberdade que impulsionaram as lutas 

políticas por aqui. Entre meados do Século XIX e o início do Século XX, os intelectuais 

foram peças-chave para realizar uma parte muito significativa deste trabalho de 

conscientização e mobilização. Ferreira (1978) sustenta que a fundação de jornais políticos se 

desenvolveu por todo o país e que os intelectuais foram participantes em todo jornal ou revista 

política que se fundou, mesmo depois do surgimento da imprensa operária na virada do 

século. 

A corrente de comunicação desencadeada pela atividade do elemento intelectual no 

Brasil do século XIX não pode ser esquecida, nem menosprezada. A ativação da 

vida intelectual, com a fundação de jornais, clubes, circulação de livros e revistas 

científicas, debates sobre os problemas sociais e políticos, divulgação de 

informações internacionais, a pregação veiculada pelos meios de informação 

disponíveis, resultou no preparo do terreno para a politização das classes 

trabalhadoras. As sementes por ela lançadas encontrariam terreno propício no final 

do século: o desenvolvimento do que pode ser considerado a primeira tentativa de 

conscientização das massas trabalhadoras do país, tendo como principal agente o 

operário imigrante e, por cenário, o início da industrialização. (FERREIRA, 1978, p. 

48)  

 

As diversas publicações que surgiram por iniciativa dos intelectuais permitiram a 

discussão de ideias, fomentaram o hábito da leitura e pavimentaram o caminho para o 

aparecimento da imprensa operária. “Vale dizer que o mais antigo jornal, que pode ser 

considerado como fruto da imprensa operária, data de 1847, fundado por um grupo de 

intelectuais do Recife denominado ‘O Proletário’.” (FERREIRA, 1978, p. 93). A partir das 

implicações deste cenário, junto com a entrada em cena dos imigrantes em outra conjuntura, é 

que serão produzidos os primeiros resultados das lutas políticas e sociais do movimento 

operário brasileiro. Entretanto, o contexto de desenvolvimento das atividades dessa imprensa 

também foi marcado por grandes desafios.  

Os operários vindos do campo e os ex-escravizados eram quase todos completamente 

analfabetos, o que limitava o trabalho de formação política ao uso da palavra falada. Para 

superar este obstáculo, os primeiros operários militantes passaram a organizar centros 



43 

 

culturais a partir das associações de classe, com o objetivo de alfabetizar, realizar discussões 

políticas e informar aos demais sobre os acontecimentos nacionais e mundiais. A tarefa de 

alfabetização dos trabalhadores era uma das principais metas dos centros culturais, por uma 

razão muito simples. Para os trabalhos de politização, o veículo que os operários imigrantes 

mais poderiam utilizar, além da palavra, eram os jornais, folhetos e livros. Na prática, os 

centros de cultura funcionavam como verdadeiros núcleos de comunicação, num momento em 

que sequer o rádio havia surgido (FERREIRA, 1978).  

Neste contexto de alfabetização de operários e de organização da imprensa sindical, 

um tipo específico de trabalhador também ganhará um papel indispensável na formação 

política da classe operária. Ferreira (1978) afirma que o profissional gráfico foi tão 

fundamental quanto os imigrantes ou os intelectuais na história do operariado brasileiro. O 

operário gráfico era uma espécie de vanguarda para a época, já que o trabalhador alfabetizado 

era uma raridade e não havia ainda os meios de comunicação de massa. “Estes profissionais, 

pela exigência de sua atividade, eram alfabetizados, de forma que desenvolveram e utilizaram, 

com infinitos resultados positivos, um dos poucos meios de comunicação da época: o jornal” 

(FERREIRA, 1978, p. 14).  

Portanto, tendo como base este cenário, vemos que diversos elementos históricos, 

socioeconômicos e políticos convergiram para estruturar a raiz da imprensa operária/sindical 

no Brasil. E esta forma de comunicação terá na figura do jornal impresso a sua grande 

expressão, tanto para levar a mensagem política aos trabalhadores quanto para organizá-los e 

mobilizá-los. Não por acaso, segundo Ferreira (1978) “[...] a presença do jornal operário 

antecede o período de início das greves, o que pode indicar a atuação do jornal como um 

eficiente instrumento de politização” (p. 106).  

De acordo com a autora, os operários militantes desenvolveram uma extensa rede de 

comunicação através da imprensa operária, algo sem comparação na história do trabalhador 

brasileiro. Ferreira (1978) apresenta um levantamento que ilustra bem a força da imprensa 

operária. Entre os últimos 25 anos do século XIX e as duas primeiras décadas do século XX, 

surgiram aproximadamente 343 títulos de jornais no Brasil. A maior parte estava concentrada 

no Estado de São Paulo, com 149 títulos, seguida pelo Rio de Janeiro, com 100. Os demais 

jornais se dividiam entre outros estados.  

Quase que para cada liga, união ou sindicato que os imigrantes organizavam, dentre 

as primeiras providências, estava a fundação de um jornal; isto sem falar nos 

inúmeros jornais fundados por grupos isolados, que se propunham a tratar dos 
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problemas dos trabalhadores de um modo geral, sem levar em conta as organizações 

das categorias profissionais. (FERREIRA, 1978, p. 88)  

 

Isto demonstra a importância que os operários militantes davam ao trabalho com a 

imprensa. Na denúncia do capitalismo, na conscientização dos trabalhadores e na organização 

do movimento por direitos ou contra o regime, lá estava o jornal sindical. “Os militantes que 

lideraram o movimento operário brasileiro no período estudado foram verdadeiros agentes 

comunicadores” (FERREIRA, 1978, p. 148). Eles partiam da compreensão de que não era 

possível realizar qualquer movimento sem desenvolver mecanismos que pudessem disputar a 

circulação de mensagens na sociedade. Portanto, disputar ideias, interesses de classe e visões 

de mundo. Fundamentalmente, com avanços e recuos, este é o entendimento de comunicação 

que vai guiar a imprensa sindical até os nossos dias.  

Convém destacar, também, que esta concepção de trabalho de imprensa no movimento 

dos trabalhadores recebeu bastante influência das elaborações de Lenine (1975), precisamente 

a respeito do papel que o jornal poderia cumprir no desenvolvimento da luta entre as classes. 

Principal dirigente da Revolução Russa de 1917, ele compreendia que o trabalho sistemático 

de agitação e propaganda políticas, para conscientizar e mobilizar os trabalhadores, só poderia 

ser realizado através de uma imprensa periódica. Além disso, Lenine (1975) afirmava que este 

tipo de imprensa também deveria desempenhar a função de organizador coletivo.  

O papel do jornal não se limita, sem dúvida, a difundir ideias, a educar politicamente 

e a ganhar aliados políticos. O jornal é não só um propagandista e um agitador 

colectivo, mas também um organizador colectivo. Neste último sentido, pode 

comparar-se com o andaime levantado num edifício em construção, que marca os 

seus contornos, facilita o contacto entre os diversos grupos de operários, ajuda-os a 

distribuir as tarefas e a ver o resultado final obtido graças a um trabalho organizado. 

(LENINE, 1975, p. 49).  

 

Devido ao impacto da Revolução Russa sobre o mundo e à influência que as ideias de 

Lenine (1975) ainda exercem dentro do movimento socialista, não é sem razão, portanto, que 

estas características de agitação, propaganda e organização estejam presentes na imprensa dos 

trabalhadores até hoje.  

Os acontecimentos políticos ao longo do Século XX demonstram que o sindicalismo 

brasileiro viveu um conjunto de adversidades e contradições em suas formas de organização e 

também em sua imprensa. Na maior parte deste período, conforme aponta Costa (2010), os 

sindicatos ou estavam sob uma pesada intervenção ditatorial ou em conciliação de classes 

com os governos populistas. Welmowicki (1998) recorda que o sindicalismo era enquadrado 
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pelo Estado desde a época de Getúlio Vargas, quando a partir de 1931 os sindicatos (oficiais e 

pelegos) passaram a funcionar como organismos de colaboração com os patrões e o governo. 

Em 1943, através da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Vargas colocou ainda mais as 

direções sindicais dentro do Estado. Este atrelamento político se refletia na própria imprensa 

sindical. “As publicações sindicais eram populistas e exaltavam o governo” (COSTA, 2010, 

p. 18). Depois do golpe militar de 1964, a ditadura fez fortes intervenções na área sindical, 

2.786 sindicatos tiveram suas diretorias cassadas. No lugar, foram colocados interventores 

que colaboravam com o regime e formaram toda uma geração de lideranças pelegas, corruptas 

e delatoras, sem qualquer vínculo com as bases (WELMOWICKI, 1998).  

A consequência deste cenário foi um evidente enfraquecimento político por anos da 

imprensa sindical, com efeitos negativos na produção dos jornais. Fígaro (1993) observa que 

os jornais dos sindicatos passaram a ser órgãos oficiais dos interventores, com as páginas 

sendo ocupadas agora por festas, assistencialismo, leis e notícias da grande imprensa. “O 

jornal O Aeroviário, por exemplo, em seu nº 14, de 1978, comemora o 1º de Maio 

homenageando o General Geisel como o ‘Trabalhador número 1 do Brasil’” (FÍGARO, 1993, 

p. 12). Sob o controle ou atreladas ao governo, muitas publicações sindicais não atendiam aos 

interesses e necessidades das lutas dos trabalhadores. “A imprensa operária sobrevivia com os 

pequenos jornais redigidos e impressos por militantes e partidos de esquerda” (COSTA, 2010, 

p.18).  

Uma esquematização proposta por Rubim (1983) divide em cinco etapas os momentos 

históricos da imprensa operária/proletária no Brasil: 1) de meados do Século XIX até 1921, 

temos a predominância do anarcossindicalismo, que passa a perder força diante do impacto da 

Revolução Russa, em 1917, e entra em derrocada com a fundação do Partido Comunista do 

Brasil; 2) de 1922 até 1945, é o período que inicia a influência do PCB, com publicações de 

jornais e revistas, mas também marca as intervenções do Estado Novo de Getúlio Vargas, em 

1937, e um atrelamento ainda maior dos sindicatos ao Estado, em 1943, com a Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT); 3) entre 1945 e 1964, consolida-se o intitulado sindicalismo de 

Estado, com sua estrutura e imprensa sindicais vinculadas aos governos do período; 4) já de 

1964 a 1974, a repressão da ditadura civil-militar contra as organizações dos trabalhadores fez 

a imprensa sindical perder ainda mais força e autonomia; 5) e, por fim, a partir de 1974, surge 

o chamado Novo Sindicalismo, impulsionado pela retomada das lutas sindicais, as greves do 

ABC paulista e o enfraquecimento da ditadura no país.  
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Convém mencionar que, na contemporaneidade, há autores que buscam atualizar os 

conceitos relacionados a este tipo de imprensa de classe, apresentados inicialmente a partir 

das elaborações de Ferreira (1995) e Rubim (1983). Em razão das transformações nas relações 

de trabalho e da crise de representatividade das organizações clássicas dos trabalhadores, 

Miani (2010) sugere que a etapa atual seria a da “imprensa popular e comunitária”, que 

abarcaria as práticas comunicativas do conjunto das “classes subalternas”, e não apenas as 

sindicais e partidárias. Um esforço importante para os estudos nesta área da comunicação, 

mas que não temos como objetivo desenvolvê-lo mais neste momento.  

O ciclo de revoltas no ABC, iniciado com a greve na fábrica da Scania, em São 

Bernardo do Campo (SP), fez brotar diversas paralisações por todo o Brasil, inclusive em 

categorias não operárias, a exemplo da educação e da saúde. Era a primeira vez, desde o início 

do regime militar, que uma série de empresas no ABC entrava em greve, praticamente ao 

mesmo tempo, forçando os empresários a negociarem com os trabalhadores e o governo 

autoritário a tolerar as paralisações. Welmowicki (1998) lembra que as greves foram 

espontâneas e por empresas, mas que havia uma motivação comum entre elas, envolvendo a 

questão salarial, as condições de trabalho nas fábricas e a existência da ditadura.  

O regime bonapartista havia se aproveitado entre 1969 e 73 de uma conjuntura 

internacional ainda favorável, com ingresso de capitais e inversões das 

multinacionais a baixos juros. Já em meados da década de 70, com as crises do 

petróleo, a situação internacional muda. A dívida externa começa a disparar, os juros 

sobem, os investimentos diminuem. Os ventos começaram a mudar, a inflação 

começou a subir novamente, a onda do ‘milagre’, do ‘Brasil Grande’, tão forte 

durante o governo Médici, já não era mais engolida facilmente. (WELMOWICKI, 

1998, p. 48-49). 

 

É precisamente neste contexto do final dos anos de 1970 que a imprensa sindical irá se 

reestruturar e se fortalecer, sobretudo com o início dos levantes metalúrgicos contra o arrocho 

salarial nas montadoras e por liberdades democráticas (COSTA, 2010). Este momento exigiu 

uma mudança na atuação da imprensa, de modo que ela pudesse ser capaz de preparar as lutas 

espontâneas dos trabalhadores frente às novas formas de organização e participação massiva 

da classe. Fígaro (1993) relata que o crescimento da resistência e da luta pelo fim da ditadura 

se deparou com trabalhadores acostumados ao acesso rápido e à linguagem fácil dos veículos 

de comunicação de massa. O desafio colocado, portanto, era reformular a imprensa sindical. 

“As grandes greves, as assembleias com mais de 100 mil trabalhadores e o boicote da grande 

imprensa à presença da classe operária no cenário político exigem a reformulação da 

apresentação formal dos jornais e boletins elaborados pelas lideranças sindicais” (FÍGARO, 
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1993, p. 14). Os textos ficam mais curtos e com linguagem objetiva, aparecem fotos, charges 

e ilustrações. A vida dos operários e os problemas nas fábricas ganham as páginas dos jornais. 

As greves do ABC e o fortalecimento das oposições sindicais vão modificar o sindicalismo, 

mas também a forma de se fazer a comunicação dos trabalhadores.  

Pela primeira vez na história do movimento sindical, os sindicatos estruturam seu 

Departamento de Imprensa. A década de 80 será rica em experiências novas. Cresce 

o número de sindicatos com jornais diários. As publicações são diversificadas: há 

revistas, quadrinhos, boletins, jornais, cadernos, etc. Paralelamente vai se criando 

uma infraestrutura própria. Os sindicatos adquirem máquinas gráficas, fotolitos, 

equipamentos para a composição dos textos. Contratam jornalistas, ilustradores e 

diagramadores. [...] Os sindicatos adquirem carros de som, equipamentos gráficos, 

publicam milhares de jornais e boletins, pagam inserções em rádio e TV por ocasião 

das greves, organizam congressos, plenárias e seminários intersindicais. (FÍGARO, 

1993, p. 14-15) 

 

Miani (2016) afirma que o “novo sindicalismo”, do ponto de vista da resistência e do 

combate à ditadura, foi o fenômeno mais significativo que surgiu no movimento sindical 

brasileiro naquele período. O impacto daquela onda grevista impôs uma emergência para as 

mudanças. Segundo Costa (2010), foi diante destas novas circunstâncias da realidade que os 

sindicatos de metalúrgicos foram buscar mecanismos para aproximar a direção e a base das 

categorias. Além das modificações nas formas organizativas, esta maior participação direta 

dos trabalhadores retomou a perspectiva da independência de classe na luta sindical, em 

oposição ao sindicalismo pelego controlado pelo Estado.  

Welmowicki (1998) avalia que a irrupção das greves de 1978 a 1980 promoveu, como 

característica marcante da época, uma ruptura com as práticas sindicais anteriores, tanto com 

as do período ditatorial, quanto com as da fase anterior ao golpe militar. A renovação na 

atividade dos sindicatos se espalhou por diversos lugares do Brasil e deu início a uma forte 

reorganização do movimento sindical, que derivaria mais tarde na criação da Central Única 

dos Trabalhadores (CUT), em 1983. Um pouco antes, em 1980, este processo de lutas havia 

gerado, no campo da reorganização política, o Partido dos Trabalhadores (PT). O estouro 

grevista colocou contra a parede as velhas estruturas sindicais e políticas de representação dos 

trabalhadores no Brasil (WELMOWICKI, 1998).  

Simultaneamente, com a mobilização contínua das bases, a explosão dos trabalhadores 

também estava produzindo esta “nova imprensa sindical” (VERDELHO, 1986), que passaria 

a expressar a combatividade da época em seus jornais. Depois que saíam da fábrica, os 

operários se dirigiam ao sindicato para levar as denúncias sobre o local de trabalho. “Ali os 
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metalúrgicos também impuseram uma transformação na imprensa sindical como parte das 

mudanças que ocorreram no interior do movimento” (COSTA, 2010, p. 8). Desta forma, o 

jornal operário foi mais uma vez fundamental, organizando os trabalhadores e conduzindo as 

mobilizações do período, mas a ebulição daquele momento já mostrava que “o fortalecimento 

do movimento sindical, a formação de centrais sindicais, passaram a exigir um volume maior 

de instrumentos de comunicação.” (FERREIRA, 1995, p. 29).  

Este é o contexto que nos ajuda a compreender as transformações que potencializaram 

a comunicação dos trabalhadores a partir do fenômeno do novo sindicalismo. Ao longo da 

década de 1980 e início dos anos 90, a imprensa sindical desempenharia ainda um papel 

importante em muitos embates políticos e sociais. Conforme Fígaro (1993), a imprensa dos 

sindicatos teve participação fundamental na redemocratização e no chamado da primeira 

greve geral após o golpe de 64, contra os pacotes econômicos do governo do General João 

Batista Figueiredo, em 1983. Os jornais sindicais trouxeram também a mobilização pelas 

Diretas Já, as lutas contra os planos econômicos do governo de José Sarney, a campanha da 

Constituinte, as eleições diretas para presidente e o impeachment de Fernando Collor de Melo 

(FÍGARO, 1993).  

Entretanto, toda a efervescência das lutas sindicais nos anos 80 vai se deparar com um 

profundo dilema político que marcará a década seguinte. Miani (2016) explica que até o início 

dos anos de 1990 a concepção de sindicalismo classista hegemonizou as lutas dos sindicatos e 

assegurou conquistas econômicas e políticas importantes. Mas uma crise acerca dos caminhos 

a seguir, como coloca Welmowicki (1998), cairá sobre o movimento, especialmente em razão 

de um conjunto de transformações que estava ocorrendo no mundo. O quadro que começa a 

se desenvolver a partir de 1989, com a queda do Muro de Berlim, o colapso do stalinismo e da 

ex-URSS, junto à ofensiva neoliberal
31

, vai abrir passagem para uma acomodação dos 

embates sociais dentro dos limites do sistema capitalista.  

                                                           
31

 De acordo com Anderson (1995), as ideias neoliberais nasceram logo após a II Guerra Mundial. A Sociedade 

de Mont Pèlerin, fundada em 1947 na Suíça por um grupo de intelectuais, a exemplo de Friedrich Hayek, Milton 

Friedman, Ludwig Von Mises, entre outros, é a base histórica do neoliberalismo. “Foi uma reação teórica e 

política veemente contra o Estado intervencionista e de bem-estar. [...] um ataque apaixonado contra qualquer 

limitação dos mecanismos de mercado por parte do Estado [...]” (ANDERSON, 1995, p. 9). Para Iturbe (2009), o 

neoliberalismo caracteriza-se como “a nova escola econômica burguesa predominante” (p. 57), contrária às 

políticas de intervenção estatal na economia, e que se fortaleceu no mundo a partir da crise econômica do final 

dos anos de 1970. Boito Jr. (1996) aponta que o tripé básico da política neoliberal é composto pela abertura das 

economias nacionais ao capital estrangeiro, pela privatização de empresas e serviços públicos e pela 

flexibilização das relações de trabalho. 
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A década de 80 colocava dois caminhos para o novo movimento operário: ou 

aprofundava o caráter de classe e se colocava a questão do poder ou se burocratizava 

e se tornava uma instituição adaptada ao regime dentro da ordem. Na segunda 

hipótese, teria que recuar de muitas das premissas que levaram à sua formação. Se 

ligarmos essa questão ao novo modelo neoliberal implementado pela classe 

dominante brasileira e pelos governos da década de 90 no marco da ofensiva 

internacional do capital globalizado, estaremos diante do dilema que atravessa o 

movimento operário brasileiro na década de 90. (WELMOWICKI, 1998, p.93) 

 

Segundo Miani (2016), esta crise de perspectiva do sindicalismo brasileiro estabeleceu 

– ou restabeleceu – outro modelo de política sindical, preocupado em ser “propositivo” e em 

obter “resultados”. Esse processo instituiu no movimento o chamado “sindicalismo cidadão”, 

cuja concepção era a de que não haveria interesses contraditórios entre patrões e empregados 

e que os conflitos deveriam ser conciliados. Para Costa (2010), essa compreensão já refletia a 

entrada do neoliberalismo na arena sindical e no mundo do trabalho. O objetivo era legitimar 

a desregulamentação de leis trabalhistas e a precarização das relações de trabalho, através das 

terceirizações e dos contratos temporários. Uma das expressões deste giro foi a fundação da 

central Força Sindical, em 1991, cujo programa defende abertamente propostas neoliberais. 

“Movimento liderado por Luis Antônio Medeiros, do Sindicato dos Metalúrgicos de São 

Paulo e defensor do chamado ‘sindicalismo de resultados’, a Força Sindical foi fundada 

juntamente com outros pequenos sindicatos considerados pelegos.” (COSTA, 2010, p. 31-32).  

Outro marco que evidencia esta movimentação neoliberal no caminho dos sindicatos 

foi a política de participação nas Câmaras Setoriais. Espaços de discussão tripartite (governo, 

empresários e trabalhadores), elas foram instituídas durante o governo Sarney e reforçadas no 

governo de Fernando Collor (MIANI, 2016). Costa (2010) assinala que estes espaços criados 

pelos governos – e absorvidos pelas centrais sindicais e sindicatos cutistas – foram utilizados 

como política de parceria para gerir a crise econômica vivida pelo Brasil e firmar alianças na 

aplicação do projeto neoliberal. Na década de 1990, as câmaras setoriais eram anunciadas pela 

direção majoritária da CUT como a alternativa para o sindicalismo, o que acabou levando esta 

central para o caminho da conciliação entre as classes. “O que ordenava os debates, a pauta, 

eram os problemas decorrentes da política implementada pelas empresas e governos, e não os 

problemas sentidos pelos trabalhadores.” (COSTA, 2010, p. 32). Miani aponta o resultado que 

esta mudança de rumo ajudou a produzir.  

Com o argumento velado de que não havia mais condições políticas para manter 

uma concepção de sindicalismo classista, de combate e de confronto ideológico com 

os patrões, os principais sindicatos cutistas passaram a disseminar a necessidade de 

se constituir um “sindicalismo cidadão”, que se revelou, em grande medida, um 
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sindicalismo de conciliação de classes, protagonista de ações e discursos 

conservadores. (MIANI, 2016, p. 79-80)  

 

O discurso neoliberal de modernidade entre capital e trabalho teve um grande impacto 

no movimento sindical, e conduziu as correntes majoritárias no sindicalismo a abandonarem a 

concepção classista e a abraçarem o discurso da cidadania como a única saída para os “novos” 

tempos. “Disso, resultou a emergência de uma imprensa sindical voltada para a valorização 

dos pressupostos da cidadania e de intensificação de um ‘discurso cidadão’, em detrimento de 

sua condição de instrumento de politização da classe trabalhadora.” (MIANI, 2016, p. 71). O 

jornal Tribuna Metalúrgica do ABC, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (filiado à CUT), 

é citado por Miani (2016) como um exemplo das mudanças no discurso sindical – em direção 

à cidadania – desde meados dos anos de 1990. Na publicação de 20 de maio de 1997, no texto 

sobre as decisões do II Congresso dos Metalúrgicos do ABC, que discutiu o modelo cidadão, 

o metalúrgico é apresentado como cidadão metalúrgico, e não como trabalhador ou operário. 

Esta mudança em sua condição, aparentemente irrelevante, foi verificada também pelo autor 

em outras edições do jornal, como expressão das transformações em curso. Para Miani, “ao 

subsumir do metalúrgico a sua condição de classe (enquanto trabalhador e operário) e revesti-

lo da ‘grife’ cidadão, produz-se uma despolitização do sindicalismo.” (2016, p. 82). Mais do 

que isso, delimita o “fenômeno de abandono do sindicato de uma perspectiva socialista e de 

classe, uma vez que a mudança no uso das palavras combinou com uma mudança efetiva nas 

práticas sociais.” (MIANI, 2016, p. 87).  

 

Conforme demonstra Welmowicki (1998, p. 24), a “noção de cidadania se opõe à de 

identidade de classe, existem propostas e interesses distintos e opostos por trás de cada uma 

delas.”. A ideia de cidadania apresenta uma igualdade formal, jurídica, na qual todos seriam 

cidadãos com os mesmos direitos e deveres. No entanto, este conceito tem se revelado apenas 

uma abstração, desligado das contradições sociais da realidade e dos conflitos entre as classes 

na sociedade capitalista. A noção de cidadania procura apagar – de maneira artificial – a 

existência do antagonismo histórico entre trabalhadores e patrões, com o objetivo de defender 

a conciliação dos interesses (WELMOWICKI, 1998). Neste sentido, portanto, os sindicatos 

que absorveram o discurso da cidadania, dos anos 90 até os dias atuais, “abdicaram 

definitivamente da perspectiva classista que configuravam as práticas sindicais do ‘novo 

sindicalismo’.” (MIANI, 2016, p. 79).  
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A discussão da cidadania como estratégia que vem sendo trabalhada nos últimos 

anos expressa uma negação da visão original que primou na década de 80, que deu 

origem ao PT e à CUT: significa encarar a sociedade como composta de cidadãos 

(e/ou candidatos), e não como composta de classes sociais. Significa abandonar a 

ideia de independência e unidade dos trabalhadores cujos interesses são contrapostos 

aos da classe dominante. Passa-se a buscar a união de toda a sociedade para 

conseguir a cidadania para todos. (WELMOWICKI, 1998, p. 137) 

 

Os governos de FHC significaram um poderoso avanço da proposta neoliberal no país 

e tiveram como carro-chefe a política de privatizações. Os efeitos da década de 90 foram bem 

destrutivos sobre uma parcela majoritária do movimento sindical, que optou por abandonar a 

independência de classe para se tornar uma sócia minoritária na gestão do capitalismo. Arcary 

(2011) afirma que, entre 1994 e 2002, a burocracia sindical da CUT, que funcionava como um 

aparelho de apoio social do PT, embarcou de vez no mundo dos negócios pela via dos fundos 

de pensão. Era o compromisso com a governabilidade do capital. Garcia (2011) relata que a 

reforma da previdência do governo FHC recebeu, em 1996, o aval de Vicentinho, presidente 

da CUT na época. “Ele apoiou a proposta do governo de fim das aposentadorias integrais no 

serviço público, fazendo coro com a crítica neoliberal aos ‘privilégios’ dos trabalhadores 

deste setor.” (GARCIA, 2011, p. 153). Com a chegada do PT ao Governo Federal, em aliança 

com o empresariado brasileiro, este processo de adequação à ordem capitalista se aprofundou, 

mesmo que disfarçado sob o discurso da cidadania (GARCIA, 2011). Assim, a relação com os 

movimentos sociais e os sindicatos se alterou de forma significativa, produzindo um 

apaziguamento nas lutas das maiores organizações e uma associação destas ao governo Lula. 

Garcia (2011) demonstra outra vez: 

 
Logo no início de 2003, Lula apresentou uma proposta de reforma da previdência 

que retirava direito dos servidores públicos e estabelecia as pré-condições para a 

privatização da previdência social. Como não podia ser diferente, os servidores se 

levantaram na defesa de seus direitos históricos. Realizaram a primeira greve 

nacional contra o Governo Lula, que durou vários dias. A CUT se recusou a assumir 

a luta contra a reforma, se propondo a negociá-la no sentido de torná-la mais 

palatável. (GARCIA, 2011, p. 157) 

 

 

Segundo Arcary (2011), há muito tempo o Estado brasileiro exercia uma pressão sobre 

a CUT a fim de torná-la uma parceira civil dentro do regime democrático-liberal. Ao contrário 

das demais centrais até então, que sempre foram abertamente financiadas pelo Estado, a CUT 

ainda resguardava certa combatividade em razão do processo inovador que expressou o novo 

sindicalismo. Mas se o peso do ideário neoliberal nos anos 90 produziu implicações políticas 

e ideológicas no discurso sindical majoritário (trocando a classe pelo cidadão), a ascensão dos 
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governos petistas consolidou a integração de sindicalistas ao Estado. Arcary (2011) relembra 

que ex-dirigentes da CUT ocuparam cargos em quase todas as agências reguladoras no país e 

muitos viraram ministros, secretários ou diretores de estatais. “O aparelho da central, assim, 

foi se tornando mais e mais promiscuamente ‘estatizado’ e inexpugnável e o salto de 

qualidade ocorreu quando Lula chegou ao poder.” (ARCARY, 2011, p. 80).  

 

Todos estes descaminhos não passaram incólumes e resultaram em debates, disputas e 

rupturas, mas também em reorganização do movimento sindical. A mais importante até agora, 

ainda que minoritária, se deu com a Coordenação Nacional de Lutas – CONLUTAS, criada 

em 2004. Esta organização surgiu a partir da unidade de vários setores do movimento sindical 

que estavam em luta contra as reformas neoliberais do governo Lula, como a da previdência, e 

discordavam dos rumos que a CUT vinha tomando. A iniciativa contou ainda com a inclusão 

dos movimentos populares e estudantis na entidade, e não apenas os sindicatos. Em junho de 

2010, a CONLUTAS se transformou na Central Sindical e Popular (CSP-Conlutas). Fundada 

no Congresso Nacional da Classe Trabalhadora (o CONCLAT), realizado na cidade de Santos 

(SP), a central uniu outras organizações em base a um programa comum: contra a exploração 

e a opressão capitalistas, em defesa dos interesses de classe dos trabalhadores e do socialismo. 

Desde então, a CSP-Conlutas busca se apresentar como um campo de reorganização das lutas 

sindicais e populares no Brasil, na tentativa de recuperar a identidade classista e a confiança 

nas organizações dos trabalhadores, frente aos embates em curso.  

 

Estas e outras pelejas sobre as configurações dos sindicatos e suas lutas (ou a ausência 

delas) foram registradas pela imprensa sindical ao longo das décadas. Importante destacar, 

como afirma Miani (2016), que “toda imprensa sindical é coetânea à respectiva concepção de 

sindicalismo praticado num determinado contexto sócio-histórico.” (p. 86). Logo, a imprensa 

sindical e a própria atividade dos sindicatos refletem as características das lideranças e dos 

projetos políticos e ideológicos das entidades (BARROS, 2014). Estes projetos podem estar 

em consonância com o conjunto dos interesses dos trabalhadores e com uma visão classista de 

movimento sindical. Mas podem, também, caminhar na contramão destas perspectivas, uma 

vez que “a imprensa sindical pode ser um veículo que integre e informe a classe trabalhadora 

sobre suas condições históricas de submissão ao capital, ou então que passe a atrelar de fato 

aos interesses hegemônicos.” (BARROS, 2014, p. 87).  

 

Neste sentido, da influência dos anarquistas no final do Século XIX até o surgimento 

do Novo Sindicalismo e suas reverberações na atualidade, a imprensa sindical incorporou 
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muitas transformações, tanto políticas quanto técnicas. Converteu-se, inclusive, na chamada 

comunicação sindical, necessariamente por ter começado a utilizar as diversas ferramentas 

midiáticas disponíveis. Costa (2010) lembra que, décadas atrás, falar em imprensa sindical era 

pensar apenas em jornais, panfletos ou cartazes. Atualmente, esta comunicação abarca um 

conjunto de novas possibilidades, como vídeos, programas de rádio e TV, redes sociais, sites 

na internet e assessoria de imprensa. Agora, essa comunicação sindical pode atingir não só as 

categorias de trabalhadores que representa, mas também a família desses trabalhadores e o 

conjunto da sociedade. Ou seja, um alcance para disputar a consciência que possibilitaria uma 

luta contra-hegemônica que os primeiros operários militantes sequer sonhavam. 

 

4.2 – Comunicação Sindical, Mídia e Contra-hegemonia 

 

A comunicação sindical, na qual está inserida a imprensa do sindicato, possui uma 

forma específica de ler e agir no mundo. A rigor, suas características e objetivos são 

determinados pelos interesses imediatos e históricos dos trabalhadores. Numa perspectiva de 

luta entre as classes, não cabe à comunicação e à imprensa sindical apenas informar, mas 

necessariamente mobilizar sentidos e ações na busca por direitos e transformações sociais. 

Toda sua construção ou mesmo a razão de ser está alicerçada nessa compreensão. Daí o 

entendimento de que esta forma de comunicação existe para disputar, em especial com a 

mídia hegemônica, as leituras sobre a realidade.  

 
A disputa não é pela informação, pois na maioria das vezes não há estrutura para 

alcançar a rapidez na aquisição de informação, ainda mais com o advento da 

internet, pela qual informações apuradas pelas mídias podem ser disseminadas para 

a sociedade em questão de minutos. Entretanto, é possível, a partir das informações 

da grande imprensa, que entidades sindicais as interpretem e as apresentem para os 

trabalhadores com a sua própria visão dos fatos, mostrando a manipulação da mídia 

e apontando uma perspectiva do olhar da própria classe sobre a informação. 

(COSTA, 2010, p. 15-16) 

  

Se a grande imprensa procura passar uma imagem de imparcialidade, a imprensa 

sindical não necessita desta fantasia. Ela é ideológica por definição e busca conquistar a 

mente e o coração do trabalhador (COSTA, 2010). Para Caleffi Araújo (2009), ela cumpre um 

papel de contrainformação nas disputas políticas e sociais, tende a ser um contraponto ao 

espaço midiático dominante ao contestar as versões oficiais. Considerando que a imprensa 

hegemônica reproduz um espectro de mundo amparado nos valores e no funcionamento da 

sociedade capitalista, a imprensa sindical, porém – em perspectiva histórica –, pode 
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apresentar-se como o oposto a este olhar dominante. “De modo geral, a imprensa sindical é 

reconhecida por assumir o papel do outro caminho, é a crítica, é um chamado à reflexão e à 

ação”. (CARVALHO, 2013, p. 260). Como parte de compreensões distintas, tende a expressar 

abordagens e finalidades diferentes.  

Sendo assim, a imprensa do sindicato intenciona uma leitura alternativa sobre os 

acontecimentos políticos, econômicos e sociais. Trabalha com uma visão diversa daquela que, 

em geral, é apresentada pela imprensa tradicional a respeito dos conflitos de classe na 

sociedade. “Ela é esclarecedora, formadora e, ao mesmo tempo, aglutinadora” (SANTIAGO; 

GIANNOTTI, 1997, p. 41). Para tanto, fundamenta-se na movimentação em torno às 

reivindicações do conjunto dos trabalhadores ou de uma categoria. Logo, na mobilização de 

sentidos diferentes sobre o mundo, a comunicação sindical e sua imprensa buscam mobilizar 

ações transformadoras na realidade. Seu objetivo é palpável, concreto e está ligado à ação que 

o sindicato pretende desenvolver. Como comunicar é condição prévia para transmitir uma 

proposta política, a comunicação é, necessariamente, o coração da ação sindical. Portanto, 

indispensável a esse instrumento de luta social. (SANTIAGO; GIANNOTTI, 1997).  

De acordo com Giannotti (2014), as diversas formas de comunicação vistas ao longo 

do tempo nos mostram que os meios sempre foram instrumentos de comunicar o olhar de 

alguém sobre um determinado fato. Uma pintura numa caverna, um conjunto de leis talhado 

numa rocha escura, um jornal sobre os desmandos do rei, uma transmissão televisiva a 

respeito de homens caminhando na lua. Giannotti (2014) afirma que a imprensa e a mídia em 

geral não são forças estranhas à máquina do poder. Elas são partes integrantes do poder, que 

buscam influenciar as escolhas, modular as percepções e apresentar uma determinada visão 

sobre os acontecimentos. Quando comunicamos, assumimos perspectivas, e estas perspectivas 

estão ligadas a interesses sociais, econômicos e políticos. Não há poder que não se expresse 

na mídia, porque a mídia também é poder. (GIANNOTTI, 2014).  

Silverstone (2005) lembra que há na mídia um poder para estabelecer uma agenda, 

capaz de minar e reassegurar significados. Trata-se do poder de conceder acesso e 

participação; trata-se de uma força política que é atravessada por conflitos. A mídia sempre 

foi um aspecto fundamental do processo político, tanto em democracias quanto em regimes 

autoritários, “pois a disseminação e administração da informação são, por sua vez, parte 

crucial da administração de um Estado nacional [...]” (SILVERSTONE, 2005, p. 268). Em 
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outras palavras, a mídia é um componente imperativo à manutenção do poder, principalmente 

de uma classe sobre a outra. Enne (2008) corrobora este entendimento ao afirmar que:  

[...] a mídia é construtora da realidade social, agência fundamental para a 

constituição de memórias e identidades, e que carrega, por meio de seu discurso, 

instrumentos de saber e poder que cristalizam visões de mundo, preconceitos, 

estigmas, concepções hegemônicas que estão atreladas a posições de classe, 

interesses de mercado, motivações políticas, dentre outros condicionantes do 

universo da produção midiática. (ENNE, 2008, p. 197).  

 

A presença da mídia é incontornável e compõe nossa relação com os outros e com o 

mundo. Ao mesmo tempo em que estrutura significados na vida, a mídia também é permeada 

pelas dimensões sociais, culturais, políticas e econômicas de nossa existência. Enquanto 

processo histórico em permanente construção, ela nos possibilita influenciar e transformar a 

realidade, assim como igualmente ser alvo dessa influência e transformação. A mídia é nossa 

“textura geral da experiência”, através da qual produzimos e compartilhamos significados 

(SILVERSTONE, 2005). “[...] tanto a estrutura como o conteúdo das narrativas da mídia e 

das narrativas de nossos discursos cotidianos são interdependentes, que, juntos, eles nos 

permitem moldar e avaliar a experiência.” (SILVERSTONE, 2005, p. 31). Contudo, como as 

instituições dominantes controlam as dimensões da grande mídia, seja na produção e na 

distribuição das mensagens, as representações midiáticas tendem a preservar a ordem 

estabelecida. Assim, filtrar e moldar visões de mundo são um exercício constante, uma vez 

que “qualquer meio de comunicação dominante, com mensagens mais ou menos consistentes, 

isto é, ideológicas, provavelmente terá um efeito naqueles que o consomem” 

(SILVERSTONE, 2005, p. 177).  

Seguindo esta trilha, Moraes (2010) afirma que a dominação de classe atravessa e 

condiciona os meios de comunicação, ao mesmo tempo em que também se solidifica por meio 

deles, interferindo na produção simbólica que ajusta o imaginário social e as disputas de 

sentido e de poder na sociedade. É na realização desta finalidade que as mídias cumprem a 

sua função de “caixas de ressonância de posições presentes nas pelejas ideológico-culturais” 

(MORAES, 2010, p.59). Segundo Moraes, as mídias “captam” sinalizações, insatisfações e 

carências sociais, a fim de preencher espaços, suavizar mudanças e repensar movimentações. 

Entretanto, estes deslocamentos ocorreriam, o máximo possível, nos limites das margens de 

controle. (MORAES, 2010).  

Conforme sustentam nossas referências, os grandes meios de comunicação – embora 

desenvolvam outras funções – se constituem como instrumentos de ideologia para disseminar 
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e contribuir para manter o consenso. Colocam o que deve ou não ser considerado digno de 

atenção e quais são as visões da realidade a serem consideradas por todos, frente aos produtos 

simbólicos. Funciona desta forma porque é, também, dentro do universo da comunicação que 

“se esculpem os contornos da ordem hegemônica, seus tentáculos ideológicos, suas 

hierarquias, suas expansões contínuas no bojo da mercantilização generalizada dos bens 

simbólicos” (MORAES, 2010, p. 68).  

Não é à toa que a comunicação ocupa um papel central na política, seja através de 

livros e jornais na derrubada de monarquias absolutistas no século XVIII, ou numa invasão de 

um país do Oriente Médio por uma potência estrangeira
32

, legitimada por meio do discurso 

antiterror reproduzido nos telejornais do mundo. Como entende Giannotti, não há poder sem 

comunicação, pois “a mídia é uma nova realidade que divulga, propagandeia, sustenta ou 

abala e derruba um governo, um sistema, um regime” (2014, p. 33). Enne (2008) observa a 

mídia como um lugar privilegiado para práticas discursivas, ideológicas. Consequentemente, 

um espaço para construir representações de mundo que pretendem ser hegemônicas, a partir 

de uma disputa entre as vozes envolvidas no conflito.  

Contrariando o que a grande imprensa costuma reafirmar diariamente, a mídia não é 

uma entidade neutra pairando acima das classes, intocada pelo mundo da política. Ou, nas 

palavras de Fontes (2008), “a grande mídia conserva a função social de consolidar a coesão 

do conjunto da classe dominante, assim como de assegurar a adesão dos subalternos” (p. 149). 

A respeito dos conflitos sociais expressos no campo da comunicação, Giannotti (2014) 

compreende que “a mídia empresarial tem dono e seu dono tem classe” (p. 57). Para ele, não 

existe uma mídia que seja apenas mídia; mídia é o meio para disputar a hegemonia, para 

garantir a hegemonia atual ou se contrapor a ela, dentro do jogo da luta de classes. Desta 

forma, a neutralidade não é somente um mito, mas também uma impossibilidade histórica.  

Paiva (2008) descreve a ideia de hegemonia como uma forma particular de dominação 

ideológica, uma postura totalizante e generalizada, mas que se estabelece com a aceitação e o 

consentimento dos outros. O conceito para Giannotti (2014) é balizado por uma concepção 

                                                           
32

 O presidente dos EUA, George W. Bush, ordenou a invasão do Iraque em 2003, no rastro dos atentados da Al 

Qaeda em 11 de setembro de 2001. Sob o discurso de combater o terrorismo e de eliminar supostas armas de 

destruição em massa do ditador Saddam Hussein, a invasão durou 8 anos e custou a vida de 115,5 mil civis 

iraquianos e de 4.483 militares americanos. Meses após o início da guerra, as razões apresentadas revelaram-se 

uma farsa. Disponível em https://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,com-justificativa-falsa-iraque-era-

invadido-ha-10-anos,8951,0.htm. Acesso em: 05 de out. de 2020.  

https://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,com-justificativa-falsa-iraque-era-invadido-ha-10-anos,8951,0.htm
https://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,com-justificativa-falsa-iraque-era-invadido-ha-10-anos,8951,0.htm
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gramsciana, na qual uma força social organizada assegura e expande uma visão de mundo 

(valores políticos, culturais e morais) através do convencimento e da ação. Diz Gramsci que 

“a supremacia de um grupo se manifesta de dois modos, como ‘domínio’ e como ‘direção 

intelectual e moral’” (2002, p. 62). Quem busca a hegemonia, portanto, precisa que a 

persuasão e o combate ideológicos se materializem no movimento da luta de classes ou do 

bloco de classes, para usar uma expressão do próprio autor. Fontes (2008) reforça esta 

reflexão acerca das funções e do papel da hegemonia.  

A hegemonia atravessa as formas da organização do processo de trabalho em seu 

conjunto, assim como se espraia pela própria vida social. Refletir sobre as 

modalidades de hegemonia e de contra-hegemonia supõe analisar as formas de 

convencimento, de formação e de pedagogia, de comunicação e de difusão de visões 

de mundo [...] a hegemonia se reveste de maneiras mais ou menos discretas de 

exercício da coerção, através de violência aberta ou simbólica. (FONTES, 2008, p. 

145). 

 

Nesta perspectiva, Giannotti (2004) argumenta que a imprensa sindical, para realizar 

seu propósito comunicativo de ação, tem que disputar a hegemonia na sociedade de classes, 

apresentando uma concepção contrária àquela do modelo dominante. Ou seja, uma 

comunicação considerada contra-hegemônica. Assim, ao disputar o convencimento em torno 

aos interesses sociais, políticos e históricos da classe trabalhadora, a comunicação do 

sindicato precisa apontar um caminho de ação para concretizá-los, uma ação transformadora. 

Por isso, Giannotti afirma que “ter a hegemonia é dar a direção. A direção político-ideológica 

à sociedade” (2014, p. 14).  

Logo, se os objetivos de quem comunica são diferentes, a comunicação tende a ser 

igualmente diferente, ou necessita ser. “Quando pensamos na comunicação dos trabalhadores, 

evidentemente pensamos numa comunicação libertadora, uma pedagogia dos oprimidos para 

deixar de serem oprimidos” (GIANNOTTI, 2014, p. 124). De tal modo, uma mídia que almeje 

ser contra-hegemônica precisa fazer pensar e possibilitar novas formas de reflexão (PAIVA, 

2008). Isso significa dizer que, com base nas experiências históricas, à luz dos erros e acertos, 

os sindicatos devem estabelecer uma comunicação que dialogue com os trabalhadores sobre 

suas necessidades. “Comunicar, num sentido libertador, é sempre um canal de duas mãos.” 

(GIANNOTTI, 2014, p. 124). É preciso falar, mas também ouvir. Do contrário, não é possível 

construir a síntese entre as demandas de natureza econômica e as de caráter político.  

É verdade que a imprensa sindical precisa responder e encaminhar as reivindicações 

relacionadas à vida imediata da classe trabalhadora. Há, de fato, uma pressão diária para que 
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os sindicatos desempenhem apenas embates econômicos. “No entanto, a isto não se pode 

limitar, devendo atuar também no sentido do intercâmbio, da organização e da formação 

política de sua base de trabalhadores.” (FERREIRA, 1995, p. 14). Ou seja, deve partir de suas 

exigências concretas e problemas cotidianos – o salário baixo, as péssimas condições de 

trabalho, a privatização do serviço público, etc. – para atingir os assuntos da política mais 

global, da luta entre as classes, e aí estabelecer uma disputa ideológica, contra-hegemônica, 

sobre as transformações necessárias à sociedade. “A luta pela contra-hegemonia é pelo fim da 

dominação de classes [...]” (GIANNOTTI, 2004, p. 156). 

 

Entretanto, nada disso é possível sem uma comunicação que realmente comunique, tal 

como alerta o próprio Giannotti (1988; 2004). “[...] a condição primeira e absoluta é usar uma 

linguagem que permita aos que ouvem, ou leem, entender.” (2004, p. 146). Parece óbvio, mas 

não é. No movimento sindical, é comum o uso de palavras, expressões e conceitos complexos, 

oriundos da tradição política dos dirigentes. Jornais, panfletos, vídeos e mesmo discursos, por 

exemplo, muitas vezes estão repletos de termos estranhos à maioria dos trabalhadores, como 

imperialismo, polarização política, investida neoliberal, flexibilização trabalhista, processo de 

luta concreta, correlação de forças, etc.. É o que se chama de sindicalês, politiquês, economês. 

São as muralhas da linguagem, como afirma Giannotti (2004), as barreiras que em diversas 

ocasiões podem comprometer o entendimento das mensagens. 

 

Por isso, a comunicação sindical tem o desafio e a necessidade de conseguir explicar, 

com simplicidade, os conceitos e as ideias difíceis, “traduzindo” as elaborações políticas para 

a linguagem usada pela maioria dos trabalhadores. O elemento principal de um jornal sindical, 

ou de qualquer outra mídia de um sindicato, é a política, a mensagem, a contrainformação que 

se quer apresentar. O problema é que, se as ideias presentes nos veículos de comunicação não 

forem entendidas pelos trabalhadores, todo o conteúdo político não serve para absolutamente 

nada (GIANNOTTI, 2004). A linguagem sindical eficaz precisa ser simples, deve incorporar a 

maneira como a categoria se comunica e refletir as características do seu cotidiano. As frases 

têm que ser curtas, com poucas palavras, para facilitar a compreensão. Se para o jornalismo e 

a grande mídia usar uma linguagem direta, objetiva e compreensível é um fundamento básico, 

para a comunicação sindical isso é mais do que imprescindível. Sem esse pressuposto, não há 

disputa possível (COSTA, 2010; GIANNOTTI, 2004). 
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5. CAPÍTULO II – SUS, PRIVATIZAÇÃO E DIREITOS SOB O CAPITALISMO 

 

5.1 – O público e o privado no Sistema Único de Saúde  

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi o resultado das lutas de movimentos sociais, 

populares, sindical e da Reforma Sanitária no Brasil, entre as décadas de 1970 e 1980 

(SANTOS, 2013). Este intenso processo de organização social dos trabalhadores permitiu que 

um conjunto de reivindicações no campo da saúde fosse assegurado pela Constituição de 1988 

como uma conquista. O SUS estabeleceu uma vitória para estes movimentos e para o conjunto 

da população porque legalizou e legitimou a universalização da saúde, de modo que qualquer 

pessoa pudesse ter direito ao atendimento médico público e gratuito. Figueiredo et al. (2018) 

explicam que, a partir da Constituição de 88, a saúde passou a ser considerada um direito 

social, tendo o poder público a obrigação de garantir a sua plena realização. Assim, esta Carta 

Magna instituiu as bases para a criação do Sistema Único de Saúde, regulamentado mais tarde 

pelas Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90, bem como pela Lei Complementar nº 141/12. Estas duas 

últimas, inclusive, tratando do seu financiamento.  

 
No que se refere ao financiamento, a Lei nº 8.142/90 dispõe sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, enquanto a Lei 

Complementar nº 141/12 regulamenta a Emenda Constitucional nº 29, fixando a 

participação da União, Estados e Municípios no orçamento do setor. O sistema de 

saúde brasileiro é financiado por meio de impostos gerais, contribuições sociais, 

desembolso direto e gastos dos empregadores com saúde. Ou seja, o Brasil possui 

um sistema de saúde inteiramente financiado por receitas fiscais gerais. O 

financiamento do SUS tem como fontes os recursos dos impostos das três esferas de 

governo, compreendidas as transferências constitucionais para os Estados e 

Municípios. (FIGUEIREDO et al., 2018, p. 38)  

 

Apesar dos problemas em seu funcionamento, principalmente em razão dos sucessivos 

cortes orçamentários dos governos (FIGUEIREDO et al., 2018), o SUS é um dos maiores e 

mais complexos sistemas de saúde do mundo. Atende hoje mais de 190 milhões de pessoas e 

realiza desde procedimentos simples, como uma avaliação de pressão arterial, até os mais 

complicados, como um transplante de órgãos. O Sistema Único de Saúde é composto por uma 

rede que compreende, por exemplo, Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Pronto 

Atendimento (UPA), hospitais, laboratórios e hemocentros
33

. No período anterior ao SUS, a 

cobertura dos serviços de saúde possuía profundas distinções. O acesso era limitado aos 

                                                           
33

 Informações do Ministério da Saúde, disponíveis em: http://www.blog.saude.gov.br/index.php/53980-sus-29-

anos-garantindo-direto-a-saude. Acesso em: 05 de out. de 2020. 

http://www.blog.saude.gov.br/index.php/53980-sus-29-anos-garantindo-direto-a-saude
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trabalhadores com carteira assinada e vinculados à Previdência Social, o que correspondia 

aproximadamente a 30 milhões de pessoas.  

 
Antes da existência do SUS, a situação era bastante diversa, pois o acesso à saúde 

era possível por três vias: o pagamento pelo serviço particular/Inamps, os sistemas 

de assistência à saúde desenvolvidos por trabalhadores sindicalizados ou pelos 

sistemas que podemos designar como misericordiosos (Santas Casas, Hospitais-

Escola ou entidades de caridade). Os dois primeiros acessos – a assistência privada 

ou sindicalizada – proviam serviços para uma pequena parcela da população, 

enquanto a maior parte dos brasileiros (estimada em cerca de 80% ou mais) 

dependia da misericórdia ou do seu próprio destino. (SALDIVA; VERAS, 2018, p. 

48-49). 

 

Façamos uma sucinta contextualização sobre os caminhos históricos percorridos até o 

surgimento do Sistema Único de Saúde. A partir dos anos de 1920, algumas categorias de 

trabalhadores foram conquistando projetos de assistência à saúde e outros benefícios, como 

aposentadoria. Santos (2013) recorda que a saúde no Brasil nasce ligada à política de 

previdência social, atrelada à Caixa de Aposentadoria e Pensões (CAPs). Na Era Vargas 

(1930-1945), o governo criou o Ministério do Trabalho e uma ampla legislação trabalhista na 

tentativa de enquadrar as reivindicações sociais daquela época. Foram criados, assim, os 

Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), que eram organizados a partir de categorias 

profissionais, assegurando atendimento de saúde apenas para quem estava no mercado formal 

de trabalho (SANTOS, 2013). “Os IAPs, que dispunham de recursos financeiros, construíram 

seus próprios hospitais e introduziam, assim, os primeiros serviços privados contratados por 

empresas. Caracterizava-se um investimento médico-hospitalar em detrimento da atenção 

básica [...]” (SANTOS, 2013, p. 235). Com isso, alguns trabalhadores passaram a ter o direito 

de fazer consultas, exames e cirurgias, por exemplo. Durante a ditadura militar, entre 1964 e 

1985, é realizada a junção dos IAPs com a criação do Instituto Nacional de Previdência Social 

(INPS), em 1966, que mais tarde foi substituído pelo Instituto de Assistência Médica da 

Previdência Social (Inamps), em 1974. Mas a política de saúde pública do período, conforme 

descreve Santos (2013), além de não ser universalizada, se desenvolve privilegiando o setor 

privado, em articulação com as tendências da política econômica implementada. O INPS e o 

Inamps atuavam basicamente por meio de convênios com a rede privada, ao invés de 

investirem na ampliação e na qualidade de uma rede própria de serviços. 
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A partir da década de 1970, tem início uma profunda crise econômica do capitalismo
34

 

no mundo. Estava chegando ao fim o ciclo de crescimento econômico do pós-guerra, período 

no qual a burguesia europeia aceitou o chamado estado de bem estar social para não perder o 

poder político, frente à possibilidade de convulsões sociais no continente (PAIVA; 

TEIXEIRA, 2014). Welmowicki (1998) assinala que, depois da Segunda Guerra Mundial, as 

classes dominantes de vários países da Europa, a exemplo da Inglaterra, se viram obrigadas a 

assumir a responsabilidade pelos direitos sociais, como a educação e a saúde. “[...] uma série 

de medidas que em outros tempos seriam chamadas de ‘socialismo’ ou ‘intromissão’ do 

Estado na vida das pessoas [...]”. (WELMOWICKI, 1998, p. 27). Mas com a decadência 

econômica virando realidade nos anos 70, começava a se desmanchar um suposto consenso 

mundial a respeito das funções do Estado como “promotor do desenvolvimento e da 

solidariedade social e provedor direto de serviços considerados básicos, como a previdência 

social, a saúde, a educação e a assistência social” (PAIVA; TEIXEIRA, 2014, p. 19). A partir 

daí, em muitos países centrais, a regulação socialdemocrática do chamado estado de bem estar 

social vai sendo desmontada, por meio de uma desregulamentação privatizante e antissocial. 

(ANTUNES, 2001).   

É neste momento que o neoliberalismo começa a sua ascensão como uma resposta 

econômica e política à crise do capitalismo, buscando retomar a rentabilidade dos negócios da 

burguesia e estabelecendo como custo a extinção das conquistas sociais dos trabalhadores. Em 

paralelo à crise do welfare state, as ideias neoliberais passaram a determinar o programa a ser 

aplicado pelos países capitalistas, iniciando com as economias centrais e logo em seguida na 

direção dos países periféricos. O receituário construído incluía uma reestruturação produtiva, 

diversas privatizações, enxugamento do estado e políticas fiscais e monetárias, alinhadas com 

organismos mundiais do capital, como o Fundo Monetário Internacional (ANTUNES, 2001). 

Correia (2011) reforça a análise ao apontar que, já em meados da década 70, o enfrentamento 

à crise econômica estava amparado “no aprofundamento da liberdade do mercado, com um 

novo padrão de acumulação flexível e destruição dos direitos sociais e trabalhistas, até então 

conquistados.” (CORREIA, 2011, p. 48).  

                                                           
34

 Arcary (2006) explica, a partir de Marx, que as crises econômicas sempre existiram e não são prerrogativas do 

capitalismo. Porém, em todas as sociedades e épocas anteriores à revolução industrial, as crises econômicas eram 

provocadas por calamidades da natureza ou por conflitos políticos, que ampliavam a escassez da produção. Foi o 

capitalismo que introduziu na história as crises industriais de abundância de produtos. Assim, “a superprodução 

de mercadorias que não encontram compradores empurraria, regularmente, a sociedade no abismo de crises de 

ajuste para garantir a recuperação da taxa média de lucro.” (ARCARY, 2006, p. 53). 
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No Brasil, os efeitos do abalo econômico foram muito profundos, e todo este cenário 

de crise internacional influenciou os acontecimentos no país. A política de endividamento do 

regime militar, o aumento no preço do petróleo e a explosão da dívida externa brasileira, 

aliada à pressão por disciplina fiscal do Fundo Monetário Internacional (FMI), tiveram um 

grande impacto na economia e ajudaram a elevar a insatisfação social (PAIVA; TEIXEIRA, 

2014). Sob a agonia dos anos finais da ditadura, esta situação de crise impulsionou o aumento 

dos conflitos sociais (ex.: as greves do ABC) e, ao mesmo tempo, permitiu o aparecimento de 

várias formas de mobilização popular que reivindicavam mudanças políticas no país. É nesta 

conjuntura que veremos surgir os primeiros movimentos por transformações no campo da 

saúde, como a Reforma Sanitária.  

O movimento sanitário não aparece isolado do contexto histórico vivenciado nos 

anos de 1970 no Brasil. Paralelamente, evidencia-se a crise do milagre econômico 

no país, que permitiu o surgimento no cenário político de alguns atores sociais, 

como o sindicalismo operário, os trabalhadores rurais, um percentual da Igreja, 

alinhando-se a certos grupos de trabalhadores, e, também, a outros movimentos 

sociais urbanos. (SANTOS, 2013, p. 235) 

 

A origem da Reforma Sanitária está localizada historicamente na segunda metade dos 

anos 1970, com a criação do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes), em 1976; e o 

surgimento da Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva (Abrasco), em 

1979. “[...] essas instituições foram peças-chave para o processo de construção de identidade 

em torno de uma área de conhecimento batizada no Brasil como saúde coletiva.” (PAIVA; 

TEIXEIRA, 2014, p. 22). A agenda política defendida pela Abrasco e pelo Cebes coincidia 

com o processo de crise da ditadura e a luta pela redemocratização do país. Representava uma 

perspectiva contrária às velhas formas de fazer saúde pública. A defesa da participação social 

contra a perspectiva do autoritarismo; a promoção da saúde e da qualidade de vida em geral 

em oposição às políticas de controle de doenças; um sistema unificado e universal no lugar de 

um setor dividido em saúde pública e medicina previdenciária (PAIVA; TEIXEIRA, 2014).  

Neste mesmo contexto social, um mês após a criação da Abrasco, ocorreu o primeiro 

Simpósio de Política Nacional de Saúde, na Câmara dos Deputados. O evento reuniu 

lideranças de várias tendências e foi pautado por discussões que procuravam sintetizar as 

principais reivindicações do movimento sanitário.  

O documento aprovado no primeiro Simpósio de Política Nacional de Saúde 

estabelecia princípios centrais que seriam adotados pela reforma sanitária, como o 

direito universal à saúde; o caráter intersetorial dos determinantes da saúde; o papel 

regulador do Estado em relação ao mercado de saúde; a descentralização, 

regionalização e hierarquização do sistema; a participação popular; o controle 
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democrático e, fundamentalmente, a necessidade de integração entre saúde 

previdenciária e saúde pública. (PAIVA; TEIXEIRA, 2014, p. 22) 

 

Partindo deste acúmulo, a oitava Conferência Nacional de Saúde (CNS), ocorrida em 

março de 1986, em Brasília, se firmará como um marco histórico da mobilização popular por 

uma ampla reforma no sistema de saúde brasileiro (SANTOS, 2013). Cerca de cinco mil 

pessoas participaram da CNS. De acordo com Paiva e Teixeira, grupos e assembleias 

discutiram e aprovaram as demandas centrais do movimento sanitarista, como “fortalecer o 

setor público de saúde, expandir a cobertura a todos os cidadãos e integrar a medicina 

previdenciária à saúde pública, constituindo assim um sistema único” (2014, p. 25). Entre os 

principais temas debatidos e pactuados na CNS, também estiveram a garantia de saúde como 

direito de todos e dever do Estado, a reformulação do sistema nacional de saúde, o 

financiamento do setor e a participação popular. “Esse conjunto de iniciativas sugeria e 

conformava-se em torno de uma expectativa, de que o final da ditadura militar corresponderia 

a um momento de ruptura em que se construiria uma sociedade e, por extensão, uma saúde 

pública em novas bases.” (PAIVA; TEIXEIRA, 2014, p. 25).  

Santos (2013) afirma que, após aquele evento, a luta da Reforma Sanitária viabilizou 

as políticas de Ações Integradas de Saúde e permitiu a criação do SUDS, o Sistema Unificado 

e Descentralizado de Saúde, em 1987. No ano seguinte, a Constituição Federal integra saúde, 

previdência e assistência social ao tripé da Seguridade Social. Cinco artigos foram dedicados 

ao tema da saúde, pautando seus princípios e constituído o sistema único que conhecemos 

como SUS. Ao longo de sua história, apesar dos processos de desmonte, este modelo de saúde 

unificado, gratuito e organizado também alcançou conquistas importantes e reconhecidas no 

mundo. Segundo Saldiva e Veras (2018), há serviços oferecidos pelo SUS que são exemplos, 

como os sistemas de transplantes, hemocentros e vacinação, a distribuição de medicamentos 

para doenças crônicas não transmissíveis (hipertensão e diabetes) e o tratamento da Aids. O 

Sistema Único de Saúde surgiu com o objetivo principal de minar as desigualdades de acesso 

à saúde e proporcionar melhores condições de vida para a população, desde o nascimento. “O 

Brasil está colocado entre os países do mundo que mais aumentaram a expectativa de vida ao 

nascer e reduziram a mortalidade infantil e, seguramente, o SUS contribuiu muito para tais 

conquistas.” (SALDIVA; VERAS, 2018, p. 48).  

Entretanto, ao mesmo tempo em que o movimento da Reforma Sanitária favoreceu a 

conquista do SUS na Constituição Federal de 1988, a conjuntura histórica de crescimento do 
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neoliberalismo no mundo já preparava o terreno para o desmonte do recém-criado Sistema 

Único de Saúde. Paiva e Teixeira explicam.  

Se o contexto de crise econômica e democratização nos anos 1980 havia contribuído 

para o debate político da saúde no período de consolidação dos princípios do SUS – 

equidade, integralidade e universalidade –, nos anos 1990 a concretização desses 

princípios gerou tensões contínuas em um momento em que a concepção de Estado 

Mínimo, ditada pelo neoliberalismo em ascensão na Europa e nos EUA, propunha 

restringir a ação do Estado na regulação da vida social. A onda conservadora de 

reformas no plano político, econômico e social dos vários países repercutiria 

fortemente no Brasil, reforçando as tendências de adoção de políticas de abertura da 

economia e de ajuste estrutural, com ênfase, a partir de 1994, na estabilização da 

moeda; privatização de empresas estatais; adoção de reformas institucionais 

fortemente orientadas para a redução do tamanho e das capacidades do Estado. O 

SUS encontraria, nesse contexto, seu estrutural cenário de crise. (2014, p. 26)  

 

Mesmo dentro dos limites impostos pelo sistema capitalista, a universalização foi uma 

conquista importante para os trabalhadores e o conjunto da população brasileira. O Sistema 

Único de Saúde nasce na contramão da ofensiva neoliberal iniciada por Margaret Thatcher 

(1979 - 1990) na Inglaterra e por Ronald Reagan (1981 - 1989) nos EUA
35

. Neste sentido, um 

sistema de saúde pública que tem como proposta atender, gratuitamente, a todos os habitantes 

do Brasil possui uma dimensão social bastante relevante. Não custa destacar que nos Estados 

Unidos – principal economia capitalista do mundo – até hoje não existe um serviço de saúde 

gratuito e universalizado. Mais de 27 milhões de pessoas nos EUA não têm seguro de saúde, e 

mesmo entre aqueles que possuem a cobertura é limitada e exige alto percentual de co-

pagamento
36

. No Brasil, atualmente, 162 milhões de pessoas dependem exclusivamente do 

SUS, outras 47,2 milhões têm planos de saúde, mas também usam o sistema público para 

realizar, por exemplo, procedimentos como vacinação e transplantes. No atual contexto da 

pandemia do novo Coronavírus, a existência do SUS tem mostrado a importância que pode ter 

um sistema público e universal.
37

.  

A Reforma Sanitária, portanto, elaborou um forte sistema de saúde amparado em três 

princípios essenciais: universalidade, equidade e integralidade. O princípio da universalidade 

                                                           
35

 Política britânica do Partido Conservador, Margaret Thatcher foi a primeira mulher a assumir o cargo de 

Primeira-Ministra do Reino Unido. Ronald Reagan foi ator e político norte-americano, eleito o 40.º presidente 

dos Estados Unidos pelo Partido Republicano. Ambos lideraram a contraofensiva neoliberal contra as conquistas 

da classe trabalhadora do pós-guerra, como previdência social, seguro desemprego ou educação universal. 

36
 Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51746841. Acesso em: 05 de out. de 2020. 

37
 Informações disponíveis em: http://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/a-importancia-de-um-sistema-

de-saude-publico-e-universal-no-enfrentamento-a. Acesso em: 05 de out. de 2020.  
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prevê que todas as pessoas tenham o direito ao atendimento de saúde, sem qualquer distinção. 

A equidade, por sua vez, estabelece o reconhecimento da multiplicidade e das diferenças de 

necessidades da saúde, tanto coletivas quanto individuais. Já a integralidade procura assegurar 

uma abordagem integral dos sujeitos, observando as determinações sociais do paciente e da 

doença, não tratando apenas os sintomas. Este entendimento amplia o conceito de saúde e 

engloba a compreensão preventiva, além de reconhecer que as pessoas precisam ter condições 

de vida, de moradia, de trabalho, de lazer ou de educação. Ou seja, é um sistema pensado a 

partir de uma totalidade de fatores.  

Contudo, todo este projeto – apesar dos reconhecidos avanços – tem enfrentado cortes 

sistemáticos nos investimentos públicos, o que historicamente impôs a manutenção de um 

financiamento bem abaixo das necessidades. Figueiredo et al. (2018) observam que os 

recursos financeiros destinados ao SUS não são suficientes para assegurar o atendimento 

previsto na criação do sistema. “Países com sistemas de saúde similares, ou seja, universais e 

públicos, gastam, em média, 8% do Produto Interno Bruto (PIB). No Brasil, em 2014, foram 

gastos com o SUS apenas 3,9%, considerando a participação da União, Estados e 

Municípios.” (FIGUEIREDO et al., 2018, p. 38). Para aprofundar este cenário de 

subfinanciamento, ajustes neoliberais, como as políticas de austeridade fiscal, continuam 

sendo aplicados. No Brasil, uma das medidas mais recentes foi a aprovação da Emenda 

Constitucional nº 95, de 2016 (EC 95/16), que fixou um teto para as despesas da União e 

congelou o gasto com saúde por 20 anos (FIGUEIREDO et al., 2018).  

Curiosamente, o baixo investimento em saúde pública guarda relação com outro grave 

problema que tem se mostrado recorrente no país. Mesmo possuindo um sistema universal e 

público, os gastos privados com saúde são maiores do que os gastos públicos no Brasil, 55% 

contra 45%, respectivamente
38

. Compartilhamos da explicação de Figueiredo et al. (2018, p. 

44) ao afirmarem que “o excesso de incentivos governamentais para o mercado privado de 

saúde contribui para a redução do gasto público, mantendo o subfinanciamento do sistema 

público de saúde brasileiro, além de dificultar a implementação do SUS como um sistema de 

saúde universal [...]”. Desta maneira, o subfinanciamento beneficia o setor privado, que ainda 

encontra no SUS a possibilidade de ampliar o próprio capital. Isto começa a ganhar forma no 

nascimento do Sistema Único de Saúde, na Constituição de 1988, quando foi concebido um 
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 Disponível em: https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5874:paises-
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grave defeito congênito. Em sua concepção, além de consentir a exploração da saúde pelo 

livre mercado, o SUS comportou a existência paralela de um sistema complementar com a 

iniciativa privada, através de convênios, seguradoras, hospitais filantrópicos, entre outros 

(PAIVA; TEIXEIRA, 2014). Era a porta de entrada para a privatização.  

Tornar a saúde um dever do Estado não significou, entretanto, a proibição da 

atuação privada na área de saúde. Não obstante o Estado ficar obrigado a prestar 

esses serviços públicos através do SUS, o artigo 199 da Constituição de 1988 

estabeleceu também que “a assistência à saúde é livre à iniciativa privada”. Desse 

modo, foi autorizada a venda de serviços de saúde, com finalidade lucrativa e 

comercial, no livre mercado. (GOMES, 2014, p. 26)  

 

Na esteira desse processo, a década de 90 viverá uma expansão da saúde suplementar 

(privada), com incentivos ao desenvolvimento dos planos de saúde e a busca pela inversão do 

entendimento do que seria “complementar” no Sistema Único de Saúde. Para Gomes (2014), 

é como se houvesse uma troca de papéis. O setor privado, antes complementar à rede pública, 

avança progressivamente dentro do SUS, ao passo que a assistência de saúde estatal começa a 

se tornar um complemento da iniciativa privada. É nesse contexto que se inicia no Brasil uma 

série de mudanças estruturais de caráter regressivo, afetando diretamente os trabalhadores e os 

direitos da população de modo geral. Embora chamada de Reforma do Estado pelo governo e 

seus defensores, o que se assistiu em meados dos anos 90 foi, na prática, uma contrarreforma, 

segundo nomeiam Behring (2008) e Correia (2011). Essas transformações apresentaram outra 

faceta da chamada privatização, justamente na figura dos novos modelos de gestão do SUS. 

 

5.2 – Gestão privada no SUS: uma guinada neoliberal 

O processo de privatização na gestão do SUS – um dos alvos presentes na imprensa do 

Sindsaúde/RN em Natal, entre 2010 e 2012 – tem suas origens no Plano Diretor da Reforma 

do Estado, coordenado pelo ministro Bresser Pereira, ainda no primeiro governo de Fernando 

Henrique Cardoso, em 1995. Este plano buscava aprofundar a política neoliberal no Brasil a 

partir de algumas ideias principais, como a disciplina fiscal, a privatização e a liberalização 

comercial. Correia (2011) explica que esta contrarreforma neoliberal exerceu sobre o SUS um 

esforço para desmantelar o perfil universal e público do sistema, “através de um processo de 

universalização excludente, mercantilização e privatização da saúde.” (p. 43). Este ideário foi 

decorrente das alterações econômicas no mundo e também a receita para “reformas sanitárias” 

propostas pelos organismos financeiros internacionais, como o Banco Mundial (CORREIA, 

2011). Logo, esta conjuntura refletia duas concepções distintas de saúde. “A crise econômica 
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e política dos anos 90 no Brasil foi o cenário de disputa de dois grandes projetos no campo da 

saúde; de um lado o projeto neoliberal hegemônico e do outro a Reforma Sanitária.” 

(SOARES et al., 2016, p. 830). O conjunto desta Reforma do Estado, portanto, representava 

uma compreensão oposta aos princípios da Reforma Sanitária que pensou o SUS. Foi neste 

pacote que o governo FHC apresentou as bases para a transformação da gestão pública através 

das Organizações Sociais (OSs).  

Rezende (2008) resume assim as intenções do Plano:  

No Plano da Reforma do Estado encaminhado ao Congresso Nacional em 23 de 

agosto de 1995, o Governo FHC partia do princípio de que as Funções do Estado 

deveriam ser de coordenar e financiar as políticas públicas e não de executá-las. 

Defendia que “nem tudo que é público é estatal” e afirmava que “devemos socializar 

com a iniciativa privada a responsabilidade de diminuir as mazelas provocadas pelo 

mercado”. Avaliava ainda, que “se o Estado não deixar de ser produtor de serviços, 

ainda que na área de políticas públicas sociais, para ser agente estimulador, 

coordenador e financiador, ele não irá recuperar a poupança pública”. Àquele 

modelo de gestão do Estado, chamou de “administração gerenciada”. (REZENDE, 

2008, p. 25)  

 

Rezende (2008) esclarece que a justificativa usada pelo governo era, principalmente, a 

de que haveria atividades não exclusivas do Estado. Com a Reforma de 1995, Educação, 

Saúde, Cultura e Produção de Ciência e Tecnologia passaram a fazer parte deste setor não 

exclusivo. Como consequência, as modificações na legislação criaram uma distinção entre os 

conceitos de público e estatal, de modo que o serviço de saúde, mesmo sendo público, não 

seria necessariamente estatal e poderia ser executado e gerido pela iniciativa privada. Assim, 

as atividades antes produzidas pelo Estado, estavam agora aptas a serem transferidas ao setor 

privado, tendo como argumento a parceria e a modernização do Poder Público. Segundo este 

entendimento, a entrada da iniciativa privada “resultaria em melhores serviços à comunidade; 

maior autonomia gerencial; maiores responsabilidades para os dirigentes desses serviços; 

aumento da eficiência e da qualidade dos serviços; melhor atendimento ao cidadão e menor 

custo” (REZENDE, 2008, p 27). Para o governo, a degradação dos serviços públicos era fruto 

de um desvio do Estado de suas funções essenciais para atuar no setor produtivo. Ou seja, o 

Estado não deveria produzir nem gerenciar determinados serviços, como é o caso da saúde, 

mas sim permitir que a iniciativa privada o fizesse. Correia (2011) defende que a transferência 

da gestão das atividades públicas ao setor privado não seria outra coisa a não ser uma forma 

de privatização, cujo objetivo é o lucro.  

Qual seria o interesse de um grupo privado em assumir a gestão de um serviço social 

público que não seja o interesse econômico? Qual a lógica que rege o setor privado 
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que não seja a lógica do mercado e a busca incessante do lucro? O que fez uma 

empresa da construção civil de São Paulo ampliar seus negócios se tornando uma 

Organização Social (OS) de serviços de saúde? (CORREIA, 2011, p. 45) 

 

Soares et al. (2016) destacam que, para os neoliberais, “a privatização e a 

desregulação combinadas com a competição eliminam entraves burocráticos, aumentam a 

eficiência, melhoram a produtividade e reduzem custos.” (p. 830). Coerente com tal linha de 

raciocínio, a finalidade do Plano era estabelecer as garantias e as condições para a 

implementação do “Estado Mínimo no país”. Importante destacar, no entanto, que esta 

condenação da presença do Estado tem a função retórica de esconder a sua minimização 

frente às necessidades dos trabalhadores, bem como a sua maximização na organização dos 

interesses da burguesia. Ideologicamente, o estado mínimo é, na verdade, o mercado máximo 

(DIAS, 1999). Insatisfeita com a exploração da saúde apenas no livre mercado, a iniciativa 

privada começou a se apropriar, também, dos recursos destinados ao SUS, por dentro de 

mecanismos do Estado. Tudo isso sob o argumento de “modernização” e “desburocratização” 

da gestão (CORREIA, 2011). 

Deste modo, a Reforma do Aparelho de Estado tinha que repassar as responsabilidades 

da União, Estados e Municípios para o setor privado, de maneira que este tivesse acesso a 

uma fatia maior dos recursos disponíveis. Assim, por meio da terceirização/privatização dos 

serviços públicos, seria possível permitir que o mercado não só explorasse ainda mais a 

comercialização da saúde, por exemplo, como também pudesse dispor da poupança, bens, 

patrimônio, créditos e servidores públicos do Estado. Para tal finalidade é que foi criada toda 

uma legislação normatizando as Organizações Sociais (OSs). Nesta perspectiva, o governo de 

Fernando Henrique Cardoso precisou desenvolver um arcabouço jurídico para embasar as 

mudanças no SUS.  

Em 1997, por meio da Medida Provisória nº 1591, o governo estabeleceu critérios 

para definir, sob a denominação de “Organizações Sociais (OSs)”, as entidades que, 

uma vez autorizadas, estariam aptas a serem “parceiras do Estado”, na condução da 

“coisa pública”. Aprovou-se no Congresso Nacional a Lei n.º 9.637 de 15 de maio 

de 1998 que “dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a 

criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades 

que menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras 

providências”. (REZENDE, 2008, p. 27)  

 

Segundo Rezende (2008), a compreensão do governo era a de que as Organizações 

Sociais (OSs) seriam instrumentos para viabilizar e implementar políticas públicas, ainda que 

estas não fossem executadas pelo Estado. Ao designar entidades do setor privado como OSs, 
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o governo buscava uma forma de retirar da administração pública direta e indireta seus órgãos 

e competências, delegando suas atividades para a iniciativa privada. Desta maneira, serviços 

de saúde foram repassados a entidades terceirizadas, a exemplo de cooperativas, associações, 

entidades filantrópicas (com ou sem fins lucrativos), prestadoras de serviços, entre outras. 

Todas qualificadas como Organizações Sociais. Portanto, conforme justificou o governo, as 

OSs estavam respaldadas pelo interesse social e pela utilidade pública. Sendo assim,  

[...] por meio de contratos de gestão ou termos de parcerias, transferiu-se serviços 

diversos ou unidades de serviços de saúde públicos a entidade civil, entregando-lhe 

o próprio estadual ou municipal, bens móveis e imóveis, recursos humanos e 

financeiros, dando-lhe autonomia de gerência para contratar, comprar sem licitação, 

outorgando-lhe verdadeiro mandato para gerenciamento, execução e prestação de 

serviços públicos de saúde, sem se preservar a legislação sobre a administração 

pública e os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. (REZENDE, 2008, 

p. 27)  

 

De acordo com os argumentos de Rezende, a admissão das OSs como instrumentos de 

gestão para o SUS, “é um subterfúgio para a terceirização e a privatização de serviços do setor 

saúde e se transforma em problemas previsíveis [...]” (2008, p. 32). Entre os principais 

problemas mencionados pela autora, destacam-se: 1) repasse do patrimônio, bens, serviços e 

orçamentos públicos para empresas de Direito Privado; 2) implementação da terceirização de 

serviços públicos como regra e o fim do concurso público como forma de acesso a cargos 

públicos; 3) flexibilização de direitos nos contratos de trabalho; e 4) desmonte da Gestão 

Única do SUS. Em resumo, o projeto das OSs foi organizado para servir como mecanismo de 

transferência dos recursos financeiros e patrimoniais do SUS a corporações privadas. Como a 

privatização clássica não era uma possibilidade legal neste caso, o governo preparou, então, 

conforme observou Batista Jr (2011), uma forma dissimulada. “O patrimônio continua sendo 

público, mas a sua administração e literalmente, a sua exploração, é feita por grupos políticos 

organizados que o gerencia de acordo com os seus interesses e para atender as suas demandas 

políticas, particulares e coletivas.” (BATISTA JÚNIOR, 2011, p. 39).  

Diante disto, Soares et al. (2016) indicam que a proposição das OSs não se constituía 

como uma solução para os problemas financeiros e gerenciais do SUS. Embora fossem 

apresentadas também como modelo “sem fins lucrativos” e amparadas em técnicas modernas 

e eficientes de gestão, as Organizações Sociais eram apenas o fortalecimento da privatização 

no sistema público de saúde. De modo que as ações pensadas para as OSs visavam à expansão 

de “lógicas e mecanismos de mercado – onde a busca do lucro predomina – disfarçados de 

técnicas gerenciais modernas e eficientes, que se apresentam como soluções ou remédios para 
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os problemas financeiros e gerenciais do SUS.” (SOARES et al., 2016, p. 845). Neste sentido, 

os chamados “novos modelos de gestão”, ainda que com algumas diferenças, faziam parte da 

mesma estratégia de contrarreforma do Estado, cuja essência é a flexibilização dos direitos 

sociais e a privatização do que é público (CORREIA, 2011).  

Segundo apontam a Constituição Federal e a Lei nº 8080/90, o Estado tem a obrigação 

de prestar diretamente os serviços de saúde, podendo oferecê-los através de terceiros 

(preferencialmente entidades filantrópicas e sem fins lucrativos) apenas quando a capacidade 

do Estado não for suficiente, mas jamais transferir a capacidade própria para grupos privados. 

Entretanto, na prática, o que se deu com as terceirizações na Lei das OSs “foi a transferência, 

pelo Estado, de suas unidades hospitalares, prédios, móveis, equipamentos, recursos públicos 

e, muitas vezes, pessoal para a iniciativa privada” (REZENDE, 2008, p. 29). A contrarreforma 

do SUS, então, violou o dispositivo constitucional sobre a participação de entidades privadas 

em caráter complementar (GOMES, 2014).  

Como parte deste projeto, conquistas alcançadas com o Sistema Único de Saúde, por 

exemplo, passaram a ser desmanteladas, a fim de permitir o aprofundamento da lógica de 

mercado no serviço público. Seguindo este caminho, através de um discurso de modernização 

da gestão, eficiência e divisão de responsabilidades com o setor privado, a Lei das OSs 

buscou escancarar ainda mais a porta que foi deixada aberta já na concepção do SUS. Assim, 

conforme expõe Rezende (2008), o que era uma exceção passou a ser uma regra. Em última 

instância, esta foi uma das consequências do projeto de terceirização/privatização iniciado no 

governo de Fernando Henrique Cardoso. E dizemos iniciado porque este plano não ficou para 

trás. Ele continuou nos governos seguintes e até mesmo recrudesceu nos últimos anos, numa 

espécie de fase ultraneoliberal mais agressiva (ANTUNES, 2018).  

Bravo e Menezes (2011) colocam que as propostas e as reformas realizadas pelo 

governo Lula (como a da previdência) deram prosseguimento à contrarreforma do Estado 

começada na gestão FHC. No plano econômico e na administração do capital, os modelos 

permaneceram intocáveis. “[...] o superávit primário; a Desvinculação de Receitas da União 

(DRU); taxas de juros parametradas pela Selic; apostas na política de exportação, com base no 

agronegócio; o inesgotável pagamento dos juros, encargos e amortizações da dívida pública 

[...]” (BRAVO; MENEZES, 2011, p. 16). Houve a diminuição do espaço público nos direitos 

e a ampliação do espaço privado, tanto na atividade da produção econômica quanto na arena 

das conquistas sociais. Como exemplo, podemos destacar o próprio contexto de análise desta 
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pesquisa, entre 2010 e 2012, quando a Prefeitura de Natal transferiu a gestão de unidades de 

saúde para Organizações Sociais, com o aval e a parceria do governo Lula
39

.  

Logo, o que temos no Brasil é uma grande inflexão neoliberal ao longo dos anos de 

1990, e que se intensifica na atualidade, cujo objetivo é – em regra geral – recuperar a taxa 

média de lucros do capitalismo (afetada desde a crise econômica de 1970). Este intento se dá, 

sobretudo, por meio da quebra do poder dos sindicatos, do enxugamento dos gastos sociais e 

da privatização do patrimônio público (GENNARI, 2002). Arcary (2006) não nos permite 

esquecer que as estruturas de regulação estatal preventivas, como o welfare state europeu, não 

impediram que o sistema capitalista continuasse arrastando a sociedade para crises regulares. 

Com o neoliberalismo se tornando o programa dominante entre as elites no final da década de 

70, o que se desenrolou nos anos seguintes foram iniciativas que precisavam “destruir as redes 

de segurança social para diminuir os custos do Estado e permitir uma rentabilidade mais alta 

do capital e menos impostos.” (ARCARY, 2006, p. 42-43).  

Este processo aqui no país, na esteira dos governos Collor-FHC-Lula, produziu outra 

morfologia do trabalho. A sociedade globalizada e digitalizada que temos hoje, de acordo com 

Antunes (2018), ampliou as formas de exploração dos trabalhadores, através da flexibilização 

de direitos, privatizações, terceirização e relações trabalhistas precárias. Um novo proletariado 

de serviços surgiu, beirando a informalidade, a exemplo de call centers, hipermercados ou 

redes de fast-food (ANTUNES, 2018). Ou mesmo um precariado, como sugere Braga, que 

seria a “massa formada por trabalhadores desqualificados e semiqualificados que entram e 

saem rapidamente do mercado de trabalho, por jovens à procura do primeiro emprego, por 

trabalhadores recém-saídos da informalidade e por trabalhadores sub-remunerados”. 

(BRAGA, 2012, p. 96). 

Foi esta mesma classe trabalhadora, inclusive, que se deparou com as transformações 

na saúde pública, em um contexto de demolição das bases do SUS, e não recebeu a eficiência, 

modernização e otimização prometidas pelo novo modelo de gestão. “A promessa neoliberal 

de que o capitalismo recuperaria o impulso do pós-guerra, na condição de o Estado diminuir 

os gastos com educação, saúde e previdência, não se cumpriu.” (ARCARY, 2006, p. 78).  

                                                           
39

 Em 2010, o presidente Lula esteve em Natal para inaugurar a primeira Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 

da cidade, fruto de uma parceria entre o Governo Federal e a Prefeitura. Questionado sobre o modelo de gestão 

escolhido pela prefeita Micarla de Sousa (o das OSs), o presidente disse ficar “triste” com as críticas e que “o 

importante é a instalação da estrutura”. Disponível em: http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/lula-inaugura-

primeira-upa-de-natal/150781. Acesso em: 05 de out. de 2020.  

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/lula-inaugura-primeira-upa-de-natal/150781
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/lula-inaugura-primeira-upa-de-natal/150781
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Rezende (2008) menciona que a experiência das Organizações Sociais foi realizada em 

vários estados, como Tocantins, Rio de Janeiro, Bahia e Roraima, além de municípios como 

São Paulo, por exemplo. No entanto, a autora destaca que, de maneira geral, o mecanismo das 

OSs não encontrou a esperada legitimidade para ser implantado a contento. De modo que, 

com exceção dos lugares citados, o ensaio da privatização na gestão em escala nacional com 

as Organizações Sociais fracassou.   

Houve inúmeras manifestações contrárias e impugnações em razão dessa 

terceirização de serviços de saúde públicos (quase todos os Conselhos Estaduais de 

Saúde, inúmeros Conselhos Municipais e conferências de saúde), além de 

representações junto à Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e às 

Procuradorias Regionais dos Direitos dos Cidadãos nos Estados, por Confederações, 

Federações, Sindicatos, parlamentares, CONASEMS, entre outros. Em alguns casos, 

o Ministério Público apresentou ação civil pública contra esse tipo de terceirização 

(ex: Rio de Janeiro, Roraima e Distrito Federal). (REZENDE, 2008, p. 28)  

 

Em 2010, foi criada a Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, a partir de uma 

articulação de movimentos sociais, fóruns de saúde, partidos políticos, projetos universitários, 

centrais sindicais e sindicatos (entre eles, o Sindsaúde/RN e a CSP-Conlutas). Correia (2011) 

afirma que o objetivo da Frente era “defender o SUS público, estatal, gratuito e para todos, e 

lutar contra a privatização da saúde e pela Reforma Sanitária formulada nos anos 80.” (p. 47). 

Essa movimentação social foi também uma das expressões de resistência contra o projeto das 

OSs e sua ligação aos escândalos de corrupção, já que em todos os estados e municípios onde 

a administração de Organizações Sociais foi instalada houve denúncias de desvios de recursos 

públicos (CORREIA, 2011; GOMES, 2014).  

O experimento das OSs no município de Natal – uma das dimensões de nossa pesquisa 

– se enquadra nas constatações feitas acima. Entre 2010 e 2012, a Prefeitura de Natal colocou 

em andamento, por meio de Organizações Sociais, a privatização da gestão de Unidades de 

Pronto-atendimento (UPAs) e Ambulatórios Médicos Especializados (AMEs). A estrutura 

física das UPAs e AMEs foi erguida com recursos públicos, mas o gerenciamento foi entregue 

a OSs. O processo teve início com a aprovação da Lei Municipal 6.108, de 02 de junho de 

2010, e com a contratação, no mesmo momento, do Instituto Pernambucano de Assistência 

Social (IPAS) para gerir a UPA Dr. Ruy Pereira (conhecida como a UPA de Pajuçara). O 

contrato, feito pela Prefeitura sem licitação, passou a ser investigado através de um inquérito 

civil do Ministério Público Estadual (MPE), em razão de uma inconstitucionalidade na lei que 

autorizou a terceirização. Em dezembro do mesmo ano, o IPAS desistiu do contrato, mesmo 

tendo vencido a licitação seguinte feita neste período. A Prefeitura, então, declarou vencedora 
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a Associação Marca, a segunda colocada no processo licitatório da UPA, que desde novembro 

de 2010 já administrava os AMEs em Natal. Em junho de 2012, a investigação do MPE 

desencadeou a chamada Operação Assepsia, que apurou um esquema de contratos 

fraudulentos e superfaturados na Secretaria de Saúde de Natal, através das Organizações 

Sociais. O inquérito resultou na condenação de gestores, empresários e da então prefeita 

Micarla de Sousa (PV)
40

.  

Ao longo de todos esses acontecimentos, o Sindsaúde/RN desempenhou uma atividade 

regular contrária às OSs e procurou interferir no processo por meio da mobilização de sua 

imprensa. Assim, o fracasso deste projeto de privatização é parte das representativas disputas 

políticas que o período em análise produziu, sobretudo no campo da comunicação e do 

discurso. Foi a partir desta contextualização histórica que extraímos os elementos para 

identificar e analisar os sentidos construídos pelos jornais SindNotícias e Impaciente, diante 

da experiência das Organizações Sociais em Natal. A seguir, apresentaremos aportes teóricos 

e conceituais da Análise de Discurso de linha francesa, que – aliados aos já expostos até aqui 

– darão subsídios para analisar o objeto da pesquisa.  
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 Em 2016, a ex-prefeita de Natal, Micarla Araújo de Sousa, foi condenada a 16 anos de prisão em regime 

fechado pelos crimes de desvio de recursos públicos e de associação criminosa. Além de Micarla, outras oito 

pessoas foram condenadas por participação em um esquema de fraudes na Prefeitura e desvio de recursos da 

saúde pública através da contratação de Organizações Sociais (OSs). Disponível em http://g1.globo.com/rn/rio-

grande-do-norte/noticia/2016/08/ex-prefeita-de-natal-e-condenada-16-anos-de-prisao-por-corrupcao.html. 

Acesso em: 05 de out. de 2020.  

http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2016/08/ex-prefeita-de-natal-e-condenada-16-anos-de-prisao-por-corrupcao.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2016/08/ex-prefeita-de-natal-e-condenada-16-anos-de-prisao-por-corrupcao.html
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6. CAPÍTULO III – ANÁLISE DE DISCURSO: CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS 

6.1 – Discurso  

A realidade social é uma construção humana, que compreende modos de agir e pensar, 

padrões culturais, práticas sociais, modos de produção, poderes e regimes políticos. (SOUSA 

FILHO, 2017). Nesta perspectiva, a humanidade também é aquilo que faz de si mesma, uma 

vez que “o ser humano, produzindo seu mundo, produz a si próprio.” (SOUSA FILHO, 2017, 

p. 42). Porém, não é uma edificação harmoniosa e tranquila, repleta de acordos pacíficos. Os 

indivíduos, os grupos e, principalmente, as classes sociais são artífices da própria história, 

mas atuam sob circunstâncias determinadas e com base em um movimento conflituoso. As 

lutas pela hegemonia e pelo controle são decisivas neste processo que está assentado em 

“consensos fabricados, silêncios impostos, violências institucionalizadas, batalhas travadas.” 

(SOUSA FILHO, 2017, p. 34). 

Assim, aquilo que é construído pelas ações humanas se estabelece como algo concreto, 

existente, e passa a agir na sociedade. O que foi instituído produz seu regime epistemológico 

de verdade, de modo a institucionalizar seus imperativos na realidade social. Entretanto, por 

ser construído pelas ações humanas, trata-se então de um mundo igualmente transformável e 

revogável (SOUSA FILHO, 2017). Isto não quer dizer que esse processo aconteça de forma 

simples ou apenas pela força de vontade dos indivíduos. Mudar é possível, embora não seja 

fácil. É sempre o resultado de práticas humanas; conflitos entre os que buscam modificar a 

realidade e os que querem conservá-la. Essa construção social humana também apresenta uma 

dimensão simbólica e ideológica, na qual se expressam e intervêm as disputas pelos sentidos 

do mundo, a exemplo do que ocorre no campo discursivo. 

Os sentidos não existem em si mesmos, mas apenas quando são determinados pelas 

ideologias em disputa no processo sócio-histórico, no qual as palavras são produzidas. Novos 

sentidos só se mostram a partir dos antigos, com a ajuda deles, e buscando contestá-los para 

reconstruí-los nas palavras. Para Volóchinov (2017), a palavra é um fenômeno ideológico por 

excelência e pode assumir qualquer função ideológica. Nela, habita uma onipresença social. A 

palavra participa de toda interação e contato entre as pessoas, seja no trabalho, em situações 

do dia a dia ou nas relações políticas. “As palavras desempenham um papel central não só no 

desenvolvimento do pensamento, mas também na evolução histórica da consciência como um 

todo. Uma palavra é um microcosmo da consciência humana.” (VIGOTSKY, 1987, p. 132 

apud FÍGARO, 1993, p. 37).  
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Conforme explica Volóchinov, nos marcos da história e das relações sociais, “ao 

realizar-se no processo da comunicação social, todo signo ideológico, inclusive o signo 

verbal, é determinado pelo horizonte social de uma época e de um grupo social” (2017, p. 

110). Ou seja, para produzirem sentidos, as palavras dependem do seu contexto de produção e 

dos interesses dos sujeitos que interagem no mundo. Logo, dependem também das ideologias. 

Sendo assim, é na palavra que “se realizam os inúmeros fios ideológicos que penetram todas 

as áreas da comunicação social” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 106). Pouco importa se certas 

palavras são tidas no cotidiano como simples. Dentro do processo de intercâmbio social, todas 

elas nos abordam repletas de sentidos, produzindo significações em nós e para nós.  

Fígaro (1993) reforça que uma mesma língua ou sistema de signos pode propagar 

distintas formas de consciência ou visões ideológicas. Observada nos limites de um 

dicionário, a palavra não se revela por completo, pois está descontextualizada, apartada do 

processo de interação social. Volóchinov (2017) assegura que o sentido de uma palavra é todo 

definido por seu contexto e que existem tantas possibilidades de sentido para uma palavra 

quanto contextos de produção e uso. A língua é um instrumento de comunicação comum aos 

seus conhecedores, mas só quando está em uso pelos sujeitos ela é capaz de materializar 

diferenças econômicas, sociais, morais ou políticas, relacionadas a determinados grupos, 

comunidades, classes ou sociedades (FÍGARO, 1993).  

Outro exemplo pode ser tomado com a palavra greve: para os sindicalistas, greve 

significa uma forma de luta para a conquista de reivindicações dos trabalhadores; 

para os patrões ou para o governo, greve significa baderna, desobediência, agitação, 

infração da legislação, coibição do direito de trabalho, etc. (FÍGARO, 1993, p. 34) 

 

Quando a manchete de uma notícia ou a chamada de um telejornal, por exemplo, inicia 

destacando que uma greve de professores deixou mais de 50 mil alunos sem aula, estamos 

diante de um processo ideológico, de uma produção de sentidos. Aqui, o objetivo do 

noticiário não é apenas levar uma informação ao público, como regularmente se diz. Em 

última instância, o propósito estabelecido é o de construir um efeito de sentido que pode 

conduzir o leitor ou telespectador à conclusão de que as greves prejudicam a população. 

Assim, consequentemente, deveríamos ser contrários a elas, independente de suas razões. 

Concluímos, portanto, que “toda palavra é ideológica, assim como cada uso da língua implica 

mudanças ideológicas.” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 217).  

É profundamente elucidativo, portanto, que Volóchinov (2017) diga que a palavra é o 

fenômeno ideológico por excelência e o signo, a arena da luta de classes, onde os embates 
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sociais e históricos da humanidade ganham sentido na linguagem. “[...] várias classes podem 

utilizar a mesma língua. Em decorrência disso, em todo signo ideológico cruzam-se ênfases 

multidirecionadas. O signo transforma-se no palco da luta de classes.” (VOLÓCHINOV, 

2017, p. 113). Deste modo, na articulação entre a língua e a história, são produzidos os 

sentidos que atravessam a todos nós, constituindo a realidade social e por ela sendo 

constituídos. É neste processo dialético que as palavras ganham valores diferentes; é nesta 

interação que a linguagem produz discurso (FÍGARO, 1993).  

Um texto quando é produzido, por exemplo, só recebe expressão e sentidos ao entrar 

no sistema da comunicação, a partir das interações e usos na sociedade. Apenas quando 

enunciado por um sujeito histórico, localizado em um determinado contexto, é que se torna 

discurso. Um tecido de vozes ou citações vindas de outros textos preexistentes (PINTO, 

1999). “Quando entra numa corrente histórica. Entra no rio de significados com outros 

discursos, fazendo sentido à medida que está em relação e em diálogo com outros.” 

(FÍGARO, 2012, p. 13). Esse sujeito histórico não é o elemento abstrato da gramática, e sim 

um sujeito situado no tempo e no espaço concretos da historicidade. Ele é atravessado pelas 

ideologias, reflete as concepções e valores dos grupos e classes. O sujeito não é único, 

convive no ambiente do discurso com outros sujeitos, de onde planeja, orienta e ajusta seu 

discurso conforme o interlocutor real (BRANDÃO, 2012). 

Considerando que todo discurso é produzido histórica e socialmente (BRANDÃO, 

2012), devemos destacar que “os processos discursivos constituem a fonte da produção dos 

efeitos de sentido no discurso, sendo a língua o lugar material em que se realizam esses 

efeitos de sentido.” (BRANDÃO, 2012, p. 25). Como sabemos, nossa sociedade é uma 

sociedade cindida em classes sociais, desigual, com interesses geralmente antagônicos e 

inscrita – até o momento – em um duradouro conflito econômico e político. Logo, está 

atravessada por ideologias, aqui entendidas não como falsas consciências, e sim como visões 

de mundo que procuram explicar a realidade e justificar os interesses sociais das classes. 

Sendo assim, embora a língua se apresente insensível a estas questões, o mesmo não ocorre 

por parte das classes ou grupos sociais. “O falante utiliza a língua de acordo com a sua 

posição social e ideológica.” (BRANDÃO, 2012, p. 26). Ou seja, o sistema linguístico é o 

mesmo tanto para o governo quanto para o sindicato. No entanto, ambos utilizam as palavras 

com base em seus prováveis antagonismos. A língua em uso pelas classes, grupos ou seus 

representantes é que concretiza as ideologias. Ela pode ser indiferente às nossas disputas; mas 

o discurso que se constrói não é.  
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Orlandi (2007) explica que o discurso é o lugar do embate, da articulação, da 

contradição, o ponto onde a materialidade da língua encontra a materialidade da história. As 

coisas só têm sentidos diferentes para os sujeitos porque a língua em uso pelos homens não 

pode ser esvaziada de seu valor social. O discurso é a materialidade específica das ideologias 

(ORLANDI, 2007). Portanto, é atravessado por outras vozes; isto é “[...] todo discurso já é 

uma fala que fala com outras palavras, através de outras palavras.” (ORLANDI, 2007, p. 15). 

Um discurso cita outros discursos porque os sujeitos – interpelados pelas ideologias e 

marcados pela historicidade – sempre recorrem ao que já foi dito para significar e 

ressignificar, acionando sua memória discursiva. Para que uma palavra faça sentido, é 

necessário que ela já tenha algum sentido. É a este movimento que a Análise do Discurso 

chama de interdiscurso. Pêcheux (1988) sugere que sempre já há discursos, exteriores ao 

enunciador, que falam antes, de outro lugar e independentemente. O interdiscurso é a 

exterioridade constitutiva do discurso. Nos termos de Orlandi (2007, p. 87), “é o conjunto do 

dizível, histórica e linguisticamente definido”.  

O sujeito, ao “formular” seus sentidos, inscreve-se necessariamente no interdiscurso 

(no já-dito). A formulação é determinada pela memória. E aqui a memória também 

não é considerada em nível individual mas histórico. Isso não significa que não há 

nada de novo sob o sol, mas sim que não há dizer que se faça “fora” da história. 

Todo discurso é parte de um processo discursivo mais amplo que o toma em sua 

rede de significações. É assim que fazemos sentidos. Mas, ao retomá-los, 

produzimos um deslocamento, empurramo-los para outros lugares. (ORLANDI, 

2007, p. 143)  

 

O interdiscurso é composto por recortes de formações discursivas, regiões de sentidos 

situados no ambiente do dizível e que representam distintas determinações sociais, políticas e 

históricas (ORLANDI, 2007). Esta é uma das razões pela qual temos, por exemplo, sindicato 

e governo atribuindo sentidos diferentes às expressões privatização, modernização, greve ou 

saúde pública. São os deslocamentos de sentidos produzidos pelos sujeitos ao acionarem o 

interdiscurso em seus embates. Deste movimento surgem ressignificações, apagamentos e 

silenciamentos no discurso. “[...] o interdiscurso continua a determinar a identificação ou a 

contra-identificação do sujeito com uma formação discursiva, na qual a evidência do sentido 

lhe é fornecida, para que ele ligue a ela ou que a rejeite.” (PÊCHEUX, 1988, p. 216).  

Nosso dizer é sempre heterogêneo e está em permanente circulação, nascendo em 

outras falas e apontando para outras direções. A heterogeneidade é característica do discurso, 

agindo a partir da filiação a uma memória discursiva. Orlandi (2007) afirma que, entre o já-

dito e o futuro discursivo, os sentidos têm a possibilidade de ganhar novas determinações, 
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causando deslocamentos ao longo do percurso da história. “[...] não se pode estar fora do 

sentido assim como não se pode estar fora da história.” (ORLANDI, 2007, p. 92). Assim, os 

sujeitos estão condenados a significar e o discurso, a seguir em permanente movimento, entre 

a errância dos sentidos e a itinerância dos sujeitos (ORLANDI, 2007).  

Para Pêcheux (1988), o discurso é efeito de sentidos entre locutores, e estes sentidos 

são determinados por suas condições de produção. Estas compreendem “o contexto sócio-

histórico-ideológico que envolve os interlocutores, o lugar de onde falam, a imagem que 

fazem de si, do outro e do objeto de que estão tratando.” (BRANDÃO, 2012, p. 23). Logo, 

nesta perspectiva, todos estes aspectos são fundamentais e precisam ser considerados quando 

buscamos compreender os sentidos de um ou mais discursos e seus efeitos. No nosso caso, o 

da imprensa sindical frente à privatização da gestão do SUS em Natal. Fígaro (1993) aponta 

que este discurso da imprensa sindical, de maneira abrangente, articula conceitos relacionados 

aos sentidos de união, luta, mudança, ação coletiva, força da greve e oposição a governos e 

patrões, por exemplo. Embora os sentidos não tenham donos, cada um os quer para si 

(ORLANDI, 2007). 

Compreender o que é efeito de sentidos é compreender que o sentido não está 

(alocado) em lugar nenhum mas se produz nas relações: dos sujeitos, dos sentidos, e 

isso só é possível, já que sujeito e sentido se constituem mutuamente, pela sua 

inscrição no jogo das múltiplas formações discursivas (que constituem as distintas 

regiões do dizível para os sujeitos). (ORLANDI, 2007, p. 20)  

 

6.2 – Formações ideológicas e formações discursivas 

Fiorin (1997) argumenta que nossa linguagem não pode ser compreendida como uma 

realidade absolutamente autônoma, desvinculada do mundo social. A bem da verdade, a partir 

do já exposto, podemos dizer que a nossa linguagem – enquanto discurso – é uma expressão 

da vida real. E, por isso, está sujeita às concepções ideológicas estabelecidas pelos homens em 

suas relações sociais. Fiorin (1997) sustenta que as visões de mundo são inseparáveis da 

linguagem, assim como a ideologia é inerente à realidade social.  

Uma formação ideológica deve ser entendida como a visão de mundo de uma 

determinada classe social, isto é, um conjunto de representações, de ideias que 

revelam a compreensão que uma dada classe tem do mundo. Como não existem 

ideias fora dos quadros da linguagem, entendida no seu sentido amplo de 

instrumento de comunicação verbal ou não-verbal, essa visão de mundo não existe 

desvinculada da linguagem. Por isso, a cada formação ideológica corresponde uma 

formação discursiva, que é um conjunto de temas e de figuras que materializa uma 

dada visão de mundo. (FIORIN, 1997, p. 32)  
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Desta forma, ao mesmo tempo em que os discursos expressam a vida real, a realidade 

se expressa pelos discursos (FIORIN, 1997). Há, portanto, uma estreita relação entre as 

formações ideológicas e as formações discursivas. Brandão (2012) destaca, inclusive, que 

cada formação ideológica pode compreender várias formações discursivas em intercâmbio, 

tanto em situação de aliança quanto de conflito. Confirmando este mesmo entendimento, 

Orlandi (2007) aponta que as formações discursivas “refletem as diferenças ideológicas, o 

modo como as posições dos sujeitos, seus lugares sociais aí representados, constituem 

sentidos diferentes” (p. 20). Esta concepção de formação discursiva é decorrente da 

formulação que Foucault deu ao conceito. Vejamos como este a definia: 

No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, 

semelhante sistema de dispersão, e no caso em que entre os objetos, os tipos de 

enunciação, os conceitos, as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade 

(uma ordem, correlações, posições e funcionamentos, transformações), diremos, por 

convenção, que se trata de uma formação discursiva [...]. (FOUCAULT, 2012, p. 47) 

 

A partir da noção foucaultiana, Pêcheux desenvolveu seu próprio conceito, alinhando 

sua compreensão às dinâmicas e aos conflitos de um determinado contexto socio-histórico. 

Nesta perspectiva, uma formação discursiva é entendida como “[...] aquilo que, numa 

formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, 

determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e deve ser dito [...]” 

(PÊCHEUX, 1988, p. 160-161). Por formação ideológica, Pêcheux (1988) entende um 

complexo conjunto de atitudes e representações que não são nem individuais nem universais, 

mas dizem respeito, direta ou indiretamente, às posições de classe social, política, econômica 

de onde se fala ou escreve e têm a ver com as relações de poder que se estabelecem entre os 

indivíduos. 

Por estas razões é que Pêcheux (1988) coloca que os sentidos das palavras derivam das 

formações discursivas nas quais elas se inscrevem e que, assim, as palavras mudam seus 

sentidos de acordo com as posições ideológicas daqueles que as empregam. 

Consequentemente, a mesma palavra pode adquirir sentidos diferentes dependendo da 

formação discursiva na qual esteja inserida. Nos dizeres de Pêcheux:  

[...] o sentido de uma palavra, de uma expressão, de uma proposição, etc., não existe 

em si mesmo, isto é, em sua relação transparente com a literalidade do significante, 

mas ao contrário é determinada pelas posições ideológicas que estão em jogo no 

processo sócio-histórico no qual as palavras, expressões e proposições são 

produzidas [...]. Poderíamos resumir essa tese dizendo: as palavras, expressões, 

proposições, etc., mudam de sentido segundo as posições sustentadas por aqueles 

que as empregam, o que quer dizer que elas adquirem seu sentido em referência a 
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essas posições, isto é, em referência às formações ideológicas [...] nas quais essas 

posições se inscrevem. (PÊCHEUX, 1988, p. 160)  

 

De tal maneira, ainda que o sistema da língua seja o mesmo para todos nós, tanto para 

o revolucionário quanto para o reacionário – como diz Pêcheux (1988) – os processos 

discursivos serão sempre diferentes. A palavra é polissêmica, plurissignificativa e não admite 

sentido único. São as formações discursivas que demonstram, na linguagem, as formações 

ideológicas que lhes são correspondentes. “Assim como uma formação ideológica impõe o 

que pensar, uma formação discursiva determina o que dizer.” (FIORIN, 1997, p. 32). Isto nos 

leva a refletir que, embora os sentidos possam mudar, este processo discursivo não se dá sem 

disputas. As classes e seus sujeitos disputam os sentidos das palavras na linguagem, ao 

mesmo tempo em que disputam os sentidos sobre o mundo em seus embates sociais.  

Lembremos Marx e Engels (2001), em A Ideologia Alemã, quando estes afirmam que 

as ideias dominantes, em todas as épocas, são sempre as ideias da classe dominante. Isto 

porque “[...] a classe que é o poder material dominante numa determinada sociedade é 

também o poder espiritual dominante” (MARX; ENGELS, 2001, p. 48). Amparado nesta 

compreensão, Fiorin (1991) argumenta que as ideias que os sujeitos possuem para tematizar 

seus discursos são as ideias disponibilizadas pela formação social em vivem. Logo, marcadas 

pelas classes sociais, seus conflitos e suas relações de poder na história. Embora tenhamos 

diversas formações discursivas em circulação na sociedade, “como a ideologia dominante é da 

classe dominante, o discurso dominante é o da classe dominante.” (FIORIN, 1997, p. 32).  

É claro que, com isso, não se exclui a possibilidade de o homem elaborar um 

discurso crítico, diferente, portanto, dos discursos dominantes. No entanto, esse 

discurso crítico não surge do nada, do vazio, mas se constitui a partir dos conflitos e 

das contradições existentes na realidade. (FIORIN, 1997, p. 44) 

 

Somos sujeitos, mas marcados pela historicidade. Isso significa dizer que nosso 

discurso não é só nosso, ele reflete os valores, as crenças, do grupo social ao qual nos 

filiamos. Assim, nosso discurso está sempre citando outros discursos, constituindo-se em 

espaço de heterogeneidade, na forma de confluência, de conflito, etc., com o outro. “O sujeito 

se forma, se constitui na relação com o outro.” (BRANDÃO, 2012, p. 26). Entretanto, é 

importante assinalar que este sujeito e este outro não são necessariamente individuais, e sim – 

principalmente – coletivos. Ou seja, integrantes também de classes sociais e participantes de 

suas colisões políticas, tenham eles consciência ou não disso. Neste sentido, esta configuração 

compreende o mundo da linguagem como uma dimensão simbólica na qual o discurso “pode 
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ser instrumento de libertação ou de opressão, de mudança ou de conservação.” (FIORIN, 

1997, p. 74). Portanto, expressão do poder em disputa.  

Para Foucault (1996), o discurso é o lugar onde se exerce o poder, onde se selecionam 

os sujeitos que falam. E só pode falar quem tem poder; sendo a fala, inclusive, a realizadora 

deste. Assim, ao manifestar-se enquanto expressão de poder, o discurso produz ordenamento 

no mundo. Em toda sociedade, explica Foucault (1996), o discurso precisa ser mantido sob 

controle, selecionado e organizado, para conjurar seus poderes e perigos e dominar seu 

acontecimento. De acordo com o filósofo francês, “o discurso nada mais é do que a 

reverberação de uma verdade nascendo diante de seus próprios olhos [...]” (FOUCAULT, 

1996, p. 49). O que é dito na ordem do discurso produz sentidos a fim de exercer formas de 

dominação na realidade, construindo e conservando um poder no mundo humano-social.  

A fala institui poder, mas nem todos os sujeitos estão autorizados a falar, ou pelo 

menos a falar sobre tudo. A exclusão de sujeitos diferentes da ordem do discurso é realizada 

por alguns mecanismos que Foucault (1996) nomeou de interdição de linguagem, separação e 

rejeição e vontade de verdade. Aquilo que não está na ordem do que foi instituído enquanto 

verdade deve ser interditado, afastado e rejeitado. É preciso silenciar as heresias. Assim, para 

conservar um poder, o discurso necessita selecionar o que pode e o que não pode ser dito. 

Por conseguinte, nesta perspectiva, considerando o caráter conflituoso dessa 

construção, nos parece correto afirmar que o discurso também se configura como lugar de 

disputa pelo poder. Diz Foucault que “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as 

lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos 

queremos apoderar” (1996, p.10). E dele queremos nos apoderar porque buscamos instituir 

concepções, saberes e interesses de classe, por exemplo, numa ordem discursiva para 

conformar uma realidade. A esse respeito, Brandão (2004) reforça que saber e poder 

convergem para uma articulação no espaço do discurso, “pois quem fala, fala de algum lugar, 

a partir de um direito reconhecido institucionalmente. Esse discurso, que passa por 

verdadeiro, que veicula saber (o saber institucional), é gerador de poder [...]”. (p. 37).  

 

6.3 Poder Simbólico  

Se o discurso é um espaço de lutas, também é o lugar de trabalho social na produção 

do sentido. Nele, lutamos pelas formas de ver, perceber e definir o mundo, de como 
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representá-lo simbolicamente. Através de suas marcas e vestígios, conforme assegura Costa 

(2006), o discurso permite apreender a constituição dos consensos e conflitos existentes na 

sociedade. “A linguagem apresenta-se, portanto, como uma arena de confrontos sociais, na 

qual as relações de sentido são parte essencial na constituição das relações de poder.” 

(COSTA, 2006, p. 163). 

Afirma Bourdieu (2000) que a luta pelo poder é uma luta pela imposição das 

definições e percepção sobre o mundo. Esta função política da comunicação – como sistema 

simbólico – se faz por meio dos discursos, considerando que as relações de comunicação são 

sempre relações de poder, que dependem do poder material e simbólico dos envolvidos 

(BOURDIEU, 2000). Explica Bourdieu (2000) que o poder simbólico é um poder de 

construção da realidade, estruturado e estruturante, que procura estabelecer uma ordem. Logo, 

esta luta simbólica envolve as diferentes classes sociais na busca para impor, a partir de seus 

interesses, um sentido ao nosso mundo social.  

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de 

conhecimento que os sistemas simbólicos cumprem a sua função política de 

instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que contribuem para 

assegurar a dominação de uma classe sobre outra [...]. (BOURDIEU, 2000, p. 11) 

 

Língua, arte, religião, ciência, todos são universos simbólicos através dos quais o 

poder é exercido. E como define Bourdieu (2000), este poder simbólico – com efeito, 

invisível – é uma forma transformada e legitimada de outras formas de poder, 

consequentemente, ignorado como arbitrário. “[...] é necessário saber descobri-lo onde ele se 

deixa ver menos, onde ele é mais completamente ignorado, portanto, reconhecido [...]” 

(BOURDIEU, 2000, p. 7). Disto decorre que sua potência reside na invisibilidade das relações 

de força que ele constitui nos sentidos da realidade, dentro de uma espécie de “microcosmos 

da luta simbólica entre as classes [...]” (BOURDIEU, 2000, p. 12). Ainda que se manifeste de 

maneira irreconhecível, o poder simbólico estabelece, confirma ou transforma a visão de 

mundo das classes a partir das disputas que seus agentes desenvolvem nos campos sociais. 

Por campo, Bourdieu (2000) entende “um sistema específico de relações objetivas que 

podem ser de aliança e/ou de conflito, de concorrência e/ou de cooperação, entre posições 

diferenciadas, socialmente definidas e instituídas [...]” (COSTA, 2006, p. 60). Este é um 

conceito que compreende um espaço simbólico – também descrito como campo de forças – 

no qual os atos e os discursos dos agentes e suas instituições só podem adquirir sentido por 

meio de um jogo de oposições e de distinções (COSTA, 2006). Nesta disputa, os agentes tanto 
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podem fazer as instituições sociais funcionarem como podem combatê-las. Nas palavras do 

próprio Bourdieu: 

Um campo é um espaço social estruturado, um campo de forças – há dominantes e 

dominados, há relações constantes, permanentes, de desigualdade, que se exercem 

no interior desse espaço – que é também um campo de lutas para transformar ou 

conservar esse campo de forças. Cada um, no interior desse universo, empenha em 

sua concorrência com os outros a força (relativa) que detém e que define sua posição 

no campo e, em consequência, suas estratégias. (BOURDIEU, 1997, p. 57)  

 

Um campo social é como um espaço multidimensional de posições, com relações 

objetivas históricas e atuais em disputa. Segundo Bourdieu (2000), a posição dos agentes é 

demarcada pela posição que eles ocupam nos campos, na distribuição de poderes que atuam 

em cada um deles. Costa (2006) explica que a participação de um agente ou de uma 

instituição dentro de um determinado campo é definida pelos efeitos sofridos ou produzidos 

por eles neste espaço simbólico. Os campos possuem limites, e estes limites são definidos por 

seus efeitos. Os diferentes agentes de um campo normalmente possuem representações 

conflitantes a respeito de uns sobre os outros, sobretudo nas relações de disputa. Produzem, 

por exemplo, estereótipos e insultos. “Muitas vezes essas representações são estratégias de 

luta que comprovam a relação de força e visam a transformá-la ou a conservá-la.” 

(BOURDIEU, 1997, p. 70).  

Estas formas de representar a si e aos outros reproduzem também as visões do mundo 

social e demonstram como as relações de força entre os agentes estão sempre presentes nas 

consciências como categorias de percepção dessas mesmas relações (BOURDIEU, 2000).  

Bourdieu (2000) aponta que as formas de percepção do mundo social, no fundamental, 

resultam da incorporação das estruturas objetivas do espaço social.  

[...] o espaço social é um espaço multidimensional, conjunto aberto de campos 

relativamente autônomos, quer dizer, subordinados quanto ao seu funcionamento e 

às suas transformações, de modo mais ou menos firme e mais ou menos direto ao 

campo de produção econômica: no interior de cada um dos subespaços, os ocupantes 

das posições dominantes e os ocupantes das posições dominadas estão 

ininterruptamente envolvidos em lutas de diferentes formas [...]. (BOURDIEU, 

2000, p. 153)  

 

Sendo assim, as categorias de percepção do mundo social são o que está, 

permanentemente, em jogo na luta política, tanto teórica quanto prática, pelo poder de 

preservar ou de modificar a realidade, conservando ou transformando as próprias categorias 

de percepção do mundo (BOURDIEU, 2000).  
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Desta maneira, na articulação destes e de outros aportes teóricos, buscamos analisar o 

discurso da imprensa do Sindsaúde/RN e seus embates contra as políticas de gestão privada 

do SUS em Natal. Para isso, se faz necessário identificar as condições de produção deste 

discurso sindical (de que lugar ele fala?), suas formações ideológicas e discursivas (a quem 

ele se filia historicamente?), bem como o interdiscurso que atravessa as páginas dos jornais 

para fazer sentido a seus leitores. Nesta perspectiva, considerando as regularidades que 

marcam o discurso e as vozes dos sujeitos – tanto em aliança quanto em enfrentamento – 

observamos também como experiências históricas acumuladas, relacionadas aos processos de 

privatização, convergem para formar um espaço de luta pela representação simbólica, dentro 

de um campo de relações de conflito a respeito da saúde pública.  

 

Assim, julgamos que o referencial teórico e os conceitos aqui apresentados 

possibilitam a realização de uma leitura mais aprofundada do objeto, a fim de apreender os 

sentidos que a imprensa sindical produziu sobre o SUS, as Organizações Sociais (OSs), o 

Estado, os direitos ou a privatização. Para isso, foram analisadas 22 matérias, de um total de 

15 jornais, sendo 08 exemplares do SindNotícias (com 10 textos) e 07 edições da publicação 

Impaciente (com 12 textos). O corpus foi selecionado considerando as matérias que 

abordaram a gestão privada das OSs, aplicada pela Prefeitura de Natal de 2010 a 2012, em 

unidades públicas de saúde. A análise não está dividida por ordem cronológica ou por jornais. 

Optamos por organizá-la em blocos de sentidos produzidos, que atravessam tanto o 

SindNotícias quanto o Impaciente.  
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7. CAPÍTULO IV: ANÁLISES DOS JORNAIS  

 

7.1 – A permanência do jornal impresso na comunicação sindical 

 

A política adotada pela Prefeitura de Natal de delegar a Organizações Sociais (OSs) a 

administração de UPAs e AMEs teve início em junho de 2010, e os conflitos envolvendo esse 

tipo de gestão se desenvolveram até o final de 2012. O período foi marcado por uma série de 

acontecimentos, tais como a inauguração de unidades de saúde, anúncio de contratos com 

OSs, disputas judiciais entre a Prefeitura e o Ministério Público Estadual (MPE), denúncias de 

superfaturamento, deflagração da Operação Assepsia e suspensão dos contratos. Todo esse 

processo resultaria, ainda, no afastamento do cargo da então prefeita Micarla de Sousa (PV), 

em sua condenação e também na de gestores e empresários
41

. Este é o cenário dos eventos 

políticos no qual se estabelecem os embates entre o Sindsaúde/RN e a Prefeitura, cujos fatos e 

conexões com a história foram contextualizados nos capítulos anteriores.  

A análise aqui tem como foco os jornais impressos SindNotícias e Impaciente, que 

entre 2010 e 2012 foram as principais mídias utilizadas pelo sindicato na disputa sobre os 

sentidos da gestão privada do SUS em Natal. Além deste recorte, a escolha também se deu em 

razão da relevância histórica que o jornal impresso teve e ainda tem para o conjunto da 

comunicação sindical, principalmente para os sindicatos considerados classistas. Seu papel de 

destaque reside no hábito e na tradição política, mas, sobretudo, na função de organizador 

coletivo, o “andaime” que organiza a construção, orienta e interliga os construtores (LENINE, 

1975; COSTA & SILVA, 2020).  

Apesar disso, o jornal sindical impresso não estaria superado por tantas possibilidades 

de comunicação disponíveis e mais ágeis? Não seria um anacronismo ainda publicar jornais? 

Santiago e Giannotti (1997, 2014) reconhecem o novo cenário estabelecido pelo virtual e 

utilizam a imagem metafórica de um mosaico para ilustrar a importância das diversas 

                                                           
41

 Em junho de 2010, o MPE instaurou inquérito civil para investigar o contrato com a primeira Organização 

Social a assumir uma UPA em Natal, o IPAS. Disponível em http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/mp-

investiga-contrato-com-empresa-pernambucana/150653. Acesso em: 05 de out. de 2020. A investigação do MP 

seguiu ao longo da gestão das OSs e culminou com a Operação Assepsia, que apontou a existência de fraudes e 

contratos superfaturados na saúde de Natal. Disponível em http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/suspeitas-

de-fraudes-em-contratos-com-oss-levam-seis-para-a-prisao/224254. Acesso em: 05 de out. de 2020. A operação 

mostrou ainda que gestores do município, entre eles a prefeita, recebiam propina de empresários. As denúncias 

que o MP apresentou à Justiça resultaram também no pedido de afastamento de Micarla de Sousa da Prefeitura. 

Disponível em http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2012/11/micarla-de-sousa-prefeita-de-natal-

afastada-recebia-propina-afirma-mp.html. Acesso em: 05 de out. de 2020.  

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/mp-investiga-contrato-com-empresa-pernambucana/150653
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/mp-investiga-contrato-com-empresa-pernambucana/150653
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/suspeitas-de-fraudes-em-contratos-com-oss-levam-seis-para-a-prisao/224254
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/suspeitas-de-fraudes-em-contratos-com-oss-levam-seis-para-a-prisao/224254
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2012/11/micarla-de-sousa-prefeita-de-natal-afastada-recebia-propina-afirma-mp.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2012/11/micarla-de-sousa-prefeita-de-natal-afastada-recebia-propina-afirma-mp.html


86 

 

ferramentas à disposição dos sindicatos. Imagine um mosaico com milhares de pedrinhas. 

Evidentemente, nenhuma destas pedras sozinhas é o mosaico, por mais brilhantes que sejam. 

O conjunto delas, no entanto, se colocadas em uma determinada forma, pode resultar em um 

belo mosaico, capaz de atingir o objetivo desejado. “Cada pedra do mosaico desta 

comunicação é um instrumento. É preciso saber usá-lo, de forma certa e na hora certa” 

(SANTIAGO; GIANNOTTI, 1997, p. 17). Só há uma pedra que todo mundo nota 

exclusivamente ao olhar um mosaico. É a pedrinha que falta. Se no mosaico faltam uma ou 

duas pedrinhas, é para elas que o olhar será dirigido. O mesmo acontece com a comunicação 

sindical. Todas as mídias são essenciais, inclusive o impresso. (SANTIAGO; GIANNOTTI, 

1997; GIANNOTTI, 2014). 

Refletindo sobre a possível superação do jornal impresso, Giannotti diz: 

Há dezenas e até centenas de jornais distribuídos gratuitamente em cada país. E qual 

a razão dos empresários ou seus governos distribuírem jornais gratuitos? Patrão não 

joga dinheiro fora. Se manda distribuir tal jornal de graça na saída da estação de 

trem onde descem milhares de trabalhadores, ele sabe o que faz. (GIANNOTTI, 

2014, p. 125)  

 

A comunicação escrita é um bloco fundamental das formas de comunicação 

historicamente conhecidas pelos trabalhadores. Um jornal sindical tem entre seus objetivos a 

tarefa de passar adiante as ideias, análises e opiniões do sindicato, buscando a mobilização da 

categoria que representa. Ele articula interesses específicos e globais a uma visão mais ampla 

sobre a realidade (GIANNOTTI, 2014). Como toda mídia, o jornal sindical também possui 

uma lógica própria. Sua relação com o seu público é bastante particular. O impresso do 

sindicato não é uma mercadoria stricto sensu, não está voltado a um leitor/consumidor que 

paga por informações. O jornal sindical não é vendido, ele é distribuído diretamente aos seus 

destinatários, com foco estratégico em uma ação.  

Na Imprensa Sindical o leitor é a categoria de trabalhadores, não é o consumidor. O 

leitor é o sócio, o companheiro, o trabalhador, o fura-greve ou o grevista. Ele recebe 

o jornal gratuitamente, não há relação comprador/vendedor de informações. A 

relação é de entidade para associado ou não-associado; de órgão porta-voz de um 

conjunto de lideranças de trabalhadores, que dá informações e opiniões a respeito de 

salários, de condições de trabalho, de patrões e de governos. (FÍGARO, 1993, p. 

192-193) 

 

De tal forma que, sem uma boa distribuição, personalizada, regular e dinâmica, a 

imprensa sindical está morta (GIANNOTTI, 2014). “Qual a melhor maneira desta 

distribuição? Sem dúvida, a mais pessoal. O ideal é de mão em mão. Quem deve distribuir? 
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Quem quer fazer a disputa no dia-a-dia” (GIANNOTTI, 2014, p. 142). Assim, ao realizar 

periodicamente este movimento, o jornal almeja ser e estabelecer, consequentemente, “uma 

ligação da grande massa de trabalhadores entre si e entre ela e as direções” (GIANNOTTI, 

1988, p. 85). Dirigentes sindicais, na maioria das vezes afastados do seu trabalho profissional, 

não podem abrir mão do contato com o conjunto dos trabalhadores. Estar intimamente ligado 

aos destinatários da imprensa sindical – ligado politicamente, e também de maneira física – é 

condição determinante para que os objetivos da comunicação sejam alcançados.  

Com uma lógica e atributos diferentes dos jornais da grande imprensa, o jornal 

sindical tende a criar uma relação orgânica entre os trabalhadores e o sindicato, que envolve 

assuntos profissionais mas também pessoais, e fortalece uma espécie de identidade sindical 

coletiva. De certa forma, o jornal obriga de maneira tácita, o dirigente sindical a estar em 

contato periódico com os trabalhadores da base de sua categoria, conhecer seus problemas e 

anseios, como um termômetro desta relação direta. Assim, ele precisa visitar o local de 

trabalho, distribuir o material, conversar com os trabalhadores, reunir as pessoas, debater os 

temas presentes no jornal. Ou seja, organizar a ação coletiva do sindicato. O jornal impresso 

ajuda-o a cumprir esse papel, estabelecendo uma lógica integralizadora (COSTA & SILVA, 

2020). 

Há nessa mídia, portanto, um potencial fator organizativo e aglutinador de pessoas nos 

locais de trabalho, bem como em torno a certas concepções a respeito dos acontecimentos. 

Logo, o jornal sindical pode contribuir para unificar a leitura dos trabalhadores a respeito do 

mundo ao seu redor, hierarquizando e combinando as questões econômicas do dia a dia com 

os conflitos políticos mais gerais. Estas são características que também se desenvolvem na 

atuação dos impressos do Sindsaúde/RN, em especial na mobilização dos sentidos em disputa 

– sobre as OSs e a privatização do SUS – com a Prefeitura de Natal.  

 

 

7.2 Os sentidos construídos no discurso dos jornais SindNotícias e Impaciente 

 

Apesar de destinados a públicos inicialmente distintos, os jornais SindNotícias e 

Impaciente trabalham com a mesma perspectiva que compreende a finalidade da imprensa 

sindical: “informar, formar e agir”. Ou, dito de outra maneira, denunciar as condições muitas 

vezes adversas de vida e trabalho, “conscientizar politicamente e levar à ação o conjunto dos 

trabalhadores”. O SindNotícias está mais voltado para as pautas econômicas e os direitos dos 
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servidores da saúde, abrangendo tanto os estaduais quanto os municipais de todo o RN. Já o 

Impaciente está direcionado aos usuários do SUS, à população dos bairros e comunidades 

onde estão as unidades de saúde, com foco na infraestrutura do atendimento. Contudo, é 

possível identificar no discurso sindical de ambos os jornais um esforço para constituir não 

apenas um bloco de forças (trabalhadores e população atendida), mas também uma unificação 

da visão de mundo dos dois setores. Nesta perspectiva, a distribuição de mão em mão, pessoal 

e feita nos locais de trabalho e moradia favorece o objetivo pretendido porque transmite uma 

ideia de união das pessoas, de ação coletiva de servidores e pacientes, tendo como elo o 

sindicato.  

 

Assim, no conjunto das 22 matérias analisadas, existe um fio condutor discursivo que 

revela, além de outros elementos, a presença de um embate entre duas concepções de saúde e 

suas formas de gestão. Em última instância, estas compreensões estão alinhadas a visões de 

mundo (formações ideológicas) distintas e, de modo geral, representam projetos opostos. Esta 

batalha política é também uma luta simbólica pela representação da realidade. Está assentada, 

inclusive, na regularidade contextualizada das palavras e expressões e nas possibilidades do 

dizer (formações discursivas), atribuídas no discurso à Prefeitura e ao próprio sindicato. 

Podemos dividir esses conjuntos de expressões em dois grupos para facilitar a visualização de 

seus componentes mais citados:  

 

Sindicato: recado, manifestantes, orgulho, preocupação, concurso público, defesa, 

discute, contra, barrar, SUS, universal, público, gratuito, qualidade, 100% estatal, princípios, 

união, protesto, população, todos, bandeiras, unido, luta, vontade popular, greve, movimento, 

abaixo-assinado, assinaturas, arma, esquerda, sonho, mobilização, resguardar, saúde pública, 

pressão, sindicalistas, servidores, salário, trabalhadores, denunciam, organizar, apoio, 

solidariedade, conquistar, vitórias, forças, povo, ruas, passeatas. 

Prefeitura: privatização, terceirização, mãos, iniciativa privada, entregar, bolsos de 

empresários, competência, descartando, pagar, administrar, mercado privado, lucros, liberais, 

desmontar, desmandos, esquema, indícios, desviar, fechamento, desassistida, sucateamento, 

fraudes, superfaturamento, presos, corrupção, sócia, mercadoria, moeda de troca, realidade, 

incompetência, parceirização, neoliberalismo, rejeição, desaprovam, desrespeito, abandono, 

novo modelo, gestão, velhos problemas, velada, sofre, inimigos, ataques, fora Micarla.  
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Deste modo, a partir destas considerações iniciais, optamos por dividir as análises em 

blocos temáticos de sentidos produzidos nos dois jornais, que intercambiam marcas históricas 

para significar em suas páginas. Neles, o discurso do Sindsaúde/RN aciona outros discursos, 

tanto na perspectiva de aliança quanto na de confronto, evidenciando certos entendimentos, 

mas silenciando outros. A base das avaliações está amparada, principalmente, na identificação 

das formações discursivas e ideológicas, nas vozes que atravessam o discurso sindical e nas 

representações construídas pelos impressos SindNotícias e Impaciente.  

Também é importante distinguir o conjunto dos elementos gráficos dos jornais, como 

cores, fotos, ilustrações, diagramação e linguagem, que integram e dialogam com os sentidos 

produzidos pelo discurso sindical. Em geral, as cores predominantes nos jornais SindNotícias 

e Impaciente são o vermelho, o branco e o verde, que reforçam a composição da identidade 

visual do logotipo do sindicato. A diagramação do SindNotícias é pesada e há muito texto na 

maioria das páginas. As letras são pequenas e as colunas espremidas, com pouco espaço entre 

uma matéria e outra. Essa estruturação gráfica carregada tende a tornar a leitura cansativa. Já 

no Impaciente, a diagramação é um pouco menos abarrotada, com letras maiores e textos um 

pouco mais curtos. Apesar destas características, a linguagem dos dois jornais é simples, 

objetiva e até coloquial em muitos momentos. Os impressos buscam, assim, se aproximar da 

forma como falam os trabalhadores no cotidiano, embora ainda haja a presença de expressões 

e jargões sindicais. 

As fotos e charges nos jornais complementam o texto, mas também retomam sentidos 

recorrentes no discurso da imprensa sindical, como o de mobilização coletiva e o de denúncia. 

De conjunto, as fotos no SindNotícias retratam protestos de trabalhadores e iniciativas do 

sindicato, destacando faixas com reivindicações, bandeiras da entidade e a presença de 

dirigentes sindicais. Na maioria dos casos, as fotos procuram ratificar uma representação de 

combatividade do sindicato e da categoria. No Impaciente, as imagens também abordam 

protestos, mas com foco nas ações da população, destacando cartazes e faixas de moradores 

dos bairros e dos usuários do SUS. Retratam, principalmente, problemas de infraestrutura nas 

unidades de saúde pública de Natal, como equipamentos quebrados, buracos no piso, paredes 

mofadas e fossas estouradas. As fotos são usadas, por exemplo, para acentuar as contradições 

entre público e privado, como resultado das políticas de privatização da Prefeitura. Em geral, 

as imagens expressam características atribuídas historicamente à imprensa sindical, observada 

como uma mídia de contrainformação, conscientização e mobilização dos trabalhadores.  
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As charges são um recurso permanente nos jornais SindNotícias e Impaciente, sendo 

utilizadas normalmente na última página de cada uma das edições, na seção de humor. As 

ilustrações aparecem ainda acompanhando matérias ou em outras partes dos jornais, como nas 

capas. As charges do SindNotícias e do Impaciente satirizam momentos políticos, ações dos 

governos e o atendimento nas unidades de saúde. A privatização da gestão de UPAs e AMEs 

também foi abordada em charges, reforçando elementos do discurso dos jornais e expressando 

de maneira hiperbólica as medidas adotadas pela Prefeitura. As charges eram produzidas por 

Antônio Amâncio, que trabalhou para os jornais potiguares Tribuna do Norte e O Jornal de 

Hoje. O chargista desenhou para o Sindsaúde/RN entre os anos de 2007 e 2013, quando 

faleceu em decorrência de um acidente de carro.  

A seguir, a partir dos textos representativos nas edições analisadas, focaremos nos 

principais subtemas que indicam os sentidos construídos e divulgados pelos dois jornais.  

 

7.3 - Saúde não é mercadoria  

O tema da gestão privada de Organizações Sociais na saúde pública de Natal aparece 

primeiro na edição do SindNotícias de junho de 2010. A matéria da página 6 traz o título 

“Lula dribla manifestantes, mas Sindsaúde deixa seu recado”. O texto se refere à organização 

de um protesto contra o modelo privatizado, ocorrido durante a inauguração da primeira 

Unidade de Pronto Atendimento de Natal (a UPA de Pajuçara), no dia 9 daquele mês. O 

evento da Prefeitura, com a presença do então presidente Lula (que chegou ao local quando 

parte dos manifestantes já havia ido embora, por isso o “drible”), é o marco para o início dos 

embates sobre o significado das OSs na saúde da capital potiguar.   

 

Figura 1 – Fragmento da página 6 do SindNotícias, edição de jun. de 2010. 



91 

 

 

Representantes do Sindsaúde estiveram na manhã do dia 9 de junho, na inauguração 

da Unidade de Pronto-Atendimento de Pajuçara onde deveria comparecer o 

presidente Lula. Infelizmente ele só chegou ao local do evento após a saída da maior 

parte dos manifestantes, entretanto, o Sindicato deixou seu recado se mostrando 

contra a terceirização da administração da Unidade. (SINDNOTÍCIAS, 2010, ed. 

jun., p. 6).  

 

O “recado” do título faz alusão à posição do sindicato, que estava no protesto “se 

mostrando contra a terceirização da administração da Unidade”. Neste contexto, o recado tem 

sentido de luta iminente, de aviso de resistência, mas também de advertência sobre os perigos 

do processo de privatização. No segundo parágrafo da mesma matéria, o jornal diz que foram 

investidos seis milhões de reais “em uma estrutura que promete ser referência no atendimento 

de urgência e emergência”. Em seguida, afirma que “o que deveria ser motivo de orgulho para 

a população de Natal virou motivo de preocupação”. Enquanto a melhoria do atendimento é 

vista como uma promessa a se realizar, a preocupação é a urgência do anúncio de que a UPA 

seria “gerenciada por um grupo privado”, sem licitação, e com profissionais de saúde 

aprovados em concurso público à espera das convocações. Aqui, além da apresentação de 

algumas das características da gestão das OSs (sem concurso nem licitação), o jornal sindical 

já começa a estabelecer sentidos de oposição entre público (de todos) e privado (restrito a 

alguns), através dos quais observaremos a ideia do que poderia ou não ser mercadoria.  

 

Esta compreensão é reforçada no último parágrafo do texto, ao apresentar aquilo que 

seriam os primeiros efeitos da metamorfose feita pelas OSs na saúde pública.  

O Sindicato promete analisar as medidas jurídicas cabíveis. Em São Paulo gestões 

deste tipo já são aceitas, e o que começou como melhoria para o povo, hoje mostra a 

que veio. A população é obrigada a pagar pelos serviços, uma taxa de 25% do valor 

do procedimento. É o início da privatização do serviço público de saúde. 

(SINDNOTÍCIAS, 2010, ed. jun., p. 6).   

 

Para o sindicato, essa transformação por uma melhoria nos serviços se esconde 

inicialmente atrás de um investimento que é “motivo de orgulho”, mas cujo preço cobrado 

passa a ser uma “preocupação”. Para demarcar a posição contrária ao projeto, o Sindsaúde/RN 

antecipa possíveis consequências da adoção do modelo das OSs. Produz seus sentidos iniciais 

a partir das experiências de outros. Privatizada, a saúde se converte em mercadoria, fonte de 

obtenção de lucro para empresários, e restrita aos que podem pagar por ela, como qualquer 

outro produto no mercado. Temos, portanto, a construção inicial de um sentido de exclusão no 

privado, em contraste com o de inclusão no público. Estas concepções distintas expressam um 
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conflito social, com marcas históricas deixadas no discurso do Sindsaúde/RN. A disputa será 

atravessada permanentemente por disjuntivas: saúde direito x saúde mercadoria; público x 

privado; trabalhadores x empresários. 

Esta primeira preocupação, então, vai se desenvolver com o objetivo de definir uma 

representação de saúde que dê razão à luta contra as OSs. Na edição de julho/agosto de 2010 

do jornal Impaciente, uma palavra no título da matéria de capa já procura instituir aquilo que 

o atendimento de saúde não é, ou não deveria ser, considerando o discurso sindical: “Saúde 

não é MERCADORIA”.  

 

Figura 2 – Capa do Impaciente, edição de jul./ago. de 2010. 
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No impresso, a palavra mercadoria é grafada em caixa alta, de modo a dar destaque ao 

elemento que separa ideologicamente as percepções de saúde em disputa. Conforme recorda 

Volóchinov (2017): “Em sua essência, a palavra é um ato bilateral. Ela é determinada tanto 

por aquele de quem ela procede quanto por aquele para quem se dirige. Enquanto palavra, ela 

é justamente o produto das inter-relações do falante com o ouvinte.” (2017, p. 205). A 

finalidade neste caso é afastar a ideia de saúde de determinados sentidos, historicamente 

assinalados, que caracterizam as mercadorias como produtos sujeitos à venda, negociações ou 

trocas. Logo, voltados à aquisição de lucros. Em resumo, se “saúde não é mercadoria”, não 

pode ser vendida, arrendada ou negociada. No entendimento do sindicato, isto é desta forma 

porque a saúde não seria um produto, mas um direito social inalienável.  

Tal separação perpassa também outras duas edições do Impaciente do mesmo ano. Na 

página 3 do jornal de setembro/outubro de 2010, na sequência da matéria “Prefeitura de Natal 

privatiza laboratórios”, temos: “É muito difícil que a privatização da saúde seja benéfica para 

a população por motivos simples. Saúde não é mercadoria e não pode ser visto como algo 

lucrativo. É obrigação do estado, está na constituição” (IMPACIENTE, 2010, ed. set./out., p. 

3). O trecho pode ser visto no fragmento da página abaixo, no tópico “Isso pode ser bom?”.  

 

Figura 3 – Fragmento da página 3 do Impaciente, edição de set./out. de 2010. 

Na edição de novembro/dezembro de 2010, na terceira página, o texto “AME ou 

Deixe-a” aponta: “Além da saúde não ser mercadoria, por isso mesmo não deveria ser moeda 
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de troca para geração de lucro de ninguém” (IMPACIENTE, 2010, ed. nov./dez., p. 3). A 

frase inicia a coluna do meio, em resposta ao tópico “Mas isso não é bom?”.  

 

Figura 4 – Página 3 do Impaciente, edição de nov./dez. de 2010. 

Os trechos expõem características das mercadorias em geral na sociedade capitalista, 

mas que seriam incompatíveis com a representação de saúde pública defendida. Este é um dos 

pontos de tensão que marca os antagonismos entre o Sindsaúde/RN e a Prefeitura de Natal. 

Considerando que os sentidos não morrem e os sujeitos não desaparecem (PÊCHEUX, 1988), 

as diferenças nos remetem à contextualização dos embates sociais na origem do SUS.  
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As vozes explícitas e implícitas presentes nos textos, demarcadas nas palavras e 

expressões regularmente utilizadas, enunciam no discurso os divergentes interesses sobre o 

mesmo objeto. Nos jornais sindicais, as formações ideológicas e discursivas operam para 

delinear o ambiente do dizível (PÊCHEUX, 1988), a partir de um complexo de representações 

políticas e econômicas que sinaliza a posição de fala dos sujeitos e suas relações de poder. 

“[...] a interpelação do indivíduo em sujeito de seu discurso se realiza pela identificação (do 

sujeito) com a formação discursiva que o domina.” (PÊCHEUX, 1988, p. 214). Assim, 

sindicato e governo se filiam a formações distintas, e os discursos de cada um reproduzem os 

discursos do outro. “[...] todo enunciador é, ao mesmo tempo, enunciatário de um conjunto de 

discursos que constituem o universo social do qual participa.” (BACCEGA, 1998, p.17 apud 

BARROS FILHO; SÁ MARTINO, 2003, p. 42).  

Temos um intercâmbio constante no discurso dos jornais do Sindsaúde/RN. De um 

lado, a compreensão da saúde como um direito de todos, universal, amparada nos valores da 

Reforma Sanitária (pública, estatal, gratuita e de qualidade), na imagem do estado de bem 

estar social e nas obrigações estatais. Do outro, a concepção neoliberal, na qual a saúde é 

apreendida como uma mercadoria subordinada à lógica capitalista (oferta e procura), e que 

precisaria da competitividade, modernização e eficiência da iniciativa privada para funcionar 

adequadamente (no caso, a Reforma do Estado de FHC). A separação entre estas percepções é 

parte da base discursiva na qual o sindicato se apoia para construir suas representações.  

A capa do Impaciente de julho/agosto de 2010 nos fornece mais um exemplo. No final 

do texto “Saúde não é MERCADORIA”, o jornal coloca: “O dinheiro da saúde pública não 

pode ir diretamente para o bolso da iniciativa privada”. (IMPACIENTE, 2010, ed. jul./ago., 

capa). A palavra “diretamente” nos remete a uma das características que marcaram a 

constituição do SUS. Quando foi fundado, o Sistema Único de Saúde permitiu a participação 

do setor privado na rede pública de forma complementar, a exemplo dos convênios com 

hospitais particulares, a fim de atender as demandas para as quais o SUS não tivesse estrutura 

(PAIVA; TEIXEIRA, 2014). Para o Sindsaúde/RN, a gestão privada das OSs seria um modo 

de a iniciativa privada ter acesso direto a recursos públicos da saúde, algo que já ocorreria de 

maneira indireta. Logo, o setor privado ganharia duas vezes com a terceirização. A charge que 

ilustra a capa do jornal Impaciente reforça este sentido, ao mostrar a prefeita Micarla de Sousa 

usando o dinheiro da saúde pública para alimentar a figura de um empresário com duas bocas.  
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Partindo destas primeiras vozes e de suas diferenças no processo discursivo, os jornais 

SindNotícias e Impaciente vão trabalhar as ressignificações sobre a “privatização”. 

 

7.4 - Privatização ressignificada: outros sentidos possíveis 

Orlandi (2007) reforça que um mesmo objeto pode ter diferentes sentidos para os 

sujeitos e que isso manifesta as relações contraditórias na materialidade da língua e da 

história. Os diferentes interesses, as ideologias e os embates sociais atravessam a forma como 

vemos mundo e como nos relacionamos com ele. Os sentidos não têm um ponto final e os 

sujeitos não param de recorrer ao que já foi dito para ressignificar e continuar significando no 

discurso. É um processo permanente. “[...] um objeto simbólico posto em circulação produz 

sentidos indefinidamente.” (ORLANDI, 2007, p. 165). 

É o que acontece também no SindNotícias e no Impaciente. Para além da definição 

comum de venda do patrimônio estatal, a palavra “privatização” recebe outros sentidos nos 

jornais sindicais, fundamentalmente relacionados à transferência daquilo que possui natureza 

pública para o controle da iniciativa privada. O mesmo ocorre com a palavra “terceirização” 

(passar a terceiros), que é usada como sinônimo e como “primeiro passo para a privatização”. 

Assim, privatizar não seria apenas vender empresas estatais ou leiloar poços de petróleo, mas 

também ser obrigado a pagar por algo e entregar, repassar ou colocar nas “mãos” e “bolsos” 

de empresários, com vistas ao lucro, as responsabilidades e os recursos públicos do Estado. 

Esta ampliação de definições ressignifica a “privatização” e demonstra como um determinado 

contexto social produz sentidos novos, a partir dos já existentes, em resposta a conflitos 

sociais.  

Vejamos trechos em que este processo se realiza.  

No último parágrafo da matéria “Lula dribla manifestantes, mas Sindsaúde deixa seu 

recado”, o SindNotícias de junho de 2010 conclui, referindo-se à experiência das OSs em São 

Paulo: “A população é obrigada a pagar pelos serviços, uma taxa de 25% do valor do 

procedimento. É o início da privatização do serviço público de saúde.” (SINDNOTÍCIAS, 

2010, ed. jun., p. 6).  

Na edição de 01 a 15 de agosto de 2010, no texto “Fórum Popular discute defesa do 

SUS público, gratuito e de qualidade para todos”, o SindNotícias afirma: 



97 

 

O assunto mais polêmico e lembrado por todos os presentes foi a terceirização da 

UPA de Pajuçara e ainda o fechamento da Unidade Mista. Para todos que 

expressaram suas opiniões, a terceirização é o primeiro passo para a privatização do 

setor, o que deverá deixar a população ainda mais desassistida. (SINDNOTÍCIAS, 

2010, ed. 01 a 15 de ago., p. 3). 

 

Na matéria “Privatização da saúde gera protesto na população de Natal”, na edição do 

SindNotícias de 16 a 31 de outubro de 2010, o subtítulo aponta: “Política adotada pela 

prefeitura de Natal de entregar a saúde pública nas mãos dos empresários vem tirando o sono 

da população” (SINDNOTÍCIAS, 2010, ed. 16 a 31 de out., capa).  

Na capa do Impaciente de julho/agosto de 2010, no texto “Saúde não é mercadoria”, o 

subtítulo traz: “População da capital vê recursos que deveriam ser utilizados em uma saúde 

pública, gratuita e de qualidade ir parar nos bolsos de empresários pernambucanos” 

(IMPACIENTE, 2010, ed. jul./ago., capa). Ainda na mesma matéria e edição, o jornal 

Impaciente assinala no primeiro parágrafo: “Apesar de construída com dinheiro público a 

unidade foi entregue à iniciativa privada que ainda recebeu R$ 6 milhões pelo serviço” 

(IMPACIENTE, 2010, ed. jul./ago., capa).  

Em “Prefeitura de Natal privatiza laboratórios”, o Impaciente de setembro/outubro de 

2010 inicia o texto destacando: “A Prefeitura de Natal mais uma vez está mostrando que seu 

objetivo é colocar a saúde da população nas mãos da iniciativa privada.” (IMPACIENTE, 

2010, ed. set./out., p. 2). Na sequência da mesma matéria, ao apresentar mais informações 

sobre o processo de privatização, o jornal coloca: “Privatização é passar para empresas com 

caráter lucrativo as demandas do estado.” (IMPACIENTE, 2010, ed. set./out., p. 3). 

Por fim, o texto “AME ou Deixe-a”, na edição do Impaciente de novembro/dezembro 

de 2010, demarca no subtítulo:  

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades criados pela Prefeitura de Natal 

deveriam ser um sonho realizada para a população. Mas a realidade é bem diferente. 

O dinheiro gasto nestes postos que estão sendo entregues à iniciativa privada deveria 

estar sendo investido na saúde da população e não servindo de lucro para 

empresários. (IMPACIENTE, 2010, ed. nov./dez., p. 3).  

 

Desta forma, o sentido de “privatização”, enquanto transferência daquilo que é público 

para o setor privado – ainda que não haja a venda do patrimônio –, atravessa toda a 

construção discursiva dos jornais SindNotícias e Impaciente. Ou seja, mesmo que a Prefeitura 

não esteja leiloando a estrutura de UPAs e AMEs, a privatização ocorreria na medida em que 

o município transfere para organizações privadas não apenas parte do orçamento público, mas 
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também suas responsabilidades, como gerir os cuidados com a saúde da população. Os termos 

“mãos” e “bolsos”, recorrentemente utilizados nas citações acima, inclusive, reforçam a ideia 

do controle da saúde pelo privado para atividades com fins lucrativos. O discurso da imprensa 

sindical, portanto, busca ocupar os espaços de sentidos possíveis para privatização, de modo a 

estabelecer a sua representação simbólica sobre o significado da gestão das OSs. Esta batalha 

pela definição das palavras demonstra, ainda, um outro enfrentamento discursivo, de oposição 

a certas palavras. 

Palavras podem ser armas, calmantes, venenos, e algumas delas se enfrentam como 

inimigas. Nesta ampliação de sentidos, “privatização” encontra outras ressignificações nos 

termos “terceirização” e “parceirização”, a fim de produzir um efeito de silenciamento nos 

sentidos indesejáveis que aquela primeira possa trazer. Orlandi (2007) assegura que “o 

silêncio não se reduz à ausência de palavras. As palavras são cheias, ou melhor, são 

carregadas de silêncio.” (p. 67). Em “terceirização” e “parceirização” ressurgem as marcas 

históricas da ideia de transferir as responsabilidades do Estado e de dividir com empresas 

privadas a prestação de serviços ao público (a Reforma do Estado de FHC). Porém, sobretudo 

no termo “parceirização”, palavra cuja utilização o Sindsaúde/RN atribui à Prefeitura de 

Natal, busca-se renomear a gestão privada das Organizações Sociais como “parceria”.  

Na página 3 da edição de setembro/outubro de 2010, o jornal Impaciente diz:  

Parceirização. Palavra inventada pela prefeitura para definir o contrato com uma 

empresa de Pernambuco para gerenciar a UPA de Pajuçara. R$ 6 milhões foram 

repassados à empresa. Há profissionais aprovados em concurso esperando a 

convocação e nada. (IMPACIENTE, 2010, ed. set./out., p. 3) 

 

O trecho faz referência a UPA Dr. Ruy Pereira – construída com recursos públicos – e 

entregue em junho daquele ano ao Instituto Pernambucano de Assistência Social (IPAS), que 

passou a dispor de orçamento do município para gerir o serviço. Neste caso, quando a 

Prefeitura diz “parceirização”, se estabelece não dizer “privatização”, de modo a apagar os 

sentidos negativos do privatizar. Lembrando a luta por e contra certas palavras: “privatização” 

seria o veneno; enquanto “parceirização”, o calmante. Esta última foi usada pela Prefeitura em 

resposta às críticas da imprensa sindical sobre a privatização da saúde. Retomando Foucault, 

aquilo que não está na ordem do instituído como verdade precisa ser interditado, afastado ou 

rejeitado (FOUCAULT, 1996). 
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Quando dizemos algo, fazemos de uma maneira, e não de outra. Deste modo, ao 

escolhermos uma forma de dizer, excluímos outras possibilidades de dizê-lo. Para Orlandi 

(2007), o silêncio é uma prática de processos de significação que remete ao caráter de 

incompletude da linguagem, no qual todo dizer estabelece um não-dizer e apaga outros 

sentidos possíveis. Assim, para conservar um poder, o discurso necessita selecionar o que 

pode e o que não pode ser dito, considerando as formações ideológicas em jogo e o contexto 

de produção. Conforme nos mostra Orlandi (2007), o silenciamento é a dimensão política do 

silêncio, que tanto é parte da retórica da dominação quanto da retórica do oprimido. Um 

silenciamento não como forma de calar, ou de não representar nada, mas de dizer uma coisa 

para não deixar dizer outras.  

Como todo sentido é produzido de um lugar e a partir de uma posição do sujeito, dizer 

e silenciar são recortes de uma escolha política (ORLANDI, 2007). Nesta perspectiva, só é 

possível compreender o silêncio e seus efeitos de sentido no discurso através da historicidade 

do texto e das marcas deixadas pela ideologia. Embora o silêncio não seja diretamente 

observável, não há vazio em sua constituição. Sua presença é sentida e sua significação é 

perceptível na história. “O homem está ‘condenado’ a significar.” (ORLANDI, 2007, p. 29). 

Por isso, os sentidos que são construídos pela Prefeitura, no ponto de vista do Sindsaúde/RN, 

têm como objetivo silenciar os sentidos de natureza privatizante das Organizações Sociais, 

afastando seus aspectos negativos. O contrato com uma empresa de Pernambuco seria então 

escondido pela “parceirização inventada”. Logo, as OSs não seriam empresas, e sim parceiras. 

E parceria é divisão de responsabilidades, cooperação, e não privatização. O que nos leva a 

outro aspecto correlato a esse no discurso sindical: a disputa sobre o que representam as OSs. 

Na capa da edição do SindNotícias de 16 a 31 de outubro de 2010, na matéria 

“Privatização da saúde gera protesto na população de Natal”, o jornal apresenta um resumo 

das ações da Prefeitura relacionadas ao tema da privatização até então. Após mencionar a 

entrega da UPA de Pajuçara a um grupo privado e citar a terceirização de exames 

laboratoriais com a empresa DNA Center, o SindNotícias destaca que a última ação da 

Prefeitura, em 1º de outubro daquele ano, foi a publicação de contratos criando os 

Ambulatórios Médicos Especializados (AMEs). No quinto parágrafo do texto, o sindicato 

afirma que estes ambulatórios, listados nos bairros Potengi, Nova Natal, Planalto, Dix-Sept 

Rosado e Brasília Teimosa, serão “gerenciados pela iniciativa privada, apelidados de 

Organizações Sociais”. 
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Figura 5 – Capa do SindNotícias, edição de 16 a 31 de out. de 2010. 

Nesta construção discursiva, o ato de “apelidar” empresas privadas como 

Organizações Sociais é atribuído à Prefeitura. O apelido, que nos usos mais comuns do 

cotidiano exalta características pessoais, aqui aparece como tentativa de atenuar e esconder os 

sentidos do privado nas OSs. Para o sindicato, isto não é sem razão. Admitir que as OSs são 

empresas privadas seria reconhecer que estas organizações têm fins lucrativos, e que sua 

inserção no SUS não teria outro objetivo a não ser o de ganhar dinheiro através da saúde da 

população. Ou seja, reforçaria a ideia de que de fato estaria havendo uma privatização. Desta 
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forma, para o discurso da imprensa sindical, a Prefeitura precisa dar outras significações ao 

processo envolvendo as OSs, de maneira a interditar certos sentidos e “selecionar” os que 

deseja produzir. “[...] todo sujeito-falante ‘seleciona’ no interior da formação discursiva que o 

domina [...]” (PÊCHEUX, 1988, p. 173).  

Esta disputa se aprofunda em uma edição do Impaciente, de outubro/novembro de 

2011, na qual o sindicato indica que a criação das OSs “joga em dois sentidos”. Na página 3 

do jornal, o texto do box “Organizações não são sociais” aponta que a proposta da Prefeitura 

de gestão privada expõe uma dupla imagem: 

De um lado, tenta dar aparência de uma proposta com uma faceta ‘popular’, quando 

admite que qualquer Organização não Governamental – ONG – ou Associação de 

Usuários, pode se habilitar a assumir um estabelecimento de saúde, desde que seus 

estatutos estejam adequados aos critérios impostos pela Medida Provisória que cria 

as OS, inclusive constem que estas entidades ‘não tem fins lucrativos’. Por outro 

lado, a proposta é clara ao definir que estas entidades são de ‘direito privado’. 

(IMPACIENTE, 2011, ed. out./nov., p. 3). 

 

No texto do jornal sindical, a política de gestão das OSs busca uma aparência 

“popular” a fim de construir um sentido de aproximação com a população usuária do SUS. 

Como qualquer tipo de organização poderia gerenciar uma unidade de saúde, desde que 

enquadrada nos critérios de OSs do governo, a imagem produzida é a de que isso permitiria 

uma maior participação do povo nas decisões. Entretanto, o sentido produzido pelo 

Impaciente, a partir da contextualização histórica e das experiências sindicais, é o oposto. 

Ainda que se digam “sem fins lucrativos”, por serem entidades de “direito privado”, as OSs 

não estariam submetidas a todas as regras do setor público, a exemplo de concursos e 

licitações. A maior participação, portanto, não seria do público (atendido), mas do setor 

privado, que possui necessidades distintas. Exatamente por isso, a imprensa sindical demarca 

que estas organizações “não são sociais”, afastando a ideia de uma função social coletiva. 

Neste sentido, de acordo com o sindicato, as OSs “não são sociais” porque não existiriam para 

atender as necessidades básicas da sociedade (saúde pública, gratuita, universal), e sim para 

reproduzir o lucro por meio dos serviços de saúde.  

 

7.5 - Público e Privado: as imagens em disputa 

Entre 2010 e 2011, observamos nas edições dos jornais SindNotícias e Impaciente 

algumas matérias dedicadas a denunciar os problemas de infraestrutura das unidades de saúde 

em Natal. Esta presença foi mais percebida no Impaciente, uma vez que este impresso era 
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destinado principalmente à população usuária do SUS. As matérias retratam situações 

impensáveis para ambientes voltados aos cuidados com a saúde das pessoas. São problemas 

como refluxo de esgoto em consultórios, fossas sépticas estouradas, buracos na entrada das 

unidades, salas interditadas por excesso de mofo nas paredes, ausência de medicamentos e 

insumos para curativos ou insuficiência de profissionais no quadro de atendimento. 

Ao descreverem o cenário da saúde pública em Natal, os jornais sindicais estabelecem 

um conflito a partir das representações em jogo, a respeito da qualidade do que é público e do 

que é privado. O embate discursivo acentua a luta entre as duas concepções de saúde e nos 

remete a distinções sobre as características que seriam inerentes ao funcionamento de cada 

setor. A oposição entre a estrutura das unidades básicas de saúde e a das UPAs e AMEs 

(privatizadas, como sempre frisam os jornais) é tomada como ponto de articulação para 

instituir os sentidos que justificariam porque o privado seria bom e o público, ruim. 

Considerando que as representações dos agentes variam segundo sua posição (BARROS 

FILHO; SÁ MARTINO, 2003), os discursos em confronto reforçam as leituras de mundo do 

Sindsaúde/RN e da Prefeitura. De um lado, é responsabilidade do Estado garantir saúde de 

qualidade. Do outro, só a gestão privatizada é capaz de trazer excelência aos serviços.  

Em sua narrativa, o sindicato relembra que a então prefeita de Natal, Micarla de 

Sousa, tinha a saúde como bandeira nas eleições de 2008. Mas destaca que as promessas de 

melhoria não se transformaram em prática. Na matéria “Privatização da saúde gera protesto 

na população de Natal”, o SindNotícias afirma no primeiro parágrafo: “O que houve foi um 

sucateamento ainda maior dos serviços de saúde pública estatal como forma de criar uma 

situação propícia para que a privatização dos serviços de saúde fosse a saída apresentada.” 

(SINDNOTÍCIAS, 2010, ed. 16 a 31 de out., capa). Em seguida, no parágrafo seguinte da 

mesma matéria, o jornal aponta que “[...] a prefeita ainda está pagando a preço de ouro para 

ter algumas poucas ilhas de excelência, deixando de lado a população e principalmente o 

servidor da saúde.” (SINDNOTÍCIAS, 2010, ed. 16 a 31 de out., capa). A capa desta edição 

pode ser conferida na figura 5, na página 97. 

A conjuntura dos trechos citados seria o contraste sentido pelos usuários do SUS com 

relação à maioria das unidades de saúde e as “ilhas de excelência”, representadas pela UPA de 

Pajuçara. Conforme o jornal sindical, esta última foi construída com recursos federais e 

entregue a uma OS, que recebeu um orçamento da Prefeitura de R$ 6 milhões para gerenciar o 

serviço por seis meses. 
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Aqui, o “sucateamento ainda maior da saúde pública estatal” seria a antessala que 

justificaria a privatização. O discurso do SindNotícias produz um sentido de intencionalidade, 

de ação consciente da Prefeitura para atender aos propósitos privados de uma determinada 

classe. No caso, segundo o sindicato, os empresários de OSs. Ao mesmo tempo, com a 

“situação propícia do sucateamento” e a construção de “ilhas de excelência”, a imprensa 

sindical distingue as imagens que serão apresentadas como elementos naturais do serviço 

público e do setor privado. Onde existe presença estatal, o que vemos é caos e abandono. 

Onde há iniciativa privada, temos qualidade e excelência. Este sentido, construído pelas ações 

da Prefeitura de acordo com a perspectiva sindical, induziria à aceitação das privatizações. 

Novamente, o interdiscurso aciona as disputas entre as vozes da regulação estatal e as 

transformações neoliberais, iniciadas com a crise capitalista da década de 70. A partir deste 

período, a ordem majoritária passou a ser a redução dos gastos do Estado, o desmonte das 

conquistas sociais e as privatizações (ANTUNES, 2001; ARCARY, 2006; GENNARI, 2002).  

Isto é demonstrado mais claramente na página 3 da edição do Impaciente de 

setembro/outubro de 2010:  

A política de privatizações teve início na década de 1980 quando vários países do 

mundo adotaram a política do neoliberalismo, ou seja, a intervenção nula do estado. 

Com isso grande parte das estatais foram vendidas para a iniciativa privada. Por 

muito tempo eles deixam suas responsabilidades de lado, deixam cair a qualidade do 

serviço para que a população aceite como uma melhora no serviço. (IMPACIENTE, 

2010, ed. set./out., p. 3).  

 

Neste trecho, as privatizações mencionadas se referem às empresas estatais brasileiras 

que foram vendidas durante os anos 90, a exemplo da Companhia Nacional de Siderurgia 

(CSN), da Vale do Rio Doce e da Embratel, sob as recomendações dos ajustes neoliberais do 

Consenso de Washington, elaborado 1989. Assim, o jornal Impaciente vai buscar nas 

privatizações das estatais os elementos históricos que reforçam os sentidos do seu próprio 

discurso acerca do que estaria acontecendo com a saúde pública.  

Para construir a ideia de que o público não funciona e que a privatização trará “uma 

melhora no serviço”, seria preciso reduzir, segundo o jornal, os investimentos do Estado sobre 

“suas responsabilidades” (daí o porquê do subfinanciamento intencional dos direitos sociais), 

a ponto de comprometer o atendimento e a qualidade dos serviços públicos (“deixar cair a 

qualidade”). É com base neste entendimento que vai se expressar uma suposta superioridade 

da gestão do privado sobre o público, numa produção discursiva do sindicato em intercâmbio 

com o discurso neoliberal atribuído à Prefeitura. A disputa entre estas duas representações 
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seguirá se desenvolvendo na edição do Impaciente de novembro/dezembro de 2010, na 

matéria da página 3 “AME ou Deixe-a”. O formato deste texto sindical é o de perguntas e 

respostas, semelhante àquelas seções de “dúvidas mais frequentes”.  

A pergunta em questão é “Por que as AMEs possuem uma estrutura tão boa?”, e sua 

intenção retórica é rebater as supostas qualidades naturais daquilo que é privado. Afinal, se a 

privatização é tão ruim, por que a estrutura é tão boa? Em resposta no próprio texto, o 

sindicato afirma que a estrutura dos Ambulatórios Médicos Especializados (AMEs), 

administrados por uma Organização Social, “é melhor que a maior parte dos postos da cidade 

por estratégia da prefeitura”. O mesmo trecho do jornal também assinala que esta “estratégia” 

é “parte do convencimento à população”, cuja finalidade é “fazer com que o povo acredite 

que só funciona porque é privado”. Ainda ao final do parágrafo citado, o texto recorda que “a 

estrutura do posto é toda bancada com dinheiro público e ainda gera lucro para os empresários 

que a administram.”.  

A estrutura das AMEs é melhor que o da maior parte dos postos de saúde da cidade 

por estratégia da prefeitura. Como parte do convencimento à população. Eles 

querem fazer com que o povo acredite que só funciona porque é privado. Entretanto 

a estrutura do posto é toda bancada com dinheiro público e ainda gera lucro para os 

empresários que a administram. (IMPACIENTE, 2010, ed. nov./dez., p. 3). 

  

Outra vez, vemos uma construção discursiva amparada nas imagens que os sujeitos em 

conflito fazem a respeito de si mesmos e de suas concepções. Bourdieu (1997) lembra que as 

representações são estratégias de luta usadas pelos agentes para modificar ou preservar um 

poder. Do ponto de vista dos neoliberais, conforme demonstram Soares et al. (2016), o que é 

público não funciona porque o Estado não é um bom gestor de serviços, e sim o causador de 

uma “má governança”. Por sua própria essência, não estaria voltado para a competitividade do 

mercado, que seria a geradora da excelência; assim sendo, o que é privado funcionaria porque 

a iniciativa privada é o oposto do Estado atrasado e burocratizado. É moderna, boa gestora de 

serviços e otimiza recursos. Isto provaria, segundo o discurso dos neoliberais, a superioridade 

do mercado diante da ação estatal (BOITO JR, 1999). Logo, sob a alegação de sentidos de 

modernização e desburocratização, a compreensão neoliberal pavimenta o caminho da 

minimização do papel social do poder público (CORREIA, 2011). Desta forma, ressignifica o 

problema da qualidade dos serviços públicos apenas como uma demanda de gestão, e não de 

um subfinanciamento permanente e progressivo, como exposto por Figueiredo et al. (2018).  
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Aqui, nesta relação de forças, a imprensa sindical procura se opor a esta representação 

e produz sentidos a partir dos vestígios históricos deixados pelo discurso de responsabilidade 

social do estado de bem estar e pela crítica à mercantilização dos direitos sociais. De tal 

modo, a constatação sobre a boa qualidade da estrutura dos AMEs (prédios, equipamentos, 

instalações), segundo o discurso do Impaciente, não constitui um reconhecimento da suposta 

superioridade do setor privado sobre o público, mas sim sua negação. O discurso do sindicato 

sugere que a estrutura é melhor porque houve investimento público, e não porque a gestão é 

privada. O que se tem, portanto, é a compreensão de que – havendo o devido investimento do 

Estado – é possível ter a saúde “pública, universal, gratuita e de qualidade”, conforme 

apontavam os princípios da Reforma Sanitária mencionados anteriormente. Nesta perspectiva, 

o jornal sindical questiona a naturalização da imagem negativa conferida ao que é público e 

estabelece uma tensão contra-hegemônica no contexto da privatização e da redução dos gastos 

do Estado.  

A respeito deste conjunto de sentidos, as matérias do Impaciente nas edições de 2011 

continuam a reforçar as representações sobre os efeitos da privatização. Vejamos mais alguns 

trechos que aprofundam a disjuntiva público x privado relacionados à situação da saúde 

pública nos bairros de Nova Natal, Igapó e Cidade Satélite.  

Na matéria “Servidores denunciam possível fechamento das Unidades de Saúde da 

Família no Nova Natal”, o jornal Impaciente afirma que a população do bairro na Zona Norte 

do município chegou a comemorar a instalação do novo Ambulatório Médico Especializado 

(AME). Entretanto, de acordo com o sindicato, a comemoração não durou muito. “Logo eles 

perceberam o valor que o poder público vem dando à saúde básica da população. As Unidades 

de Saúde da Família (USF) do bairro estão entregues à própria sorte.” (IMPACIENTE, 2011, 

ed. fev./mar., p. 3). O jornal cita entre os problemas encontrados nas USFs o “afundamento” 

do piso, a ausência de medicamentos básicos e a ameaça de fechamento das unidades por falta 

de pagamento de aluguel dos imóveis.  

Na edição seguinte, no texto “Postos de saúde de Natal são retrato do abandono”, o 

jornal volta a tratar da infraestrutura da saúde em Nova Natal, bairro que abrigou o primeiro 

Ambulatório Médico Especializado (AME) construído pela Prefeitura e entregue a uma 

Organização Social. “Mesmo bairro que possui duas unidades de saúde da família sem 

qualquer tipo de estrutura para atender a população. As AMEs são usadas diariamente nas 

propagandas da prefeitura, mas as USF nunca foram mostradas.” (IMPACIENTE, 2011, ed. 
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abr./mai., p. 3). Na mesma matéria, a imprensa do sindicato indica que o “retrato do 

abandono” das unidades de saúde é resultado da política da Prefeitura, que teria colocado 

“como prioridade as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e AMEs (ambas privatizadas) 

[...]”. (IMPACIENTE, 2011, ed. abr./mai., p. 3).  

 

Figura 6 – Página 3 do Impaciente, edição de abr./mai. de 2011. 

Já em Igapó, o jornal Impaciente informava, em julho de 2011, que a Unidade de 

Saúde da Família (USF) do bairro sofria com o refluxo de um esgoto que inundava a unidade 

em períodos de chuva. No texto “Igapó sofre com refluxo de esgotos”, o sindicato diz ainda 

que, naquele mês, o posto ficou fechado por sete dias em razão de o esgoto estar invadindo as 

salas pelos ralos dos consultórios. O tema da “prioridade” é retomado. “Para exemplificar 

bem qual a prioridade da prefeitura ao lado da unidade, um outro prédio está sendo reformado 

para abrigar um Ambulatório Médico de Especialidades (AME) que será privatizado”. 

(IMPACIENTE, 2011, ed. jun./jul., p. 2). No mesmo texto, o jornal conclui:  
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O que deixa os usuários mais revoltados é a placa que existe ao lado da unidade, da 

reforma da AME, são R$ 345 mil para uma unidade que será privatizada. Com 

muito menos a prefeitura iria garantir o conserto do esgoto e o serviço básico de 

saúde no bairro. (IMPACIENTE, 2011, ed. jun./jul., p. 2).  

 

Por fim, em outra matéria desta edição, intitulada “Satélite: mais uma unidade que está 

sendo sucateada para justificar fechamento”, a imprensa sindical retrata as condições da 

Unidade Mista do bairro Cidade Satélite. Mofo nas paredes, infiltrações e goteiras, além de 

um setor interditado devido ao desabamento de parte do teto da unidade. O jornal lembra que 

este prédio foi por muito tempo referência em Natal, com boa estrutura, mas aos poucos 

acabou “sendo abandonado para justificar o fechamento. A intenção é que com a construção 

da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), que deverá ser privatizada, a unidade mista seja 

fechada.” (IMPACIENTE, 2011, ed. jun/jul., p. 2).  

 

Figura 7 – Página 2 do Impaciente, edição de jun./jul. de 2011. 
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Expressando a disputa de sentidos intercambiados com a Prefeitura, o discurso sindical 

coloca o que seria a péssima estrutura das unidades básicas (administradas pelo poder 

público) em confronto com a boa estrutura de AMEs e UPAs (administradas pelas OSs). O 

“retrato do abandono” feito pela imprensa sindical, em oposição às “prioridades” privadas da 

Prefeitura, tem importância fundamental na construção dos sentidos desejados sobre a 

privatização. Há um encadeamento de mensagens que produz certa causalidade neste discurso 

do jornal: sucatear e fechar para privatizar. Uma lógica que se materializa, por exemplo, nas 

construções discursivas apresentadas em “valor que o poder público vem dando à saúde”, 

“entregues à própria sorte” e “abandonado para justificar o fechamento”. O abandono 

intencional, portanto, seria expressão simbólica do subfinanciamento, usado pela Prefeitura, 

no entendimento dos jornais sindicais, para instituir como verdade a ineficiência estatal e a 

eficiência privada. Isto se apresenta também na argumentação do sindicato sobre a existência 

de recursos públicos para unidades que serão privatizadas, mas na ausência destes mesmos 

recursos quando o assunto é destiná-los para unidades básicas estatais. 

Assim, na conjugação de suas experiências práticas, a imprensa sindical mobiliza uma 

série de sentidos junto à população usuária do SUS para disputar seu entendimento sobre o 

significado do sucateamento de um lado e da promessa de excelência do outro. “[...] toda 

reconstrução de mensagem que operamos depende de nossa história, enquanto conjunto de 

experiências contrastadas e significadas.” (BARROS FILHO; SÁ MARTINO, 2003, p. 77). 

As páginas dos jornais, em especial as do Impaciente, buscam estabelecer um canal de 

contrainformação (CALEFFI ARAÚJO, 2009) para revelar o que não estaria sendo mostrado 

nas propagandas oficiais da Prefeitura. O discurso do jornal sindical, enquanto espaço de 

disputa de poder, levanta questionamentos e apresenta respostas aos usuários do SUS, a partir 

das representações construídas. “[...] ‘a noção de ‘poder’ de um discurso não pode designar 

outra coisa senão os efeitos desse discurso no interior de um tecido determinado de relações 

sociais’ e esses efeitos só podem ter a forma de outra produção de sentido.” (PINTO, 1999, 

p.43). É como se o conteúdo das edições analisadas perguntasse a cada matéria: a Prefeitura 

privatiza por que não está funcionando ou não está funcionando por que a Prefeitura pretende 

privatizar? Como recorda Foucault (1996), é nesta luta pela instituição da ordem discursiva, 

da qual todos querem se apoderar, que os sujeitos podem construir ou desconstruir as 

dimensões simbólicas da realidade social. 
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7.6 - Associação entre Privatização e Corrupção 

Na edição do SindNotícias de 16 a 31 de outubro de 2010, na matéria “Privatização da 

saúde gera protesto na população de Natal”, o encerramento do texto traz os seguintes 

questionamentos: “A quem interessa tanta privatização na saúde pública? Pagamento de 

financiamento de campanha eleitoral ou forma de desviar dinheiro?” (SINDNOTÍCIAS, 2010, 

ed. 16 a 31 de out., capa). À época, o avanço da privatização na gestão da UPA de Pajuçara e 

dos AMEs já era uma realidade que movimentava os embates entre o Sindsaúde/RN e a 

Prefeitura. As indagações do SindNotícias nos remetem a uma contextualização de práticas de 

corrupção recorrentes na história da política brasileira, tal qual demonstram Biason (2019) e 

Filgueiras (2009). No caso, o sindicato faz referência à subtração de recursos públicos através 

de privatizações e ao financiamento privado de campanhas eleitorais, no qual empresas 

financiam candidatos e partidos e depois cobram o “investimento” por meio de contratos 

superfaturados com órgãos públicos. Foi o que ocorreu com alguns acontecimentos que 

envolviam a gestão privada das OSs, revelados mais tarde pela Operação Assepsia.  

Em junho de 2012, essa Operação revelou um esquema de corrupção através de 

fraudes e contratos superfaturados envolvendo a Secretaria Municipal de Saúde e 

Organizações Sociais. A OS Associação Marca era quem administrava a Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA) de Pajuçara e os Ambulatórios Médicos Especializados (AMEs). Ao 

longo dos meses seguintes, as investigações resultaram na condenação de gestores, 

empresários e da então prefeita Micarla de Sousa. Por decisão judicial, ela foi afastada do 

cargo no final de outubro daquele ano, depois de ser acusada pelo Ministério Público Estadual 

de fazer parte do esquema que desviou recursos da saúde pública de Natal.  

As perguntas do Sindsaúde/RN, reproduzidas mais acima, têm como base experiências 

amparadas na história recente do país e do estado. São exemplos o escândalo de corrupção 

chamado de “Privataria Tucana”
42

, relacionado à privatização de estatais brasileiras na década 

de 90, ou o esquema de desvio de verbas da saúde, revelado pela Operação Hígia
43

 em 2008, 

                                                           
42

 A expressão “privataria tucana”, que dá nome ao livro do jornalista Amaury Ribeiro, faz alusão às denúncias 

de corrupção envolvendo governos do PSDB e as privatizações das estatais na gestão de Fernando Henrique 

Cardoso. Mais informações disponíveis em https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1505200212.htm. e 

https://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/1018968-livro-cria-polemica-com-acusacoes-contra-serra-e-o-

psdb.shtml. Acessos em: 05 de out. de 2020. Para uma análise sobre as privatizações brasileiras do período, 

conferir Rodrigues e Jurgenfeld (2019). 

43
 A Operação Hígia foi deflagrada em 2008 e investigou desvios de recursos públicos na área da saúde para 

firmar e prorrogar contratos de limpeza hospitalar e locação de mão de obra. Entre os envolvidos, estava Lauro 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1505200212.htm
https://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/1018968-livro-cria-polemica-com-acusacoes-contra-serra-e-o-psdb.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/livrariadafolha/1018968-livro-cria-polemica-com-acusacoes-contra-serra-e-o-psdb.shtml
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envolvendo empresas terceirizadas e a Secretaria Estadual de Saúde do RN. Os escândalos 

conhecidos como “Mensalão” e “Petrolão”
44

, ocorridos nos governos do PT, também figuram 

como casos de grande impacto. Embora não envolvam a saúde, os esquemas demonstram as 

relações corruptas que podem existir entre a iniciativa privada e os agentes do Estado para 

desviar recursos públicos.  

Para Bourdieu (2000), como vimos, a relevância do passado tem importância no agir 

do presente, definindo a visão de mundo e as formas como atribuímos sentidos. Com isso, o 

agente social está inclinado a classificar a realidade vivida através de arrumações modeladas 

pelas experiências do passado (BARROS FILHO; SÁ MARTINO, 2003). De tal modo, um 

dos sentidos produzidos pelo discurso da imprensa sindical é o de associação direta dos 

processos de privatização com os escândalos de corrupção. No jornal SindNotícias, a palavra 

“desviar” aparece primeiro como transferência de recursos públicos para a iniciativa privada, 

sem mencionar diretamente que isto signifique corrupção, ainda que as marcas no discurso 

apontem para escândalos anteriores. Sentido semelhante surge na capa do Impaciente de 

julho/agosto de 2010, quando o subtítulo do jornal destaca que os recursos da saúde estão 

indo “parar nos bolsos de empresários pernambucanos”. A palavra “desviar”, então, será 

usada inicialmente para significar “repasse”, “entrega”, “transferência”; só depois irá 

convergir para os significados de roubo, crime, assinalando uma associação de sentidos entre 

privatização e corrupção.  

Isto se evidencia nos trechos a seguir.  

No subtítulo da matéria “A quem interessa a calamidade da saúde pública?”, o jornal 

afirma: “Em Natal, Operação Assepsia revelou desvio de milhões em contratos com empresa 

terceirizada que superfaturou contratos com a prefeitura. Alguém está ganhando e a população 

está perdendo com isso”. (SINDNOTÍCIAS, 2012, ed. de 15 a 30 de jul., capa). Ainda nesta 
                                                                                                                                                                                     
Maia, filho da então governadora Wilma de Faria. Disponível em http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-

norte/noticia/2013/12/justica-federal-condena-11-por-esquema-de-corrupcao-no-rn.html. Acesso em: 05 de out. 

de 2020. 

44
 O escândalo do Mensalão veio à tona em 2005, durante o primeiro mandato de Lula. O esquema de corrupção 

envolvia empresários e a cúpula do PT no desvio de recursos públicos para pagar propina a parlamentares em 

troca de apoio ao governo. Disponível em http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2012/10/entenda-como-

funcionou-operacao-do-esquema-ilegal-do-mensalao.html. Acesso em: 05 de out. de 2020. O Petrolão foi 

revelado em 2014, durante o governo de Dilma Rousseff. O esquema consista em desviar dinheiro da Petrobras 

através de contratos superfaturados com empreiteiras que pagavam propina e financiavam campanhas de vários 

partidos. Disponível em http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/11/pf-estima-que-prejuizo-da-petrobras-

com-corrupcao-pode-ser-de-r-42-bi.html. Acesso em: 05 de out. de 2020.  

http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2013/12/justica-federal-condena-11-por-esquema-de-corrupcao-no-rn.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2013/12/justica-federal-condena-11-por-esquema-de-corrupcao-no-rn.html
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2012/10/entenda-como-funcionou-operacao-do-esquema-ilegal-do-mensalao.html
http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2012/10/entenda-como-funcionou-operacao-do-esquema-ilegal-do-mensalao.html
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/11/pf-estima-que-prejuizo-da-petrobras-com-corrupcao-pode-ser-de-r-42-bi.html
http://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2015/11/pf-estima-que-prejuizo-da-petrobras-com-corrupcao-pode-ser-de-r-42-bi.html
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edição, após relembrar um esquema de corrupção estadual envolvendo empresas terceirizadas 

em serviços de saúde, a mesma matéria aponta: “O desvio de verbas seria feito através do 

superfaturamento do contrato com a empresa A MARCA que cuida da UPA e das AMEs e 

chegou a firmar contrato para o combate à dengue no município.” (SINDNOTÍCIAS, 2012, 

ed. de 15 a 30 de jul., capa). 

 

Figura 8 – Capa do SindNotícias, edição de 15 a 30 de jul. de 2012. 
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Na edição de 01 a 15 de novembro de 2012, na matéria “A casa caiu”, o SindNotícias 

repercute o afastamento da prefeita Micarla de Sousa após acusações de corrupção:  

Após encarar os maiores índices de rejeição já registrados no país e mesmo com a 

pressão popular, Micarla sobreviveu ao processo de impeachment aberto na Câmara 

graças ao apoio dos vereadores. Agora afastada segundo o Ministério Público como 

alternativa a prisão da prefeita, ela é acusada de pagar contas pessoais com desvios 

de verbas da educação e da saúde. (SINDNOTÍCIAS, 2012, ed. de 01 a 15 de nov., 

capa). 

 

 

Figura 9 – Capa do SindNotícias, edição de 01 a 15 de nov. de 2012. 
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É a partir desse contexto, especialmente com a deflagração da Operação Assepsia, que 

o SindNotícias vai significar em suas páginas a ligação direta entre privatização e corrupção. 

Na edição de 15 a 30 de julho de 2012, na matéria “A quem interessa a calamidade da saúde 

pública?”, o jornal destaca no intertítulo: “Operações são prova de que a privatização é sócia 

da corrupção”. Neste trecho, o sentido produzido pelo sindicato se apoia não apenas na 

Operação Assepsia, mas também na Operação Hígia, de 2008, que, como mencionado, 

revelou um esquema de desvio de verbas da saúde em âmbito estadual, no período da então 

governadora Wilma de Faria. A associação direta entre privatização e corrupção assume uma 

posição de querelas ideológicas, aludindo a um sentido de “contra fatos não há argumentos”.  

Ainda na matéria da edição mencionada acima, na segunda coluna, o jornal reforça: 

“Por muito tempo a discussão sobre a privatização e terceirização dos serviços públicos de 

saúde ficava no campo ideológico. Ou seja, os que se diziam de esquerda criticavam e os 

liberais achavam que seria a solução dos problemas.” (SINDNOTÍCIAS, 2012, ed. de 15 a 30 

de jul., capa). E conclui no parágrafo seguinte destacando: “Hoje está provado que esta é só 

mais uma janela aberta para a corrupção.”. A recorrência das operações desta natureza, 

portanto, teria um estatuto de “prova” inquestionável na relação de sentidos confluentes 

estabelecida pelo Sindsaúde/RN.  

Caminha para desenvolver esta representação o entendimento de que “a privatização é 

sócia da corrupção” (SINDNOTÍCIAS, 2012, ed. de 15 a 30 de jul., capa). A palavra “sócia” 

aqui nos remete ao sentido de “parceira” em negociações, de associação para negócios, 

relacionados ao mercado, para trocas, vendas ou compras. O que a coloca na mesma cadeia de 

significações, já utilizadas pelo sindicato, de saúde como “mercadoria” ou “moeda de troca”, 

sentidos atribuídos pelo discurso sindical às ações da Prefeitura na privatização da UPA e dos 

AMEs. Esta mesma compreensão também aparece na matéria “A casa caiu”, na edição do 

SindNotícias de 01 a 15 de novembro de 2012. Após relatar os desdobramentos do esquema 

revelado pela Operação Assepsia, o último parágrafo do texto busca sentenciar: “O Sindsaúde 

sempre defendeu um Sistema Público de Saúde 100% estatal porque entende que a 

privatização é uma parceira da corrupção”. Logo, segundo o discurso sindical, caminhariam 

juntas, seriam duas faces da mesma moeda, indissociáveis.  

No contexto do escândalo de corrupção, os sentidos de “sócia” e “parceira” convergem 

para sentidos de ligação com o crime, associados à privatização. Na matéria “A casa caiu”, o 

jornal finaliza: “Com os contratos milionários fechados com empresas privadas que visam 
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apenas o lucro, abre-se uma grande brecha para os mal-intencionados. Facilita o escoamento 

do dinheiro público e muitas vezes se mostra ineficaz.” (SINDNOTÍCIAS, 2012, ed. de 01 a 

15 de nov., capa). Na perspectiva do sindicato, temos a compreensão de que as privatizações 

são ineficientes ao bem comum e fazem mal aos trabalhadores não só porque permitem a 

monetização dos direitos sociais, mas também porque abrem “grandes brechas” para prejuízos 

ao patrimônio público (aquilo que é de todos), em benefício de interesses privados (o lucro de 

alguns). Para significar a esse respeito, o discurso recorre novamente à dualidade de 

concepções opostas. De um lado, a luta por uma estrutura pública e 100% estatal, portanto, 

sem “janelas” para o lucro e os desvios do setor privado. Do outro, a existência deste modelo 

atual, com as brechas para a corrupção das terceirizações e privatizações, abertas ainda na 

consolidação do SUS na Constituição de 1988. Assim, há na imprensa sindical um sentido de 

criminalização das privatizações e dos lucros oriundos de tal processo, estando sua 

representação amparada nas experiências históricas internalizadas pelos sujeitos em conflito. 

 

7.7 - Sindsaúde e Prefeitura: protagonismo sindical e sentidos autoritários 

Ao longo dos embates discursivos sobre as políticas de privatização da saúde, 

identificamos também a construção da imagem que o Sindsaúde/RN faz de si e acerca da 

Prefeitura. Nas páginas do SindNotícias e do Impaciente, observamos sentidos que produzem 

caracterizações positivas e negativas a respeito das ações dos sujeitos em disputa. Em 

diversos momentos, a imprensa sindical busca delinear a importância da atuação determinante 

do sindicato nos enfrentamentos sociais e políticos de Natal. Isto se manifesta desde a sua 

presença em espaços institucionais de defesa do SUS até a sua autoproclamação como origem 

do movimento pelo impeachment da prefeita Micarla de Sousa. Neste sentido, temos a 

demarcação de um almejado protagonismo sindical em meio a outros atores e formas de 

organização de movimentos sociais, inclusive não sindicais.  

Na edição do SindNotícias de junho de 2010, na matéria “Lula dribla manifestantes, 

mas Sindsaúde deixa seu recado”, o jornal relata um protesto ocorrido durante a inauguração 

da UPA de Pajuçara (gerenciada por uma OS). A matéria completa pode ser vista na figura 1, 

na página 87. 

Representantes do Sindsaúde estiveram na manhã do dia 9 de junho, na inauguração 

da Unidade de Pronto-Atendimento de Pajuçara onde deveria comparecer o 

presidente Lula. Infelizmente ele só chegou ao local do evento após a saída da maior 

parte dos manifestantes, entretanto, o Sindicato deixou seu recado se mostrando 
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contra a terceirização da administração da Unidade. (SINDNOTÍCIAS, 2010, ed. 

jun., p. 6). 

 

Depois, ao final do mesmo texto, referindo-se às próximas ações do Sindsaúde/RN, o 

jornal diz: “O Sindicato promete analisar as medidas jurídicas cabíveis.”. (SINDNOTÍCIAS, 

2010, ed. jun., p. 6).  

Da manifestação na qual “o Sindicato deixou seu recado” às medidas judiciais que “o 

Sindicato promete analisar”, todas as ações passam pelo Sindsaúde/RN. A única distinção 

sobre os manifestantes presentes ao protesto é a que faz referência aos “representantes do 

Sindsaúde”. Chama atenção o fato de que não há menção a outras organizações ou setores 

sociais. E quando ainda em 2010 a população começa a se organizar, os jornais sindicais vão 

marcar que “as manifestações têm recebido total apoio do Sindsaúde.”, como demonstra a 

matéria “Privatização da saúde gera protesto na população de Natal” (SINDNOTÍCIAS, 2010, 

ed. de 16 a 31 de out., capa). 

Esta postura de isolamento e a imagem inicial de protagonismo vão se desenvolvendo 

conforme os acontecimentos sobre a Prefeitura e as privatizações da saúde se desenrolam em 

Natal. Outros dois trechos mostram isso. Na matéria “Pré-conferências de saúde se preparam 

para discussão municipal”, o jornal SindNotícias assinala no subtítulo: “Nas quatro regiões da 

cidade o Sindsaúde marcou presença e mostrou que o SUS que queremos é diferente do que 

está implantado, principalmente em Natal”. (SINDNOTÍCIAS, 2011, ed. de 15 a 30 de jun., p. 

3). Já no texto “A casa caiu”, na edição de 01 a 15 de novembro de 2012, a imprensa sindical 

demarca no último parágrafo: “O Sindsaúde sempre defendeu um Sistema Público de Saúde 

100% estatal porque entende que a privatização é uma parceira da corrupção”. 

(SINDNOTÍCIAS, 2012, ed. de 01 a 15 de nov., capa).  

Em 2011, algumas páginas da imprensa sindical também foram ocupadas por protestos 

em favor do impeachment da prefeita Micarla de Sousa. Na época, a rejeição ao nome da 

prefeita atingia 82% dos natalenses. Em outubro de 2012, a desaprovação à gestão de Micarla 

chegaria ao recorde de 97% da população. Nas ruas, passeatas e manifestações criticavam, por 

exemplo, o aumento na tarifa de ônibus da capital, a falta de coleta de lixo e as políticas de 

privatização da saúde. Nesse contexto, a partir de junho de 2011, ganhou notoriedade um 

movimento chamado “#ForaMicarla”, organizado a partir das redes sociais na internet e 

composto majoritariamente por coletivos e entidades estudantis, embora tivesse a participação 

de sindicatos.  
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A edição do SindNotícias de 15 a 30 de junho de 2011 trouxe na capa o título “Quem 

não luta quer Micarla”, fazendo referência a uma palavra de ordem bastante cantada pelos 

manifestantes em protestos nas ruas de Natal. 

 

Figura 10 – Capa do SindNotícias, edição de 15 a 30 de jun. de 2011. 
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Esta matéria do Sindsaúde/RN relata a ocupação da Câmara Municipal feita por 

estudantes do movimento #ForaMicarla, entre os dias 8 e 17 de junho. Na ocasião, eles 

reivindicavam a instalação de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI), para investigar os 

alugueis de imóveis mantidos pela Prefeitura, e também a abertura do processo de 

impeachment da prefeita Micarla de Sousa. A CEI até chegou a ser instalada, mas o pedido de 

impeachment foi rejeitado pelos votos da maioria dos vereadores em julho de 2011. A 

ocupação da Câmara Municipal durou dez dias e ficou conhecida como o acampamento 

“Primavera sem borboleta”. O nome era uma alusão à Primavera Árabe – cujos protestos e 

revoluções iniciados no final de 2010 derrubaram ditaduras no Oriente Médio e no Norte da 

África
45

 – e ao símbolo/identidade (de borboleta) usado por Micarla durante a campanha 

eleitoral em 2008. 

No texto “Quem não luta quer Micarla”, na capa do SindNotícias mencionado acima, 

o subtítulo anuncia: “Movimento nascido nas redes sociais consegue vitória e permanece 

acampado na Câmara para forçar negociações. Antes da vontade popular tomar força, o 

Sindsaúde já colhia assinaturas para impeachment da prefeita da capital” (SINDNOTÍCIAS, 

2011, ed. de 15 a 30 de jun., capa). Na mesma página, o jornal traz um box no canto direito, 

com o título “Luta começou na greve da saúde em 2010”. Logo após, no primeiro parágrafo, o 

texto afirma: “Apesar de ter mostrado força com o uso das redes sociais da internet o que 

pouca gente sabe é que o movimento pelo impeachment da prefeita Micarla de Sousa surgiu 

durante a implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do município em 2010.”. 

Observamos nos fragmentos citados ao menos dois sentidos importantes sobre a imagem que 

o sindicato faz de si mesmo.  

O primeiro deles, como já esboçado antes, é o que constrói a representação de um 

protagonismo sindical nos confrontos, materializado na linguagem quando o Sindsaúde/RN 

reivindica que a luta pelo impeachment começou na greve da categoria em 2010. Como prova 

da força de sua ação pioneira, o sindicato diz: “Foram mais de 8 mil assinaturas coletadas 

durante as manifestações no período de luta e nos bairros. A população pedia a saída imediata 

da prefeita que estava colocando a saúde nas mãos dos empresários que só visam os lucros.” 

(SINDNOTÍCIAS, 2011, ed. de 15 a 30 de jun., capa).  

                                                           
45

 No final de 2010, a “Primavera Árabe” desencadeou revoltas contra ditaduras no Norte da África e no Oriente 

Médio. Iniciou na Tunísia e se espalhou pelo Egito, Líbia, Síria, Iêmen, Bahrein, Argélia, Marrocos, Jordânia e 

Líbano. Disponível em https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/16/internacional/1513454978_043457.html. 

Acesso em: 05 de out. de 2020.  

https://brasil.elpais.com/brasil/2017/12/16/internacional/1513454978_043457.html
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Esta disputa pela dianteira das lutas, portanto, pelos sentidos de maior combatividade, 

também aparece na edição do SindNotícias de 01 a 15 de novembro de 2012. Na matéria de 

capa “A casa caiu”, que aborda os desdobramentos da Operação Assepsia e o afastamento de 

Micarla de Sousa da Prefeitura, o jornal declara: “Em 2010 o Sindsaúde foi único sindicato a 

encabeçar uma greve no município de Natal” (SINDNOTÍCIAS, 2012, ed. 01 a 30 de nov., 

capa). A greve era pela implantação do Plano de Cargos dos servidores municipais e contra as 

privatizações na área da saúde. No trecho acima, a palavra “único” expressa ainda as pelejas 

do Sindsaúde/RN com outro sindicato de servidores municipais em Natal (Sinsenat) e reforça 

no sentido de protagonismo a ideia de exclusividade em sua imagem de combativo. 

Já o segundo sentido, no contexto do movimento “#ForaMicarla” e da ocupação 

“Primavera sem borboleta”, surge no discurso sindical como uma espécie de declaração de 

autopreservação, diante das formas de mobilização pela internet. O sindicato, então, procura 

destacar a importância da greve dos trabalhadores e do abaixo-assinado nos bairros na luta 

contra a Prefeitura, apesar de o movimento “ter mostrado força com o uso das redes sociais da 

internet”. Ainda que reconheçamos a força de organização dos sindicatos na história, por sua 

importância no conflito entre capital e trabalho, é inegável que as redes digitais produziram 

adaptações nas formas de organização e mobilização. A própria Primavera Árabe e o 

movimento “#ForaMicarla” são exemplos disso. Não por acaso o Sindsaúde/RN ingressou no 

Twitter em fevereiro de 2011, provavelmente influenciado pelo impacto do primeiro evento. 

Frente ao exposto, a reprodução da palavra de ordem dos estudantes (“Quem não luta 

quer Micarla”), estampada na capa do jornal SindNotícias, mais do que uma declaração de 

apoio ao movimento, é a expressão de um sentido produzido pelo sindicato a respeito de si 

mesmo. Como o Sindsaúde/RN, na perspectiva da imprensa sindical, “sempre defendeu um 

Sistema Público de Saúde 100% estatal” e “já colhia assinaturas para o impeachment da 

prefeita”, o sindicato visava demonstrar, assim, que sempre esteve entre aqueles que não 

queriam a permanência de Micarla de Sousa. Há, portanto, uma defesa simbólica da 

centralidade e do poder de seu lugar na luta dos movimentos sociais em Natal. Como 

característica deste simbolismo, as relações de força exercidas pelo protagonismo sindical 

precisam se manifestar de forma irreconhecível nas relações de sentidos com os agentes 

(BOURDIEU, 2000).  

Dentro das representações sobre o Sindsaúde/RN e a Prefeitura, identificamos ainda 

outro aspecto que nos parece relevante na construção discursiva do sindicato. Trata-se da 
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produção de sentidos autoritários e democráticos a partir das disputas em torno à implantação 

da gestão das OSs. Na página 3 da edição do Impaciente de novembro/dezembro de 2010, na 

matéria “AME ou Deixe-a”, o jornal busca construir um sentido de natureza autoritária no 

processo de privatização conduzido pela Prefeitura. O trocadilho destacado no título, entre o 

verbo amar e a sigla do Ambulatório Médico Especializado (AME), associado ao “Deixe-a”, 

faz uma alusão direta ao slogan “Brasil, ame-o ou deixe-o” usado pelo regime militar 

brasileiro. O lema ufanista surgiu durante o governo do general Emílio Garrastazu Médici, 

entre 1969 e 1974, um dos períodos mais repressivos da ditadura no país. Aqui, a 

resignificação do slogan nos leva a sentidos imperiosos, para aceitar ou abandonar 

taxativamente a perspectiva da gestão privada na saúde, entendida no discurso do Impaciente 

como uma medida autoritária da Prefeitura.  

 

Figura 11 – Fragmento da página 3 do Impaciente, edição de nov./dez. de 2010. 

Este sentido de autoritarismo começa a ser construído ainda na matéria anterior, em 

“População inicia protestos”, na página 2 da mesma edição de novembro/dezembro de 2010. 

No primeiro parágrafo do texto, lemos que “a população de Natal já deixou bem claro que não 

irá tolerar o processo de privatização da saúde pública da cidade”. Esta reação da população 

em “não tolerar a privatização”, a que se refere o jornal, se expressa na ação do Sindsaúde/RN 

apresentada no terceiro parágrafo do mesmo texto: “Com mais de sete mil assinaturas, o 
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abaixo-assinado é uma grande arma contra os desmandos da administração”. A privatização 

da gestão da saúde, representada na figura das OSs, é vista como um dos “desmandos” da 

Prefeitura, contra o qual as “mais de sete mil assinaturas” produzem o sentido de uma voz 

coletiva e democrática, mas que não foi ouvida pela administração. Por isso, o abaixo-

assinado assume a imagem de “uma grande arma”, para que a saúde não seja entregue nas 

“mãos da iniciativa privada”, nem convertida em “mercadoria” ou “lucro para empresários”.  

 

Figura 12 – Fragmento da página 2 do Impaciente, edição de nov./dez. de 2010. 

A oposição entre as imagens democráticas e autoritárias no discurso da imprensa 

sindical é retomada na edição do SindNotícias de 15 a 30 de junho de 2011, em meio aos 

protestos do “#ForaMicarla” e da “Primavera sem borboleta”. Dois trechos da matéria de capa 

“Quem não luta quer Micarla” distinguem os sentidos. No terceiro parágrafo: “Numa clara 

demonstração de que os 84% da população que desaprovam a administração da prefeita não 

iam mais aguentar calados.”. No parágrafo seguinte: “Os desmandos da administração de 

Micarla eram muitos, desde as dívidas em todas as secretarias, até a entrega da saúde pública 

ao mercado privado [...]” (SINDNOTÍCIAS, 2011, ed. 15 a 30 de jun., capa). 

Calar as vozes é com certeza uma das características mais presentes em ditaduras, e 

isso nos remete a uma série de significados correlatos, como obrigar alguém a suportar um 

sofrimento sem reclamar (gritar) ou exercer um poder excessivo à revelia da vontade popular, 

sem ouvir a maioria. Na perspectiva do Sindsaúde/RN, é o que significaria o ato de privatizar 

a gestão de serviços de saúde ignorando os protestos do sindicato e milhares de assinaturas 

contrárias (representando as vozes democráticas). São sentidos autoritários, portanto, os que a 

imprensa sindical atribui às ações da prefeita, a seus “desmandos”. Os sentidos democráticos, 
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por sua vez, se intensificam no intercâmbio com os autoritários, em especial nas referências 

da “Primavera sem borboleta” (Primavera Árabe) e na última frase do box “Luta começou na 

greve da saúde em 2010”, quando o sindicato afirma: “Tá na hora da prefeita sair do gabinete 

e ouvir a voz das ruas”. (SINDNOTÍCIAS, 2011, ed. 15 a 30 de jun., capa).  

As vozes que deveriam ser ouvidas pela Prefeitura também são sinalizadas na edição 

do jornal Impaciente de outubro/novembro de 2011. No texto “Quem são os inimigos da 

saúde pública?”, que trata da votação na Câmara Municipal do projeto que regulamentou o 

modelo das OSs, o subtítulo destaca: “Votação que regulamenta administração privada em 

unidades públicas de saúde municipal foi votada às pressas e sem debate para evitar pressão 

de servidores e população.” (IMPACIENTE, 2011, ed. out./nov., p. 3). No discurso do jornal, 

as vozes que seriam afetadas pelas mudanças na gestão da saúde pública não foram ouvidas 

em espaços institucionais, o que reforçaria os sentidos autoritários atribuídos pelo sindicato 

aos defensores da privatização (apontados como inimigos). A resposta sobre quem seriam 

esses inimigos da saúde pública é dada pelo Impaciente não apenas no texto mas também nas 

fotos que ilustram a matéria. De um lado, a prefeita Micarla de Sousa; do outro, o prédio da 

Câmara Municipal, representando os vereadores.  

 

Figura 13 – Fragmento da página 3 do Impaciente, edição de out./nov. de 2011. 
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Os sentidos produzidos aqui, no processo de interação do discurso sindical, marcam as 

imagens construídas pelos jornais sobre os agentes em confronto. Expõem, assim, as disputas 

realizadas por posições no campo da saúde (com a Prefeitura, outros sindicatos, movimentos), 

de modo a tentar estabelecer suas representações neste espaço social.  

 

7.8 - Ruptura com o corporativismo e os limites da contra-hegemonia pretendida 

É comum na imprensa sindical o uso de expressões e palavras – muitas delas jargões – 

destinadas a produzir sentidos sobre a força e as consequências das ações coletivas. “É hora 

de união”, “a unidade é pra lutar”, “vamos unir os trabalhadores”, “juntos somos mais fortes” 

ou “a união faz a força”. Estes são apenas alguns dos exemplos mais usados pelo sindicalismo 

para apontar sentidos de “luta” e possibilidades de “vitória”. Há muitas variantes. Das falas 

em assembleias a jornais e demais mídias, estas e outras formas de expressão demonstram um 

hábito na linguagem sindical, um conhecimento voltado para a ação, que reflete a história e as 

experiências do próprio movimento. “O que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, 

poder de manter a ordem ou de a subverter, é a crença na legitimidade das palavras e daquele 

que as pronuncia, crença cuja produção não é da competência das palavras.” (BOURDIEU, 

2000, p. 15). 

A ideia de união, inclusive, é uma das características constituintes da natureza dos 

sindicatos, enquanto espaços capazes de aglutinar e organizar os trabalhadores em torno a 

seus interesses. Logo, é bastante comum que a comunicação sindical esteja voltada a questões 

apenas de seu “público alvo”, a categoria representada pelo sindicato. Estes aspectos, 

evidentemente, também são observáveis no Sindsaúde/RN. Entretanto, nos jornais sindicais 

analisados, encontramos uma estratégia de comunicação que procurava, na prática, romper o 

tradicional corporativismo sindical. A existência do jornal Impaciente, destinado aos usuários 

do SUS, demonstrou um esforço do sindicato para buscar unir não apenas os servidores (papel 

desempenhado pelo SindNotícias), mas precisamente conectar as necessidades da população 

atendida aos interesses dos trabalhadores da saúde. Portanto, uma tentativa de composição de 

união e força mais ampla para realizar possíveis disputas contra-hegemônicas.  

Criado em 2006, inicialmente o impresso recebeu o nome de Jornal do Usuário. Em 

2009, mudou para o trocadilho criativo de Impaciente. Mas deixou de ser produzido em 2013, 

quando uma nova diretoria optou por desenvolver a comunicação nos meios digitais. Nos 

embates contra a privatização de UPAs e AMEs, a publicação articulou as denúncias de 
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sucateamento das unidades públicas com os significados da gestão das OSs na saúde. No 

discurso sindical, os problemas de infraestrutura e de atendimento convergem para o 

desmonte do SUS e as condições de trabalho, aproximando o servidor e o paciente. Ao lado 

do SindNotícias, o jornal Impaciente buscou tanto mobilizar usuários e trabalhadores em 

protestos quanto unificá-los ao redor da visão de mundo defendida pelo sindicato. Vejamos 

trechos em que isso ocorre. 

Na matéria “Mobilização popular adia fechamento do posto da Cidade da Esperança”, 

o Impaciente de setembro/outubro de 2010 reforça os sentidos de união/vitória: “População e 

servidores se uniram em protesto a posição da Prefeitura e conseguiram a promessa de que a 

unidade seria reaberta [...]”. (IMPACIENTE, 2010, ed. set./out., capa). O esforço do sindicato 

para simbolizar em torno à ideia de unificação dos interesses também se mostrou presente no 

SindNotícias. No texto “Fórum Popular discute defesa do SUS público, gratuito e de 

qualidade para todos”, o subtítulo da matéria destaca: “Somente a união de moradores, 

trabalhadores e gestores pode fazer com que a saúde pública não seja entregue nas mãos da 

iniciativa privada.”. Em seguida, no primeiro parágrafo, o jornal continua:  

Os moradores as Zona Norte se reuniram na última quinta-feira, 22 de julho, na área 

de lazer do Panatis, durante o II Fórum Popular de Saúde da Zona Norte. O objetivo 

é unir a população aos servidores da saúde em defesa de um SUS público, gratuito e 

de qualidade. (SINDNOTÍCIAS, 2010, ed. 01 a 15 ago., p. 3). 

 

 

Figura 14 – Fragmento da página 3 do SindNotícias, de 01 a 15 de ago. de 2010. 
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O objetivo dos jornais, por meio do discurso, é se aproximar da população, construir 

nela uma identificação coletiva com a saúde e incentivá-la a ser parte ativa nas ações do 

sindicato e dos servidores. No caso da experiência e do período pesquisados, o enfrentamento 

às políticas de privatização do SUS. “Essa é uma luta em defesa do SUS, por quem faz uso 

dele, com o intuito de resguardar seus princípios e sua qualidade”. (SINDNOTÍCIAS, 2010, 

ed. 01 a 15 ago., p. 3). No Impaciente, muitas vezes a mensagem é imperativa. Na matéria 

“Prefeitura de Natal privatiza laboratórios”, o jornal convoca: “Lute agora. Ponha a boca no 

trombone. Se manifeste. Depois poderá ser tarde demais. Participe dos atos de protesto.” 

(IMPACIENTE, 2010, ed. set./out., p. 3). A imprensa sindical procura envolver a população 

nas atividades organizadas pelo Sindsaúde/RN. Em outra edição, o texto “AME ou Deixe-a” 

coloca para os usuários do SUS: “Participe do Seminário do dia 11 [...]. Assine o abaixo-

assinado contra a privatização e pegue uma folha na sede do Sindsaúde [...]. Colete 

assinaturas nos locais de trabalho e no seu bairro.”. (IMPACIENTE, 2010, ed. nov./dez., p. 3).   

Deste modo, os jornais produzem para e sobre os “públicos” um sentido de 

pertencimento por meio da construção discursiva do sindicato. Isto se expressa também, por 

exemplo, na apresentação recorrente e conjugada dos termos “população” e “servidores”, 

geralmente associados à palavra “unir” e a expressões com significados correlatos. Ainda que 

eventualmente estas ideias não estivessem escritas nos jornais, a iniciativa do Impaciente, por 

si só, já representaria uma mensagem de união entre os trabalhadores e a população. Nesta 

perspectiva, ao falar “para fora”, para além das pautas econômicas da categoria, e em diálogo 

com outros setores sociais, a imprensa sindical tem a possibilidade de aumentar sua audiência 

e força, a partir de uma ampliação no espectro de alianças. Uma estratégia de comunicação e 

discursiva que contribuiu para o desenlace das lutas frente à gestão privada das OSs em Natal, 

a julgar pelos protestos conjuntos e as “mais de 8 mil assinaturas” contra a privatização e a 

favor do impeachment da prefeita. Aqui, os jornais impressos demonstraram a permanência 

de sua importância enquanto organizadores coletivos e instrumentos de relação orgânica entre 

trabalhadores e lideranças.  

Conforme apontamos anteriormente, o movimento sindical “classista” entende o jornal 

como uma mídia de agitação política, de mobilização e conscientização. Martins (2001) 

sugere que esta ideia é convergente com o imaginário de criação de um instrumento midiático 

que estimule a identificação entre os trabalhadores e os sindicatos. Na ótica da imprensa 

sindical, o lugar do sujeito é recorrentemente o da primeira pessoa do plural, expressando 

discursivamente esta união. “O ‘nós’, o ‘nosso’, carrega a ideia de coesão e unidade de grupo. 
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Assim, busca-se de forma incisiva convencer o leitor de que pertence a um coletivo: 

‘participe, precisamos mostrar nossa força’, ‘a decisão tomada pelos trabalhadores’, ‘o nosso 

sindicato’.’” (MARTINS, 2001, p. 135). Esse discurso fala diretamente aos trabalhadores que 

representa. No caso do jornal Impaciente, dirigido principalmente aos usuários do SUS, 

buscando dar às “notícias” um objetivo de proposta de ação. No discurso da imprensa 

sindical, “o trabalhador é tomado não como ‘leitor consumidor’, mas como ‘leitor agente’ da 

ação conjunta da categoria e da posição do Sindicato frente a políticas governamentais ou às 

atitudes patronais [...]” (FÍGARO, 1993, p. 223). 

A comunicação sindical pode ou não ser contra-hegemônica, considerando a política 

defendida pelo sindicato, cujas marcas e vestígios observamos no discurso. A imprensa 

sindical não é necessariamente sempre contra-hegemônica, como já demonstramos neste 

trabalho a partir de exemplos da própria história do sindicalismo. O discurso de uma mídia 

desta natureza pode instituir uma tensão no consenso fabricado pela grande mídia, cuja 

tendência é produzir e reproduzir as ideias de grupos dominantes (MORAES, 2010). Mas 

também pode expressar seus limites dentro da contra-hegemonia pretendida, identificáveis na 

construção discursiva analisada. No caso observado do Sindsaúde/RN, os jornais SindNotícias 

e Impaciente produzem sentidos contrários à “mercantilização” da saúde, são atravessados por 

vozes da Reforma Sanitária (SUS público, estatal, gratuito) e disputam as representações entre 

público e privado com o discurso neoliberal da Prefeitura. Expressam, portanto, aspectos dos 

embates de classe na sociedade, em confronto com ideias dominantes, na visão do sindicato.  

Porém, estas tensões contra-hegemônicas realizadas pela imprensa sindical estariam 

limitadas a algumas faces do conflito, sem aprofundá-lo. Assim, no decorrer das páginas dos 

jornais, identificamos a existência de um sentido que termina reproduzindo um aspecto da 

compreensão hegemônica que o sindicato se propôs a combater. O discurso sindical estudado 

atribui também o projeto de privatização do SUS a uma questão de incompetência da gestão 

da Prefeitura, e não a uma consequência da “crise estrutural do capitalismo” (MÉSZÁROS, 

2000), especialmente a partir da década de 1970 (BRENNER, 1999). O imperativo capitalista 

de restabelecer a taxa de lucros e o crescimento econômico através da redução dos gastos do 

Estado e da desestruturação de direitos sociais não é tomado pelo sindicato como pressuposto 

da política privatizante. A palavra capitalismo, por exemplo, não aparece em nenhuma das 

edições analisadas sobre o tema da gestão privada das OSs. Nem mesmo em uma referência 

conjuntural. Fala-se em neoliberalismo (como visto anteriormente), mas isto não é associado 

ao capitalismo e à sua relação com o conflito travado. Ainda que a imprensa sindical diga que 
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“a saúde não pode servir de lucro para empresários” e que “a saúde é obrigação do Estado”, o 

processo surge muitas vezes circunscrito a um problema de capacidade de administração. Isto 

é refletido e materializado no discurso dos dois jornais.  

No texto “Saúde não é mercadoria”, na edição de julho/agosto de 2010, o Impaciente 

diz: “O dinheiro da saúde pública não pode ir diretamente para o bolso da iniciativa privada. 

A administração municipal estará assinando um atestado de incompetência ao se declarar 

incapaz de administrar a saúde pública de Natal.” (IMPACIENTE, 2010, ed. jul./ago., capa). 

Em outra edição do mesmo ano, o jornal faz a seguinte avaliação:  

Já pagamos imposto sobre tudo que consumimos na sociedade. Desde os alimentos 

até IPTU e IPVA. Com isso, elegemos um representante que vai administrar esse 

nosso dinheiro e nos devolver em forma de serviço. Na hora em que esses serviços 

passam para a iniciativa privada expõe a incompetência do gestor que prefere pagar 

para uma empresa fazer aquilo para o qual ele foi eleito. (IMPACIENTE, 2010, ed. 

set./out., p. 3).  

 

No texto “Privatização da saúde gera protesto na população de Natal”, o SindNotícias 

afirma: “Além de assumir que falta competência para administrar o que é do povo, a prefeita 

ainda está pagando a preço de ouro para ter algumas poucas ilhas de excelência, deixando de 

lado a população e principalmente o servidor da saúde.” (SINDNOTÍCIAS, 2010, ed. 16 a 31 

out., capa). Em “Fora Micarla. Protestos tomam as ruas de Natal”, o jornal argumenta sobre as 

razões da manifestação. “Movimento sindical, popular e estudantil, unido com o objetivo de 

exigir uma melhor administração para a capital potiguar. Principais bandeiras foram contra a 

privatização do sistema de saúde pública e o aumento abusivo na passagem de ônibus.” 

(SINDNOTÍCIAS, 2011, ed. 01 a 15 mar., capa).   

Nas citações acima, podemos perceber que a opção pela política de privatização é 

retratada também como “um atestado de incompetência” da Prefeitura, que se mostra “incapaz 

de administrar a saúde” e que prefere “pagar para uma empresa fazer” o serviço. Desta forma, 

ainda que se enfrente com a privatização, o discurso sindical é atravessado pelas ideias 

neoliberais de incapacidade do público frente ao privado. Este sentido, portanto, colide com o 

entendimento de que a privatização é uma forma de aumentar a rentabilidade do capital 

privado, em face da crise capitalista e das reestruturações neoliberais. Em certa medida, isto 

pode demonstrar que o Sindsaúde/RN sofreu os impactos do neoliberalismo, dos sentidos aí 

produzidos e circulantes, e da constituição do sindicalismo cidadão, que deixou de ver a 

sociedade pela ótica da luta de classes, e passou a enxergá-la pela conciliação da cidadania 

(MIANI, 2016; WELMOWICKI, 1998). O discurso da imprensa do sindicato não absorve 
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inteiramente o sindicalismo cidadão, mas recebe seus efeitos na medida em que não atribui o 

processo de privatização às transformações capitalistas no mundo, mas à incompetência da 

Prefeitura. O questionamento contra umas das raízes do problema não aparece.  

A comunicação sindical, portanto, expressa a visão de mundo dos sindicatos, e estes 

refletem as ideologias e principais práticas dos trabalhadores, mas principalmente as de suas 

lideranças. Logo, as orientações políticas da imprensa sindical dependem das orientações dos 

grupos que dirigem ou influenciam estas organizações. O jornal do sindicato, então (assim 

como outras mídias), pode ter uma orientação reacionária, socialdemocrata ou revolucionária 

(FÍGARO, 1993). A título de comparação, em uma edição de junho de 2007 do Jornal do 

Usuário (depois Impaciente), o discurso sindical fazia a conexão entre o descaso com a saúde 

pública, a política de privatização e o funcionamento do capitalismo. O título na capa do 

jornal destacava: “Saúde pública falida: um grave mal do capitalismo”.  

 

Figura 15 – Capa do Jornal do Usuário, edição de junho de 2007. 
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O questionamento à ordem capitalista – presente no exemplo anterior – se dilui no 

período estudado (de 2010 a 2012), sob o discurso da competência ou incompetência do poder 

público para gerir serviços. Assim, mesmo constituindo alguns sentidos contra-hegemônicos, 

os jornais SindNotícias e Impaciente revelam os limites sindicais da luta estabelecida. No 

discurso, estes limites são definidos principalmente pela regulação estatal dos direitos sociais 

sob o capitalismo, sem apontar que o SUS almejado implicaria em um modelo de sociedade 

oposto ao do capital.  

O sindicato é uma figura nascida no capitalismo e, portanto, pode adquirir 

características de ‘escolas de união e de socialismo’ (Marx), ou entidades de 

cooperação e regulação entre capital e trabalho. Estar no sindicato não determina a 

priori esse estar como espaço de ação revolucionária. (FÍGARO, 1993, p. 161). 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Discurso é produção de sentidos, construídos sob determinadas condições históricas, 

que deixam marcas e vestígios manifestados na materialidade da linguagem. Sua dimensão 

simbólica expressa conflitos de poder, configura percepções sobre o mundo e exerce uma 

força na construção e desconstrução da realidade social. A comunicação, por sua vez, é lugar 

de discurso, logo, é também lugar de trocas e disputas nas mídias. Os embates discursivos 

entre o Sindsaúde/RN e a Prefeitura de Natal, a respeito da privatização da gestão de serviços 

de saúde, produziram sentidos e lições determinantes para o conflito. 

Na luta pela definição das palavras, o discurso da imprensa sindical ressignificou a 

privatização através das Organizações Sociais (OSs), ampliou seus sentidos e apontou o 

silenciamento de outros. Representou, assim, uma concepção de saúde pública, gratuita e 

universal, como um direito inalienável, não passível de mercantilização ou de transferência 

para o setor privado. Uma compreensão de saúde sustentada nos princípios da Reforma 

Sanitária e amparada nas possibilidades de regulação estatal.  

Ao apontar o uso de recursos estatais na estrutura de UPAs e AMEs, o discurso 

sindical, por meio dos jornais SindNotícias e Impaciente, questionou as imagens entre público 

e privado, como portadores de características inerentes de anacronismo e modernidade. 

Procurou localizar, portanto, que a lógica do abandono do público derivaria de um 

subfinanciamento intencional, seguido de um sucateamento dos serviços e de uma 
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privatização justificada, a fim de reforçar o consenso neoliberal de uma suposta superioridade 

do setor privado sobre o público.  

A partir das experiências do passado e das revelações da Operação Assepsia, a 

construção discursiva do sindicato estabeleceu uma conexão direta entre privatização e 

corrupção. Essa associação como consequência inevitável produziu uma imagem de 

criminalização das privatizações, apoiada na recorrência histórica dos escândalos envolvendo 

atividades desta natureza. O sentido produzido buscou construir um consenso sobre o fracasso 

e os perigos da privatização para os direitos sociais, como a saúde.  

No campo de atuações do sindicato, os sentidos no discurso de sua imprensa 

produziram um protagonismo sindical com o objetivo de preservar a centralidade da 

organização, frente a novos movimentos e formas de mobilização social. Ao mesmo tempo, 

na disputa em torno aos significados da privatização, foram construídos sentidos autoritários 

atribuídos à Prefeitura e democráticos ao sindicato, como representação simbólica dos 

interesses antagônicos em jogo.  

Entre os objetivos dos jornais SindNotícias e Impaciente, com destaque para este 

último, expressou-se não apenas um sentido de união entre os servidores e a população, mas 

principalmente uma estratégia de comunicação e discursiva para defender o SUS. A ruptura 

com o corporativismo sindical, procurando falar “para fora” da categoria, em diálogo com os 

usuários da saúde, possibilitou ao sindicato ampliar sua audiência e a força de sua contra-

hegemonia diante de um discurso neoliberal da Prefeitura. Esta talvez seja uma das 

conclusões mais importantes a partir do caso estudado: a contribuição para uma formulação 

teórica na comunicação sindical que aponte a necessidade da ruptura com o corporativismo 

como uma prática comunicativa permanente nos sindicatos. 

A busca pela criação de uma identidade coletiva entre os servidores e a população, em 

base a um sentido de aproximação e de interesses convergentes, foi materializada no jornal 

Impaciente. Apesar dos limites da política defendida, a imprensa do Sindsaúde/RN 

desenvolveu um ato comunicativo que indica uma das principais contribuições do sindicato 

para revogar a política das OSs em Natal. Ao estabelecer a disjuntiva entre trabalhadores e 

população contra governo e empresários, o discurso sindical reforçou os sentidos de luta entre 

diferentes grupos. O experimento com o Impaciente, que foi extinto em 2013, aponta para 

uma permanência da importância do jornal impresso hoje, em especial por suas características 

de organização coletiva e de ligação orgânica entre os trabalhadores e suas lideranças.  
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Portanto, o que se expressou nos jornais SindNotícias e Impaciente foram sentidos que 

convergiram para desconstruir uma dimensão simbólica da realidade social. A comunicação 

do Sindsaúde/RN buscou disputar uma visão de mundo contrária a do sistema dominante, 

representada pelo discurso neoliberal da Prefeitura, segundo a visão do sindicato. O discurso 

sindical, ao apresentar outra leitura sobre a gestão privada da saúde, instituiu tensões contra-

hegemônicas e construiu sentidos necessários ao seu regime epistemológico de verdade, bem 

como para o desenvolvimento das lutas sociais.  

Esta pesquisa nos permitiu observar o papel que ainda pode desempenhar a imprensa 

sindical, dentro de suas possibilidades e limites, enquanto “mídia de resistência” na sociedade. 

A comunicação feita por sindicatos, na perspectiva da contrainformação e da mobilização dos 

trabalhadores, continua atual. O conflito entre capital e trabalho ainda não recebeu a palavra 

final e as transformações sociais seguem por fazer, assim como novas e complementares 

pesquisas sobre o tema. 
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