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A análise da relação interdiscursiva que envolve e constitui os discursos dos sindicatos dos 

bancários de São Paulo e de Santos fundamentou a realização desta pesquisa. A análise histórica 

do movimento sindical bancário revela o percurso das lutas empreendidas ao longo do tempo e as 

suas consequências nos dias atuais. As mudanças no mundo do trabalho continuam acontecendo 

e incluem as transformações na indústria bancária brasileira, que atualmente promove mudanças 

estruturais que afetam o emprego e as condições de trabalho dos bancários. Nesse contexto, o 

papel do movimento sindical dos bancários é desempenhado dentro de uma complexa dinâmica 

de interações que incluem as instituições financeiras, os trabalhadores bancários, o poder 

judiciário, as centrais sindicais, o governo e a população em geral. As negociações coletivas 

acontecem na data-base da categoria e representam o clímax do confronto de interesses que 

colocam em mesas opostas os sindicatos dos trabalhadores bancários e os representantes dos 

empregadores. Trata-se de um momento crítico, revelador das tensões discursivas que assumem 

e expressam posicionamentos ideológicos distintos no tratamento das questões que envolvem as 

relações conflituosas entre capital e trabalho em seus aspectos de natureza sindical, social, 

política, econômica e histórica. A tese central desta pesquisa é comprovada com a prevalência da 

hipótese de que os sindicatos dos trabalhadores bancários de São Paulo e de Santos estabelecem 

entre si uma relação interdiscursiva polêmica, caracterizada por movimentos discursivos de 

embate, ao mesmo tempo em que atuam conjuntamente sob a orientação de um comando nacional 

unificado e assumem uma convergência de propósitos na confrontação com os empregadores, 

apesar de adotarem diferentes formas de resistência e de oposição aos banqueiros, representados 

pela Federação Nacional dos Bancos. A base teórica adotada recorreu aos conceitos de ethos 

discursivo, cenografia e práticas intersemióticas, mobilizados a partir das coerções estabelecidas 

pela Semântica Global, tal como concebida por Dominique Maingueneau, dentro dos 

pressupostos de uma pesquisa qualitativa. A articulação entre teoria e procedimentos 

metodológicos possibilitou a análise aprofundada do corpus, delimitado aos discursos dos 

sindicatos dos bancários e constituído pelos jornais Folha Bancária, do Sindicato dos Bancários 

de São Paulo, e o Informativo bancário, publicado pelo Sindicato dos Bancários de Santos e 

Região. Na análise do corpus, considerou-se o princípio do interdiscurso, focalizando 

especificamente a produção de sentidos nos trechos em que os sindicatos se deixam confluir e 

aqueles nos quais demonstram dissentir. 
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