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  Resumo 
 

 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar materialidades discursivas 

produzidas/veiculadas no jornal do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do 

Rio de Janeiro (SEPE/RJ) – núcleo Duque de Caxias, com o propósito de identificar parte 

de um conjunto de outras atividades, saberes, ações para além do já conhecido em torno 

da atividade dos profissionais de Educação. Com embasamento teórico oriundo da 

Análise do Discurso (MAINGUENEAU, 1997, 2002) e da concepção dialógica da 

linguagem (BAKHTIN, 1997), a investigação pautou-se, mais particularmente, para a 

operacionalização da análise, nos conceitos de cenografia (MAINGUENEAU, 2002; 

ROCHA 2013) e etos (MAINGUENEAU, 2008). A delimitação do material de pesquisa 

privilegiou as três primeiras e três últimas edições do jornal. Em tais edições, os temas 

“Eleições para diretores de escolas”, “Eleições municipais” e “Eleições do SEPE” 

chamaram a nossa atenção porque se referiam a um exercício de poder em diferentes 

âmbitos. As conclusões da análise apontam para a identificação de algumas atividades 

atribuídas aos profissionais de Educação que são convocados a ocupar diferentes 

espaços/tempos de exercício de cidadania: o relativo ao espaço da escola, quando devem 

lutar para que as eleições para diretores de escolas façam parte do cotidiano escolar da 

Rede; o de integrantes de uma comunidade profissional, quando devem eleger seus 

representantes e o de cidadãos, ao solicitar-se que participem de forma ativa junto à 

população para “avivar” sua memória; denunciar os corruptos ou votar nos políticos 

aliados aos ideais da categoria.  

 
Palavras-chave: Jornal de sindicato dos profissionais de Educação; práticas discursivas; 

eleições  

 

 

 



Resumen 
 

El reto de este trabajo es analizar materialidades discursivas producidas /vehiculadas en 

el diario del Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro 

(SEPE/RJ) – núcleo Duque de Caxias, con la propuesta de identificar parte de un conjunto 

de otras actividades, saberes, acciones además del ya conocido sobre el trabajo de los 

profesionales de Educación. Con el aporte teórico del Análisis del Discurso 

(MAINGUENEAU, 1997, 2002) y de la concepción dialógica del lenguaje (BAKHTIN, 

2000), esta investigación se basó, más particularmente, para la operacionalización del 

análisis en los conceptos de cenografía (MAINGUENEAU, 2002; ROCHA 2013) y etos 

(MAINGUENEAU, 2008). La delimitación del material de pesquisa privilegió las tres 

primeras y tres últimas ediciones del diario. En dichas ediciones, los temas “Elecciones 

para directores de escuelas”, “Elecciones municipales” y “Elecciones del SEPE” llamaron 

nuestra atención porque refiéranse a un ejercicio de poder en diferentes ámbitos. Las 

conclusiones del análisis posibilitan la identificación de algunas actividades atribuidas  

los profesionales de Educación que se convocan a ocupar diferentes espacios/tiempos de 

ejercicio de ciudadanía: el relativo al espacio de la escuela, cuando debe luchar para que 

las elecciones para directores de escuelas hagan parte del cotidiano escolar de la Red; o 

de integrante de una comunidad profesional, cuando debe elegir sus representantes y el 

de ciudadano, al solicitarse que participe de forma activa junto a la población para 

“avivar” su memoria; denunciar los corruptos o votar en los políticos aliados a los ideales 

de la categoría. 

 

 
Palabras-clave: diario de sindicato de los profesionales de Educación; prácticas 

discursivas; elecciones 
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  Editorial 
 

 

 Tomamos emprestado o termo editorial, visto classicamente como o registro do ponto de vista 

do jornal, para explicar o modo de (des)organização da nossa dissertação. Desorganização porque 

rompemos com o esperado por nossos coenunciadores presumidos já que nas comunidades 

científicas os gêneros discursivos são essencialmente fechados (MAINGUENEAU, 2008, p. 159).  

Organização porque propusemo-nos a colocar em prática parte da orientação teórica que serviu-

nos de pressuposto ao longo desta investigação.  

 Escrevemos nossa dissertação, inspirados na filosofia proposta por Deleuze e Guattari (1995), 

de forma que cada parte possa ser lida sem seguir uma linearidade definida previamente1. Nosso 

objeto de estudo, os discursos produzidos/veiculados no jornal do Sindicato Estadual dos 

Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (SEPE/RJ) – núcleo Duque de Caxias, também 

guarda estreita relação com o modo que apresentamos nossa pesquisa. A capa de um jornal é 

também seu sumário, o leitor do jornal não é obrigado a ler tudo que o jornal veicula, já que a 

compreensão de um texto não depende necessariamente da compreensão dos outros. O 

rompimento da ordem em voga causa certo desassossego, mas acreditamos que o fazer científico 

ao fazer saberes, assume o papel de desestruturar uma certa ordem estabelecida socialmente. 

O jornal sindical promove a relação do sindicato com a categoria, estreitando seus laços 

e promovendo a relação escola / extramuros da escola, pois permite o acesso dos sindicalistas 

aos profissionais de Educação, na medida em que serve como motivo para a ida dos 

representantes sindicais às escolas, sendo, assim, sua porta de entrada. Por outro lado, o jornal 

sindical leva à escola o extramuros ao abordar, por exemplo, os problemas sociais da 

comunidade do entorno e convoca os profissionais de Educação para atos, assembleias, 

passeatas, fora do espaço escolar. Há, dessa forma, a formação de um triângulo espacial - escola, 

sindicato, extramuros – e a ponte que liga tais espaços é o jornal sindical. É interessante 

observar o estranhamento que tal material nos causou, somos professores da Rede embora não 

residamos na cidade de Duque de Caxias. O jornal nos convocou a pensar sobre a cidade e seu 

                                                           
1 De antemão, desculpamo-nos pois tal proposta torna o nosso texto um pouco repetitivo na medida em 

que fomos obrigados a retomar algumas ideias ao longo da dissertação.  
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funcionamento, permitiu-nos maior proximidade com os problemas enfrentados pelos 

moradores do munícipio.  

 Trazemos, assim, para a academia um material que promove/consolida certos elementos que 

solidificam a união da categoria dos profissionais de Educação. Tal material não se encontra à 

venda, apenas os profissionais de Educação da Rede, em primeira instância, têm acesso a ele, seja 

recebendo-o em sua residência, quando se trata de um profissional associado ou, por meio do 

exemplar, que cada unidade escolar recebe. Assim, esta dissertação traz, em seu título, em seu 

modo de apresentação, e no seu conteúdo, reflexões sobre o jornal, intitulado Na Ponta do Lápis, 

para a Academia, com o objetivo de fazer ver nossa tentativa de contribuição à luta sindical, 

abrindo a triangulação espacial proposta pelo jornal, promovendo a entrada, de certo modo, de tal 

jornal no espaço da Academia, como foco deste estudo. 

Nossas motivações em escolher como objeto de estudo os discursos que circulam no 

jornal vão de encontro ao nosso trabalho. Somos profissionais de Educação, mais 

especificamente, professores desta Rede pública de ensino e de outras. Como trabalhadores, 

entendemos o sindicato como uma ferramenta de luta da categoria, no entanto nossa motivação 

não é apenas de ordem pessoal, pois acreditamos que refletir sobre o trabalho do profissional 

de Educação, em sua relação com o sindicato, possa vir a contribuir para a compreensão do 

modo como se constitui o trabalho desta categoria. Como pesquisadores da área dos estudos da 

linguagem, associamo-nos às preocupações como as de Moita Lopes (2011), que defendeu a 

necessidade de construirmos uma Linguística Aplicada (LA) com algo a dizer à vida social 

contemporânea.  

Nesse âmbito, é importante destacar as contribuições de Rocha e Daher que ao 

problematizar critérios definidores do modo de funcionamento da LA apontam para a 

necessidade de uma redefinição do que entendemos por social, vislumbrando na LA um meio 

“de podermos mapear um social que se deixará apreender por meio da qualidade das trocas 

verbais que se atualizam e pelo modo como seremos então capazes de lê-las.”. (ROCHA; 

DAHER, 2015) 

 Constituímos, assim, esta pesquisa com consciência de que somos sujeitos 

pesquisadores implicados nas práticas sociais contemporâneas e comprometemo-nos em 

produzir saberes que dialogam diretamente com essas práticas. Nosso objetivo é identificar 

parte de um conjunto de outras atividades, saberes, ações para além do já conhecido em torno 

da atividade dos profissionais de Educação. A sociedade redefine, de acordo com suas 

necessidades, o papel da escola que segundo Bauman se constitui numa sociedade liquida. De 

acordo com o autor, “‘Líquido-moderna’ é uma sociedade em que as condições sob as quais 
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agem seus membros mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para a 

consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir” (BAUMAN, 2007, p. 7).  Assim, o que 

se espera da escola e de seus profissionais é tão flutuante que não é capaz de orientar de modo 

produtivo as ações das instituições educacionais ou as próprias políticas públicas da Educação 

e torna-se difícil definir com exatidão quais as funções assumidas pelos profissionais de 

Educação. Sabemos, no entanto, que há muito na escola que é fluido e muito que é permanência. 

Há um permanente embate entre antigas práticas que permanecem e novas práticas que surgem. 

Ao contrário do que prega o senso comum, a atividade do professor, por exemplo, não 

se reduz à sala de aula embora, com frequência, este seja o único espaço/ tempo em que se 

reconhece o seu trabalho. Os docentes são convocados ao trabalho em espaços diversos e suas 

tarefas não são exercidas apenas quando entram na sala de aula nem se encerram com sua saída. 

Pesquisas apontam para a necessidade de compreendermos quais são os contornos reais desta 

profissão na tentativa de dar visibilidade às funções outras assumidas pelos docentes.  

Barreto (2006), por exemplo, discute a apresentação de trabalho do professor do Ensino 

Básico em congressos como uma atividade de trabalho docente, Deusdará (2006) compreende 

a sala dos professores como parte da situação de seu trabalho e discute os processos de produção 

de imagens discursivas do trabalho docente a partir de discursos que circulam no mural desse 

espaço. Vargens (2012) da visibilidade à politicidade inerente às ações do professorado ao 

longo da história do ensino de espanhol no Brasil.  

Na periferia, mais especificamente em Duque de Caxias, trabalhar na Educação é 

defender-se o tempo todo dos ataques do poder público aos direitos dos profissionais de 

Educação e dos alunos. Enfrentamos problemas graves em nosso cotidiano que vão desde 

insalubridade até ataques às nossas mobilizações. O espaço escolar é sujo e desordenado, casas 

são adaptadas com “puxadinhos” e recebem o nome de escola, a água falta constantemente, a 

merenda é escassa, as salas não têm ventilação, nuvens de mosquitos nos ameaçam com a 

Dengue todos os anos, enfim, é nesse ambiente hostil para o ensino/aprendizagem que os 

profissionais de Educação de Duque de Caxias trabalham assim como, infelizmente, os 

profissionais de muitas outras periferias do Brasil.  

Assim, a proposta deste projeto nasceu do encontro de nossa perspectiva acadêmica e 

da nossa prática docente, do nosso contato com vários grupos de professores, em diversas Redes 

de ensino e desta em particular, e também do reconhecimento das dificuldades que um professor 

e demais profissionais de Educação encontram para atuar na Rede pública de ensino na periferia 

da cidade do Rio de Janeiro. Acreditamos que o engajamento político da categoria é a única 

ferramenta de que dispomos para organizarmo-nos e produzirmos ações que possam modificar 
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o cenário atual da Educação pública no país. Compreendemos que a Educação pública é 

fundamental, para que nosso país possa proporcionar a seus cidadãos as ferramentas 

necessárias, para saber reivindicar nossos direitos, construindo assim uma nação melhor e mais 

igualitária para todos. 

Trazemos para a pesquisa dois e-mails enviados pela Secretaria Municipal de 

Administração (SMA) de Duque de Caxias aos profissionais de Educação de sua Rede pública 

de ensino pois, pelos e-mails, propusemo-nos a falar de duas coisas: da atualidade do tema, o 

sindicato está bastante presente na vida do trabalhador brasileiro, faz parte da legislação 

trabalhista, e a organização sindical está prevista na Constituição Federal (CF); e demonstrar o 

que é um método, uma prática de pesquisa que busca nos materiais não o que os materiais 

significam, mas as relações, os diálogos que estabelecem.  

Entre um e-mail e outro, não há somente a Secretaria dizendo alguma coisa, mas há 

várias outras enunciações – conversas, reclamações, ações na justiça, manifestações, 

assembleias, publicações no facebook- um conjunto de textos com uma polêmica que talvez 

pudesse ser materializada por esses dois e-mails. Tal recorte foi uma escolha dentre outros 

recortes que poderiam ter sido feitos. Segue o primeiro dos dois e-mails que a SMA enviou aos 

profissionais de Educação da sua Rede pública de ensino: 

 

 

 

De: SMA <sma@duquedecaxias.rj.gov.br> 

Data: 12 de setembro de 2014 16:00:59 BRT 

Para: undisclosed-recipients:; 

Assunto: Desconto Sindical 

Prezado Servidor, 

 

 O Município, em 1º./09/2014, firmou acordo com o Sindicato dos 

Servidores Públicos Municipais de Duque de Caxias – SINSEP para o 

pagamento das contribuições sindicais dos anos de 2012, 2013, 2014 e 

2015, que estavam em litígio judicial (Processo n° 

0079942.62.2013.8.9.0021). 

  

As contribuições referentes ao ano de 2012 já haviam sido descontadas 

dos servidores pelo governo passado, porém não repassadas ao 

SINSEP, uma violação ao movimento sindical que a atual gestão do 

Prefeito Alexandre Cardoso repudia e irá remediar, mediante o 

pagamento a ser feito imediatamente. 

 

 As contribuições referentes aos anos 2013 e 2014 não foram 

descontadas dos servidores em função das disputas judiciais sobre a 

legitimidade de qual entidade sindical era a titular do direito, o que foi 

mailto:sma@duquedecaxias.rj.gov.br
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resolvido no acordo acima referido e será descontado em 16 (dezesseis) 

parcelas iguais e consecutivas dos vencimentos, a partir de outubro de 

2014 folha de setembro de 2014. 

 

A contribuição sindical referente a ao ano de 2015, cuja base de cálculo 

será a folha de pagamento do mês de março do ano que vem, será 

descontada em parcela única da remuneração dos servidores. 

  

Excluem-se deste acordo as contribuições sindicais dos guardas 

municipais e dos profissionais de educação, exceto os professores. 

 

 Tudo isto de modo a garantir a representação sindical dos servidores 

públicos do Município de Duque de Caxias e, ao mesmo tempo, não 

onerá-los excessivamente com os referidos descontos, o que 

aconteceria se fosse feito em parcela única. 

  

Maiores esclarecimentos acesse: www.duquedecaxias.rj.gov.br 

  

Secretaria Municipal de Administração 

  

  

 
Chamou a nossa atenção o modo como o prefeito Alexandre Cardoso é apresentado, um 

defensor do movimento sindical que não quer “onerar” o servidor com um desconto em uma 

única parcela. É produtivo também observar o modo como se opera a divisão entre professores 

e os outros profissionais de Educação: “excluem-se deste acordo as contribuições sindicais dos 

guardas municipais e dos profissionais de educação, exceto os professores.”. O interessante é 

que, pelo modo como foi redigido, não sabemos se os professores são profissionais de Educação 

ou guardas municipais, o que nos remete a algumas considerações feitas por Foucault2 (2004) 

que vê a escola como uma instituição disciplinar. 

Por meio desse e-mail, pretendemos explicitar que a temática do sindicato interessa a 

todos os trabalhadores brasileiros. O imposto sindical é recolhido por lei direto da fonte, e a 

organização sindical sempre faz parte da vida do trabalhador que estará vinculado a um 

sindicato não importa sua postura política.  O sindicato que representa a categoria dos 

profissionais de Educação é o SEPE, e este não aceita receber o imposto compulsório. O 

funcionário da Rede que desejar pode filiar-se e, se assim o fizer, será descontado na fonte. O 

SINSEP não representa a categoria, mas ganhou na justiça o direito de arrecadar parte dos 

salários dos profissionais de Educação. O segundo e-mail que recebemos foi disponibilizado 

no capítulo intitulado Rapidinhas, que traz as considerações finais de nossa pesquisa.  

                                                           
2 Foucault (2004) caracteriza como sociedade disciplinar estratégias de poder conjunturais nas 

sociedades. 

http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/
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Escolhemos fazer ver tais e-mails em nossa investigação, porque eles guardam estreita 

relação com os jornais, pois fazem parte de um mesmo campo discursivo, o educacional-

sindical. Cabe lembrar que o campo discursivo, não é uma estrutura estática, mas um jogo de 

equilíbrio instável, não homogêneo, há posicionamentos dominantes e dominados, centrais e 

periféricos já que em um campo discursivo um conjunto de formações discursivas estão em 

relação de concorrência, delimitando-se reciprocamente (Charaudeau; Maingueneau, 2012, p. 

92). Desse modo, o campo discursivo que estudamos não poderia ser completamente 

apreendido e nem é esse o nosso objetivo. Propusemo-nos apenas a situá-lo o nomeando como 

educacional-sindical, de todos os modos o capítulo intitulado Na Teia do Discurso Científico 

será mais esclarecedor de nossa proposta de dispersão de textos.  
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Na teia do discurso científico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEL RIGOR EN LA CIENCIA 

 

... En aquel Imperio, el Arte de la Cartografía logró tal Perfección que el mapa 

de una sola Provincia ocupaba toda una Ciudad, y el mapa del Imperio, toda una 

Provincia. Con el tiempo, esos Mapas Desmesurados no satisficieron y los 

Colegios de Cartógrafos levantaron un Mapa del Imperio y coincidía 

puntualmente con él. Menos Adictas al Estudio de la Cartografía, las 

Generaciones Siguientes entendieron que ese dilatado Mapa era Inútil y no sin 

Impiedad lo entregaron a las Inclemencias del Sol y de los Inviernos. En os 

desiertos del Oeste perduran despedazadas Ruinas del Mapa, habitadas por 

Animales y por Mendigos; en todo el País no hay otra reliquia de las Disciplinas 

Geográficas. 

 

Suárez Miranda: Viajes de varones prudentes, Libro Cuarto, cap XLV, Lérida, 

1658. 

Borges, Jorge Luís. Obras completas. 
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Iniciamos este capítulo com uma epígrafe retirada de um fragmento da obra de Jorge Luiz 

Borges para fazer ver a ideia central que nos acompanha ao longo desse estudo e que diz respeito 

à concepção do fazer científico. Tal passagem nos pareceu ilustrar que a Ciência nascida no 

século XVII, com seu almejado rigor científico, e praticada, até os dias atuais, na Academia, 

acaba destituindo o lugar da Ciência como produtora de saberes. O mapa não é o real, é o mapa, 

o mapa quando se quer real perde sua função essencial de representar. Acreditamos que, assim 

como os mapas da cidade descrita no conto de Borges, o rigor científico, muitas vezes, acaba 

abafando o verdadeiro sentido do fazer científico, impossibilitando a criação de saberes, no 

entanto acreditamos que a história da Ciência deve ser vista e compreendida como um conjunto 

de etapas necessárias e produtivas para a construção do que hoje acreditamos ser o fazer 

científico. Afinal, “a identificação dos limites, das insuficiências estruturais do paradigma 

cientifico moderno é o resultado do grande avanço no conhecimento que ele propiciou.” 

(SANTOS, 2009). Não sejamos como as gerações seguintes que aparecem no texto de Borges, 

saibamos sempre identificar o caminhar da Ciência para compreendermos porque construímos 

nossos saberes hoje e de que forma o fazemos.  

 

 

A perspectiva linguística  
 

 

Foucault, grande pensador do século XX, com sua arqueologia permite-nos entender como 

podemos compreender por meio do exame dos traços discursivos presentes no passado a 

constituição do presente permitindo-nos obter maior compreensão da sociedade atual, no que 

esta se diferencia da precedente e as descontinuidades3 que permitiram tais transformações.  

 No livro Arqueologia do saber, Foucault tendo como objeto de reflexão os conhecimentos 

e os saberes constituídos e historicamente estabelecidos como verdade, vincula sua 

enunciabilidade a um epístema que o fez possível. Formula noções como a de discurso, de 

prática discursiva, formação discursiva, enunciado e saber entre outras. Considera, assim, a 

análise enunciativa como: 

 

                                                           
3 Em  História da Loucura, Foucault estuda o nascimento da “loucura” em meio a um leque de discursos 

que ao longo da história permitem seu aparecimento. Neste estudo, Foucault observa que não haverá um 

princípio linear entre o surgimento da “loucura” e sua formulação “científico-conceitual”, esclarecendo 

a noção de descontinuidade.  
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(...) uma análise histórica, mas que se mantém fora de 

qualquer interpretação: às coisas ditas, não pergunta o que 

escondem, o que nelas estava dito e o não-dito que 

involuntariamente recobrem, a abundância de pensamentos, 

imagens ou fantasmas que as habitam; mas, ao contrário, de 

que modo existem, o que significa para elas o fato de se 

terem manifestado, de terem deixado rastros e, talvez, de 

permanecerem para uma reutilização eventual; o que é para 

elas o fato de terem aparecido - e nenhuma outra em seu 

lugar. (FOUCAULT, 2008, p.124) 

 

 

Assim, contrariamente ao que muitos afirmam, para Foucault não há um texto embaixo 

que deve ser descoberto, cada enunciado ocupa um lugar que só pertence a ele e este lugar que 

cada enunciado ocupa poderia ser ocupado por outro enunciado mas não o é. Maingueneau 

partindo dos estudos de Foucault, propõe um caminho possível para a apreensão do modo de 

funcionamento dos discursos, a noção do primado do interdiscurso, afirmando que o 

interdiscurso precede o discurso do que decorre que a unidade de análise pertinente não é o 

discurso, mas as relações interdiscursivas que se dão num espaço de trocas entre vários 

discursos de um mesmo campo. 

Adotamos, assim, a concepção da Análise do discurso de base enunciativa, cujo objeto 

de estudo são os diversos discursos produzidos, estudados desde uma perspectiva sócio 

histórica, pressupondo que o discurso não pode ser considerado como um instrumento que 

traduz passivamente uma dada conjuntura, mas como uma forma de ação (MAINGUENEAU, 

2002, p.53) produzida por um sujeito em um espaço e um tempo determinados, isto é, em uma 

situação de enunciação. 

 

Todo enunciado, antes de ser esse fragmento de língua natural que o 

linguista procura analisar, é produto de um acontecimento único, sua 

enunciação que supõe um enunciador, um coenunciador, um momento 

e lugares particulares, esse conjunto de elementos define a situação de 

enunciação. (MAINGUENEAU, 1996, p. 5) 

 

 

 Assim, a tarefa do analista do discurso é recuperar os “vestígios observáveis” 

(MAINGUENEAU, 1996, p. 6) deixados nos enunciados, tendo como objetivo compreender a 

produção de sentidos dos mesmos. Consideramos uma compreensão de discurso que “não 

apreende nem a organização textual em si mesma, nem a situação de comunicação, mas que 

procura associá-las intimamente” (MAINGUENEAU,2002, p.12).  
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Numa concepção de base enunciativa, entendemos a enunciação como um lugar de 

construção de fatos - fatos linguísticos- num tempo (agora) e num espaço (aqui) discursivos. 

Concebidos como acontecimento que se ancoram num dado contexto em que se articulam 

linguagem e produção social.  Dessa forma, encaminharemos a análise da pesquisa buscando 

compreender os discursos a partir do contexto histórico-social em que estão inseridos.  

 

 

                                                                                                                                                                                                      

As práticas de pesquisa: perspectivas e paradigmas4 

 

Para discutirmos as práticas de pesquisa, faz-se necessário esclarecermos que o que vem a 

ser Ciência não é matéria de consenso até mesmo entre os cientistas. O método científico é uma 

construção feita pelo homem ao longo do tempo. A procura por uma explicação verdadeira para 

as relações que acontecem entre os fatos, sejam eles de ordem natural ou social, é atravessada, 

na perspectiva da teoria do conhecimento pela discussão do método. Precisamos, assim, 

resgatar minimamente o modo como tal construção se deu ao longo da história para podermos 

esclarecer o que tomamos nesse trabalho como método de pesquisa. Cabe destacar que nosso 

objetivo não é fazer uma exaustiva explanação da história da Ciência, mas apenas pontuar o 

nosso olhar sobre o fazer científico a partir de uma perspectiva histórico-social. O modo como 

pesquisamos, como escrevemos nossa dissertação e, como olhamos nosso objeto de estudo, está 

balizado no que entendemos por Ciência e por fazer científico. 

Na História da Ciência, o período que se estende, aproximadamente, do início do século 

XVII, até o final do século XIX, corresponde ao que convencionou-se chamar de Ciência 

Moderna. Durante esse período, uma verdadeira revolução conceitual e metodológica 

estabeleceria as bases sobre as quais se desenvolveria o conhecimento científico. O objetivo do 

processo investigativo e metodológico era conhecer e compreender os fenômenos do mundo 

natural.  Tais estudos estruturados em observação e experimentação sistemáticas, estabeleciam 

objetivos e critérios claros. Segundo Rosa (2012), alguns aspectos da Ciência no século XIX 

promoveram modificações no fazer Ciência que estão presentes nos dias atuais. Por exemplo, 

                                                           
4 As reflexões apresentadas neste item têm inspiração nas aulas ministradas pelas professoras Del 

Carmen Daher, Luciana Freitas e Vanise Medeiros na disciplina intitulada Metodologia de pesquisa do 

curso de pós-graduação da UFF em 2012.  
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a quebra da subordinação da Ciência à Religião e o reconhecimento da função social da Ciência, 

criada e estimulada como atividade intelectual em benefício da Sociedade.  

Na Ciência Moderna, o desenvolvimento de um espírito inquisitivo e crítico, ainda que 

em estágio inicial e minoritário no meio intelectual foi de grande importância. Tal 

desenvolvimento permitiu um avanço, tanto no campo teórico e conceitual, quanto no 

metodológico e experimental, cujos efeitos imediatos seriam o de procurar afastar preconceitos, 

dogmatismos e o de fundamentar o conhecimento em bases demonstráveis e comprováveis: “O 

processo de afirmação racional seria longo, lento e perigoso, com avanços e retrocessos, cheio 

de obstáculos e percalços, mas inevitável com a progressiva afirmação do pensamento científico 

e positivo.”. (ROSA, 2012) 

No mundo moderno, assinala Santos (2009), há o rompimento de toda uma estrutura 

teológica e epistemológica predominante no período medieval; essa nova forma de percepção 

da realidade, a nova Ciência, busca uma interpretação “matematizada” (compreendida no 

conhecimento perfeito, completo e dominado pela razão) e formal do real, trazendo para a 

metodologia de análise deste real a questão da neutralidade do conhecimento científico. Na 

elaboração moderna do método, surge uma nova elaboração do conceito de ordem de modo que 

sem ordem não há conhecimento, nesse contexto o método, nas palavras de Pádua (2004) 

“assume dois elementos fundamentais da matemática: a ordem e a medida, a fim de representar 

corretamente os seres (coisas, corpos, ideias, afetos etc.) do real, e sem risco de erro(...)”.   

No polêmico livro Um discurso sobre as ciências, publicado pela primeira vez em 

Portugal, no ano de 1987, Boaventura de Sousa Santos põe em causa a teoria representacional 

da verdade e defende que todo conhecimento científico é socialmente construído. Para tal, 

descreve a crise do paradigma dominante da Ciência moderna e identifica o que designa como 

paradigma emergente. Segundo o autor, o modelo da racionalidade científica atravessa uma 

profunda crise gerada pelo próprio avanço da Ciência Moderna, para ele, Einstein com a 

relatividade, causou a primeira fissura na estrutura da racionalidade científica relativizando o 

rigor das leis de Newton. Heisenberg e Bohr demonstraram com o princípio da incerteza que 

não é possível observar ou medir um objeto sem interferir nele, sem o alterar. Já Godel, com o 

teorema da incompletude, demonstrou que o rigor da matemática carece de fundamento. O autor 

aponta algumas características do paradigma emergente: Todo o conhecimento científico-

natural é científico-cultural; todo o conhecimento é local e total; todo o conhecimento é 

autoconhecimento; todo o conhecimento científico visa constituir-se em senso comum. 

Para Bachelard (1996), o conhecimento científico só emerge quando conseguimos abrir 

mão das imagens primeiras, das impressões iniciais que temos de um fenômeno, e alcançamos 
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a abstração, distante do dado claro e aparentemente explícito: “o espírito científico deve formar-

se contra a Natureza, contra o que é, em nós e fora de nós, o impulso e a informação da Natureza, 

contra o arrebatamento natural, contra o fato colorido e corriqueiro. O espírito científico deve 

formar-se enquanto se reforma.” (BACHELARD, 1996, p.29) O autor arremata criticando:  

 

Não é fácil captar de imediato o sentido desta tese, porque 

a educação científica elementar costuma, em nossa época, 

interpor entre a Natureza e o observador livros muito 

corretos, muito bem apresentados. Os livros de física, que 

há meio século são cuidadosamente copiados uns dos 

outros, fornecem aos alunos uma ciência socializada, 

imóvel, que, graças à estranha persistência do programa dos 

exames universitários, chega a passar como natural; mas 

não é; já não é natural. Já não é a ciência da rua e do campo.  

(BACHELARD, 1996, p.30) 

 

Stanley Aronowitz publica o livro Science As Power: Discourse and Ideology in 

Modern Society em 1988 no qual apresenta a tese de que as normas da Ciência não são 

autoevidentes e que a melhor forma de encarar a Ciência é como um discurso socialmente 

construído que legitima seu poder ao apresentar-se como verdade (K. RAJAGOPALAN, 2012, 

p.15). Desse modo, compreendemos que a Ciência precisa ser compreendida em seu contexto 

sócio histórico. 

 

 

A cartografia como método de pesquisa 

 

  

O significado tradicional de metodologia está intimamente associado à ideia de um 

caminho a ser seguido, para que determinadas metas sejam alcançadas: metá-hódos. Assim, a 

pesquisa tradicionalmente é definida como um caminho (hódos) predeterminado pelas metas 

dadas de partida. Por sua vez, a cartografia propõe, nas palavras de Passos, Kastrup e Escóssia 

(2010, p.10) uma reversão metodológica: transformar o metá-hódos em hódos-metá. “Essa 

reversão consiste numa aposta na experimentação do pensamento - um método não para ser 

aplicado, mas para ser experimentado e assumido como atitude.” 

Tomamos a cartografia, assim, não como a Ciência que trata da elaboração dos mapas 

mas como um princípio que se constitui em oposição à decalcomania (DELEUZE; 
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GUATTARI, 1995). Nesse mapa, não há decalque, não há um sentido único para a sua 

elaboração tampouco uma mesma entrada. São múltiplas as possibilidades de entradas numa 

proposta metodológica que se quer cartográfica. Afinal, “A realidade cartografada se apresenta 

como mapa móvel, de tal maneira que tudo aquilo que tem aparência de "o mesmo" não passa 

de um concentrado de significação, de saber e de poder, que pode por vezes ter a pretensão 

ilegítima de ser centro de organização do rizoma” (PASSOS; KASTRUP e ESCÓSSIA, 2010, 

p.10). 

O significado da cartografia reside no acompanhamento de percursos, implicações em 

processos de produção, as conexões dos rizomas. Buscamos manter os dados de linguagem na 

sua rede de relações. Propusemo-nos assim a esboçar o mapa, não o decalque. O mapa se opõe 

ao decalque por não apenas reproduzir, mas construir, assim, o fazer do pesquisador entra em 

cena pois somos também atravessados por forças de poder. Não coletamos dados, ao fazer 

pesquisa os produzimos, além disso, desde o ponto de vista teórico que adotamos é possível 

dizer que um corpus pode ser analisado de modos diversos por diferentes linguistas ainda que 

da mesma corrente teórica. O objeto pode ser o mesmo, mas a lente, o olhar do pesquisador, 

direciona seus estudos.  

Para a Análise do Discurso (AD), o objeto de pesquisa é processual, ao fazer um recorte 

o analista tem parte de um processo para analisar e não todo o conjunto. Assim, o desafio que 

nos é imposto é o de investigar processos de modo igualmente processual. Nesse sentido, a 

abordagem cartográfica traz importantes contribuições para a AD:  

A Cartografia como método de pesquisa-intervenção 

pressupõe uma orientação do trabalho do pesquisador que 

não se faz de modo prescritivo, por regras já prontas nem 

com objetivos previamente estabelecidos. No entanto, não 

se trata de uma ação sem direção, já que a cartografia 

reverte o sentido tradicional de método sem abrir mão da 

orientação do percurso da pesquisa. O desafio é o de realizar 

uma reversão do sentido tradicional de método - não mais 

um caminhar para alcançar metas pré-fixadas (...). A 

diretriz cartográfica se faz por pistas que orientam o 

percurso da pesquisa sempre considerando os efeitos do 

processo do pesquisar sobre o objeto da pesquisa, o 

pesquisador e seus resultados. (BARROS; PASSOS, 2010, 

p.17) 

 

 

Defender uma metodologia processual e que se assume como tal no campo do estudo 

dos discursos é manter um posicionamento cientifico mais alinhado com o que se propõe na 

Análise do Discurso. Toda pesquisa é intervenção, e não temos a pretensão do alcance da 
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neutralidade científica. Desde o ponto de vista teórico adotado aqui, conhecimento é uma 

transformação da realidade e fazer pesquisa obriga-nos a repensar nossos procedimentos 

metodológicos a cada instante. O método, assim, reverte seu sentido, e o caminho por nós 

percorrido, foi desenhado ao longo da pesquisa sem prescrições definidas de antemão.  

 

 

 

O olhar rizomático 

 

 A especificidade desse trabalho se manifesta tanto no objeto de análise que é constituído 

por uma massa de textos produzida por e para trabalhadores quanto pela tentativa de se adotar 

a perspectiva do linguista preocupado com o entorno social que ensaia uma aproximação às 

ideias de Deleuze e Guattari. Assim, adentramos nos discursos analisados como rizomas 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995) modelo que propõe um novo olhar/agir no mundo. Temos a 

proposta de um modo de compreender e agir rizomático em oposição ao modelo ocidental 

arborescente. Tal escolha se deve ao fato de acreditarmos que tais estudos trazem contribuições 

importantes para a Análise do Discurso. 

Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra 

sempre no meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo. A 

árvore é filiação, mas o rizoma é aliança, unicamente 

aliança. A árvore impõe o verbo "ser", mas o rizoma tem 

como tecido a conjunção "e... e... e..." Há nesta conjunção 

força suficiente para sacudir e desenraizar o verbo ser. Para 

onde vai você? De onde você vem? Aonde quer chegar? São 

questões inúteis. (...) Entre as coisas não designa uma 

correlação localizável que vai de uma para outra e 

reciprocamente, mas uma direção perpendicular, um 

movimento transversal que as carrega uma e outra, riacho 

sem início nem fim, que rói suas duas margens e adquire 

velocidade no meio.  (DELEUZE ; GUATTARI, 1995, 

p.36) 

 

Se na Ciência ocidental trabalhamos sob a perspectiva arborescente, na qual há sempre 

uma ordem, qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer outro, assim nos 

aproximamos da complexidade que está em jogo quando estudamos a linguagem sob a 

perspectiva do primado do interdiscurso (MAINGUENEAU, 1997) que faz referência ao 

caráter dialógico da linguagem (BAKHTIN, 1997). Um discurso remete sempre a outro 
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discurso, no entanto acreditamos que a maior contribuição da visão rizomática para a AD seja 

justamente substituir a imagem proposta por Bakhtin (1997) de que o enunciado é um elo na 

cadeia da comunicação verbal, como se fosse possível estabelecer um antes e um depois 

temporalmente por uma visão mais ampla: 

 

 o enunciado é um elo na cadeia da comunicação verbal e 

não pode ser separado dos elos anteriores que o 

determinam, por fora e por dentro, e provocam nele 

reações-respostas imediatas e uma ressonância dialógica. 

Entretanto, o enunciado está ligado não só aos elos que o 

precedem mas também aos que lhe sucedem na cadeia da 

comunicação verbal. No momento em que o enunciado está 

sendo elaborado, os elos, claro, ainda não existem. Mas o 

enunciado, desde o início, elabora-se em função da eventual 

reação-resposta, a qual é o objetivo preciso de sua 

elaboração. (BAKHTIN, 1997, p.320) 

 

Acreditamos que o discurso produzido agora, nesta dissertação, por exemplo, pode 

estabelecer muitos elos sem cortes temporais. Assim, nosso olhar para a produção discursiva 

que circula/é produzida pelo jornal do SEPE será direcionado para os agenciamentos 

estabelecidos.  O conceito de agenciamento foi criado por Deleuze e Guattari e é compreendido 

como acontecimento, força que incide nos sujeitos convocando-os a agir sob determinados 

regimes de poder: 

Não existe enunciado individual, mas agenciamentos 

maquínicos produtores de enunciados. Dizemos que o 

agenciamento é fundamentalmente libidinal e inconsciente. 

É ele, o inconsciente em pessoa. (...) Cada um de nós é 

envolvido num tal agenciamento, reproduz o enunciado 

quando acredita falar em seu nome, ou antes fala em seu 

nome quando produz o enunciado. (DELEUZE; 

GUATTARI, 1995, p.48) 

 

Analisaremos, dessa forma, o jornal, não apenas como uma máquina encerrada em si 

mesma, completa e independente de outros sistemas. “Um livro tampouco tem objeto. 

Considerado como agenciamento, ele está somente em conexão com outros agenciamentos, em 

relação com outros corpos sem órgãos.”. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.11) Olharemos o 

jornal como um agenciamento produtor/difusor de saberes da categoria dos profissionais de 

Educação e buscaremos compreender como ele funciona, olhando para as conexões que ele 

estabelece com outros agenciamentos. Intervimos quando falamos, produzimos mudanças 

instantâneas. O modo como se enuncia a atividade de trabalho do profissional de Educação no 
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material estudado é intervenção, pois muda o modo como se difundem imagens sobre tal 

trabalho.  

Temos a noção do desafio que nos é lançado, pois pensar em agenciamentos é pensar a 

provisoriedade das relações. Segundo tal noção, não somos donos dos enunciados que 

produzimos, o discurso é algo produzido pelo interdiscurso. As unidades de enunciados a que 

temos acesso são efeitos provisórios das forças em jogo. Cada enunciado é visto como 

materialidade de um agenciamento, assim, buscaremos recuperar os agenciamentos em jogo, 

por meio da cartografia, com o objetivo de compreendermos o material analisado como parte 

de uma rede maior de discursos que possui muitas conexões e assim situarmos nosso olhar em 

determinado tempo e espaço de enunciação.  

 

 

 

 

 

O arquivo  

 

 

“Arquivo” provém do grego “archeion” que seria composto de dois elementos: 

“arkhaios”, antigo e “epo”, dispor, ter cuidado, e deu origem em latim a “archivum”. Arquivo, 

significaria, portanto, a arrumação de coisas antigas. Atualmente, tal termo pode ser entendido, 

de modo geral, como conjunto de documentos, como local destinado à conservação e guarda de 

documentos devidamente classificados e ordenados ou como unidade de serviço administrativo 

especializado cuja missão consiste em receber, classificar, guardar e emprestar documentos. 

Nesse sentido, “arquivo” funciona como o resultado de um processo de acumulação elaborado, 

tomando por base as características dos próprios elementos que o constituem. Foucault (2008) 

se opõe a esta noção estática de arquivo: 

 

Ao invés de vermos alinharem-se, no grande livro mítico da 

história, palavras que traduzem, em caracteres visíveis, 

pensamentos constituídos antes e em outro lugar, temos na 

densidade das práticas discursivas sistemas que instauram 

os enunciados como acontecimentos (tendo suas condições 

e seu domínio de aparecimento) e coisas (compreendendo 

sua possibilidade e seu campo de utilização). São todos 

esses sistemas de enunciados (acontecimentos de um lado, 
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coisas de outro) que proponho chamar de arquivo. 

(FOUCAULT, 2008, p.146) 

 

Tal noção de arquivo é muito produtiva nos estudos da análise do discurso pois “permite 

a não redução do espaço do discurso a uma topografia de textos de múltiplos tipos: o discurso 

não é jamais um dado, ele surge sustentado por um ruído de práticas obscuras que o configuram 

e o fazem circular (...)” (MAINGUENEAU, 2008, p. 32). Cabe destacar que não se trata de 

considerar tal noção como –enunciados conservados por uma via arquivista-, mas como um 

modo de acompanhar as práticas discursivas de uma dada sociedade. Na Análise do Discurso, 

a noção de formação discursiva e de interdiscurso mantém relação estreita com a organização 

do que classicamente é chamado corpus. Foucault (2008), associa a noção de formação 

discursiva à importância do campo dos acontecimentos discursivos e ao arquivo. O arquivo 

(FOUCAULT, 2008) é configurado pelo analista do discurso a partir de um tema, de um 

conceito, de um acontecimento.   

Assim, em nossa pesquisa, não cartografamos quaisquer discursos, mas somente 

interessam-nos os discursos que fazem parte de determinado arquivo e este não se quer um 

objeto encerrado, fechado, mas algo que não pode ser totalmente apreendido. Nas palavras de 

Foucault (2008, p.147): “Entre a língua que define o sistema de construção de frases possíveis 

e o corpus que recolhe passivamente as palavras pronunciadas, o arquivo define um nível 

particular: o de uma prática que faz surgir uma multiplicidade de enunciados (...)”. Dessa forma, 

em nosso estudo não nomearemos como corpus o conjunto de textos trazidos por nós para a 

pesquisa justamente por não acreditarmos que, ao construirmos nossa pesquisa, não 

interferimos no objeto que seria “recolhido”, “coletado” do mundo empírico.  

Neste estudo, pensaremos na construção de um arquivo como “o sistema geral da 

formação e da transformação dos “enunciados”” (FOUCAULT, 2008, p. 148).  O arquivo, 

assim, define o autor, “é, de início, a lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento 

dos enunciados como acontecimentos singulares”. E complementa: “o arquivo é, também, o 

que faz com que todas as coisas ditas (...) se agrupem em figuras distintas, se componham umas 

com as outras segundo relações múltiplas, se mantenham ou se esfumem segundo regularidades 

específicas” (FOUCAULT, 2008, p. 147). Desse modo, a noção de arquivo abrange as 

materialidades produzidas em uma determinada cultura, num determinado período histórico, 

que ao serem esmiuçados permitem-nos refletir sobre as regularidades e dispersões das 

formações discursivas. 
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O que se diz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (...) a construção de corpus, a implicação da interpretação do 

pesquisador se reflete nos recortes estabelecidos; ao mesmo tempo em 

que instaura uma outra enunciação (uma enunciação sobre a enunciação 

da qual o corpus é construído), porque o lugar de enunciação torna-se 

outro, inclusive o ponto de vista é outro. (AGUSTINI; BERTOLDO, 

2011) 
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O recorte 

O presente capítulo traz à tona o processo de elaboração do recorte desta investigação. 

Cientes que o espaço discursivo sobre o qual nos debruçamos em nossas análises é uma 

construção do pesquisador, o primeiro passo para a elaboração de nosso recorte foi determinar 

qual seria nosso arquivo de pesquisa. Para tal, diferente do que habitualmente se espera em 

manuais de metodologia de pesquisa, não determinamos um campo das situações concretas para 

delas “extrair dados” a serem analisados posteriormente. Assumimos e reconhecemos que nosso 

recorte inscreve-se num arquivo construído a partir de nosso interesse que é conhecer outras 

atividades, saberes, ações para além do já conhecido em torno da atividade dos profissionais de 

Educação. Dessa forma, pautando-nos em materialidades construídas e construtoras de saberes5 

(FOUCAULT, 1978, 2000), constituímos nosso arquivo de pesquisa e posteriormente o recorte 

específico em que teremos o material a ser analisado.  

Cabe destacar a importância da inclusão do conceito de arquivo desde de uma 

perspectiva foucaultiana em nosso estudo. Tal inclusão permitiu que levássemos a cabo a 

dispersão dos textos trazidos para nossa dissertação e que fazem parte de determinado campo 

discursivo. Podemos nomear o campo discursivo compreendido como “um conjunto de 

formações discursivas que se encontram em relação de concorrência, em sentido amplo, e se 

delimitam, pois, por uma posição enunciativa em uma dada região.” (MAINGUENEAU, 1997, 

p.116) que interessa a nossa investigação como sindical-educacional e o espaço discursivo 

(MAINGUENEAU, 1997, p. 117) que seria, grosso modo, um subconjunto do campo discursivo 

como os discursos que compõem tal campo discursivo e que estabelecem conexões com o 

SEPE, mais especificamente, com o núcleo de Duque de Caxias. Dito de outro modo, 

interessam-nos os discursos do campo sindical-educacional que dialogam com as práticas do 

SEPE Caxias, considerando a possibilidade de ter nesse material debates acerca tanto das 

condições de trabalho dos profissionais, quanto de outros saberes talvez não tão presentes na 

situação de trabalho, mas que, de certo modo, se subentende como sendo relevante/necessário 

para o trabalhador.  

Problematizamos assim verdades relativas à construção de corpus de análise, em uma 

perspectiva discursiva. Acreditamos que expressões como “coletar dados para um corpus” 

remetem a um projeto de Ciência que se quer imparcial, objetivo, rigoroso, preocupado com a 

                                                           
5 Foucault denomina de saber a capacidade da prática discursiva de formar objetos construindo 

proposições e teorias. Cabe destacar que tal capacidade não é restrita ao fazer cientifico.  
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“coleta de dados” que podem ser capturados pelo pesquisador e que, ao serem reunidas 

escamoteiam a subjetividade marcada por escolhas, afirmando-se práticas que a balizam como 

exigência de cientificidade.  

Rocha e Deusdará (2005), ao analisar alguns manuais de metodologia de pesquisa, 

apontam que, para garantir a aparência de imparcialidade do fazer científico, algumas 

estratégias discursivas garantem o apagamento do trabalho do pesquisador. Esse apagamento 

se pretende ser alcançado, “na medida em que silenciam suas implicações no ‘recorte’ do 

material a ser analisado”. Com essas estratégias, “apagam-se suas motivações ao optar pelo 

trabalho com certos textos e não com outros, silenciam-se suas justificativas e hipóteses 

subjacentes às suas escolhas.” (DEUSDARÁ; ROCHA 2005, p.4). Dessa forma, ao afirmar que 

o pesquisador “coleta dados” se constrói uma posição de pretensa neutralidade para ele, 

promovendo, com isso, o apagamento e suas implicações. No entanto, deve-se ressaltar que a 

neutralização das forças em jogo, o apagamento dos embates presentes na construção do 

material a ser analisado não oferece maior objetividade, apenas se consegue uma não 

problematização das polêmicas presentes em todas as situações. 

A metodologia de uma pesquisa de base discursiva encontra-se em estreita interlocução 

com o quadro teórico e com o tipo de práticas linguageiras que se deseja investigar. É por meio 

do entrelaçamento, de movimentos constantes entre teoria, recorte e análise que os 

procedimentos metodológicos foram definidos nesta investigação. Desse modo, assim como o 

fazer pesquisa em Análise do Discurso requer uma constante construção e reconstrução do 

método que não é dado a priori como em outras correntes de estudo de linguagem, o grupo da 

cartografia não quer um método mas quer partir do objeto, deseja apenas o caminho que o levará 

a um conhecimento sobre o objeto. No entanto, tem-se a noção de que conhecer o objeto é 

indissociável do interferir nele. Considerar que algo merece ser estudado já é assumir uma 

posição em relação ao que se estuda. Por isso, “produzimos” um espaço discursivo, explicitando 

os critérios utilizados nesses encaminhamentos, e não coletamos um corpus, supondo uma 

pretensa neutralização das polêmicas em jogo. 

Pretendemos, assim, por meio do contato com a cartografia, aproximarmo-nos da 

complexidade que está em jogo quando estudamos a linguagem sob a perspectiva do 

embasamento teórico oriundo da Análise do Discurso de base enunciativa (MAINGUENEAU, 

1997, 2002) e da concepção dialógica da linguagem (BAKHTIN, 1997). Um discurso remete 

sempre a outro discurso, o indivíduo não é a origem da produção discursiva. Assim, 

identificaremos os discursos que circulam no jornal do sindicato, recuperando os 
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agenciamentos em cena para que possamos dar contorno a um conjunto de outras atividades, 

saberes e ações para além do já conhecido em torno da atividade dos profissionais de Educação.  

A partir da recusa de uma concepção linear de comunicação, segundo a qual a mensagem 

oriunda do emissor poderia ser plenamente compreendida pelo receptor, assumimos uma visão 

que considera o agenciamento como base de qualquer situação de troca verbal. Na concepção 

linear, a compreensão do receptor viria de um reconhecimento dos elementos verbais presentes 

no enunciado. Em uma perspectiva que privilegia os agenciamentos, o material verbal que 

emerge das situações de troca só pode ser compreendido considerando pistas, hipóteses sobre 

a própria relação que se estabelece através dele. 

Desse modo, compreendemos agenciamentos como relação, um enunciado vale pela 

relação que se estabelece e ganha sentido por meio dele, a produção de sentido remetendo ao 

seu meio de circulação. Assim:  

Pensar em agenciamentos é pensar a provisoriedade das 

relações. Só na aparência somos donos dos enunciados que 

produzimos, o discurso é algo produzido pelo interdiscurso. 

As unidades de enunciados a que temos acesso são efeitos 

provisórios das forças em jogo. Cada enunciado é visto 

como materialidade de um agenciamento, assim, 

buscaremos recuperar os agenciamentos em cena. 

(DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.48) 

 

Trazemos o recorte, geralmente nomeado de corpus, como parte da metodologia de 

pesquisa pois, como já mencionamos anteriormente, o objeto em Análise do Discurso não é 

dado a priori, mas é construído pelo pesquisador, analista do discurso, por meio de uma 

sequência de escolhas, das quais ninguém pode prescindir, nem mesmo aqueles que acreditam 

investir em um projeto de ciência não implicado com os jogos de força. Nosso objeto de estudo 

não é um conjunto fechado que emerge de uma situação, mas um conjunto aberto cuja 

construção ocorre ao longo da pesquisa e a que se tem acesso apenas por um recorte em uma 

massa de textos. Cabe ressaltar a peculiaridade do fazer cientifico na nossa área no que diz 

respeito ao nosso objeto de estudo, nas palavras de Amorim:  

 

No que concerne às Ciências Humanas, a questão da voz do 

objeto é decisiva. Segundo Bakhtin, é o objeto que 

distingue essas ciências das outras (ditas naturais e 

matemáticas). Não é porém o homem seu objeto específico, 

uma vez que este pode ser estudado pela Biologia, pela 

Etologia etc. O objeto específico das Ciências Humanas é o 

discurso ou, num sentido mais amplo, a matéria 

significante. O objeto é um sujeito produtor de discurso e é 
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com seu discurso que lida o pesquisador. Discurso sobre 

discursos, as Ciências Humanas têm portanto essa 

especificidade de ter um objeto não apenas falado, como em 

todas as outras disciplinas, mas também um objeto falante. 

(AMORIM, 2002, p. 4) 

 

Assim, com o objetivo de conhecer parte do conjunto de outras atividades, saberes, 

ações para além do já conhecido em torno do trabalho dos profissionais de Educação, 

poderíamos identificar muitas fontes de discursos, já que há um vasto conjunto de enunciações 

em torno da escola. Uma alternativa poderia ter sido a gravação de conversas no espaço escolar, 

ter buscado documentos oficiais no âmbito da Educação, realizado entrevistas com a 

comunidade escolar, ou o oposto, ter entrevistado pessoas que não estão envolvidas diretamente 

com a escola e com a Educação. No entanto, optamos por enunciações do sindicato sobre a 

temática do trabalho dos profissionais de Educação. 

Após tal escolha, diversos poderiam ter sido os caminhos escolhidos para dar 

desdobramento à opção estabelecida: gravar as falas de uma assembleia, entrevistar os 

profissionais associados ao SEPE ou os dirigentes do sindicato. No entanto, buscamos textos 

divulgados pelo sindicato entre seus associados. Assim, com o intuito de coletar tais materiais, 

fomos até a sede do SEPE - núcleo de Duque de Caxias e coletamos todo material impresso 

disponível para os associados na recepção.  

Tratava-se de panfletos de temas variados, como convocações para assembleias, 

convites para festas, avisos de reuniões, indicativos de greve e de jornais produzidos pelo 

sindicato. Saímos dali com cerca de 60 textos de diferentes gêneros. Esse conjunto de textos 

corresponde a uma rede de textos em que se pode observar uma diversidade de diálogos 

estabelecidos entre o sindicato e os profissionais de Educação. Diante de um material vasto e 

levando em consideração o curto tempo de realização de uma pesquisa de Mestrado em nosso 

país, optamos por procedermos com outro recorte, em que se pretende definir mais 

especificamente os próximos encaminhamentos da pesquisa.  

 Nessa etapa, indagamo-nos sobre em que medida a quantidade de textos a serem 

analisados contribuiria para a nossa pesquisa e a pergunta norteadora nesse momento era: 

quantos textos precisamos analisar para compreendermos quais são e como se dão as atividades 

outras de trabalho dos profissionais de Educação?  

Trazendo, para o debate, a análise das implicações do pesquisador com seu processo de 

pesquisa, é preciso considerar que a questão da quantidade é bastante recorrente entre aqueles 

que julgam relevante construir um encaminhamento de pesquisa que se sustente em critérios 
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como o da representatividade do material. De nossa parte, preferimos acreditar que não há como 

estabelecer uma quantidade mínima de textos para a constituição de nosso recorte final. 

Propusemo-nos, então, a seguir com a nossa investigação sem estipularmos um quantitativo 

mínimo e máximo de textos a ser analisado. 

 Após refletirmos sobre como chegarmos a um conjunto de textos que pudesse ser mais 

produtivo para a pesquisa, optamos pela análise do jornal Na Ponta do Lápis, 

divulgado/produzido pelo sindicato.  Essa escolha considerou o modo de circulação do jornal, 

pois o leitor tem fácil acesso ao material, assim como o modo de distribuição, pois cada escola 

da Rede e cada associado deve receber um exemplar em casa, sendo um material, portanto, que 

chega às mãos de muitos profissionais de Educação, ficando disponível aos associados e não 

associados. A possibilidade de ser lido em diferentes momentos e lugares, por exemplo, no 

intervalo da escola ou em sua própria casa, ou seja, fora do seu espaço “oficial” de trabalho 

também contribuiu para nossa escolha. Além do já exposto anteriormente, o gênero pareceu-nos 

menos ‘perecível’ quando comparado ao restante do material que havia sido coletado, já que um 

jornal não é rejeitado pelo leitor de modo tão rápido quanto os outros materiais, um panfleto, por 

exemplo, muitas vezes, é lido rapidamente e facilmente descartado. Sua tiragem também foi 

levada em consideração, trata-se de 5 mil exemplares, número considerado por nós como bastante 

expressivo.  

 Quando decidimos analisar os jornais já dispúnhamos das três edições de 2012 e fomos 

à sede do núcleo de Duque de Caxias em busca das edições anteriores do jornal, com o intuito 

de reconstituir, em nossa pesquisa, um histórico, desse material.  Nessa ocasião, fomos 

informados de que a pasta que continha os jornais estava em um arquivo cuja chave havia sido 

perdida, assim, somente meses depois, ao ser recuperada, pudemos coletar o material. Quando 

nos deparamos com mais uma surpresa, a pasta continha apenas poucas edições do jornal. Não 

havia, desse modo, um certo cuidado da instituição em armazenar, arquivar esse material. 

Deparamo-nos, então, de certo modo com uma memória6 dispersa. É interessante observar que 

a escola é vista como espaço de preservação da memória oficial e, de certo modo, a memória 

da qual trata o jornal é apagada da memória escolar.  

Tal forma, aparentemente despreocupada na preservação do material, aponta para a 

necessidade de valorização da memória da Instituição, como parte da memória de lutas e 

reivindicações dos profissionais de Educação organizados em sindicato. Uma hipótese que 

                                                           
6 Tomamos memória nos termos de Chartier (2009, p.24): “conduzida pelas exigências existenciais das 

comunidades para as quais a presença do passado no presente é um elemento essencial da construção de 

seu ser coletivo.”. 
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fazemos é que talvez a parte administrativa organizacional se perca porque a muito o que fazer, 

a lutar. Pensamos em procurar entre os professores da Rede por mais edições para reconstituir 

o histórico do jornal mas, decidimos que trabalharíamos com as edições disponibilizadas e, com 

as três que dispúnhamos, totalizando 11 exemplares com edições dos anos 1999, 2000, 2001, 

2004, 2006 (duas edições), 2007, 2012 (três edições) e 2014 (esta última recebemos em nossa 

residência no decorrer de nossa pesquisa, pois somos professores da Rede e sindicalizados, 

assim, a incorporamos ao nosso arquivo de pesquisa).  

Nesta etapa, dispúnhamos de muitos textos distribuídos ao longo das 11 edições 

recolhidas e sabíamos que não seria possível fazer a análise detalhada de todos. Estávamos, 

então, diante da necessidade de um novo recorte e nosso próximo passo foi delimitarmos dentre 

as edições que possuíamos quais seriam analisadas. Optamos pelas três primeiras e três últimas 

edições do jornal, pois esses jornais nos haviam sido disponibilizados e, além disso, foram 

produzidos no início da prática discursiva e os três últimos por serem atuais. O que garantiria 

uma visibilidade sobre contextos de produção bem diferentes. Os primeiros correspondem aos 

anos de 1999, 2000 e 2001, já os últimos aos anos de 2012 e 2014. No entanto, parece-nos 

importante salientar que as edições do jornal que deixaram de pertencer ao nosso recorte 

continuam a fazer parte de nosso arquivo e alguns de seus textos aparecem ao longo desta 

dissertação e serão tomados com a finalidade de ilustrar determinados conceitos ou ideias 

embora não pertençam às análises. Já os textos que fazem parte do recorte estabelecido serão 

analisados no capítulo denominado Como se diz?.  

Apesar de nosso eixo central ser composto por uma massa de textos 

produzidos/divulgados pelo núcleo de Duque de Caxias aos seus associados, propusemo-nos a, 

como já dito, ampliar o arquivo com textos variados no intuito de compreender a produção 

/circulação de textos produzidos/divulgados pelo sindicato em suas condições de emergência 

histórica no campo discursivo sindical-educacional. Cabe destacar que não temos a pretensão 

de esgotar a coleta de textos que poderiam fazer parte desse arquivo, sempre teremos a parte de 

um todo, não há um arquivo único a ser desvendado.  

Com o objetivo de buscarmos critérios para a seleção de textos dos jornais que seriam 

analisados nesta investigação, propomos a organização do que passamos a chamar de memória 

dispersa do sindicato, já que as textualidades que circulam nos jornais são aqui consideradas 

como espaços de constituição de memória da instituição. Voltamos, assim, nosso olhar para a 

identificação dos temas que circulam no jornal. Para tal, buscamos identificar regularidades 

temáticas ao longo da edição de junho de 2012, com o intuito de facilitar a nossa busca no 

jornal, permitindo um acesso mais rápido aos textos. De modo a organizarmo-nos melhor para 
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uma visualização mais eficiente, que nos propiciasse compreender o que se diz pelo índice 

temático, recorremos a uma organização em quadro temático (QUADRO 1). Tal quadro está 

disponibilizado no anexo desta pesquisa.  

 O procedimento foi expandido a cada uma das outras duas edições que tínhamos em 

mãos nessa etapa da pesquisa, a saber: março de 2012, e dezembro de 2012. Em seguida, 

buscamos identificar quais os temas recorrentes nas 3 edições analisadas e criamos um quadro 

totalizador temático (QUADRO 2) que também se encontra no anexo da investigação.  

           A busca por uma definição dos temas abordados nos textos não foi satisfatória já que, 

em muitos momentos, vimo-nos perdidos, ora tratando tema como título, ora por assunto. Desse 

modo, se fazia necessário estabelecer um critério a ser seguido na identificação temática. 

Percebemos, nesse momento da investigação, que necessitávamos esclarecer primeiro o que 

estávamos tomando por tema em nosso estudo e segundo o que queríamos exatamente 

responder por meio do levantamento temático.  

           Assim, essa forma de aproximação nos foi muito útil na medida em que não precisamos 

realizar o levantamento temático de seis edições para percebermos que necessitávamos discutir 

em nosso fazer o conceito de tema. Poderíamos apagar tal etapa de nossa pesquisa e saltar para 

o próximo item sem descrever o que podemos chamar de análise piloto, no entanto optamos por 

deixar ver o nosso fazer de pesquisadores sujeitos em busca de nossos caminhos metodológicos 

em constante construção ao longo da pesquisa, com erros e acertos. Sentimo-nos livres para 

produzirmos nossa dissertação dessa forma, porque acreditamos que estamos numa época de 

liberdade na escrita científica. Sobre a escrita científica, afirma Santos (1988): “a ciência pós-

moderna não segue um estilo unidimensional, facilmente identificável; o seu estilo é uma 

configuração de estilos construída segundo o critério e a imaginação pessoal do cientista.”. 

(SANTOS, 1988) 

          Para esclarecer nosso objetivo, ao optarmos pelo estudo dos temas das três edições 

analisadas, passamos a busca da elaboração de uma pergunta e chegamos ao seguinte 

questionamento: Como posso selecionar textos para serem analisados de forma a obter ao fim 

de meu trabalho um resultado que reflita o eixo central do jornal? Dito de outro modo, ao 

buscarmos fazer um levantamento temático, buscamos em última instância responder à 

pergunta: o que se diz nas edições analisadas? Tal pergunta fundamenta-se em nosso objetivo 

de procurar delimitar que outras atividades, outros sentidos são atribuídos à atividade dos 

profissionais de Educação. 
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Um mapeamento do jornal: o que se diz? 

 

 Para buscar identificar “O que se diz?”, dedicamo-nos a esclarecer o que entendemos 

por tema em nosso estudo. O conteúdo temático, desde o ponto de vista teórico-metodológico 

dialógico, foi problematizado por Sant’Anna (2004) ao estudar a temática trabalho em notícias 

sobre o Mercosul. Para a pesquisadora, “a definição sobre ‘o que se fala’ num texto, do ponto 

de vista discursivo, é uma abstração que cabe ao leitor/coenunciador fazer baseado em alguns 

índices verbais e não-verbais.” (SANT’ANNA, 2004, p. 98). Dessa forma, a definição dos 

temas que circulam no jornal do SEPE deixa nossas marcas de pesquisadores – sujeitos nesta 

pesquisa. Com efeito, observa-se que a delimitação do tema também pressupõe uma ação do 

pesquisador sobre os textos estudados, reconhecendo, agrupando, produzindo generalizações, 

ressaltando especificidades.  

Não há como ignorar que o pesquisador/leitor também é coenunciador, também imprime 

suas escolhas.  O pesquisador lê o texto em função de seus objetivos de pesquisa, sua 

competência enciclopédica, experiência, saberes, ou seja, não como um leitor presumido do 

jornal. Nossa interlocução com o texto se dá a partir de nossos objetivos, finalidades de análise. 

Assim, não buscamos definir ou defender um percurso único metodológico, mas buscamos 

caminhos possíveis sabendo que muitos outros seriam possíveis também.   

 Para identificarmos os temas, se fez necessário recorrermos a um aporte teórico que 

delimitasse a nossa compreensão neste estudo. Para tal, recorremos a Bakhtin que aborda a 

questão temática de modo atrelado a outros elementos da organização dos discursos: “O 

enunciado, seu estilo e sua composição são determinados pelo objeto de sentido e pela 

expressividade, ou seja, pela relação valorativa que o locutor estabelece com o enunciado.” 

(1997, p.315). Assim, cabe ao tema abordado relevante papel na forma pela qual o enunciador 

constrói seu enunciado. O querer-dizer do locutor implica na escolha de um gênero do discurso: 

“Essa escolha é determinada em função da especificidade de uma dada esfera da comunicação 

verbal, das necessidades de uma temática (do objeto do sentido), do conjunto constituído dos 

parceiros, etc.” (BAKHTIN, 1997, p. 301). O autor afirma:  
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A totalidade acabada do enunciado que proporciona a 

possibilidade de responder (de compreender de modo 

responsivo) é determinada por três fatores 

indissociavelmente ligados no todo orgânico do enunciado: 

1) o tratamento exaustivo do objeto do sentido; 2) o intuito, 

o querer-dizer do locutor; 3) as formas típicas de 

estruturação do gênero do acabamento (BAKHTIN ,1997, 

p.299).  

 

 

Neste estudo, interessa-nos delimitar o que compreendemos por tema desde uma 

perspectiva discursiva. Para isso, trataremos do primeiro fator definido pelo autor: o tratamento 

exaustivo do tema do enunciado que varia, segundo Bakhtin (1997),  profundamente conforme 

as esferas da comunicação verbal, podendo ser  quase total em certas esferas: na vida cotidiana, 

basicamente nas esferas em que os gêneros do discurso são padronizados ao máximo e a 

criatividade é quase inexistente ou muito relativa, nas esferas criativas, correspondendo muitas 

vezes a  um mínimo de acabamento capaz de suscitar uma atitude responsiva. Assim, nas 

palavras do autor:  

 

teoricamente, o objeto é inesgotável, porém, quando se 

torna tema de um enunciado (de uma obra científica, por 

exemplo), recebe um acabamento relativo, em condições 

determinadas, em função de uma dada abordagem do 

problema, do material, dos objetivos por atingir (...) 

(BAKHTIN ,1997, p.300). 

  

O objeto temático é antecedente ao gênero, explode o gênero na medida em que o que 

se quer dizer, o objeto temático, é tematizado e adequado ao gênero discursivo, o querer dizer 

é anterior ao como dizer. Desse modo, propusemo-nos a identificar os objetos temáticos para 

posteriormente, tendo em vista as coerções genéricas, podermos pensar de que modo se dá a 

produção discursiva do sindicato. Nesse contexto, cabe destacar que:  

o enunciado está voltado não só para o seu objeto, mas 

também para o discurso do outro acerca desse objeto. A 

mais leve alusão ao enunciado do outro confere à fala um 

aspecto dialógico que nenhum tema constituído puramente 

pelo objeto poderia conferir-lhe (BAKHTIN ,1997, p.320). 

 

                Nosso próximo passo consistia em identificar quais os objetos temáticos abordados 

ao longo das seis edições do jornal, as três últimas e as três primeiras. Os temas foram definidos 

essencialmente a partir do léxico, considerando as temáticas centrais que evocavam.  Além 
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disso, buscamos uma sistemática que aproximasse as temáticas dos textos caso contrário 

teríamos uma dispersão enorme de temas o que não nos ajudaria a ter visibilidade sobre os 

temas mais recorrentes. Necessitávamos organizar os textos para que pudéssemos dar 

continuidade a nossa pesquisa e responder a nossa pergunta norteadora nessa etapa: “o que se 

diz?”. Para tal, fez-se necessário reunirmos os temas, indicando os títulos dos textos e sua 

localização no jornal. 

Cabe destacar que nossa opção teórica não se enquadra nas propostas da Análise de 

Conteúdo, o levantamento temático foi necessário para que pudéssemos responder às perguntas 

que nos orientavam naquele momento da pesquisa. Nas palavras de Bakhtin: “O enunciado 

reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma dessas esferas, não só por seu 

conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, ou seja, pela seleção operada nos recursos da língua 

— recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais —, mas também, e sobretudo, por sua 

construção composicional.”. (BAKHTIN, 1997, p. 279) 

           Após a identificação dos temas nos textos dos seis jornais (QUADROS 3, 4, 5, 6, 7 e 8), 

elaboramos dois quadros nos quais incluímos um levantamento da incidência temática das três 

primeiras edições, em azul, e em verde, o quadro correspondente às três últimas edições. Cada 

quadro contém as seguintes informações: título dos textos, tema e página do jornal em que se 

encontra. Cabe destacar que o total de temas não corresponde ao de textos ao longo das edições, 

uma vez que houve em alguns textos a identificação de mais de um tema.  A seguir ilustramos 

a organização dada: 

 

 

 

 

QUADRO 9 – Totalizador: incidência de temas, por edição, das três primeiras edições 

do Na Ponta do Lápis 

 

EDIÇÃO 

 

1999 

 

2000 

 

2001 

Total de 

ocorrências de 

cada tema 

 

 

T

E

M

A

S 

Direitos trabalhistas/ estudantis  5 2 3 10 

Eleições Municipais 0 2 1 3 

Eleições para diretores de escolas   2 1 1 4 

Gênero na escola 1 0 2 3 

Gestão da Educação pública 4 3 2 9 

Gestão pública 3 1 5 9 

Gestão sindical 3 4 4 11 

Planos e leis da Educação 1 1 1 3 

Campanha salarial 8 1 1 10 
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QUADRO 10 - Totalizador: incidência de temas, por edição, das três últimas edições do 

Na Ponta do Lápis 

 

EDIÇÃO 

 

06/2012 

 

12/2012 

 

2014 

Total de 

ocorrências 

de cada tema 

 

 

 

T

E

M

A

S 

Cidadania e sociedade 2 0 1 3 

Direitos trabalhistas/estudantis  5 1 3 9 

Eleições Municipais 1 2 0 3 

Eleições para diretores de escolas 1 1 0 2 

Eleições sindicais 1 0 0 1 

Gestão da Educação pública 5 12 11 28 

Gestão pública 7 4 3 14 

Gestão sindical 1 7 7 15 

Planos e leis da Educação 0 6 2 8 

Campanha salarial 5 1 1 7 

 

A partir dos quadros, pudemos observar diferenças e semelhanças ao comparar as duas 

tabelas quanto à incidência temática. Na tabela azul, o tema de maior incidência foi “gestão 

sindical”, já na verde foi “gestão da Educação pública”. Cabe destacar que a temática “gênero” 

só aparece em duas das três primeiras edições, já o tema “cidadania” só aparece em duas das 

três últimas edições e o tema “eleições do SEPE” em uma das três últimas edições. Chamou a 

nossa atenção também o elevado aumento da temática da “gestão da Educação pública”. Já o 

tema “salário”, sofreu um pequeno decréscimo. Dessa forma, diferente do que se pudesse 

imaginar, o salário não é o tema reiteradamente mais recorrente. Aqui já temos um diálogo 

relevante com as questões de pesquisa afinal tal constatação, ajuda-nos a compreender que a 

interação que se institui entre o sindicato e a categoria não é “movida” pelo desejo principal de 

ter acesso à posicionamentos/informações sobre questões salariais ao contrário do que se 

pudesse esperar.  

Após esse percurso na busca da localização de temas nas seis edições do jornal, 

elaboramos um quadro totalizador do levantamento da incidência dos temas: 

 

Quadro 11 – Quadro totalizador da incidência de temas ao longo das seis edições do 

Na Ponta do Lápis 
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O levantamento de temas do jornal viabilizou uma primeira identificação de sentidos 

que participam da construção dos traços identitários da instituição. Diz-se, por exemplo, que os 

profissionais de Educação ganham mal, mas a pauta salário não é a 1ª ocorrência de 

reivindicações. Dessa forma, observa-se que outras polêmicas têm relevância no cotidiano de 

tais trabalhadores, ao lado da necessária valorização salarial. O tema de maior número absoluto 

foi “gestão da Educação pública” seguido pelos temas “Gestão sindical”, “Gestão pública”, 

“Direitos” e “Salário” o que, a nosso ver, aponta para o fato de que as preocupações da categoria 

não dizem respeito apenas às questões trabalhistas. Cabe destacar também que os 3 temas mais 

recorrentes são relativos à gestão em diferentes âmbitos. Levando-se em conta que há uma 

diferença de mais de 10 anos entre a primeira edição do jornal e a antepenúltima sabemos que 

o contexto de enunciação foi diferente, embora seja o mesmo jornal, e a mesma cidade. Parece-

nos produtivo, então, observar as diferenças nos modos de dizer entre as 3 primeiras e 3 últimas 

edições. 

 

  EDIÇÃO 

1
9
9
9
 

2
0
0
0
 

2
0
0
1
 

0
6
/ 

2
0
1
2
 

1
2
/ 

2
0
1
2
 

2
0
1
4
 

Total de 

ocorrências 

de cada 

tema 

 

 

 

T

E

M

A

S 

Cidadania e sociedade 0 0 0 2 0 1 3 

Direitos trabalhistas/estudantis 5 2 3 5 1 3 19 

Eleições Municipais 0 2 1 1 2 0 6 

Eleições para diretores de escolas 2 1 1 1 1 0 6 

Eleições sindicais 0 0 0 1 0 0 1 

Gênero na escola 1 0 2 0 0 0 3 

Gestão da Educação pública 4 3 2 5 12 11 37 

Gestão pública 3 1 5 7 4 3 23 

Gestão sindical 3 4 4 1 7 7 26 

Planos e leis da Educação 1 1 1 0 6 2 11 

Campanha salarial 8 1 1 5 1 1 17 



39 
 

Com o propósito de visualizarmos a comparação entre as duas tabelas de modo mais 

claro, produzimos o gráfico a seguir: 

 

 

O exame do gráfico permite-nos fazer algumas afirmações, a saber: ao compararmos o 

total de incidência da temática “Direitos” manteve-se estável. A incidência das temáticas 

“gestão pública”, “gestão da Educação pública” e “gestão sindical” aumentou 

consideravelmente o que aponta para as preocupações da categoria. A temática de “planos e 

leis da Educação” teve um aumento no número de ocorrências, tal temática já aponta para uma 

preocupação da classe com o que se institui fora do espaço escolar.  

Tendo em vista nosso objetivo de pesquisa: identificar parte de um conjunto de outras 

atividades, saberes, ações para além do já conhecido em torno da atividade dos profissionais de 

Educação. Os temas “Eleições para diretores de escolas”, “Eleições municipais” e “Eleições do 

SEPE” chamaram a nossa atenção porque se referiam a um exercício de poder em âmbitos / 

espaços diferentes, no intra e extramuros da escola. A presença de tais temáticas no jornal é 

considerada um resultado provisório, pois aponta para o espaço de atuação política dos 
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profissionais de Educação em diferentes âmbitos. Cabe destacar que, como já dito, nossa 

pesquisa apresenta um caráter metodológico processual, que permite que a própria metodologia 

assegure resultados parciais. 

A partir deste estudo do que é dito nas seis edições do jornal, nossa atenção se voltou 

para o como é dito. Acompanhou-nos, assim, ao longo de nossas análises o questionamento 

“Como se diz?”.  
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Como se diz? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É necessário o acabamento para tornar possível uma reação 

ao enunciado. Não basta que o enunciado seja inteligível no 

nível da língua. Uma oração totalmente inteligível e 

acabada, se for uma oração e não um enunciado – 

constituído de uma única oração – não poderá suscitar uma 

reação de resposta: é inteligível, está certo, mas ainda não é 

um todo. (BAKHTIN, 1997, p. 299). 
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 O objetivo do presente capítulo é, a partir de uma revisitação ao passado, oferecer 

subsídios para a compreensão dos sentidos instituídos nas práticas discursivas do SEPE ao longo 

de sua trajetória. Divide-se o capítulo em quatro partes principais. Na primeira delas, apresenta-

se um breve histórico sobre o sindicalismo e a imprensa sindical no Brasil (a), depois, trata-se da 

trajetória do SEPE (b). Na terceira parte do capítulo, trata-se do gênero jornal sindical (c) e, na 

quarta, voltamo-nos para o jornal do SEPE Caxias subdividindo as análises em duas seções (d).  

 

a) Breve histórico sobre o sindicalismo e a imprensa sindical no Brasil  

Segundo Toni André Scharlau Vieira (1996), pesquisador da área da Comunicação, a 

história da organização dos trabalhadores brasileiros se confunde com a história da 

comunicação sindical. O estudioso afirma que, sem os textos produzidos/divulgados pelos 

sindicatos, seria impossível recuperar a trajetória do sindicalismo brasileiro. Tal ideia vai de 

encontro com a perspectiva teórica que adotamos em nossa pesquisa. Em consonância com tal 

perspectiva, para Maingueneau (1997, p.55), “não existe relação de exterioridade entre o 

funcionamento do grupo e o de seu discurso7, sendo preciso pensar, desde o início, em sua 

imbricação”. O autor acrescenta: “é preciso articular as coerções que possibilitam a formação 

discursiva com as que possibilitam o grupo, já que estas duas instâncias são conduzidas pela 

mesma lógica.” (1997, p.55). 

Assim, é preciso entender a formação discursiva sindical como inseparável da 

comunidade discursiva dos sindicalizados que a produz e difunde. Nesse contexto, “a formação 

discursiva é então pensada ao mesmo tempo como conteúdo, como modo de organização dos 

homens e como rede específica de circulação dos enunciados” (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2012, p.396). Sendo assim, a seguir, apresentamos um breve histórico sobre 

o sindicalismo e a imprensa sindical no Brasil, entendida esta como uma materialidade 

linguística do que foi/é produzido pela comunidade discursiva do sindicato de modo a articular 

as condições de produção (CP) com as textualidades produzidas/veiculadas pelos sindicatos.  

Vale destacar o que compreendemos por condições de produção do discurso sindicalista, 

pois “em seu uso corrente, a noção de condições de produção se revela absolutamente 

                                                           
7 É de suma importância explicitar o conceito de discurso que tomamos em nossa abordagem 

teórica, se trata de um termo que possui muitos sentidos já que é objeto de muitos enfoques teóricos. 

Compreendemos discurso como possuidor de duas faces: “uma que diz respeito ao social e a outra, à 

linguagem” (MAINGUENEAU, 1997, p. 55). Assim, o conceito de discurso nos remete ao encontro de 

uma formação discursiva à uma comunidade discursiva. Essa dimensão social e textual do discurso é 

associada ao conceito de prática discursiva proposto por Maingueneau.  
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insuficiente” (MAINGUENEAU, 1997, p.53). Deusdará e Rocha (2006) problematizam a 

trajetória do conceito de CP nos estudos das práticas de linguagem, repensando as contribuições 

de tal noção aos estudos da AD a partir da relação da noção de exercício de poder8, 

compreendido como produtor de realidade como proposto por Foucault, e práticas discursivas.  

Os referidos pesquisadores explicam que tal noção de poder modifica a relação entre o 

sujeito e a história que se propõe agora identificar não fatos objetivos de um exterior que atua 

sobre o sujeito, mas estratégias de exercício de poder que constituem as práticas discursivas. 

Nas palavras dos autores:  

o que é preciso abolir é a geografia (imaginária) na qual se 

instituiriam um dentro (“o sujeito”) e um fora (as condições 

políticas, econômicas, etc.) tomados em absoluto e de cujo 

encontro resultaria uma “imagem desfigurada”, 

“corrompida” de uma essência qualquer original.  

(DEUSDARÁ; ROCHA, 2006, p.7) 

  

Se observamos tal ponto de vista, isso já nos inspira a reconstituir uma perspectiva 

histórica que nos impossibilita de perceber eventos descolados das práticas de linguagem que 

lhes dão sustentação.  

Retomamos Foucault (2003) para fazer ver sua proposta acerca dos domínios de saber: 

 

O que pretendo mostrar nestas conferências é como, de fato, 

as condições políticas, econômicas de existência não são 

um véu ou um obstáculo para o sujeito de conhecimento 

mas aquilo através do que se formam os sujeitos de 

conhecimento e, por conseguinte, as relações de verdade. 

Só pode haver certos tipos de sujeito de conhecimento, 

certas ordens de verdade, certos domínios de saber a partir 

de condições políticas que são o solo em que se formam o 

sujeito, os domínios de saber e as relações com a verdade. 

(FOUCAULT, 2003, p.27) 

 

Na perspectiva aberta por Foucault, sujeito e verdade não são essências a serem 

descobertas, não são nem origem nem alvo das práticas de pesquisa. De acordo com o autor, 

subjetividades e efeitos de verdade se constituem a partir de condições sócio-históricas. Não há 

um sujeito que seja origem de uma determinada forma de saber. As circunstâncias, os jogos de 

força em movimento vão configurando figuras que emergem como sujeito de um dado 

conhecimento. Do mesmo modo, não há um objeto cuja verdade esteja escondida, cuja essência 

                                                           
8 "O discurso veicula e produz poder; reforça-o mas também o mina, expõe, debilita e permite barrá-lo. 

Da mesma forma, o silêncio e o segredo dão guarida ao poder, fixam suas interdições; mas, também, 

afrouxam seus laços e dão margem à tolerância mais ou menos obscuras." (Foucault, 1999, p. 96) 
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poderá ser apreendida por um procedimento dado. As verdades são sempre relativas a 

determinado modo de acesso a elas. 

 Fazemos ver as CP do discurso sindicalista, como forma de melhor entender não só as 

condições de enunciabilidade, como também a comunidade discursiva do sindicato em sua 

constituição, nas textualidades que circulam no jornal do sindicato. No entanto, cabe destacar, 

ainda, que o que compreendemos como percurso histórico constitui-se também como 

materialidade discursiva e está constituído por alguns dos discursos que circulam sobre a 

temática. Nas palavras de Foucault: “O documento não é o feliz instrumento de uma história 

que seria em si mesma, e de pleno direito, memória; a história é, para uma sociedade, uma certa 

maneira de dar status e elaboração à massa documental de que ela não se separa.” (2008, p. 8). 

Nessa perspectiva, a história é resultado de uma construção, não é espaço neutro:  

 

a história mudou sua posição acerca do documento: ela 

considera como sua tarefa primordial, não interpretá-lo, não 

determinar se diz a verdade nem qual é seu valor 

expressivo, mas sim trabalhá-lo no interior e elaborá-lo: ela 

o organiza, recorta, distribui, ordena e reparte em níveis, 

estabelece séries, distingue o que é pertinente do que não é, 

identifica elementos, define unidades, descreve relações. 

(FOUCAULT, 2008, p.7) 

 

Assim, a história, antes vista como fonte de acesso direto ao passado, é hoje 

compreendida pelas Ciências Sociais como uma construção possível do passado, que já não é 

entendido como algo pronto a ser descoberto. A história propõe possíveis leituras baseada no 

processamento de pistas do passado (CHARTIER, 2009). 

Importa ressaltar que autores como Maria Nazareth Ferreira (1988), da área das Ciências 

de Comunicação, definem a imprensa operária como aquela que se dirige aos operários, tendo 

como sua temática básica os problemas dessas comunidades, podendo ou não ser redigida pelos 

próprios trabalhadores. Já a imprensa sindical seria aquela que é de responsabilidade dos 

sindicatos, quer escrita por operários, ou por jornalistas, desde que tenha como interlocutores 

previstos os operários. Segundo esta visão, a imprensa sindical propriamente dita só teria 

existido no Brasil depois de 1964.  

Vito Giannotti, sindicalista e pesquisador, discorda dessa afirmação. Para ele, imprensa 

sindical é toda aquela elaborada pelos sindicatos, ligas ou uniões em defesa dos interesses dos 

operários. Tal imprensa teria nascido em 1879, no Recife. Assim, nesta investigação, nossas 
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considerações relativas à história da imprensa sindical brasileira têm como base, 

principalmente, os estudos de Vito Giannotti (2008) e Claudia Santiago (1996, 2008).  

Concordamos, portanto, com os pesquisadores, que a imprensa sindical brasileira surgiu 

em torno de 1880 e que a formação dos sindicatos no Brasil está atrelada à chegada dos 

estrangeiros que, após ser decretado o fim da escravidão, em 1888, vieram para o Brasil, 

trazendo preceitos do anarquismo e do socialismo e ficaram indignados ao se depararem com 

um sistema ainda escravocrata de trabalho para com “trabalhadores livres”. 

Também os intelectuais deram impulso à divulgação das ideias socialistas entre os 

trabalhadores. Isto pode-se comprovar com trecho do caderno de estudos Breve história da 

Imprensa Sindical no Brasil (2005), produzido pela prefeitura do Rio de Janeiro onde se diz: 

“Foram os intelectuais os primeiros a divulgarem as ideologias progressistas e foi deles a 

iniciativa dos primeiros jornais. Estes, que ainda não eram jornais operários, mas jornais 

políticos, discutiam ideias novas(...)” (2005, p.15). Essa constatação permite-nos melhor 

compreender a constituição dessas relações entre a classe operária brasileira e os jornais e a 

afirmação de Giannotti (2008) de que cerca de 500 jornais diferentes,  circularam  até 1930, 

quando Getúlio Vargas tomou o poder. Para este pesquisador, o Jornal dos Tipógrafos, de 1858, 

teria sido o primeiro deles. 

No âmbito legal, a primeira lei sindical limitava-se à associação no meio rural. Enquanto 

isso, o operariado praticamente não tinha direitos assegurados e passou a se organizar para obter 

melhorias nas condições de trabalho e, só em 1907, o decreto nº 1637 regulamenta os sindicatos 

urbanos. Entretanto, antes de sua promulgação, os trabalhadores já vinham desenvolvendo um 

processo de mobilização e de organização sindical, criando a Confederação Operária Brasileira 

(COB) no 1º Congresso Operário Brasileiro em 1906, momento em que houve a elaboração das 

bases de acordo da confederação: o documento que define os fins da Instituição recém criada; 

como9: 

 

a) promover a união dos trabalhadores assalariados para a defesa dos 

seus interesses morais e materiais, econômicos e profissionais;  

                                                           
9 Na ausência de orientação técnica mais precisa, optamos por diferenciar os documentos de nosso 

arquivo, que não façam parte de nosso recorte final das citações que recorrem a autores diversos e dos 

textos que compõem nosso recorte final e que farão parte, então, das nossas análises. Tais documentos 

serão apresentados centralizados entre as margens. 
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b) estreitar os laços de solidariedade entre o proletariado organizado, 

dando mais força e coesão aos seus esforços e reivindicações tanto 

moral como material.  

c) estudar e propagar os meios de emancipação do proletariado e 

defender em público as reivindicações econômicas dos trabalhadores 

servindo-se para isso de todos os meios de propaganda conhecidos, 

nomeadamente de um jornal que se intitulará “A Voz do Trabalhador”;  

d) reunir e publicar dados estatísticos e informações exatas sobre o 

movimento operário e as condições do trabalho. 

  

Explicita-se, assim, como lógica fundamental do documento buscar a legitimação da 

COB. Os dirigentes da instituição passam a ter voz ao ocupar o lugar de enunciador, 

constituindo-se como defensores dos interesses “morais e materiais, econômicos e 

profissionais” dos trabalhadores, como explicitado no item A do fragmento. O coenunciador é 

caracterizado como “proletariado organizado” (item B), mas que necessita de uma instituição 

que o represente. Um dos objetivos da Instituição está indicado no item C: “defender em público 

as reivindicações econômicas dos trabalhadores”, são dirigentes que falam pelo proletariado 

que representam. Parece-nos produtivo destacar que a intenção da criação de um jornal 

institucional já é apontada no documento da instituição recém-criada e que o jornal é 

apresentado como um meio de propaganda das reivindicações dos trabalhadores, trazendo em 

seu nome a ideia de que o que circula nele corresponde à fala dos trabalhadores:  “servindo-se 

para isso de todos os meios de propaganda conhecidos, nomeadamente de um jornal que se 

intitulará ‘A Voz do Trabalhador’” (item C). 

Assim, o jornal é apresentado como um meio de propaganda cuja finalidade é “propagar 

os meios de emancipação do proletariado e defender em público as reivindicações econômicas 

dos trabalhadores” (item C). Falar pelo outro é exercer uma função policial assumida muitas 

vezes por professores10. Lutar é confiscar, ao menos por um momento, o poder de falar sobre 

algo, lutar é tomar a palavra. E é assim, tomando a palavra dos trabalhadores, que o sindicato 

se propõe a lutar. O jornal, A Voz do Trabalhador, talvez seja um dos dispositivos criados para 

assegurar à Confederação Operária Brasileira a permanência nessa posição de falar pela classe, 

ou essa autorização pode ser encarada até mesmo como uma condição prévia para a existência 

                                                           
10 Nota de aula ministrada pelo professor Décio Rocha na UFF no ano de 2012 na Disciplina Metodologias de 
pesquisa em estudos aplicados de linguagem. 
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do jornal já que a linguagem não apenas legitima as instituições como as cria e constitui. 

Maingueneau (1997, p.31,32) afirma que: 

 a pragmática tende a enfatizar que “a tomada da palavra” 

constitui um ato virtualmente violento que coloca outrem 

diante de um fato realizado e exige que este o reconheça 

como tal. Ao enunciar, eu me concedo um certo lugar e 

“atribuo um lugar complementar ao outro”, peço-lhe que se 

mantenha nele e que “reconheça que sou exatamente aquele 

que fala de meu lugar”. 

 

Assim, ao falar pelos trabalhadores, ocorre duplamente a tomada da palavra pois, 

quando o sindicato fala, legitima-se como o único a falar sobre os trabalhadores e por eles. Aos 

trabalhadores resta a posição passiva na interlocução no momento em que legitima-se outro a 

falar em nome da categoria. Ao líder sindical cabe fazer declarações, exigências e 

reivindicações do grupo. No entanto, essa não é a única função do sindicato, este fala aos 

trabalhadores em determinados momentos como, por exemplo, nas assembleias da categoria. 

No jornal, essas duas funções são cumpridas, a Instituição fala pelos trabalhadores na 

medida em que o jornal se propõe a veicular as ideias da categoria, então, quando se fala pelos 

trabalhadores, os discursos produzidos são tomados como dos trabalhadores. Por outro lado, 

fala-se aos trabalhadores, pois as ideias da categoria circulam na categoria, o jornal é produzido 

para ser lido pela categoria.  Além disso, os discursos produzidos produzem sentidos sobre os 

trabalhadores pois, em última instância, fala-se dos profissionais de Educação. Temos assim o 

tripé que esclarece o modo como nos aproximamos de tais discursos: são discursos produzidos 

aos/dos/pelos profissionais de Educação. Tal dinâmica é fundamental para a compreensão dos 

modos como o representante sindical/sindicato interage com a categoria no material analisado. 

Já, desde a perspectiva dialógica da linguagem, o papel dos outros, para os quais o 

enunciado se elabora, é crucial, assim, ao coenunciador não cabe apenas ser um receptor passivo 

dos enunciados: “Os outros (...) não são ouvintes passivos, mas participantes ativos da 

comunicação verbal. Logo de início, o locutor espera deles uma resposta, uma compreensão 

responsiva ativa. Todo enunciado se elabora como que para ir ao encontro dessa resposta.”. 

(BAKHTIN, 1997, p.320). Dessa forma, desde esta perspectiva, ao falar pela categoria, seus 

representantes elaboram os enunciados em função da reação-resposta de seus destinatários e, 

de certo modo, da categoria que representam.  Por exemplo, ao negociar com o secretário de 

Educação ou com o prefeito, os representantes sindicais também produzem seus enunciados, 

tendo em vista os profissionais da Educação aos quais representam, como eles reagiriam ao 

saber o que foi dito, se estariam de acordo ou não.  
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Sabemos que a relação da categoria com seu sindicato é instável, os profissionais podem 

ter um vínculo maior ou menor com a instituição que os representa, assim, a autorização de 

falar pela/à categoria é momentânea já que, a qualquer momento, a classe pode se sentir mais 

ou menos representada, se filiar ou desfiliar, comparecer ou não às atividades, ler ou não os 

jornais. Assim, a obrigação de falar em nome dos profissionais da categoria e falar para a 

categoria implica, por um lado, numa busca de adesão de apoio dos profissionais da categoria 

e, por outro, na necessidade de ser convincente ao negociar com o governo. E é exatamente em 

torno desse processo que gira  nossa pesquisa pois, em última instância, buscamos compreender 

o modo pelo qual os profissionais de Educação se atualizam no aqui e agora no material 

produzido/divulgado pelo sindicato da Rede pública de ensino da cidade de Duque de Caxias.  

Quanto ao conteúdo do jornal da COB, A Voz do Trabalhador, Santiago e Giannotti 

afirmam no livro Teoria e prática da Comunicação Sindical (2008, p.42) que, desde 1908, 

quando começou a ser publicado quinzenalmente, “trazia em suas páginas os temas políticos 

centrais da visão anarquista do mundo, além da necessidade da luta direta dos trabalhadores, 

sem intermediários”, apresentando a necessidade da revolução social.  

Segundo os pesquisadores, os primeiros jornais sindicais brasileiros eram escritos por 

militantes com uma visão de mundo anarquista e traziam principalmente dois blocos temáticos. 

O primeiro abordava as reivindicações imediatas: salários, condições de vida e de trabalho. O 

outro trazia os temas políticos centrais do anarquismo. Era um forte combate ao sistema 

capitalista, à burguesia e à aristocracia. Até 1920, os anarquistas tinham um grande número de 

jornais, no entanto, entre 1918 e 1919, com a diminuição da influência do anarquismo, essa 

imprensa perde força e, em 1920, o jornal da COB, A Voz do Trabalhador, deixa de circular.  

Com a perda de espaço da imprensa anarquista, quem assume seu lugar é a imprensa 

comunista. Em 1923, no Rio de Janeiro, o jornal dos comerciários, A Voz Cosmopolita, um 

jornal sindical com forte influência comunista, publica a primeira tradução do Manifesto 

Comunista, no Brasil.  Em maio de 1925, no Rio de Janeiro, foi publicado o jornal A Classe 

Operária, com uma tiragem de cinco mil exemplares, embora os comunistas fossem alvo de 

constante repressão. Seu lema era: “Um jornal de trabalhadores feito por trabalhadores, para 

trabalhadores” (GIANNOTTI; SANTIAGO, 2008, p.43). Parece-nos produtivo refletirmos 

sobre tal lema que traz a ideia de que o jornal sindical é feito por/para trabalhadores. Afinal, 

todo jornal de grande circulação depende do trabalho de muitos trabalhadores para ser 

produzido. Assim, quando fala-se de um jornal de trabalhadores feito por/para trabalhadores, 

defende-se a ideia de que o que circula no jornal A Classe Operária é de interesse da classe 

trabalhadora que difunde suas ideias entre os trabalhadores por meio do jornal. 
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Na “Era Vargas”, Getúlio encontra um país com grandes agitações políticas, insatisfação 

dos trabalhadores, com uma economia de base cafeeira, já decadente (GIANNOTTI; 

SANTIAGO, 2008). Vargas implanta o sindicalismo oficial, um sindicalismo ministerialista, 

como era chamado logo que foi criado, na década de 1930, sob a alegação de afastar-se da luta 

política, do confronto de classes e zelar pela paz social.  Com a criação do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio e por meio do Decreto nº 19.770/1931, o Estado iniciava o 

controle sobre as associações profissionais, tornando obrigatório o reconhecimento do sindicato 

pelo Ministério do Trabalho.  

Esse sindicalismo desempenhava um papel de fiscalizador do cumprimento das leis, 

recorrendo à Justiça do Trabalho. Nesse contexto, não havia muitas publicações sindicais, sendo 

produzido um boletim a cada seis meses, ou a cada ano. Sobre a temática abordada naquela 

época nos jornais sindicais Santiago e Giannotti (2008, p.44) afirmam: 

 

As únicas coisas que a imprensa sindical deveria noticiar 

eram o andamento da colônia de férias, os novos serviços 

médicos que o sindicato oferece. Podia até falar do índice 

de reajuste que o governo se dignaria conceder na época 

certa. Mas tem mais assuntos que esses sindicatos 

varguistas podem tratar como, por exemplo, a coroação da 

rainha da categoria ou a premiação da mãe do ano. 

 

 

 

Assim, nessa época, a imprensa sindical perdeu sua força entre os trabalhadores. José 

Carlos Arouca (2003) traz em “O sindicato em um mundo globalizado”, trecho da exposição 

do ministro do trabalho Lindolfo Collor, o primeiro ministro do Trabalho no Brasil, que 

esclarece a visão do que seria o decreto promulgado: 

 

Os sindicatos ou associações de classe, serão os para-

choques dessas tendências antagônicas. Os salários 

mínimos, os regimes e as horas de trabalho serão assuntos 

de sua prerrogativa imediata, sob as vistas do cauteloso 

Estado. A solução dos conflitos de trabalho será também de 

sua alçada com a assistência de pessoas alheias a 

competição de classe e com recurso a tribunal superior, 

além disto e de uma classe ou profissão encontrará no 

respectivo sindicato o porta-voz autorizado e competente.   

 

Dessa forma, o Estado passa a delimitar categorias e controlar a formação de sindicatos, 

submetendo-os ao Poder Público, como uma forma de deter o controle das ações sindicais.  
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Em 1940, foi instituído o salário mínimo e, no dia 1º de maio de 1943, Vargas decretou 

a aprovação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), por meio do Decreto-lei nº 5.452. 

Sobre o Estado Novo, segundo Pinto (2007, p.35) “a lembrança que perdura de Vargas, e 

permanece gravada na memória do povo, é a do autor da legislação trabalhista, e do arquiteto 

de estrutura sindical (...).”. Desse modo, nessa fase, o Estado regula as ações dos sindicatos, 

Getúlio tenta, dessa forma, manter sob seu comando as classes para manutenção do poder. 

Em 1945, após o fim da Segunda Guerra mundial, Vargas decreta anistia aos presos 

políticos e o Partido Comunista passa a agir abertamente. Em 1946, os comunistas tinham, por 

todo o território brasileiro, uma grande quantidade de publicações: revistas de cultura, de 

economia, revistas femininas, revistas exclusivamente políticas e oito jornais diários publicados 

no País. Nesse mesmo ano, houve como avanço para os sindicatos a aprovação do decreto lei 

nº 9.070 de 1946, que permite o direito de greve, não modificando porém a organização sindical 

e não diminuindo o intervencionismo do Estado nos sindicatos. Em 1947, chega ao fim a trégua 

entre os dois blocos mundiais e tem início a chamada “Guerra Fria”, no Brasil Dutra assume a 

presidência.   

O governo, acompanhando o clima político internacional de anticomunismo, rompe as 

relações diplomáticas com a URSS, torna o PCB e a CGTB ilegais e intervém nos sindicatos. 

Dos 944 sindicatos existentes no país, 134 sofrem intervenção por parte do Ministério do 

Trabalho.  Todos os jornais do PCB são fechados pela polícia política. Com o Golpe Militar de 

1964, houve o fim da liberdade de expressão, e as imprensas comunista e sindical foram 

totalmente silenciadas pela intervenção militar. Logo após a promulgação do AI-5, em 1969, e 

da censura à imprensa, começa a crescer a Imprensa Alternativa, única fonte de informação não 

oficial, pois nessa época segundo Giannotti:  

 

a imprensa de quase todos os sindicatos falava de bailes de 

debutantes, coroação de rainhas, pescarias, futebol e, vez 

por outra, dava alguma orientação sobre leis trabalhistas. Só 

alguns sindicatos que continuavam com uma direção 

combativa, teimavam em ter seus jornaizinhos com um 

conteúdo político contestatório. Mas esses sindicatos não 

passavam de algumas dezenas. (2008, p.46) 

 

Vale ressaltar que Claudia Santiago e  Vito Giannotti no livro, Comunicação – arte de 

falar para milhões, (1999) defende que a imprensa alternativa, dos anos da Ditadura, faz parte 

da história da imprensa sindical. Durante o período de ditadura militar, surge o Partido dos 

Trabalhadores, com estreita ligação com os sindicatos, tornando-os um movimento além de 
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assistencial, com papel nas negociações coletivas. Surgem, nesse período, as centrais sindicais 

que lideram os movimentos e marcam a história do Brasil. O resultado dessa luta pode-se ver 

na CF de 1988. 

Em meados da década de 1980, com o final da Ditadura, a imprensa alternativa 

desapareceu e, até a década de 1990, não houve uma imprensa declaradamente política para se 

contrapor à imprensa neoliberal. Nenhum partido ou organização política manteve uma 

imprensa consistente. A partir do final da década de 1980, as ideias opostas ao neoliberalismo 

eram defendidas quase que exclusivamente pela imprensa sindical. Santiago e Giannotti (2008) 

afirmam que, em muitos jornais sindicais, defenderam-se campanhas políticas artigos foram 

feitos sobre o significado e as consequências da implantação do neoliberalismo e apareceram 

temas mais universais como o rompimento com o FMI.   

A esse período Cruz refere-se de forma sintética a conjuntura da segunda metade da 

década de 80, afirmando que:  

enquanto a transição conservadora do Regime Militar à 

Nova República não conseguia superar os problemas 

estruturais da hegemonia do capital, aberto em meados da 

década de 70, o protesto e o enfrentamento contra a piora 

progressiva das condições de vida levava a um crescimento 

proporcional das forças políticas e sociais identificadas 

como a “oposição” e, secundariamente, como a esquerda. 

(CRUZ , 2000, p. 105) 

 

Nessa época, houve um crescimento do Partido dos Trabalhadores (PT), e a Central 

Única dos Trabalhadores (CUT) estabelecia-se como representante dos trabalhadores. Cabe 

destacar a realização de três grandes greves gerais no governo Sarney (1985 – 1989) que 

demonstram o poder de organização dos trabalhadores.  

Cruz, no livro A janela estilhaçada (2000), analisa diferentes textos que compreendem 

desde o I Congresso Nacional da CUT (I CONCUT), realizado em 1984, até o V CONCUT, 

dez anos depois, mostrando que, no âmbito da CUT, passou-se de confrontacionismo e crítica 

a um tom negocial e propositivo. O referido autor recupera elementos da trajetória da CUT, 

abrangendo da fase de denúncia e confronto até a fase de cautela, da negociação. Destacamos, 

a seguir, alguns trechos de documentos que figuram no livro.  

Os seguintes fragmentos de texto são das Resoluções do I Congresso Nacional da CUT, 

realizado em 1984 que se intitula Diretas Já, reivindicações Já. O documento, divulgado no 

jornal, trazia informações gerais sobre o Congresso e as resoluções. Tal título, na análise de 

Cruz, atribui um novo sentido ao sindicalismo: “as lutas da classe trabalhadora não estão 
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separadas da luta política - são duas interfaces de um mesmo movimento que se constitui 

discursivamente através de um enunciado que reconstrói significados.”. (2000, p.84)  

 

No primeiro ano de existência da CUT enfrentamos as forças da 

burguesia que tentaram sufocar a criança que estava nascendo; 

enfrentamos o governo e a repressão que tentaram impedir o avanço de 

um projeto sindical novo; enfrentamos a resistência de parcela do 

próprio movimento sindical que não quer sair da cômoda estrutura 

sindical sob o controle do governo. Finalmente, enfrentamos as nossas 

próprias dificuldades políticas, organizativas e financeiras. 

       (Resoluções do I Congresso Nacional da CUT, 1984) 

 

O trecho mencionado faz parte da introdução feita pelo presidente da CUT, Jair 

Meneguelli, nas Resoluções do I Congresso Nacional da CUT. Cruz ressalta que nele os 

adversários são confrontados: a classe dominante e o Estado, e o velho sindicalismo com sua 

estrutura sindical.  

A política econômica recessiva do regime militar e do FMI imposta pelo 

imperialismo, interessa basicamente ao grande capital financeiro 

internacional e está desarticulando toda a estrutura produtiva do país, 

deteriorando o padrão de vida dos brasileiros, especialmente da 

população trabalhadora. (...) Os vinte anos de regime militar e os dois 

anos de submissão da política econômica ao FMI, deixaram como 

herança ao país uma crise econômica e social tão grave que os efeitos 

deverão permanecer por mais de uma década. E as principais 

consequências da crise sendo atiradas sobre a classe trabalhadora, que 

em nenhum outro momento da história do Brasil esteve submetida a 

condições de vida e trabalho tão deterioradas e dramáticas como as de 

hoje. 

(Resoluções do I Congresso Nacional da CUT, 1984) 

O documento responsabiliza e denuncia o Estado brasileiro como o culpado pelas 

condições de vida e trabalho deterioradas e dramáticas da classe trabalhadora. Estado este 

dirigido pelos militares e submetido ao FMI. Assim, segundo Cruz (2000), conforme o trecho 

mencionado, o teor anti-imperialista fica claro.  
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Os anos 1980/1990, são considerados, na área de Comunicação, os anos da melhor fase 

da imprensa sindical.  No final da década de 1980, havia seis jornais sindicais diários com uma 

tiragem semanal de 600 mil exemplares. O jornal Tribuna Metalúrgica, dos Metalúrgicos de 

SBC/SP, por exemplo, durante mais de 15 anos, teve uma tiragem diária de 120 mil exemplares. 

A comunicação sindical não se fazia somente por meio de jornais. Muitos sindicatos publicaram 

revistas, cartilhas e folhetos. Depois a imprensa sindical refletiu o refluxo do movimento e da 

segunda metade da década de 1990 em diante, muitos jornais sindicais deixaram de ser diários. 

Cruz (2000) aponta que o aumento do número de greves, o crescimento eleitoral do PT 

e o crescimento do número de sindicatos, integrados à CUT, pareciam preparar as forças 

políticas de oposição para um embate decisivo na formulação da nova Constituição, pois para 

o referido autor: “As disputas em torno da nova Constituição colocaram à mostra a fragilidade 

política do projeto da transição conservadora, bom como a capacidade de organização, pressão 

e disputa política travada pelo Novo Sindicalismo e seus aliados.”. (CRUZ, 2000, p. 109) 

A CF, de 1988, trata do tema dos sindicatos, porém não menciona os profissionais de 

Educação como um todo, refere-se apenas aos professores. A CF determina em seu art. 8 que: 

Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o 

seguinte: 

I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de 

sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao Poder 

Público a interferência e a intervenção na organização sindical; 

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em 

qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, 

na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou 

empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um 

Município; 

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 

individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 

administrativas; 

IV - a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de 

categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do 

sistema confederativo da representação sindical respectiva, 

independentemente da contribuição prevista em lei; 

V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato; 

VI - é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações 

coletivas de trabalho; 
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VII - o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas 

organizações sindicais; 

VIII - é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do 

registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, 

se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo 

se cometer falta grave nos termos da lei. 

Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização 

de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições 

que a lei estabelecer. 

Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores 

decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que 

devam por meio dele defender. 

§ 1º - A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre 

o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. 

§ 2º - Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. 

(BRASIL, 1988) 

No primeiro inciso, a redação de lei remete a mudanças na forma de instituição dos 

sindicatos. Até então, o Estado não permitia que alguns trabalhadores estabelecessem 

sindicatos: “a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato” (Artigo 

8, inciso I). Cabe destacar que quem funda o sindicato é o trabalhador, quem registra é o Estado. 

No inciso 2, determina-se o que os sindicatos e os trabalhadores podem e devem fazer. Já no 

inciso três, determinam-se os objetivos do sindicato perante a lei: “ao sindicato cabe a defesa 

dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais 

ou administrativas” (artigo 8, inciso III). Dessa forma, os sindicatos não mais dependem da 

autorização do Estado, embora a lei defina os objetivos da Instituição. 

Para o senso comum, pode parecer óbvia a ideia de que o sindicato defende os interesses 

dos trabalhadores mas, quando olhamos para tal Instituição, como fazendo parte de uma 

máquina maior, cabe questionarmos se é possível que haja uma ação real de contraconduta 

promovida por ela.  O sindicato faz parte da máquina, está previsto em lei. Será que podemos 

encarar algumas de suas ações como um movimento de contraconduta? Essa não é uma 

pergunta dessa pesquisa mas apenas uma reflexão. Dessa forma, parece-nos produtivo analisar 

se a produção discursiva do sindicato se submete à hierarquia de poder ou promove a 

contraconduta e esse pode ser um caminho para uma possível continuidade desta investigação. 
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O inciso 2 estabelece a existência de apenas um sindicato em determinado espaço 

geográfico para uma categoria profissional, não podendo assim, o mesmo individuo ser 

representado por mais de um sindicato.  

O inciso IV estabelece a estruturação do sistema de representação sindical composto por 

confederações, federações e sindicatos. Nesse sistema, há os sindicatos que são representados 

pelas federações, a quem recorrem para resolução de conflitos e, acima dessas, estão as 

confederações que trazem a resolução de problemas quando não é encontrada a solução pela 

federação. 

 As federações e confederações são denominadas pela CLT, no artigo 533, como 

associações sindicais de grau superior. Para a constituição de uma federação há de existir ao 

menos cinco sindicatos em sua base de atuação. Já, para que haja a formação de uma 

confederação, é necessário que haja ao menos três federações. Tais agrupamentos não podem 

ocorrer de forma livre, todos os sindicatos devem ser da mesma categoria. 

Do inciso 6, depreendemos que o governo, quando ocupando a posição de patrão, é 

obrigado a receber o sindicato. O inciso 8 regula a ação do governo sobre o patrão do 

trabalhador, pois determina que: “é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do 

registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que 

suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.”. 

Podemos inferir que a determinação visa romper com práticas persecutórias a membros de 

sindicatos.  

Segundo a lei, os sindicatos, apesar de serem entidades sem fins lucrativos, devem 

arrecadar algum montante financeiro, para que possam representar seus sindicalizados da 

melhor forma possível e assim possam proporcionar as melhores condições de representação 

aos sindicalizados, contratando advogados para representá-los e assessorá-los juridicamente. 

Assim foi definido o envio para os sindicatos de contribuição sindical correspondente a um dia 

de trabalho por ano dos sindicalizados encaminhado diretamente para o sindicato. A 

contribuição para os sindicatos, instituída pelo governo de Getúlio Vargas, em 1939, com a 

proposta de gerar um valor pago de forma obrigatória pelos trabalhadores, de natureza 

tributária, sustenta assim o Sistema Sindical da Confederação, fortalece o mesmo que com 

recursos poderia se manter de forma autônoma, sem intervenção do governo e tendo assim 

maior poder na representação de suas classes. 

A CF, de 1988, permite entendimentos divergentes sobre a contribuição compulsória, 

uma vez que, no artigo 8º há expressa a liberdade de associação do trabalhador ao sindicato, 

dessa forma, não poderia haver a cobrança da contribuição compulsória para aqueles que não 
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são sindicalizados porém, no inciso IV, fica claro que cabe a assembleia geral dispor sobre a 

contribuição sindical, dessa forma, a mesma continua sendo cobrada daqueles que não são 

sindicalizados de forma compulsória. 

Cruz (2000) analisou as Resoluções do V Concut, ocorrido em 1994, e verificou que, 

enquanto nas Resoluções do I Concut, os adversários dos trabalhadores eram definidos como a 

burguesia liberal, o capital internacional e o Regime Militar, nas Resoluções do V Concut, os 

únicos adversários apontados são o capital internacional (FMI e Banco Mundial), as elites e o 

Estado: 

 

O fim da Guerra Fria, a constituição dos blocos econômicos e a 

globalização dos sistemas produtivos e financeiros, todos gerados num 

contexto de aprofundamento das desigualdades entre o mundo 

desenvolvido e o Terceiro Mundo, marcam o cenário internacional dos 

anos 90. Um dos traços marcantes da situação internacional são os 

planos capitalistas de ajuste estrutural aplicados em todos os 

continentes, na maioria dos países, avançados ou não. São planos 

ditados pelo FMI e Banco Mundial baseados no corte dos salários, 

aumento do desemprego, desmonte dos serviços públicos, privatização 

de estatais, abertura das economias e ampliação da economia 

especulativa. (...)(Resoluções do V Concut, 1994) 

 

Revisitar as condições históricas do surgimento dos sindicatos no Brasil é uma trajetória 

fundamental para a compreensão das práticas discursivas do SEPE. Buscamos a reconstituição 

do quadro político brasileiro atrelado à produção discursiva referente ao campo discursivo 

sindical. Dessa forma, recuperamos o contexto de surgimento dos primeiros sindicatos no 

Brasil para a compreensão do contexto de fundação do SEPE no item seguinte.  

 

b) A trajetória do SEPE 

Das associações de professores ao sindicato estadual dos profissionais de Educação do Rio 

de Janeiro 

 

 

                                       Primeiro eles fizeram os 

       contratos.  
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 Mas eu não me importei com 

isso: Vários amigos meus 

foram contratados!  

Em seguida aumentaram o 

 número de alunos por turma.  

Eu já trabalhava com mais 

 alunos mesmo!... Não me importei com isso!  

Depois otimizaram as turmas 

 em várias escolas.  

Não mexeram na minha... não 

 me importei com isso!  

Agora levaram os professores 

 do ensino religioso.  

Como não dou aula disso, 

 também não me importei!  

Mexeram também com os 

 professores das salas de 

 informática.  

(minha escola sequer tem 

 informática!)... não mexeram 

 comigo!  

Dividiram as firmas 

 terceirizadas que atendem 

 as escolas, quebrando 

 a organização destes 

 trabalhadores! 

 Sou professora e não 

funcionária! Nada tenho a ver 

              com isso...  

Agora falam também que 

 acabarão com o difícil e 

 dificílimo acesso...  

Não tenho isto no meu 

 contracheque... nada a ver 

 comigo!  

Falam agora que afastarão os 

 dirigentes de turno!  
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Estou em sala de aula... de 

 novo, nada a ver comigo!  

Escutei recentemente que 

 querem roubar o nosso plano 

 de carreira...  

São tantas conquistas... será 

 que agora estarão mexendo 

 comigo????  

(Releitura do texto de Bertolt Brecht a partir da realidade da rede 

municipal de ensino de Duque de Caxias) 

Fonte: Na ponta do lápis, 2014, p.1.  

 

A epígrafe deste apartado tem por função fazer ver a interlocução não com todos os 

profissionais de Educação da Rede, mas com o professor especificamente. O texto fica 

localizado ao longo do lado direito da 1ª página da edição de 2014. O outro texto que compõe 

essa mesma página é intitulado Vamos para as ruas! e é acompanhado por uma imagem de 

manifestação que é tratada em algum software de imagem, ganhando um aspecto de 

modernidade em que pessoas carregam faixas que trazem entre outras coisas “escola municipal” 

em destaque. Pareceu-nos produtivo inserir tal texto em nossa dissertação não só por sua 

intertextualidade, mas pelo modo como o professor é convocado a participar mais efetivamente 

do cotidiano escolar. O modo de apresentação estrutural de apresentação do texto foi respeitado, 

porque é produtivo observar que a designação comigo aparece em 3 momentos no texto sozinha 

em uma linha, as duas primeiras seguidas de exclamação e a última de interrogação.  O texto, 

escrito em primeira pessoa, instaura a reflexão do coenunciador, professor, que se coloca em 

cena como passivo aos problemas que parecem não lhe dizer respeito diretamente.  

Uma possível leitura é que se constrói a imagem de professor que é um profissional que 

assume, aceita o que lhe é imposto, porque acredita que não sofrerá com as consequências de 

tais decisões que partem de fora e interferem no cotidiano escolar. Por outro lado, podemos 

compreender que se encena uma reprodução do que é dito nas escolas para convocar os 

profissionais para as ruas – até mesmo porque ao lado de tal texto há outro intitulado “Vamos 

para as ruas”.   É interessante observar que outros tomam decisões que dizem respeito ao fazer 

do trabalho do professor que é excluído de tomadas de decisão que dizem respeito ao seu 

trabalho. As decisões que “eles”, compreendidos por nós como o governo e seus agentes, 

tomam interferem diretamente no cotidiano escolar. Assim, cabe ao governo o espaço da 
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decisão; e aos professores, o espaço da obediência, encenada no texto, ou da desobediência 

(incitada pelo sindicato com o chamado “Vamos para as ruas”). 

Tal leitura nos traz duas reflexões: a primeira diz respeito aos saberes dos professores 

que são sequestrados pelo governo e seus agentes e a outra à relação entre patrão (governo) e 

empregado (professor), pois temos a noção de que aquele renormatiza segundo o que é aceito 

por este. Foucault (2002) afirma que os fazeres e práticas dos trabalhadores não são valorizados 

ao denominarem-se alguns saberes como científicos ou “nobres” os demais são rejeitados, 

desvalorizados. Parece-nos produtivo observar na cena instaurada no texto o modo como outros 

ocupam o lugar decisório que caberia aos professores. Na verdade, temos, ao longo do texto, 

descrições de normas que são seguidas pelos trabalhadores-professores. Em oposição a essa 

imagem, naturalizada em alguns espaços, de professor como um profissional passivo, que 

cumpre normas estabelecidas a sua revelia recuperamos a seguir a trajetória do SEPE, que tem 

em sua origem uma associação de professores.  

Antes da CF de 1988, não era permitido ao funcionário público a formação de sindicatos. 

Durante anos, portanto, os professores públicos se organizaram em associações e, em 1977, foi 

criada a Sociedade Estadual dos Professores (Sep) que, em 1979, fundiu-se com a União dos 

Professores do Rio de Janeiro (Uperj) e com a Associação dos Professores do Estado do Rio de 

Janeiro (Aperj), dando origem ao Cep - Centro de Professores do Rio de Janeiro. Em 1987, 

houve a ampliação do quadro de sócios, passando a incluir outros profissionais da educação 

que não eram professores, a entidade, então, passou a denominar-se Cepe – Centro Estadual 

dos Profissionais de Educação.  

A CF, de 88, garantiu aos funcionários públicos o direito à sindicalização. O então Cepe 

realizou, nesse mesmo ano, sua primeira Conferência de Educação, na qual se institui o SEPE 

– Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, denominação que 

permanece até os dias atuais. 11  

Ao voltar-nos em nossa pesquisa para a análise desse material produzido pelo Sindicato 

dos Profissionais de Educação, o fazemos porque entendemos que esse material participa de 

uma “memória discursiva constituída de formulações que repetem, recusam e transformam 

outras formulações” (MAINGUENEAU, 1997, p. 115) acerca do trabalho do profissional de 

Educação, preservando discursos em detrimento de outros que também poderiam fazer parte do 

material.  Assim, necessitamos fazer ver o que é trabalhar em Duque de Caxias.  

                                                           
11 Dados foram extraídos do site www.seperj.org.br/historia.php em 20 de Agosto de 2012.  

http://www.seperj.org.br/historia.php
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Segundo estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicado no 

Diário Oficial da União (D.O.U.) do dia 31 de agosto de 2012, a população de residentes 

estimada para 2012 no Município de Duque de Caxias é de 867,06 mil habitantes. Duque de 

Caxias é o quarto município mais populoso do Brasil, excluindo-se as capitais e, ficando após 

de Guarulhos (1,24 milhão), Campinas (1,09 milhão), São Gonçalo (1,01 milhão), Duque de 

Caxias (867,06 mil), seguido de Nova Iguaçu (801,74 mil) e São Bernardo do Campo (774,88 

mil).  

É, assim, o segundo município mais populoso da região metropolitana do Rio de Janeiro, 

contando com 176 unidades de escolas públicas, e, consequentemente, com um elevado número 

de professores da Rede, 6 mil professores que atendem a cerca de 120 mil estudantes12.  

 No próximo item, sistematizamos nossas reflexões sobre a relevância da comunicação 

sindical, em particular, os jornais sindicais, na promoção/consolidação de certos elementos que 

promovem a unificação das categorias profissionais.  

 

c) O gênero jornal sindical: entre a notícia e a publicidade 

 

 

Deve-se esclarecer desde já que, no que tange aos conceitos teóricos e metodológicos 

que fundamentam este trabalho, julgou-se pertinente desenvolvê-los a partir das necessidades 

apresentadas ao longo deste estudo, dessa forma, não estabelecemos uma rígida divisão entre 

capítulos teóricos e de análise. 

Para discutirmos a noção de gênero, parece-nos preciso recuperar, por mais um 

momento, a concepção dialógica da linguagem bakhtiniana. Tal concepção abarca a 

compreensão de que quando alguém enuncia o faz em função do outro, que tem a sua resposta 

antecipada pelo enunciador. Assim, o discurso é sempre resposta a um outro, indissociável de 

discursos anteriores com os quais pode filiar-se ou contrapor-se e a discursos futuros que, de 

alguma forma, são antecipados pelo enunciador. Cabe dizer que isto ocorre, ao mesmo tempo, 

em que há a chamada "polifonia", constitutiva da linguagem, pois um conjunto de vozes 

atravessa os discursos. 

 Nesse contexto, Bakhtin situa o gênero como um dos parâmetros aos quais todos os seres 

humanos são submetidos, pois não é possível produzir discurso que não esteja contido num 

                                                           
12 Os dados referentes à Rede Municipal de Educação de Duque de Caxias foram extraídos do site 

http://duquedecaxias.net.br/Educacao/ em 20 de Outubro de 2012. 
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gênero, “tipos relativamente estáveis de enunciados” (1997, p. 279) A existência dos gêneros está 

vinculada historicamente às esferas das múltiplas atividades humanas “a utilização da língua 

efetua-se em forma de enunciados(orais e escritos), concretos e únicos, que emanam dos 

integrantes duma ou doutra esfera da atividade humana” (BAKHTIN, 1997, p.280).  

 Assim, pensar em gêneros discursivos implica considerar os setores de atividade social 

aos quais eles estão associados. Dessa forma, o autor consegue propor um modo de abordagem 

dos fenômenos linguísticos que os tornam indissociáveis de suas condições de emergência. A 

existência e manutenção dos gêneros não estão isoladas do contexto social aos quais eles se 

inserem, estão relacionadas às necessidades históricas de determinadas comunidades.  Identificar 

os gêneros que são, produzidos/veiculados pelo SEPE, é um modo de recuperar as condições de 

emergência de determinados discursos, já que os gêneros impõem coerções aos enunciados, 

interferindo nos modos de circulação de sentidos. Pelo modo como se dirigem aos profissionais 

de Educação, temos acesso a práticas sindicas, a agenciamentos que não apenas nos oferecem 

pistas para recuperar as condições nas quais esses textos emergem, mas também de que modo 

instauram diálogos, convocam à ação. 

 Não nos propusemos a fazer um estudo aprofundado dos gêneros que circulam no jornal 

sindical. Na verdade, desejamos possibilitar uma reflexão sobre o modo de atualização do jornal 

de grande circulação a um jornal especificamente sindical. Entre esses parâmetros, observamos o 

que há de permanências que nos permitam a chamar a um conjunto de textos e a outro sob a 

mesma designação “jornal”, bem como compreender os deslocamentos que o configuram como 

um modo específico de atualização desse conjunto de textos, um “jornal sindical”.  

 Compreendemos a prática de produzir jornal sindical como constitutiva da comunidade 

discursiva dos representantes sindicais, pois tal comunidade mantem a si mesma por meio da 

produção/divulgação de textos que pressupõe a coesão da comunidade. Afinal “o gênero é uma 

pequena ‘instituição’ verbal, mas, ao mesmo tempo, a instituição (no sentido comum da palavra) 

da qual este gênero participa mantém a si mesma por meio dos gêneros que ela possibilita e que, 

de alguma forma, tornam possível a própria instituição.” (MAINGUENEAU, 2008, p.160).  

 O referido autor sistematizou critérios, a partir da noção de gênero discursivo bakhtiniana, 

para a concepção de gênero: uma finalidade reconhecida, o estatuto de parceiros legítimos, o lugar 

e o momento legítimos, um suporte material e uma organização textual (MAINGUENEAU, 

2002). A partir desses critérios, podemos localizar o jornal sindical como suporte material ou 

como gênero discursivo.  

 Ao observarmos o tipo de relação que o jornal sindical estabelece com o público 

percebemos que, diferente de um jornal de grande circulação que tem um público leitor genérico, 
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o que circula no jornal analisado está voltado para um público específico: os profissionais de 

Educação que têm acesso ao jornal nas escolas que trabalham ou o recebem em suas residências, 

se forem associados ao sindicato. Sabemos que a própria distribuição do jornal nas escolas por 

diretores dos sindicatos é iniciativa e pretexto para a produção de outros textos orais: informes, 

denúncias, esclarecimentos, convites. Dessa forma, a própria prática de produzir jornais (não 

importando aqui o fato de ter sido efetivamente redigido por diretores do sindicato, ou solicitado 

a jornalistas que o redijam para serem posteriormente distribuídos por eles) já parece antever, 

pressupor, antecipar parte desses diálogos que ocorrerão por ocasião de sua distribuição nas 

escolas.  

 Tal peculiaridade é um importante fator para vislumbrarmos uma diferença entre jornal e 

jornal sindical, pois todo enunciado, para ser compreendido, depende das competências de seu 

coenunciador. Essas competências não reúnem apenas conhecimentos linguísticos ou 

enciclopédicos a respeito da língua e das informações trazidas, dizem respeito ainda ao modo 

como se configura a própria situação de interlocução estabelecida, ao modo de habitar a escola 

como profissional, ao modo de inscrição em uma determinada categoria profissional, entre outros. 

 A esse respeito, Maingueneau (2002) explica que são três as competências requeridas ao 

coenunciador: a comunicativa - isto é, o conhecimento do código verbal e de regras discursivas; 

a genérica - a capacidade de reconhecer um gênero, seus limites e coerções; a enciclopédica - o 

conhecimento de mundo, a bagagem que cada indivíduo constrói ao longo de sua vida. Desse 

modo, a competência que se espera de um público definido é diferente da que se projeta num 

público heterogêneo o que implica em atualizações no modo de divulgar informações no jornal 

sindical. 

 Sant’Anna (2004) discute a existência do gênero jornal e identifica as coerções genéricas 

do discurso jornalístico se atualizando em dois planos distintos quando se pretende informar ou 

opinar: 

(...) na sistemática de organização de um jornal diário que 

pretende atingir a um grande público existe a preocupação 

de apresentar textos não opinativos - nos quais a informação 

é recriada discursivamente, mas pretende-se apresentada 

como relato do fato tal como ocorreu - e textos opinativos, 

nos quais o leitor sabe que encontrará pontos de vista, que 

tanto poderá identificar com os do jornal -  o editorial - 

quanto com os de alguém devidamente autorizado a se 

identificar – o artigo.  

     (SANT’ANNA, 2004, p.150) 

 



63 
 

  Diferente do que ocorre num jornal de grande circulação, o jornal sindical não pretende 

apresentar seus textos de modo objetivo apresentando-se como imparcial, o que implica numa 

ausência de dois planos um informativo e outro opinativo. Cabe destacar que a imparcialidade 

do jornal de grande circulação é mais um recurso discursivo que provoca um efeito de sentido 

de objetividade. Podemos afirmar que a preocupação com a imparcialidade não permeia o 

material analisado. A pergunta que nos move nesse momento é por que o jornal foi escolhido 

como difusor das ideias do sindicato? Por que esse gênero e não outro?  

Para respondermos a tal questionamento voltamo-nos, uma vez mais, aos estudos de 

Sant’Anna. A pesquisadora identificou a objetividade do fazer jornalístico como característica 

recorrente nos manuais de redação e estilo dos jornais por ela analisados e discutiu a tensão 

existente entre opinar e informar como constituinte natural. Assim, um dos entendimentos 

possíveis é de que a escolha por tal modo de interlocução tem a ver com essa crença de que o 

jornal é objetivo, veicula informação, é um canal de comunicação. Apresentar seus textos num 

jornal remete o leitor a um saber genérico de que o jornal é imparcial.  

Voltamo-nos ao 1º Congresso Operário Brasileiro, em 1906, momento em que houve a 

elaboração das bases de acordo da Confederação Operária Brasileira (COB), momento em que 

os fins da Instituição recém criada são definidos, define-se a proposta de criação de um jornal 

institucional13: 

 

c) estudar e propagar os meios de emancipação do proletariado e 

defender em público as reivindicações econômicas dos trabalhadores 

servindo-se para isso de todos os meios de propaganda conhecidos, 

nomeadamente de um jornal que se intitulará “A Voz do Trabalhador”;  

  

Um dos objetivos da Instituição está indicado nesse fragmento: “defender em público 

as reivindicações econômicas dos trabalhadores”, são dirigentes que falam pelo proletariado 

que representam e que, como tais, devem manifestar certa sensibilidade às injustiças 

vivenciadas por seus representantes, em particular aquela proveniente do pagamento de 

remunerações inferiores às efetivamente conquistadas pelos trabalhadores. Parece-nos 

produtivo destacar que a intenção da criação de um jornal institucional já é apontada no 

                                                           
13 Na ausência de orientação técnica mais precisa, optamos por diferenciar os documentos de nosso 

arquivo, que não façam parte de nosso recorte final das citações que recorrem a autores diversos e dos 

textos que compõem nosso recorte final e que farão parte, então, das nossas análises. Tais documentos 

serão apresentados centralizados entre as margens. 
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documento da instituição recém criada e que o jornal é apresentado como um meio de 

propaganda das reivindicações dos trabalhadores trazendo em seu nome a ideia de que o que 

circula nele corresponde à fala dos trabalhadores: “ servindo-se para isso de todos os meios de 

propaganda conhecidos, nomeadamente de um jornal que se intitulará “A Voz do Trabalhador” 

(item C). 

Assim, o jornal é apresentado como um meio de propaganda cuja finalidade é “propagar 

os meios de emancipação do proletariado” (item C).  

 

d) O jornal do SEPE Caxias 

 

O objeto de estudo desta investigação, o jornal sindical do SEPE Caxias, se inscreve no 

campo das práticas de linguagem relativas ao trabalho dos profissionais de Educação. Com o 

objetivo de conhecer parte do conjunto de outras atividades, saberes, ações para além do já 

conhecido em torno do trabalho dos profissionais de Educação estabelecemos como objetivos 

específicos de análise: identificar o(s) modo(s) como se institui a interação entre o sindicato e 

a categoria; (b) identificar imagens dos enunciadores e coenunciadores do jornal; e (c) 

identificar espaços e tempos (outros) de trabalho do profissional de Educação.  

Instituímos em nosso estudo a divisão das análises em dois blocos. No primeiro, 

composto pelas edições de 1999, 2000 e 2001, nossa atenção recai sobre o marco inaugural de 

uma prática discursiva, a fundação da interlocução entre sindicato e categoria por meio do 

jornal. No segundo bloco, formado pelas três últimas edições do jornal, duas de 2012 e uma de 

2014, estudamos o agora, a prática discursiva já consolidada.  

Recuperamos, minimamente, as escolhas que fizemos para chegarmos a nosso recorte 

final de análise. Delimitamos, num primeiro momento, o número de jornais a analisarmos em 

seis, as três primeiras e três últimas edições do jornal. A seguir, efetuamos o levantamento 

temático dessas edições e elegemos a temática eleição em diferentes âmbitos como foco de 

nossa análise. Assim, nosso recorte final ficou composto por nove textos, cinco das três 

primeiras edições e quatro das três últimas. 

Definimo-nos, pelo tema eleições, porque, por meio dele, se tem acesso a três tipos de 

relação que nos interessam particularmente, considerando os objetivos da presente pesquisa. 

Sob o tema “eleições”, reunimos tanto textos que tematizavam comentários sobre “eleições 

gerais”, a eleição para prefeito e vereadores, por exemplo, quanto a “eleição sindical” que, entre 

outros aspectos, evidencia a relação entre o sindicato e seus filiados e a eleição para diretores 

como profissionais de uma escola. Dessa forma, pretende-se apreender, por meio da análise 
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desses textos e em diálogo com nossos objetivos, momentos de interlocução em que os 

profissionais de Educação são convocados, ora como cidadãos moradores de uma cidade, ora 

como trabalhadores filiados a um sindicato, ora como profissionais que atuam em uma escola. 

Nossa hipótese era de que o estudo de tal temática nos permitiria certo alargamento de 

atividades e saberes que se consideram relevantes para o bom desempenho do ofício de 

profissional de Educação.  

Considera-se a eleição como um momento decisório para o sindicato, pois a instituição 

é legitimada ao eleger os representantes da categoria. Além disso, a temática apresenta certa 

tensão pois, se ao candidatar-se às eleições sindicais, os representantes estão no âmbito das 

propostas, no momento das eleições municipais, passa-se a criticar as ideias dos candidatos que 

não apoiam a categoria e a conclamar a categoria para obter o apoio nas urnas aos candidatos 

que são aliados dos profissionais de Educação.  

Tais reflexões contribuem para uma maior visibilidade do discurso que nomeamos de 

sindical-educacional e que poderíamos denominar, também, político-sindical-educacional. 

Assim, a temática das eleições e o próprio jornal podem ser compreendidos de modo mais 

amplo. Para aprofundarmos as reflexões acerca das atividades outras dos profissionais de 

Educação e respeitando as especificidades do recorte estudado, estabelecemos os dispositivos 

de análise da pesquisa. À continuação, fazemos uma breve explanação de cada um deles:  

 

 Cenografia 

 

Nossa análise examina as formas de interação que se estabelecem entre os interlocutores do 

jornal, a saber: sindicato - categoria. Desse modo, recorremos ao conceito de cenografia, 

proposto por Maingueneau (2002) e, revisitado por Rocha (2013), que propõe o confronto entre 

gêneros e cenografias, discutindo a relação entre cena genérica e investimento em uma dada 

cenografia.  

Maingueneau (2002) compreende os enunciados a partir da articulação de diferentes 

cenas, a saber, uma cena englobante, uma cena genérica e uma cenografia. A produção de um 

enunciado implica em duas cenas: a “englobante”, que caracteriza o tipo de discurso em 

questão, e a “genérica”, que corresponde às determinações dos gêneros do discurso. O conjunto 

dessas duas cenas é definido pelo autor como quadro cênico, o qual define “o espaço estável 

no interior do qual o enunciado adquire sentido” (MAINGUENEAU, 2002, p. 87). A 

cenografia, segundo Maingueneau (2002), é a cena que, na enunciação, institui-se pelo próprio 

discurso e é validada progressivamente no processo no desenvolvimento da enunciação. Sendo 
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o primeiro elemento com o qual o interlocutor se depara. Está instituída por uma locução que 

atribui determinados papéis aos interlocutores, por uma topografia (um lugar) e por uma 

cronografia (um momento). “Trata-se de três polos indissociáveis (...) a determinação da 

identidade dos parceiros da enunciação (...) está em sintonia com a definição de um conjunto 

de lugares (...) e com momentos de enunciação.” (MAINGUENEAU, 2008, p.117). A seguir 

explicitamos a relevância das noções dos elementos da cenografia em nossa análise: 

- os interlocutores: as marcas linguísticas que instituem o eu e o tu na situação de 

enunciação contribuem para a compreensão do(s) modo(s) como se institui a interação 

entre o sindicato e a categoria; e para a  identificação das imagens dos enunciadores e 

coenunciadores que constituem-se no jornal; 

- a cronografia e a topografia: nos jornais constituem-se marcas temporais e espaciais de 

movimentos de aproximação e de afastamentos em relação à situação de enunciação. 

Por meio dessas marcas, buscou-se identificar espaços e tempos (outros) de trabalho do 

profissional de Educação. 

 

O enunciador do jornal lança mão de diversos recursos linguísticos constituindo modos 

diversos de posicionar-se na relação com o OUTRO. Assim, tomando o momento da 

enunciação como referência, no qual o enunciador EU fala a partir de um AQUI e de um 

AGORA, buscamos recuperar, ao longo da análise, outros “espaços” e outros “tempos” 

discursivos constitutivos do trabalho dos profissionais de Educação. Desse modo, nossa análise 

voltou-se para a constituição discursiva das coordenadas construídas discursivamente: EU/ TU; 

AQUI / LÁ; ANTES/ AGORA/ DEPOIS. 

Rocha (2013) examina como Maingueneau (2008) articula os conceitos de gênero e 

cenografia e propõe que a cenografia sempre está presente em variados graus de atualização. 

Há, dessa forma, um embate de forças que acaba sendo responsável pelo que será apreendido 

como gênero e como cenografia. A proposta de Rocha (2013), ao confrontar gêneros e 

cenografias, amplia o conceito de cenografia “ora atuando como cilada, como encobrimento do 

quadro cênico, para retomar a formulação de Maingueneau, ora produzindo discretos 

deslocamentos que têm por efeito produzir um certo estranhamento em relação ao que há de 

mais cristalizado em um gênero.” (ROCHA, 2013, p.143). 

Apesar da relativa estabilidade dos enunciados – base 

bakhtiniana para definir a noção de gênero (BAKHTIN, 

1992, p. 279) -, sua mobilidade é, no entanto, um traço que 

sempre se atualiza, seja por intermédio do referido embate 

de forças que acaba designando o lugar ocupado pelas 
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cenografias, seja pela constatação de que diferentes 

formações discursivas investirão de modos diferenciados 

naquilo que costumamos reconhecer como um “mesmo” 

gênero. (ROCHA, 2013, p.157) 

 

Assim, compreendemos cenografia como a “cena de fala que o discurso pressupõe para 

poder ser enunciado e que, por sua vez, deve validar através de sua própria enunciação.” 

(MAINGUENEAU, 2008, p.70). No entanto, compreendemos a cenografia de modo ampliado, 

como proposto por Rocha (2013) em duas atualizações possíveis: como cilada, como propõe 

Maingueneau, e como produtora de discretos deslocamentos, na proposta de Rocha.   

 

 Etos  

 

Como primeiro procedimento de análise, levantamos, no recorte, o etos compreendido 

como uma representação do corpo e da forma de ser do enunciador instituída discursivamente.  

 

O ethos implica uma forma de mover-se no espaço social, 

uma disciplina tácita do corpo, apreendida por meio de um 

comportamento. O destinatário o identifica apoiando-se em 

um conjunto difuso de representações sociais, avaliadas 

positiva ou negativamente, de estereótipos, que a 

enunciação contribui para reforçar ou transformar. 

(MAINGUENEAU, 2008, p.65) 

 

O etos é  uma noção particularmente importante no discurso político, pois este está entre os 

discursos “que (...) devem ganhar um público que está no direito de ignorá-los ou de recusá-

los” (MAINGUENEAU, 2008, p.64). Cabe destacar que pode haver uma “distância entre o etos 

que o texto, em sua enunciação, pretende que seja elaborado por seus destinatários e aquele que 

eles querem efetivamente elaborar, em função de sua identidade ou das situações em que se 

encontram.” (MAINGUENEAU, 2008, p.68).  Assim, trabalhamos com a categoria de etos, 

sabendo que se trata de um dispositivo instável por acreditarmos que propicia importantes 

contribuições à análise de nosso recorte, que por sua especificidade apresenta como leitor-

modelo (MAINGUENEAU, 2002) um público que pertence a um mesmo grupo, são 

pertencentes à categoria dos profissionais de Educação da Rede de ensino pública da cidade de 

Duque de Caxias. Compartilham, dessa forma, alguns saberes que permitem que o etos seja 

constituído a partir de uma projeção mais delimitada de leitor-modelo. Como resultado dessa 

etapa, temos a configuração de algumas imagens de enunciador: (1) informado; (2) protetor; 

(3) intelectual; (4) esclarecedor; (5) autêntico; (6) caxiense; (7) educador; (8) agente; (9) amigo; 
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(10) eleitor; (11) questionador. Ao longo das análises, descrevemos as imagens e trazemos 

alguns fragmentos à título de exemplificação14.  

 

 

 Discurso relatado 

 

 “O discurso relatado constitui uma enunciação sobre outra enunciação; põem-se em 

relação dois acontecimentos enunciativos, sendo a enunciação citada objeto da enunciação 

citante.” (MAINGUENEAU, 2002, p.139) A categoria de discurso relatado (DR) permite-nos 

identificar e problematizar que vozes são convocadas a falar aos profissionais de Educação 

sobre a temática eleições. Tal opção nos permite, também, identificar diferentes vozes em 

combate configurando diferentes espaços discursivos.  

- Discurso direto (DD): Segundo Maingueneau (2002) “simula restituir as falas citadas e se 

caracteriza pelo fato de dissociar claramente as duas situações de enunciação: a do discurso 

citante e a do discurso citado” (MAINGUENEAU, 2002, P. 140). Caracteriza-se pelo fato de 

“supostamente indicar as próprias palavras do enunciador citado” (MAINGUENEAU, 2002, P. 

141). Os recursos para a introdução do discurso direto, em geral, são as aspas, dois pontos, 

travessão e os verbos dicendi. 

- Discurso indireto (DI): O DI caracteriza-se pelo fato de haver “apenas uma situação de 

enunciação” (MAINGUENEAU, 2002, p.150).  

- Intertexto: Sant’ Anna (2004) compreende o intertexto, como marca atenuada da presença 

do discurso do outro: “Esse recurso pode estar apresentado como parte de um conjunto de 

informações dadas pelo enunciador-jornalista, não lhe sendo atribuído nenhum verbo de ação, 

ou, ao contrário, cabendo-lhe uma ação que desencadeia reações.”. (Sant’ Anna, 2004, p.180) 

A autora acrescenta: “não se trata de uma fonte-pessoa, mas de documentos que adquirem força 

para serem responsáveis pela execução de diferentes ações”. (Sant’ Anna, 2004, p.181) 

- Particitação: No sistema de particitação “o enunciado citado é um enunciado autônomo” 

(MAINGUENEAU, 2008, p.94), “essa citação deve ser reconhecida como tal pelos alocutários, 

sem que o locutor que a cita indique sua fonte e nem mesmo deixe claro que ele efetua uma 

                                                           
14 Cabe ressaltar um aspecto relevante no que tange aos procedimentos metodológicos adotados nesta 

pesquisa: nossa proposta de análise é no que se refere aos aspectos linguísticos semelhante à adotada 

por Daher (2007).  
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citação” (MAINGUENEAU, 2008, p.94). Dessa forma, “o locutor que cita mostra sua adesão 

ao enunciado citado (...) indissociável de uma comunidade onde esses enunciados circulam” 

(MAINGUENEAU, 2008, p.94). Assim, o conceito de particitação foi inserido como parte do 

conjunto de discurso relatado já que permite-nos o acesso a outra situação de enunciação. 

- Enunciado destacado: Maingueneau (2010) distingue os enunciados destacados em duas 

classes, conforme o destacamento do enunciado seja constitutivo – “é o caso dos provérbios e 

das fórmulas sentenciosas que por natureza não possuem contexto situacional nem contexto 

original” (MAINGUENEAU, 2010, p.10) ou por extração quando temos os fragmentos 

extraídos de um texto específico. Cabe destacar que Maingueneau faz a distinção entre 

destacamento forte e fraco: “deve-se distinguir entre um destacamento forte, que implica uma 

separação do texto-fonte, e um destacamento fraco, caso em que a frase destacada fica contígua 

ao texto-fonte.” Assim, quando há destacamento forte, grosso modo, o texto-fonte não é 

acessível ao leitor, a menos que este busque meios para ter acesso ao texto fonte. Já no segundo 

caso, o leitor tem acesso ao texto fonte. Assim, em alguns casos de destacamento fraco não 

haveria um DR, pois se destaco do próprio texto um fragmento e o coloco, por exemplo, no 

intertítulo não temos acesso a outra enunciação. 

 É importante ressaltar que não nos propomos a discutir novas categorias de DR nem 

defender uma certa organização conceitual. Interessa-nos apenas identificar enunciados que 

remetem a situações de enunciação anteriores, buscando pistas de como as outras vozes são 

apresentadas e de quem são essas vozes “autorizadas” a falar sobre a temática das eleições. 

Maingueneau (2010) ao tratar da temática dos provérbios transparece o caráter dos estudos 

discursivos que permite certos deslocamentos teóricos: “Neste artigo, nós o [provérbio] 

consideraremos como discurso relatado (...) pode-se até dizer que o provérbio é o discurso 

relatado por excelência.”.  

 

 

 

A organização das análises 

 

Para organizarmos nossas análises de modo mais didático, os textos foram numerados de 

um a nove em ordem cronológica de publicação, assim, o texto um corresponde à edição de 

1999; e o de número nove, à edição de 2014. Cabe destacar que indicamos nos fragmentos 

estudados o título do texto do qual foram extraídos, a edição do jornal e a página de sua 

publicação.  
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De modo a melhor organizar a apresentação das análises, como antecipado, ela está 

dividida em duas seções, em referência a dois contextos históricos que integram o percurso 

contemplado nesta investigação. Na primeira, buscamos situar o momento em que se funda uma 

nova prática discursiva do SEPE. Na segunda, investigamos, possíveis permanências e 

descontinuidades com o examinado nos jornais da primeira seção. A seguir, prosseguimos com 

a apresentação e análise da primeira seção.  

 

Seção 1: inaugura-se uma nova prática discursiva 

Nesta seção, direcionamos nosso foco para um cenário em que se inaugura, em 1999, 

uma nova prática discursiva do sindicato dos profissionais de Educação de Duque de Caxias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Jornal do Sepe Caxias, Abril de 1999, p. 1. 
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O primeiro jornal produzido pelo SEPE – núcleo Duque de Caxias, propõe uma 

campanha que foi lançada sob o título “Nome para o jornal” que o justifica como um “espaço 

de luta e defesa intransigente da educação”. É interessante observar esse convite que é feito ao 

coenunciador que, ao participar da escolha do nome do jornal da categoria, passaria a 

estabelecer uma relação de colaborador com o mesmo. Parece-nos, desse modo, que se produz, 

por meio desse convite, um entendimento de que o sindicato quer que a categoria participe da 

construção do jornal. Constrói, assim, uma imagem coletiva pois abre espaço para ouvir a 

categoria. O termo “intransigente” remete a quem não realiza concessão, é intolerante, 

inflexível o que aponta para possíveis embates da categoria. Na parte superior da primeira 

página, há uma nota com referência à sua função informativa “(...) tudo o que você quiser saber 

sobre os bastidores da educação em Caxias”. A denominação “bastidores” remete a uma 

cenografia de espetáculos, seja um espetáculo, uma peça de teatro ou a gravação de um filme, 

sempre que falamos em bastidores pensamos em algo que está por trás da encenação, que não 

aparece para todos, algo inacessível ao público em geral. 

Nas edições seguintes, observa-se que o nome do jornal não foi alterado. No confronto 

entre essas duas edições, uma leitura possível é que o coenunciador do jornal não se interessou 

em participar da escolha do seu nome, ou se tentou não foi “escutado” pelo sindicato. Cabe 

destacar que, embora o nome do jornal tenha sido mantido, a forma como é apresentado sofreu 

algumas modificações.  O nome “Jornal do SEPE Caxias” é apresentado na edição de 1999 com 

letras brancas vazadas dentro de dois fundos: azul, em que aparece escrito “Jornal do SEPE” e 

destacado pela cor vermelha, “Caxias”. Na 2ª edição, “Caxias” não está destacada pelo uso da 

cor vermelha, mas pelo uso das letras maiúsculas, o que pode demonstrar que apesar do jornal 

estar produzido em preto e branco o destaque do vínculo do jornal à cidade de Duque de Caxias 

era importante para a instituição. Já na 3ª edição, em que a primeira página foi produzida nas 

cores vermelho, preto/cinza e branco não observamos o destaque do termo “Caxias” nem pelo 

uso de uma cor destaque nem pelo uso das maiúsculas. Chamou-nos a atenção, a forma de 

inscrição da referência a Caxias no nome do jornal nas 3 edições o que pode ser compreendido 

como uma maior aproximação do núcleo de Duque de Caxias ao SEPE central pois, se por um 

lado há um certo esvaziamento da referência a Caxias, por outro, a denominação SEPE é 

destacada na 3ª edição ao separar-se suas letras.  
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Fonte: Jornal do SEPE Caxias, Setembro de 2000 e Março de 2001, p. 1. 

Abaixo do nome do jornal, nas três primeiras edições, observamos que há mais uma vez 

a apresentação dos objetivos do jornal: “um jornal pela educação”.  Na 1ª e na 2ª edições, nos 

é informado, abaixo do nome do jornal, o número da edição e seu ano. Já na 3ª, houve um 

apagamento do ano 3, que de certa forma, pode provocar um certo apagamento da memória do 

jornal na medida em que deixa-se de expor a quantos anos o jornal circula. 

Como já antecipado, buscamos, a partir da análise dos textos da seção 1, situar o 

momento em que se funda uma nova prática discursiva do SEPE. Assim, apresentamos a seguir 

o suporte teórico metodológico utilizado na primeira seção com nossas considerações sobre esta 

primeira etapa da análise para posteriormente apresentarmos as análises da segunda seção na 

qual buscamos possíveis permanências e rupturas com o examinado nos jornais da primeira 

seção. 

Optamos por apresentar a transcrição completa dos textos nos anexos da pesquisa e 

organizar nossas considerações em torno dos fragmentos dos mesmos de acordo com as 

necessidades de nossas análises, indicamos abaixo de cada fragmento sua origem e ao 

iniciarmos nossas observações sobre cada texto apresentamos a imagem da página do jornal em 

que cada texto foi publicado e destacamos, em vermelho, o texto a ser analisado pois, embora 

nossa investigação seja centrada no verbal, uma entrada discreta no âmbito  das imagens é 

considerada por nós importante, pois as imagens são constitutivas do gênero jornal sindical de 

um modo geral.  

Seguem à continuação os títulos dos textos analisados nesta seção com a indicação da 

edição a que pertencem: 

 

 Texto 1: Quem tem medo das eleições para diretor de escola - Jornal do SEPE 

Caxias, abril de 1999, p.7  

 Texto 2: Procura-se projeto de eleições diretas - Jornal do SEPE Caxias, abril de 

1999, p. 8. 

 Texto 3: A Educação de Caxias não tem memória curta - Jornal do SEPE Caxias, 

setembro de 2000, p. 1. 

 Texto 4: Teste de Memória - Jornal do SEPE Caxias, setembro de 2000, p. 2 

 Texto 5: Autoritarismo impões substituição de diretora na E. M. Santa Rita - 

Jornal do SEPE Caxias, março de 2001, p. 4. 
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Os gêneros discursivos dos textos analisados e as noções operatórias 

Nesta etapa metodológica da investigação, optamos por mapear os gêneros que circulam 

no jornal do SEPE, pois a noção de gênero discursivo ocupa lugar central nesta reflexão, à 

medida que nos propomos a compreender os modos de interlocução com o leitor. Cabe destacar 

a dificuldade que encontramos para determinar o gênero discursivo de cada texto. A esse 

respeito orientaram-nos os estudos de Sant’Anna (2004) sobre possíveis definições dos gêneros 

jornalísticos a partir de uma perspectiva discursiva. O texto um é um artigo assinado, os textos 

dois, três, quatro e cinco são notícias. Tal dificuldade na definição dos gêneros que circulam no 

jornal deve-se às cenografias que num nível maior ou menor “maquiam” os gêneros discursivos 

dificultando, algumas vezes, sua identificação. Além disso, não observamos a tensão 

informar/opinar nas notícias. O leitor sempre tem acesso à opinião, a um posicionamento 

explícito do enunciador do jornal independente se trata-se de um gênero dito informativo ou 

opinativo.  

Observados os gêneros dos textos de nosso recorte, procedemos à seleção das noções 

operatórias que nos auxiliassem a identificar o(s) modo(s) como se estabelece, a locução 

discursiva, como os coenunciadores - enunciador e coenunciador - se inscrevem na notícia. Para 

tal, optamos por examinar o uso de pessoas, a incidência do discurso relatado e da interlocução 

direta além dos lugares e tempos discursivos constituídos. 

Edição inaugural: texto 1 

 

Este texto, como antecipado, faz 

parte da edição do jornal que 

inaugura a prática discursiva do 

sindicato em 1999. O texto, 

localizado na coluna intitulada 

opinião, é o único de nosso 

recorte que é autoral. O autor, 

apresentado como professor da 

Faculdade de Educação da UFF, 

posiciona o sindicato como uma 

entidade que valoriza os saberes 

acadêmicos. 
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O título remete a um imaginário infantil, o enunciador recorre à intertextualidade de 

uma música muito conhecida  do conto “Os três porquinhos” (“quem tem medo de lobo mau, 

lobo mau, lobo mau?”), no entanto é uma afirmativa e não uma pergunta, por meio da qual 

assegura-se que alguém tem medo das eleições para diretores de escolas. Tal intertextualidade 

pode ser compreendida como irônica visto que nos deparamos, no texto da página oito, da 

mesma edição, com a resposta ao que costuma ser enunciado em forma de pergunta (“Quem 

tem medo das eleições para diretor de escola?”). O governo é posto em cena como uma 

criancinha que “tem medo do lobo mau”. Logo abaixo do título do texto, há a indicação de que 

se trata de um artigo, assinado por João Batista Bastos, apresentado como professor da 

Faculdade de Educação da UFF.  

O artigo, assinado pelo acadêmico, recorre a várias modalidades do discurso relatado. 

Recorre, por exemplo, à intertextualidade, pois cita, em seu primeiro parágrafo, a Constituição 

Federal e a LDB, caracterizando o enunciador como alguém que conhece as leis, demonstra 

autoridade, pois fala a partir de fundamentos legais. Remete-nos a um marco fundador das 

décadas de 70 e 80, apresentadas como períodos de transição democrática. O lugar de que fala 

é o de professor que conhece a lei, sabe tratar-se de um tema polêmico e demonstra 

conhecimento ao fazer a análise da situação. Desse modo, depreendemos várias imagens de 

enunciador: (1) que é informado, está atento aos fatos históricos é conhecedor do sistema legal 

e defende os direitos dos profissionais de Educação, nomeado por nós como um enunciador 

protetor (2).  

 

 

Quem tem medo das eleições para diretor de escola 

Artigo de João Batista Bastos – Professor da Faculdade de Educação da UFF 

 

O princípio constitucional de gestão democrática (art. 206, inciso VI), e atualmente 

consagrado pela LDB 9.394/96, nos artigos 3, inciso VIII, 12, 14 e 15, não chegou a definir 

uma prática de movimento de cargo para as direções das escolas públicas. Mas a conjuntura 

que gestou este princípio foi a organização participativa da sociedade civil nas décadas de 70 

e 80, conhecidas como décadas da transição democrática, apontou as eleições diretas para 

dirigentes escolares, como o melhor processo educativo para vivenciar a democracia. 

Texto 1 Artigo publicado no Jornal do SEPE Caxias, abril de 1999, p.7 

 

 

O autor apoia-se em argumentos de base acadêmica a partir de citações de autoridade: 

Norberto Bobbio e Emir Sader. O primeiro é apresentado ao leitor como “um respeitado 

cientista e político italiano que escreve citado por Emir Sader”, este último não é apresentado 
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o que indica que o coenunciador presumido é capaz de reconhecer o cientista político. Já 

Noberto Bobbio é desconhecido pelo coenunciador presumido, fazendo-se necessário a 

indicação “respeitado cientista” que é respaldado não só pelo modo como é apresentado, como 

também é ratificado por Emir Sader. Assim, por meio do discurso relatado, apresenta-se um 

argumento de autoridade: a partir do momento em que se conquistou o direito universal do voto, 

deve-se estendê-lo a todas as instituições,constituindo um etos de quem sabe sobre o que está 

falando e preocupa-se com a garantia dos direitos da sociedade, a liberdade, a democracia.  

Nesse fragmento, temos a imagem de um enunciador (3) intelectual pois valoriza os saberes 

acadêmicos. 

 

(...) Foram as eleições diretas, portanto, que gestaram o princípio constitucional. Há um 

pensamento de um respeitado cientista político italiano, Norberto Bobbio, citado por Emir 

Sader, que merece ser transcrito. Escreve Bobbio: a partir do momento em que se conquistou 

o direito universal de voto, deve-se estendê-lo a todos os rincões da sociedade. Deve-se passar 

a votar na fábrica, na igreja, na burocracia, nos quartéis, nas redações, nas escolas, nos 

hospitais – em suma, em todos os lugares em que o homem joga o seu destino e, portanto, 

tem o direito de ser senhor dele.  

Texto 1 Artigo publicado no Jornal do SEPE Caxias, abril de 1999, p.7 

 

 

         Nesse exemplo, cita-se parte do artigo 92 da Lei Orgânica Municipal (LOM), que trata 

das eleições diretas para diretores de escolas. O tom é de denúncia, por meio dos adjetivos 

falsos e pior tem-se a construção de que os prefeitos não têm interesse nas eleições diretas para 

diretores por algum motivo que suas prefeituras não querem ou podem declarar. A interrogação 

que encerra o texto inscreve um tom de deboche/ironia, pois a assessoria jurídica da Secretaria 

Municipal de Educação de Duque de Caxias deveria ser capaz de garantir o respeito à lei. O 

professor que assina o texto, além de informar aos profissionais de Educação sobre a legislação 

vigente, adota a postura de intermediador entre a categoria e o poder público, já que questiona 

os atos da SMEDC, no que diz respeito ao cumprimento da referia lei. Assim, nesse fragmento 

identificamos, mais uma vez, a imagem de enunciador  (2) protetor. 

 

 

No Estado do Rio de Janeiro, há municípios, como o de Caxias, que apesar da Lei 

Orgânica Municipal (LOM) de 1990, em seu artigo 92, inciso XI, definirem as eleições 

diretas para diretores escolares, não aderem. E o pior, alegando falsos argumentos. Dessa 

forma, onde está a assessoria jurídica do SMEDC? 
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Texto 1 Artigo publicado no Jornal do SEPE Caxias, abril de 1999, p.7 

 

              

Nota-se a inscrição do enunciador por meio das marcas de pessoa “lemos” que 

desempenha a função de aproximar os coenunciadores, apontando para o compartilhamento 

entre eles de um mesmo espaço de leitura de uma informação. Além desse laço entre os 

partícipes da interlocução- o professor que assina o artigo, o SEPE que o veícula e os associados 

- se aproximam na enunciação por serem apresentados como assistentes de um acontecimento: 

a declaração de inconstitucionalidade das eleições diretas para diretores de escolas públicas no 

Rio Grande do Sul. Temos, aqui, a imagem de um enunciador (1) informado, que lê jornal, (4) 

esclarecedor, pois é capaz de remeter à lei e seu emprego. 

 

Recentemente lemos nos jornais que o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a 

inconstitucionalidade das eleições para diretores de escolas públicas do Estado do Rio Grande 

do Sul. Esta declaração provocou um debate da ANPED via internet com participação de 

vários estudiosos da questão. Esta declaração de inconstitucionalidade das eleições diretas 

no Rio Grande do Sul não possui efeito vinculante. Portanto, não pode ser extensiva a outros 

Estados e a outros Municípios, porque as declarações do STF atendem a pedidos de 

indivíduos ou entidades que se sentem lesadas em seus direitos. Geralmente são diretores 

concursados, que solicitam tais ações. Então o STF responde concedendo ou negando o 

pedido.  

Texto 1 Artigo publicado no Jornal do SEPE Caxias, abril de 1999, p.7 

 

Observam-se, neste mesmo texto, algumas pistas do embate entre diferentes 

posicionamentos, no que diz respeito às eleições para diretores de escolas, o autor faz uma 

“leitura” da situação: 

 

Os políticos se dividem em três grandes grupos. Há os que adotam as velhas práticas do 

Estado Patrimonialista, e pretendem continuar na contramão da história, como os governos 

neoliberais, donos das instituições, que indicam diretores, funcionários, professores e 

reservam vagas para os filhos de seus eleitores. Contra esses há uma luta histórica do SEPE. 

Há outros políticos que alegam que os diretores constituem um cargo de confiança. Contra 

esses há um sério argumento trabalhado pelo maior pesquisador da gestão democrática. Vitor 

Henrique Paro, professor da USP, de que a direção da escola não passa de uma função 

administrativa e pedagógica. E como função deve ser objeto de eleição direta da comunidade 

escolar. Finalmente, há um terceiro grupo de políticos que aderiram ao fortalecimento da 
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sociedade civil via democracia, único caminho para o entendimento da sociedade e do 

Estado, e defendem as eleições diretas para diretores. 

Texto 1 Artigo publicado no Jornal do SEPE Caxias, abril de 1999, p.7 

                 

O enunciador explica de que modo ocorre a interferência das decisões que partem do 

extramuros da escola e causam interferência no cotidiano escolar. O SEPE é apresentado como 

entidade que trava uma “luta histórica” contra a política do favorecimento, e os políticos que 

“adotam as velhas práticas do Estado Patrimonialista e pretendem continuar na contramão da 

história, com os governos neoliberais, donos das instituições, que indicam diretores, 

funcionários, professores e reservam vagas para os filhos de seus eleitores”. Assim, o opositor 

maior do SEPE, é apresentado como sendo o governo neoliberal como detentor das instituições 

que as utiliza para permanecer no poder. Neste trecho, há uma relação direta entre escola e 

extramuros, pois vagas são reservadas para os filhos dos eleitores do governo neoliberal, prova 

de que não há democracia, os agentes do governo dispõem do poder que detêm para sua própria 

manutenção no poder. Uma voz que se contrapõe à visão governamental que afirmam que a 

direção das escolas deve ser indicada e não eleita. Vitor Henrique Paro, apresentado como o 

“maior pesquisador da gestão democrática e professor da USP”, apresenta um “sério 

argumento”, desvalorizando a alegação do governo de que os diretores de escolas constituem 

um cargo de confiança: “a direção da escola não passa de uma função administrativa e 

pedagógica. E, como função, deve ser objeto de eleição direta da comunidade escolar”. Por 

meio dos adjetivos “sério” e “maior”, a opinião do enunciador fica marcada no texto, não há a 

preocupação de produzir-se um aspecto de texto objetivo, como era de se esperar, já que trata-

se de um texto localizado na coluna opinião. 

Pareceu-nos produtiva a observação da categoria de discurso relatado com mais atenção 

nesse texto. Para tal, elaboramos a seguinte tabela que permite a comparação e visualização das 

ocorrências de DR no texto1. Na primeira coluna, indicamos o tipo de DR, na segunda, 

indicamos a quem é atribuída a “voz” que é trazida e, na terceira coluna, expomos o fragmento 

que identificamos o DR, no próprio fragmento, identificamos com negrito as marcas 

linguísticas que nos permitem encontrar pistas dos sentidos que são produzidos com a entrada 

dessas outras vozes no texto. 
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Tipo de 

discurso 

relatado 

A quem é 

atribuída a 

enunciação 

Fragmento 

 

 

 

INTERTEXTO 

 

 

 

LDB 

O princípio constitucional de gestão democrática (art. 206, inciso VI), 

e atualmente consagrado pela LDB 9.394/96, nos artigos 3, inciso 

VIII, 12, 14 e 15, não chegou a definir uma prática de movimento de 

cargo para as direções das escolas públicas. Mas a conjuntura que 

gestou este princípio foi a organização participativa da sociedade 

civil nas décadas de 70 e 80, conhecidas como décadas da transição 

democrática, apontou as eleições diretas para dirigentes escolares, 

como o melhor processo educativo para vivenciar a democracia. 

 

 

 

 

DD 

 

 

 

Noberto 

Bobbio e 

Emir Sader 

Há um pensamento de um respeitado cientista político italiano, 

Norberto Bobbio, citado por Emir Sader, que merece ser transcrito. 

Escreve Bobbio: a partir do momento em que se conquistou o direito 

universal de voto, deve-se estendê-lo a todos os rincões da 

sociedade. Deve-se passar a votar na fábrica, na igreja, na 

burocracia, nos quartéis, nas redações, nas escolas, nos hospitais – 

em suma, em todos os lugares em que o homem joga o seu destino 

e, portanto, tem o direito de ser senhor dele. Esta é a forma mais 

adequada à uma proposta pedagógica real, construída efetivamente 

pelos professores, alunos, funcionários pais e comunidade, e com a 

qual estejam política e pedagogicamente comprometidos.  

 

(1) 

INTERTEXTO

/ 

(2) DI 

 

 

jornais 

 

STF 

Recentemente (1) lemos nos jornais que o Supremo Tribunal Federal 

(STF) (2) declarou a inconstitucionalidade das eleições para diretores 

de escolas públicas do Estado do Rio Grande do Sul. 

(1) DI 

(2) DI 

políticos 

Vitor 

Henrique 

Paro 

Há outros políticos que (1) alegam que os diretores constituem um 

cargo de confiança. Contra esses há um (2) sério argumento 

trabalhado pelo maior pesquisador da gestão democrática. Vitor 

Henrique Paro, professor da USP, de que a direção da escola não 

passa de uma função administrativa e pedagógica. E como função 

deve ser objeto de eleição direta da comunidade escolar. 

INTERTEXTO LOM No Estado do Rio de Janeiro, há municípios, como o de Caxias, que 

apesar da Lei Orgânica Municipal (LOM) de 1990, em seu artigo 92, 
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inciso XI, definirem as eleições diretas para diretores escolares, não 

aderem. E o pior, alegando falsos argumentos. 

DI DTF Então o STF responde concedendo ou negando o pedido.  

 

 

 Com base na observação da tabela, podemos afirmar que os documentos legais são 

trazidos ao texto como força contra as ações do governo. É interessante observar que, no jornal 

sindical, não há a preocupação de não se emitir um juízo de valor sobre o que é citado, 

destacamos em negrito alguns termos que, por um lado, denigrem a imagem do governo e, por 

outro, constroem uma imagem positiva  dos citados que não são apresentados como oponentes 

do enunciador mas sim aliados. 

 

Síntese da análise do texto 1: 

A cenografia instituída é a de um conto infantil no qual dois porquinhos não ajuizados 

constroem suas casas rapidamente enquanto cantam a canção “quem tem medo do lobo mau...” 

e seu irmão ajuizado constrói uma casa segura. O governo é, de certa forma, ridicularizado pois, 

além de não respeitar a lei, alegam falsos argumentos por, na verdade, terem “medo” das 

eleições para diretores de escolas, já que perderiam seu curral eleitoral. Além disso, há um tom 

de ameaça ao governo que a qualquer momento será devorado pelo lobo, ou seja, pelas eleições 

para diretores de escolas. Cabe destacar que a cenografia que aqui nos referimos provoca um 

pequeno deslocamento com o esperado de um artigo de opinião de um acadêmico, é, dessa 

forma, uma força que produz “discretos deslocamentos que têm por efeito produzir um certo 

estranhamento em relação ao que há de mais cristalizado em um gênero.” (ROCHA, 2013, 

p.143). O hibridismo do gênero artigo evidencia o posicionamento do sindicato. O etos se 

constitui, principalmente, a partir das vozes de autoridade que são expostas no texto e que 

discordam da decisão do STF, as ocorrências de intertexto põem em cena a lei. Nota-se a 

inscrição do enunciador por meio da marcas de pessoa “lemos” que  aproxima os 

coenunciadores, na medida em que um mesmo espaço de leitura de uma informação é 

compartilhado. Além disso, os partícipes da interlocução se aproximam na enunciação por 

serem apresentados como assistentes de um acontecimento: a declaração de 

inconstitucionalidade das eleições diretas para diretores de escolas públicas no Rio Grande do 

Sul. As imagens instituídas do enunciador são: (1) informado; (2) protetor; (3) intelectual; (4) 

esclarecedor.  



80 
 

Edição inaugural: texto2  

 

 

O texto é apresentado na coluna 

“Rapidinhas”. O nome da 

coluna remete às relações 

sexuais que dispensam as 

“preliminares”. O termo é 

atualizado em outros usos para 

fazer referência a assuntos 

tratados de modo mais direto, 

sem grandes introduções. Por 

exemplo, no QG do ENEM15, 

um perfil do facebook, as 

rapidinhas são atualizadas como 

“dicas imperdíveis sobre os 

tópicos recorrentes na prova do 

Enem”.    

 

 

 

Localizado na página oito, última página da mesma edição do texto analisado 

anteriormente, o texto 2 apresenta a mesma temática: as eleições para diretores de escolas. 

Trata-se de um texto pequeno, por isso, optamos por não fragmentá-lo. Apresentamos o texto 

na íntegra e a seguir nossas análises. 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Fonte: https://www.facebook.com/QGdoEnem/posts/228331393997009 - Página visitada em dezembro de 
2014.  
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A cenografia: 

Temos novamente um pequeno deslocamento da cena genérica, instituindo uma 

cenografia, nos termos de Rocha (2013). O título, por meio do verbo PROCURA-SE, pode ser 

associado a um anúncio de classificados de jornal ou a um anúncio em que alguém é procurado, 

um bandido, uma pessoa desaparecida, etc. Em um anúncio, o enunciador faz uma oferta (de 

emprego, de serviço ou mercadoria) ou uma solicitação (ajuda para encontrar indivíduo, animal 

ou bem perdido, por exemplo). Assim, o coenunciador é convocado a cumprir os requisitos ou 

atender à solicitação.  

No entanto, diferente do que as pistas iniciais sugerem, não se apresenta no texto 

exatamente uma oferta ou solicitação mas, na verdade, o texto se aproxima de uma notícia em 

que se resgata o fato ocorrido no ano de 1997, dois anos antes da data da edição do jornal, época 

que é rememorada como um momento histórico em que o projeto de eleições diretas para 

diretores de escolas foi defendido por apenas quatro vereadores, citados e identificados fora de 

ordem alfabética, diferente do que geralmente ocorre nos jornais de grande circulação, o que 

mostra que, nesse jornal sindical, não há uma preocupação em distanciar-se dos fatos que são 

abordados, a produção de sentido de imparcialidade tão buscada nos jornais de grande 

circulação não é uma preocupação nesse gênero. A notícia recupera o passado e passa a tratar 

do tempo presente, abril de 1999: “Até hoje nada aconteceu”. Ao longo da análise, percebemos 

a presença clara da oposição da Instituição na cena instituída no texto, assim, constitui-se uma 

Procura-se projeto de eleições diretas 

 

Há dois anos o prefeito Zito deu ordem aos vereadores para que eles barrassem 

o projeto de eleições diretas para diretores de escolas. Este projeto foi enviado 

por cinco vereadores e defendido por apenas quatro (Zumba, C. Eli, M. 

Peçanha e Geraldo Moreira). O líder do governo Nivan de Almeida afirmou, 

naquele momento histórico, que o projeto tinha sido um compromisso de 

campanha e o “seu prefeito” o encaminharia “em breve”. Até hoje nada 

aconteceu. A SME ficou toda animada com um parecer do STF em favor do 

governo do Rio Grande do Sul contra eleições diretas nas escolas e anda 

distribuindo cópias desta decisão para as supervisoras, que as repassam para as 

diretoras nas escolas. Infelizmente, muitas ficam satisfeitas por se acharem 

seguras no cargo. Pois fiquem sabendo que isto não quer dizer que os 

municípios sejam obrigados a seguirem o parecer do STF (ver pág. 7). No 

fundo a SME procura desculpas para mascarar o medo do governo com a 

realização de eleições democráticas! 

Texto extraído do Jornal do SEPE Caxias, abril de 1999, p. 8. 
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cena de embate. Para apreendê-la, buscamos pistas dos oponentes da Instituição ao longo da 

materialidade analisada e organizamos nossas considerações a seguir: 

 

Os oponentes do sindicato: 

Os oponentes da categoria, apresentados no texto, são o prefeito e seus aliados: 

vereadores, SME, supervisoras, diretoras. O que nos deixa o questionamento: todos os cargos 

da SME são indicados pelo prefeito? Os profissionais de Educação não são lotados na SME? É 

interessante observar que, desde a primeira frase, a oposição às ações do prefeito já são 

marcadas: “Há dois anos o prefeito Zito deu ordem aos vereadores para que eles barrassem o projeto 

de eleições diretas para diretores de escolas”  e, por meio da fala de Nivan de Almeida, a 

contradição entre o que o prefeito fala que vai fazer e como se mostra o que faz na cena 

instituída fica marcada: “O líder do governo Nivan de Almeida afirmou, naquele momento histórico, 

que o projeto tinha sido um compromisso de campanha e o “seu prefeito” o encaminharia “em breve”.” 

O prefeito é apresentado como oponente autoritário e antidemocrático que dá “ordem aos 

vereadores”, que lhe obedecem. O jornalista enunciador, por meio do discurso relatado, traz a 

voz de Nivan de Almeida, apresentado como o então líder do governo, reproduzindo o texto do 

prefeito: O líder do governo Nivan de Almeida afirmou, naquele momento histórico, que o 

projeto tinha sido um compromisso de campanha e o “seu prefeito” o encaminharia “em breve”. 

O termo “seu prefeito” é ambíguo pode fazer referência ao pronome de tratamento ou ao 

possessivo. Segundo Maingueneau (2002), os verbos empregados para introduzir um discurso 

relatado produzem diferentes efeitos de sentido e, por isso, devem ser notados em uma análise. 

O verbo que inicia o discurso indireto é “afirmou” o que provoca um certo afastamento entre o 

enunciador que traz a voz de Nivan de Almeida e este. Na tentativa de apreendermos ainda mais 

a cena instituída como próximo passo, buscamos pistas dos coenunciadores. 

 

Pistas do coenunciador presumido: 

A Secretaria Municipal de Educação é apresentada apenas por meio da sigla SME  o que 

demonstra que o coenunciador presumido é capaz de reconhecer tal sigla. No fragmento: “Pois 

fiquem sabendo que isto não quer dizer que os municípios sejam obrigados a seguirem o parecer 

do STF (ver pág. 7)”, temos mais pistas de quem são tais coenunciadores: diretoras de escolas 

e todos os que afirmam que a decisão do STF deverá ser cumprida por todos os municípios. 

 

A imagem do enunciador:  
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A locução verbal “fiquem sabendo” demonstra que o enunciador é capaz de explicar o 

parecer do STF, caracterizado mais uma vez como um enunciador (4) esclarecedor. Outra 

imagem de enunciador apreendida é a de (5) autêntico, pois conhece e fala a verdade: “Pois 

fiquem sabendo que isto não quer dizer que os municípios sejam obrigados a seguirem o parecer 

do STF (ver pág. 7). No fundo a SME procura desculpas para mascarar o medo do governo com 

a realização de eleições democráticas!” 

   Após a identificação dos modos como os coenunciadores são instituídos no discurso, 

nossa atenção voltou-se para os espaços instituídos.  

 

A escola:  

O espaço escolar entra em cena como o elo final de uma cadeia que é iniciada no 

extramuros da escola com o parecer do STF que é dado, a SME “fica animada” e distribui cópias 

do documento para as supervisoras das escolas que as “repassam” para as diretoras nas escolas. 

Desse modo, por meio da visita das supervisoras às escolas, o extramuros invade o território 

escolar. A satisfação das diretoras é apresentada por meio do termo “infelizmente”, modalizador 

que emite um juízo sobre a postura de tais diretoras, e a insegurança de sua permanência nos 

cargos de direção fica evidente. Além disso, a SME é personificada, pois atribui-se a ela o 

estado da animação: “A SME ficou toda animada”. A marca do gênero que predomina nas 

escolas é explicita nas denominações “supervisoras” e “diretoras”. Desse modo, apreendemos 

a escola como um dos espaços de embate entre prefeito e seus aliados e o sindicato e todos 

aqueles que são favoráveis às eleições para diretores de escolas.  

 

O objeto do discurso:  

As designações para as eleições para diretores de escolas chamaram a nossa atenção, embora 

não faça parte de nossa proposta a observação de tal categoria de análise, permitimo-nos um 

breve comentário.  São muitas as designações observadas no texto 2 que remetem à temática 

central do texto: eleições diretas – eleições diretas para diretores de escolas -  eleições diretas 

nas escolas -  eleições democráticas. As designações mostraram-se categorias produtivas na 

análise do texto 2, pois parecem manifestar um ajustamento da temática eleições para diretores 

de escolas a diferentes sentidos. Uma leitura possível é que na atualização da designação 

“eleições diretas” a “eleições democráticas” atrela-se a democracia às eleições para diretores 

de escolas. 
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Síntese da análise do texto 2: 

O coenunciador não corresponde ao leitor presumido, em um trecho do texto o 

coenunciador presumido foi identificado como diretoras de escolas e todos os que afirmam que 

a decisão do STF deverá ser cumprida por todos os municípios. Dessa forma, o oponente do 

sindicato, o prefeito e seus aliados, são interpelados a instituir as eleições para diretores de 

escolas.  Nesse texto, muitas coordenadas de espaço aparecem: Assembleia legislativa, SME, 

STF, escolas, como uma grande corrente com muitos elos em que o espaço escolar aparece 

implicado pelas decisões que são tomadas em outros espaços, os espaços de decisão. Assim, as 

decisões que são tomadas fora do âmbito escolar, novamente, como no texto 1, interferem na 

escola.  O próprio relato faz referência ao artigo já analisado da página 7, desta mesma edição, 

intitulado “Quem tem medo das eleições para diretor de escola” que não indica de modo direto 

quem tem medo de tais eleições, resposta esta que é dada nesse relato: “No fundo a SME 

procura desculpas para mascarar o medo do governo com a realização de eleições 

democráticas!” Após a análise desse texto, cabe questionarmos qual o real projeto do governo 

que manda barrar o que prometeu fazer durante a campanha? A SME tem seus argumentos 

atropelados pela apresentação do que seriam suas reais intenções “mascarar o medo do 

governo” que é apresentado como frágil e temeroso, como aquele que esconde suas intenções, 

se esconde, disfarça enquanto o enunciador é apresentado como capaz de mostrar a verdade, 

nomeado por nós como enunciador (5) autêntico e (4) esclarecedor. A observação das 

designações referentes ao objeto do discurso, as eleições para diretores de escolas, parece-nos 

produtiva pois atrela-se a democracia a  eleição de diretores. 
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2ª edição: texto 3 

 

 

O texto 3 recebe grande destaque, 

tendo visualização privilegiada 

diante do leitor, está localizado na 

primeira página da segunda edição 

do jornal e nos é apresentado sob 

o título geral Eleições Municipais. 

Acompanha uma imagem de uma 

mulher negra com uma criança no 

colo e uma panela vazia na mão 

caminhando pela rua em que se vê 

ao fundo uma faixa que traz 

escrito: SEPE de Caxias, sempre 

na luta” 

 

 

 

 

Por tratar-se de um texto de grande extensão, trazemos nossas considerações de modo 

exemplificado. Como já dito anteriormente, este texto na íntegra, assim como todos os outros 

que são objeto de nossas análises, encontra-se nos anexos da dissertação.  

No título A Educação de Caxias não tem memória curta, a designação “Educação de 

Caxias” promove a categoria dos profissionais de Educação à própria Educação de Caxias. Com 

o objetivo de refletirmos sobre as diferentes formas de inscrição do enunciador, realizamos um 

levantamento das marcas de pessoa e os resultados apontaram para momentos de afastamento 

e de aproximação entre os coenunciadores: 

Exemplificação de incidências da marca da pessoa ampliada, NÓS:  

Vivemos (1) um momento importante para o país. Em outubro, teremos (2) eleições, nas 

quais os municípios escolherão seus vereadores e prefeitos. Durante os próximos quatro 

anos arcaremos (3) com o peso da escolha feita pela maioria da população. Escolha que 
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 Nota-se a inscrição do enunciador por meio das marcas de pessoa dos verbos 1, 2 e 3 

destacados. Tais verbos podem fazer referência a todos os brasileiros e cidadãos, embora o 

jornal seja distribuído/ produzido apenas para os profissionais de Educação da Rede pública de 

ensino de Duque de Caxias, o que indica a possível leitura de que os verbos fazem referência 

ao sindicato e a categoria apenas. O possessivo indicado pelo número 4 indica que enunciador 

e coenunciador presumido compartilham o mesmo espaço: a cidade de Duque de Caxias. Dessa 

forma, pode-se afirmar que o coenunciador presumido é morador dessa cidade assim como o 

enunciador: “conjunto de trabalhadores da nossa cidade/ temos por dever e tarefa discutir com 

cada pai, mãe, vizinho e com os colegas de trabalho quais são as atribuições dos vereadores 

(...)”. A designação vizinho também cumpre a função de delimitar o espaço conjunto ocupado 

por enunciador e coenunciador, dessa forma, podemos caracterizar o enunciador como 

caxiense. Além desse vínculo, os coenunciadores são apresentados como profissionais de 

Educação: identificamos o uso do nós inclusivo (sindicato + categoria) nos termos 5 e 6, 

destacados no fragmento. A aproximação entre enunciador e coenunciador demonstra que 

compartilham os mesmos interesses e que devem lutar por eles, assim o enunciador é 

caracterizado como (6) caxiense (7) educador e (8) agente político, já que se envolve em um 

momento de apreensão, de expectativa, de ação, crucial para o país: as eleições para vereadores 

e prefeitos. Cabe destacar que nesse trecho a palavra escolha tem três ocorrências: “(...) os 

municípios escolherão seus vereadores e prefeitos. Durante os próximos quatro anos arcaremos 

com o peso da escolha feita pela maioria da população. Escolha que pode ser favorável ou não 

para o conjunto de trabalhadores da nossa cidade”. Tal uso encena a eleição como um momento 

de escolha importante, um momento crucial.   

Após o levantamento das marcas de inclusão do enunciador, identificamos que os 

oponentes do sindicato são marcados no texto e fizemos um levantamento com o objetivo de 

verificar quem seriam os oponentes do sindicato:  

Os oponentes do sindicato: 

pode ser favorável ou não para o conjunto de trabalhadores de nossa (4) cidade. Nós (5) 

profissionais da educação temos (6) por dever e tarefa discutir com cada pai, mãe, vizinho e 

com os colegas de trabalho quais são as atribuições dos vereadores. 

Texto 3 – parágrafo 1  Fonte: Jornal do SEPE Caxias, setembro de 2000, p. 1. 
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         Constrói-se uma imagem negativa dos vereadores, opositores da categoria. A imagem dos 

vereadores é a de incompetentes (parágrafo 2), submissos ao prefeito (parágrafo 3), não são 

comprometidos com as necessidades da população. É interessante observar, no fragmento 

destacado do terceiro parágrafo, o uso das palavras escolhidas no texto “fortunas” para os 

interesses do prefeito e “migalhas” para o que é essencial para a população que encenam um 

antagonismo entre o que o prefeito desfruta para seu próprio benefício e o que ele faz pela 

população.  

 

 

  

- Temos em nossa cidade 21 vereadores a maioria deles não sabe o que lhes compete 

fazer. Por conta disto, implementam trabalhos assistencialistas em suas comunidades, 

fazendo a política de favores, tão conhecida na época da República Velha. Mas lá na 

Câmara, estes mesmos vereadores votam contra a população. 

 

Texto 3 – parágrafo 2  Fonte: Jornal do SEPE Caxias, setembro de 2000, p. 1. 

Nós da educação sabemos quanto nos custou termos vereadores que não legislam e 

simplesmente aprovam mensagens enviadas pelo prefeito. Assistimos, no dia 16 de 

dezembro de 1999, a sessão da Câmara que aprovou o novo Estatuto do Funcionalismo 

(que retirou uma série de direitos dos servidores municipais e, especialmente, dos 

profissionais de educação de Duque de Caxias) e o orçamento municipal para 2000 (que 

destinou fortunas para a Secretaria de Comunicação e para o Gabinete do prefeito e 

deu migalhas para as Secretarias de Ação Social, Saúde e Educação). 

Texto 3 – parágrafo 3  Fonte: Jornal do SEPE Caxias, setembro de 2000, p. 1. 

Não podemos esquecer os nomes destes vereadores que votaram contra nós e que agora 

vêm pedir o nosso voto na maior cara de pau. Votar nesses vereadores é um erro. É garantir 

a continuidade no poder daqueles que votam contra nós. 

 

Texto 3 – parágrafo 4 Fonte: Jornal do SEPE Caxias, setembro de 2000, p. 1. 
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 Os vereadores são qualificados como oponentes que votam contra a população e contra 

a Educação. É interessante observar que o voto é instaurado como algo importante para os 

vereadores que o pedem à população na época das eleições. O registro informal aparece bem 

marcado no trecho: “na maior cara de pau”. Ainda sobre os vereadores, temos um paradoxo 

instaurado os vereadores fazem a política do favorecimento nas comunidades, mas votam contra 

a população na Câmara. Parece-nos produtivo observar que os espaços geográficos diferentes 

são atrelados a diferentes políticas dos vereadores: “lá na Câmara (...) votam contra a 

população” X “implementam trabalhos assistencialistas (...) fazendo a política de favores em 

suas comunidades”. 

Abaixo do parágrafo 5, em negrito, são apresentados os nomes dos vereadores que 

votaram contra e a favor dos trabalhadores em duas listas. Na primeira, sob o título “votaram a 

favor do trabalhador”, temos os nomes de 6 vereadores e, na segunda, sob o título “votaram 

contra o trabalhador” temos 15 nomes. Tal lista não é apresentada em ordem alfabética o que 

demonstra que não há uma preocupação de instaurar uma imparcialidade no texto. É 

interessante o posicionamento do enunciador que se mostra conhecedor dos meandros da 

política, pois é capaz de indicar em quem os profissionais de Educação devem votar, 

instaurando-se uma assimetria entre enunciador e coenunciador.  

 Como próximo passo, optamos pelo levantamento dos espaços geográficos aos quais o 

texto remete. 

 

Os espaços geográficos e o espaço instituído:  

A seguir, recuperamos os espaços geográficos que aparecem no texto:  

 “o país” / “os municípios” / “nossa cidade” / “suas comunidades” / “lá na 

Câmara” / “sessão da Câmara” / “Secretaria de Comunicação”  / “Gabinete 

do Prefeito”   / “Secretaria de Ação Social” / “Secretaria de Saúde” / 

“Secretaria de Educação” / “Duque de Caxias” 

 

Tais coordenadas apontam para um espaço de atuação do profissional de Educação para 

além da escola, geralmente único espaço reconhecido socialmente como espaço de trabalho do 

profissional de Educação. É interessante observar que a escola não é mencionada, no entanto é 

esse um dos espaços que os profissionais de Educação devem atuar, para que a população vote 

de modo “correto”: “Nós profissionais de Educação temos por dever e tarefa discutir com cada 

pai, mãe, vizinho e com os colegas de trabalho quais são as atribuições dos vereadores”. Tais 

espaços geográficos colaboram para a instituição no texto de um espaço de disputa por poder e 
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por verbas, um espaço de luta, um espaço de embate no tempo das eleições municipais. Embate 

este que deve ser travado pelo profissional de Educação em oposição aos políticos que não 

legislam a favor da categoria.  

 

O tempo instituído: 

O discurso instaura um presente enunciativo e estabelece uma ordem temporal própria. 

Há referências a um passado que foi negativo para a categoria e incita-se o coenunciador ao 

engajamento no presente, operando-se com um futuro incerto. Para organizarmos nossas 

considerações sobre o tempo constituído discursivamente, optamos por resgatar partes de 

trechos já mencionados ao estudarmos as coordenadas de espaço. Assim, ao lado de cada 

fragmento, indicamos a qual trecho pertence. 

O presente instituído remete à necessidade de ação por parte da categoria no momento 

das eleições: 

 

 

Quanto ao passado, ancorado no presente, é apresentado de modo negativo, remontando 

à República Velha, passado mais distante e, ao dia 16 de dezembro de 1999, passado mais 

recente.  

 

 

Vivemos um momento importante para o país. Em outubro, teremos eleições, nas quais os 

municípios escolherão seus vereadores e prefeitos. (...) Nós profissionais de educação temos 

por dever e tarefa discutir com cada pai, mãe, vizinho e com os colegas de trabalho quais são 

as atribuições dos vereadores.  

Texto 3 – parágrafo 1 Fonte: Jornal do Sepe Caxias, setembro de 2000, p. 1. 

Temos em nossa cidade 21 vereadores e a maioria deles não sabe o que lhes compete fazer. 

Por conta disto, implementam trabalhos assistencialistas em suas comunidades, fazendo a 

política de favores, tão conhecida na época da República Velha. Mas lá na Câmara, estes 

mesmos vereadores votam contra a população. (...) 

Assistimos, no dia 16 de dezembro de 1999, a sessão da Câmara que aprovou o novo Estatuto 

do Funcionalismo (que retirou uma série de direitos dos servidores municipais e, 

especialmente, dos profissionais de educação de Duque de Caxias) (...).  

Texto 3 – parágrafos 2;3 Fonte: Jornal do Sepe Caxias, setembro de 2000, p. 1. 
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Já o futuro é apresentado como incerto e dependente das ações da categoria: 

 

Elaboramos um esquema16 a respeito do tempo instituído discursivamente no texto 3, 

pois parece-nos que a cronografia tem papel relevante nesse material.   

 

        
 

                          
 
 

 

Síntese da análise do texto 3: 

 

Numa CENA, que nos leva às eleições municipais, se apresenta aos profissionais de 

Educação o dever de “discutir” com a população “quais são as atribuições dos vereadores” . 

                                                           
16 Tal esquema teve inspiração na proposta de Daher (2000, p. 102).  

Durante os próximos quatro anos arcaremos com o peso da escolha feita pela maioria da 

população. Escolha que pode ser favorável ou não para o conjunto dos trabalhadores de nossa 

cidade.  

Texto 3 – parágrafo 1 Fonte: Jornal do Sepe Caxias, setembro de 2000, p. 1. 

ANTES 

 

 

A escolha não foi 

favorável 

 

Política de favores 

 como na época da 

República Velha 

 

Desqualificação dos  

governantes eleitos pela 

população 

 

 

Possível a partir das 

garantias dadas pelo 

governo e do respeito à 

ordem. 

 

AGORA 

 

momento da decisão 

                                                   

momento de avivar a                                                      

memória da população             

 

Qualificação dos 

profissionais de 

Educação como capazes 

de orientar o voto da 

população 

DEPOIS 

         

Próximos 4 anos 

 

 

Futuro incerto                                                               

que depende do 

resultado das  

eleições  
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Identificamos o NÓS ampliado (sindicato + categoria), reforçando a noção de coletividade, pois 

o que circula nesse texto, inscrito no NÓS, pode ser incluído num grupo de discursos que são 

produzidos aos profissionais de Educação em que se fala dos profissionais de Educação e pela 

categoria.  Assim, as imagens do enunciador apreendidas correspondem também às imagens do 

coenunciador: (6) caxiense, (7) educador e (8) agente político.  A cronografia nos leva agora 

às eleições municipais. O futuro é apresentado como incerto e relacionado ao resultado das 

eleições Os diferentes lugares (topografia), ocupados pelo SEPE, mostram que há momentos 

em que enunciador e coenunciador estão imbricados sob o NÓS e se confundem, como se o 

enunciador e o coenunciador fossem os responsáveis pelo que circula no jornal, como se 

tivessem a mesma opinião e tivessem de travar uma luta contra o mesmo oponente, o governo 

e seus aliados.  

 

 

Texto 4: da 2ª edição 

 

 

Localizado na página dois 

da mesma edição que o texto 

três, o texto intitulado Teste de 

memória apresenta uma 

cenografia de teste de perfil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tratar-se de um texto pequeno segue sua transcrição completa: 
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Apresentando uma cenografia (MAINGUENEAU, 2008) que remete ao gênero teste de 

perfil, muito recorrente em revistas femininas, construída por meio não só do título, como 

também por meio de algumas estruturas típicas do gênero em que se apresenta uma pergunta e 

se determina o tempo que a pessoa terá para responde-la, o texto é, na verdade, uma notícia, na 

medida em que aponta os “resultados” de uma votação, ocorrida na Câmara dos vereadores. 

Retiramos do texto alguns trechos que remetem à constituição de uma cenografia de teste de 

memória, são comandos didáticos e destacamos em negrito as marcas de pessoas (EU – TU). 

 

 “Quais foram os vereadores responsáveis por não termos eleições diretas 

para diretores nas escolas municipais?” 

 “Só leia as linhas abaixo depois de exercitar a sua memória por pelo menos 

1 minuto.” 

 “Se você não conseguiu lembrar, nós vamos ajudar.” 

 “Se você lembrou que (...), você está de parabéns.”  

 “Você é uma daquelas pessoas que acompanha a luta da sua categoria e 

sabe exercer sua cidadania.”  

 

Teste de Memória 

Educadores darão o troco para quem votou contra as eleições para diretor 

Quais foram os vereadores responsáveis por não termos eleições diretas para diretores nas 

escolas municipais? Só leia as linhas abaixo depois de exercitar sua memória por pelo 

menos 1 minuto. 

Do mal 

Se você não conseguiu lembrar, nós vamos ajudar. Foram os vereadores Dica, Gilberto 

Silva, Almir Martins, Maurício Tenório, Marco Figueiredo, Mário Sérgio, Jorge Amorelli, 

Derme, Nivan Almeida, Chiquinho Caipira, Junior Reis, Nanal, Benito, Sergio Cid, 

Geraldo Móveis, Chiquinho Grandão e Jonas Pedrosa. 

Do bem 

Se você lembrou que Zumba, Marquinhos Pessanha, Carlos Eli e Geraldo Moreira foram 

os únicos que votaram a favor da democratização da escola, você está de parabéns. Você é 

uma daquelas pessoas que acompanha a luta da sua categoria e sabe exercer a sua cidadania. 

Texto 4 Jornal do SEPE Caxias, setembro de 2000, p. 2 
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As marcas de pessoa (TU-VOCÊ) identificadas apontam pistas de como o enunciador 

se apresenta e apresenta a seu coenunciador. Nos trechos destacados, o coenunciador presumido 

inscrito na marca de pessoa “VOCÊ” é politizado caso contrário sua face17 seria ferida. Inscrito 

no NÓS, temos o enunciador - representantes do sindicato - capaz de “ajudar” o coenunciador, 

assim, identificamos a construção da imagem de um enunciador (9) amigo. Identificamos 

também uma ocorrência do NÓS inclusivo “termos” – o problema é compartilhado pelos 

coenunciadores. Nesse texto, temos também a imagem de enunciador politizado, capaz de 

indicar quem são os vereadores do bem e do mal. A informalidade na linguagem prevalece, 

alguns vereadores são apresentados por meio de seus apelidos: Dica, Chiquinho Caipira, 

Chiquinho Grandão, Zumba. É interessante observar esse texto foi publicado na mesma edição 

do texto anterior e que o modo como os educadores darão o troco não é explicitado nesse texto, 

no entanto sabemos que a categoria não deve votar em alguns vereadores e deverá orientar o 

voto da população de acordo com o texto da página 1. 

          Os nomes dos vereadores são apresentados sob dois títulos: “do bem” e “do mal”, numa 

divisão de mundo infantilizada e simplificada em que é possível determinar como nas histórias 

de contos de fadas e fábulas os “bandidos” e os “mocinhos”. Nos causou um estranhamento 

perceber que, nessa cartilha, temos apenas 4 vereadores sob o título do bem e 17 sob o título do 

mal. Como esse texto está na mesma edição do texto analisado anteriormente, esperávamos 

uma repetição dos nomes já citados na primeira página do jornal. No entanto, vale destacar que, 

no texto anterior, tratava-se de uma lista de vereadores que votaram a favor dos trabalhadores 

ou não na sessão da Câmara que aprovou o novo Estatuto do Funcionalismo e o orçamento 

municipal para o ano de 2000.  Já neste texto, o tema da votação é a eleição para diretor de 

escola. 

 

Síntese da análise do texto 4: 

 

 O texto 4 tem estreita relação com o texto 3. Nos dois, a temática das eleições municipais 

está presente. No entanto, no texto 4, a temática das eleições para diretores de escolas é 

apresentada como central e aponta-se o momento das eleições para vereadores como oportuno 

para combater os vereadores que não apoiam as eleições para diretores de escolas. Não se 

convoca a categoria para “avivar a memória de toda a população” como no texto três. No 

entanto, nos dois textos, há o estabelecimento claro de uma ligação entre escola e extramuros. 

                                                           
17 Cada parceiro da enunciação possui uma face negativa (território de cada um) e uma face positiva 

(fachada social) - teoria das faces de P. Brown e S. Levinson (MAINGUENEAU, 2002).  
 



94 
 

Os profissionais são convocados a “dar o troco” para os vereadores nas urnas, como eleitores. 

O registro utilizado é informal e, até mesmo, um pouco infantil – “do bem”; “do mal”, o que 

provoca, a nosso ver, uma maior aproximação com o coenunciador, que trabalha com crianças, 

tendo em vista que a Rede atende à Educação infantil e o Ensino Fundamental. Nesse texto, 

observamos o uso do NÓS inclusivo (sindicato + categoria) “Quais foram os vereadores 

responsáveis por não termos eleições diretas para diretores nas escolas municipais?”, quando 

a ausência das eleições para diretores nas escolas municipais é um fato apresentado como 

problemático; um NÓS que corresponde ao sindicato: “Se você não conseguiu lembrar, nós 

vamos ajudar”, constituindo a imagem de um sindicato amigo que ajuda aos associados e 

politizado, pois  acompanha as votações dos vereadores e de um VOCÊ que corresponde ao 

coenunciador politizado como já antecipado. O uso da designação “educador” chamou nossa 

atenção, pois até esse texto os “educadores” haviam sido nomeados de “profissionais de 

educação” (texto 3) e “Nós da Educação” (texto 3), tal flutuação nas designações produzem 

sentidos diferentes afinal, ao remeter-se aos profissionais de educação / nós da Educação 

reforça-se a identidade da categoria, já o uso da designação educador remete ao fazer do 

profissional de Educação que é justamente o ato de educar.  

 

Texto 5: 

 

O texto está localizado na última 

página da terceira edição do jornal 

numa coluna avermelhada 

intitulada Olho vivo!, localizada 

ao longo de toda a página no lado 

direito. O nome da coluna remete 

a uma situação em que devemos 

ficar atentos, em o perigo é 

iminente.  
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O título e o início do texto parecem apresentar uma notícia: relata-se a exoneração de 

uma diretora e se recuperam fatos anteriores, relacionados a esse. No entanto, a presença de 

“autoritarismo” já no título substitui o lugar esperado de um agente por um substantivo que 

também oferece uma qualificação para o ato. O título do texto faz referência às práticas 

apresentadas como ditatoriais da prefeitura, “autoritarismo impõe”, colocando em evidência, já 

no título, que o extramuros interfere na escola. Ainda no título, o uso da SIGLA “E.M” e do 

termo “exonerada” mostram que o coenunciador presumido conhece a linguagem típica da 

administração pública da Educação. O relato a respeito de um fato ocorrido na Rede -  a 

exoneração de uma diretora – vai ganhando contorno de denúncia. Por meio da exemplificação 

de uma situação ocorrida em uma escola específica, o enunciador aborda a temática das eleições 

para diretores de escolas. O enunciador relata que tal situação se repete: esta diretora foi 

exonerada no governo Zito e afirma que, da primeira vez, a comunidade se mobilizou e 

conseguiu reverter a ação do governo. No entanto, “agora, o autoritarismo falou mais alto”. 

Dessa forma, enfatiza-se que as ações do poder público não respeitam as decisões da 

comunidade escolar. O uso dos verbos “impor” e “oprimir”, definem a imagem do oponente da 

categoria: o prefeito Zito. É produtivo observar que houve somente uma inclusão do enunciador 

Autoritarismo impõe substituição de diretora na E. M. Santa Rita 

 

A Diretora da E. M. Santa Rita foi exonerada de sua função. Esta não foi a primeira 

vez que a escola passou por esta situação no governo Zito. Na primeira vez, a comunidade se 

mobilizou e conseguiu reverter a ação do governo. Agora, o autoritarismo falou mais alto e 

mesmo com todo apoio da comunidade escolar à diretora, o prefeito não voltou atrás e já 

nomeou uma nova diretora.  

Este exemplo de desrespeito à comunidade escolar só acabará quando houver eleições 

diretas para diretores.  

Quando efetivamente o governo provar que é democrático e respeitar a vontade da 

população que usa a escola e que sabe o que é bom para seus filhos (as). Impor uma direção 

estranha a comunidade, que interfere e altera o projeto político pedagógico construído pelo 

conjunto da escola, não garante qualidade, demonstra sim que o poder neste município é 

usado somente para oprimir e mostrar sua força.  

Nosso repúdio a estas ações autoritárias do governo. 

Eleições Diretas já! Gestão Democrática nas Escolas! 

 

Texto 5 Jornal do Sepe Caxias, março de 2001, p. 4. 
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no texto: “Nosso repúdio a estas ações autoritárias do governo.”, não podemos afirmar se há a 

inclusão do coenunciador no NÓS. O pronome possessivo parece referir-se ao sindicato apenas. 

No entanto, o líder sindical, ao ser eleito, passa a ser o porta-voz autorizado da categoria o que 

lhe confere o poder de falar pelos que representa. Assim, quando lemos o jornal do SEPE, lemos 

discursos que são produzidos/veiculados pelo sindicato que é em última instância uma 

instituição porta-voz da categoria. Cabe destacar que, abaixo da frase que traz tal pronome, há 

uma  particitação (MAINGUENEAU, 2008). Tal noção é importante, pois é capaz de 

diferenciar o enunciado a que nos referimos de uma citação comum. “o locutor que cita 

pressupõe pragmaticamente que ele mesmo e seu alocutário são membros dessa comunidade” 

(MAINGUENEAU, 2008, p.95). Assim, instaura-se uma maior ligação entre enunciador e 

coenunciador e a cena do ato, do protesto é instituída no texto por meio de um enunciado 

exclamativo que poderia fazer parte de uma faixa da categoria em uma manifestação: “Eleições 

Diretas já! Gestão Democrática nas Escolas!”. A imagem do enunciador apreendida é a de 

protetor, pois enfrenta o governo ao acusá-lo de ser autoritário. 

 

Síntese da análise do texto 5:  

 

 O enunciador começa o texto como relato de um fato ocorrido e, a partir desse fato, 

aborda a temática das eleições para diretores de escolas. O oponente da categoria é o prefeito 

Zito que é apresentado com as características típicas de um ditador, pois age contra os princípios 

democráticos e não respeita as decisões da comunidade escolar. As pistas iniciais sugerem 

tratar-se de uma notícia de um fato ocorrido na Rede. No entanto, ao longo do relato, um 

julgamento a respeito do fato vai ganhando contorno, deslocando o modo como o leitor é 

convocado a ler o texto que é encerrado por uma particitação militante pondo em cena, de certo 

modo, as manifestações da categoria e reforçando a coesão do grupo, opondo-a às ameaças do 

governo. 

 

 

 

 

Seção 2: Jornal do SEPE Caxias X Na Ponta do Lápis: deslocamentos e permanências 

 

 Na seção 1, direcionamos nosso foco para um cenário em que se observa o surgimento 

de uma nova prática discursiva do sindicato. Analisamos cinco textos das três primeiras edições 
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do Jornal do SEPE Caxias que apresentam a temática eleições. Neste apartado, interessa-nos, 

sobretudo, trazer à visibilidade padrões de estabilidade e descontinuidade da prática discursiva 

já instaurada e que se atualiza. Voltamos, então, nossa atenção para as três últimas edições do 

jornal sindical, nomeado de Na Ponta do Lápis. 

 A primeira edição, de nosso arquivo de pesquisa, do Jornal do SEPE Caxias a 

apresentar a denominação Na Ponta do Lápis foi a de 2004. Na Ponta do Lápis faz referência, 

em seu nome, a uma ideia de informações precisas, uma prestação de contas, só pelo título do 

jornal não podemos afirmar se trata-se de uma prestação de contas do próprio sindicato aos seus 

associados ou de uma análise do sindicato das ações do poder público. Seu nome é escrito em 

letra cursiva vermelha por um sorridente lápis, que traz uma borracha na ponta e as duas mão 

na cintura com uma postura de “dever cumprido” ou de quem está atento, está zangado 

apresenta três cores em seu corpo mas escreve apenas em vermelho.  

À esquerda do nome do jornal, temos a logomarca do SEPE e, abaixo dela, “núcleo 

Duque de Caxias”. O próprio quadrante cinza a que o nome se sobrepõe tem seu contorno 

esquerdo delimitado pela logomarca.  

 

Fonte: Na ponta do lápis, Março de 2004, p. 1 

 

A partir de 2012, observamos que o cabeçalho foi o mesmo. Abaixo do seu nome, escrito 

com letra de forma na cor vinho, aparece a imagem de um lápis de escrever laranja de ponta 

fina com borracha na horizontal que aponta para a logomarca do SEPE, que é apresentada nas 

cores vermelho, amarelo e azul, nessa ordem, com os dizeres “Núcleo Duque de Caxias” na 

última linha do S em preto. Abaixo da imagem do lápis laranja, no canto esquerdo, o mês e ano 

de edição e, no canto direito, na parte inferior do cabeçalho, especifica-se de que trata o jornal: 

“Informativo do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Estado do Rio de Janeiro 

– Núcleo Duque de Caxias”.  

 



98 
 

Fonte: Na ponta do lápis, Março de 2012, p. 1. 

 

 

 É interessante observar um pequeno deslocamento no que tange o modo como o próprio 

jornal passa a apresentar-se. Em 2012, abaixo do nome do jornal, temos a informação de que 

trata-se de um “Informativo”. Tal mudança provoca algumas reflexões: Será que houve alguma 

mudança significativa, para que o jornal que, nas primeiras edições, apresentava-se como “um 

jornal pela educaçã”o ter passado a autodenominar-se informativo? Do ponto de vista da 

periodicidade houve uma mudança, Jornal do SEPE Caxias era anual, pelo menos nos três 

primeiros anos de sua produção, já o Na Ponta do Lápis apresenta uma periodicidade irregular.  

Perguntamo-nos, então, se o advento do facebook e a criação de um perfil para a Instituição 

produziram deslocamentos significativos no jornal. 

 Para refletirmos um pouco mais sobre esses questionamentos, optamos por voltar nossa 

atenção para as primeiras páginas das três últimas edições do jornal em comparação com as 

primeiras páginas das três primeiras edições, por acreditarmos que a capa é o primeiro contato 

do leitor com o jornal e, desse modo, podemos perceber possíveis afastamentos do que 

chamamos de macro gênero jornal sindical.   

 

 

Extraído de: Jornal do SEPE Caxias, abril/1999, setembro/2000 março/2001, p.1.  
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Extraído de: Na ponta do lápis, junho, dezembro/2012 e março /2104, p.1.  

Na primeira página das 3 últimas edições o Na Ponta do Lápis, há o predomínio da 

paleta de cores vinho e laranja. A logomarca do SEPE aparece no canto superior direito nas 

cores vermelho, amarelo e azul.  O Enunciador do Na Ponta do Lápis apresenta-se aos leitores 

como representante engajado. Recorre a títulos chamativos, repete frases de protesto, comuns 

em manifestações públicas como “Você também pode lutar! Vem com a gente!”- (Junho de 

2012, p.1) interpelando o coenunciador, observamos que os títulos parecem reforçar um 

discurso que institui os representantes sindicais como pessoas que lutam pela classe 

trabalhadora e desejam que os associados também lutem pela Educação,  “Onde está a riqueza 

de Caxias? Em 2013, cobraremos comprometimento com a educação” – (Dezembro de 2012, 

p.1); “Vamos para as ruas!” – (Março de 2014) o enunciador marca sua posição como capaz de 

cobrar do poder público comprometimento com a Educação, cobrando o compromisso do 

coenunciador e do poder público com a Educação ao mesmo tempo em que se faz uma denúncia 

sobre o mau uso dos recursos da cidade.  

Das seis fotos, distribuídas ao longo das duas capas das edições de 2012, cinco retratam 

manifestantes, segurando cartazes em protestos e uma expõe a imagem do lixo, acumulado nas 

ruas do município, constituindo um sentido de foto-protesto. Na edição de 2014, há a imagem 

de uma manifestação ao longo de quase toda capa. Vale ressaltar que, em uma das três primeiras 

páginas do Na Ponta do Lápis, há uma foto panorâmica acima do rodapé com trabalhadores, 

votando em uma assembleia, exibindo a imagem de consulta à categoria e do poder que autoriza 

o sindicato como representante das decisões da categoria. Na imagem, tem-se a ideia de que as 

pessoas votam de forma homogênea, em uníssono, já que a maioria das pessoas na imagem está 

com a mão levantada, constituindo gesto comum às práticas de votação nas assembleias do 

sindicato. Nas duas últimas edições (2012;2014), há um rodapé com o mesmo enunciado: 
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“Confira as lutas do SEPE Caxias nas redes Estadual e Municipal!” expondo, assim, uma 

imagem do SEPE como sindicato que luta e apresenta resultados. Já ao coenuciador cabe o 

papel de “conferir” o que já aconteceu, já que tais lutas foram travadas pelo SEPE. Porém, cabe 

destacar que, de certo modo, SEPE e categoria são a mesma instância. 

É interessante a disposição do texto escrito e das imagens nas edições de 2012. Diferente 

de outros jornais, o texto escrito aparece diagramado em uma única coluna, ocupando mais da 

metade da largura da página, dividindo com a imagem o espaço.  Temos, então, a ideia de que 

imagem e noticia formam um todo, ambas tem destaque na pagina.  

Imagens e títulos do Na Ponta do Lápis e do Jornal do SEPE Caxias remetem-nos a um 

mesmo lugar, o das manifestações públicas de modo geral. A forma como o enunciador refere-

se aos profissionais de Educação e as manifestações públicas constitui uma imagem de 

coenunciador que parece aproximar-se do cidadão engajado politicamente, como aquele que 

quer compreender as questões de forma mais ampla, indignado com os abusos da prefeitura de 

Caxias. Constitui-se, no jornal, uma imagem de sindicato que cumpre com sua função, atento 

aos fatos e que demonstra conhecimento dos problemas do município.  

 Após o exame das três primeiras páginas das três últimas edições do jornal, tomamos 

nosso objeto de análise como jornal por acreditarmos que não houve deslocamentos 

significativos no modo de apresentação do material que provocasse a troca da denominação de 

jornal para informativo , tendo sido apenas mudada a periodicidade do jornal. Além disso, o 

sindicato apresentou-nos o Na Ponta do Lápis na ocasião que estivemos na sede da instituição 

como o jornal da categoria e as edições do Jornal do SEPE Caxias como a origem dele. 

 

 

Seção 2: a prática se atualiza 

Seguem à continuação os títulos dos textos analisados nesta seção com a indicação da 

edição a que pertencem: 

 

 Texto 6: Você também pode lutar! Vem com a gente! – Na Ponta do Lápis, junho de 

2012, p. 1 

 Texto 7: Eleições diretas para diretores nas escolas da rede municipal – Na Ponta 

do Lápis, junho de 2012, p. 5 

 Texto 8: Vem aí as Eleições do SEPE – Na Ponta do Lápis, junho de 2012, p. 7 
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 Texto 9: SEPE realiza debate com candidatos a prefeito em Duque de Caxias – Na 

Ponta do Lápis, dezembro de 2012, p. 7 

 

 

Os gêneros discursivos dos textos analisados e as noções operatórias 

Como já dito, a noção de gênero discursivo ocupa lugar central nesta reflexão, à medida 

que nos propomos a compreender os modos de interlocução com o leitor. Dessa forma, a 

exemplo do descrevemos na seção 1, mapeamos os gêneros que circulam no Na Ponta do Lápis. 

São eles: editorial e notícia.  

 

 

Texto 6: da edição de junho de 2012 

Localizado na primeira página do 

jornal, já no título observamos a 

imagem de um enunciador que afirma 

lutar e um coenunciador convocado 

para a luta. “Você também pode lutar! 

(Grifo nosso)Vem com a gente!”.O 

título relaciona-se com as imagens 

que acompanham o texto, nelas a luta 

é encenada por meio de atos públicos 

promovidos por pessoas que trazem 

nas faixas os seguintes dizeres: 

“Diretores indicados! Devolvem 

professores concursados! Basta! 

Eleição de diretores já!”; “Chega de 

explicação, queremos a solução - 

SEPE Caxias”; “S.O.S educação. 

Reajuste já!!! – SEPE Caxias”.          

 

Cabe destacar, que somente a primeira faixa não apresenta como autor o SEPE Caxias. 

Assim, convoca-se os profissionais de Educação a participarem das manifestações propostas 

pelo sindicato. Como trata-se de um texto longo, a exemplo do já feito anteriormente, o 
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disponibilizamos na íntegra nos anexos, nas análises trazemos apenas alguns fragmentos à título 

de exemplificação.   

             O texto autodenomina-se editorial, como espaço dedicado ao registro do ponto de vista 

do jornal, no entanto, como já salientamos a preocupação em manter uma postura imparcial não 

é característica do gênero jornal sindical. Logo abaixo do termo editorial, há um destacamento. 

Betinho, Herbert de Souza, apela aos valores de uma comunidade participante dos problemas 

dos cidadãos e convoca o coenunciador a participar de tais questões mas dessa vez o 

coenunciador é levado a colocar-se no lugar do EU.  

“Tudo que acontece no mundo, seja no meu país, na minha cidade, ou no meu bairro, 

acontece comigo. Então eu preciso participar das decisões que interferem na minha 

vida” Betinho 
 

Texto 6 Na Ponta do Lápis, Junho de 2012, p. 1 

 
O texto inicia-se com uma ironia, “O ano de 2012 começou bem!”.  O funcionamento 

da ironia (MAINGUENEAU, 2002), é caracterizado pelo fato de o enunciador produzir um 

enunciado que é invalidado por ele. A edição de junho recupera parte dos acontecimentos do 

primeiro semestre de 2012. Para relatar os fatos, começa pela remissão à conjuntura mundial e 

ao neoliberalismo, resgata fatos ocorridos com a União Europeia, a França e a Grécia. No 

segundo parágrafo, o Brasil e a corrupção entram em cena, no terceiro,  a vez do Estado do Rio 

de Janeiro e seu governador Sérgio Cabral. Temos referências em letras maiúsculas ao 

escândalo que envolveu: Carlinhos Cachoeira, bicheiro, sócio oculto de Fernando Cavendish, 

dono da empreiteira Delta.  

 

 

O ano de 2012 começou bem! A conjuntura mundial nos traz a reação dos 

trabalhadores do primeiro mundo o projeto político majoritário (neoliberalismo), que tem 

colocado em nossos ombros a conta a pagar da crise econômica. A poderosa União Européia 

está em risco! A eleição na França, assim como as eleições parlamentares na Grécia nos 

provam isso. 

No Brasil, os escândalos de corrupção dominam a mídia. A verdadeira face de muitos 

políticos de direita está indo CACHOEIRA abaixo. 

No Estado vem à tona as ligações espúrias do governador Cabral e sua “turma” com 

os empresários que já lucraram ainda mais com os mega eventos. Assim, verbas que poderiam 

ser usadas na saúde e educação também vão CACHOEIRA abaixo, via DELTA e 

CAVENDISH. 

 
 

Texto 6 Na Ponta do Lápis, Junho de 2012, p. 1 
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           No quarto parágrafo, chegamos à referência ao munícipio de Duque de Caxias:  No 

município – ano eleitoral – muitas conversas, denúncias, escândalos e “MUITA MATÉRIA 

PAGA NOS JORNAIS”. É interessante observar que o nome Duque de Caxias não aparece 

nesse texto, no entanto o coenunciador presumido sabe que se trata desse município, pois tem 

o conhecimento enciclopédico necessário para fazer tal inferência. Vale ressaltar a presença das 

letras maiúsculas num tom de denúncia. 

 

As eleições: 

As eleições municipais são caracterizadas como um momento em que o que se diz é 

mais importante que o que é feito. Há uma denúncia de que as propagandas e matérias pagas 

nos jornais não retratam a realidade das escolas municipais. O coenunciador, nesse trecho, é 

identificado na marca de pessoa VOCÊ:  

 

No município – ano eleitoral – muitas conversas, denúncias, escândalos e MUITA 

MATÉRIA PAGA NOS JORNAIS.  Nesta época, mais do que nunca, não importa o que 

VOCÊ faz muitas vezes de forma truculenta e autoritária, mas sim o que você “DIZ” que fez! 

Assim, as propagandas e encartes nos jornais falam de uma realidade virtual, muito diferente 

da realidade que vivenciamos nas nossas escolas municipais, por exemplo. 

 

Texto 6 Na Ponta do Lápis, Junho de 2012, p. 1 

 

Observamos, no fragmento, um uso particular do “você”, pois aparece com um sentido 

generalizante, permitindo a inscrição do coenunciador, do “eu” e da “não-pessoa”. No entanto, 

parece-nos ser uma referência ao prefeito da cidade de Duque de Caxias que age de forma 

“truculenta e autoritária”, mas diz que fez de outro modo nos jornais. 

 Nos dois trechos já destacados, temos a referência a diversos espaços geográficos numa 

sequência que vai do global ao local, começando pela conjuntura mundial e chegando à 

realidade das escolas do município de Duque de Caxias:  

 

 “a conjuntura mundial” /  “a eleição na França” / “as eleições parlamentares na 

Grécia” / “no Brasil os escândalos de corrupção dominam a mídia” / “no Estado, 

vem à tona as ligações espúrias do governador Cabral e sua “turma” /  “– no 

munícipio – ano eleitoral- muitas conversas, denuncias, escândalos e muita 

matéria paga nos jornais/ nossas escolas municipais”.  
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As eleições municipais entram em cena a partir de uma perspectiva global. Além de pôr 

em cena os problemas que acontecem no âmbito político no Brasil, as eleições de outros países 

são atreladas à “reação dos trabalhadores do primeiro mundo”.  

Ao final do editorial temos um aposto, determinando uma tarefa ao enunciador e ao 

outro coenunciador, que não é o prefeito, mas os profissionais de Educação, identificados estes 

como agentes e eleitores, tal denominação parece-nos remeter à ação política. Assim, aos 

profissionais de Educação cabe o dever de denunciar a corrupção e lembrar a população que 

construir um novo país e uma nova cidade é possível. O NÓS inclusivo (sindicato + categoria) 

inscreve coenunciadores  como “agentes educadores e eleitores” evidenciando a atuação política 

dos profissionais de Educação: 

 

Tudo isso nos coloca um grande desafio e uma grande tarefa: desmascarar os 

mentirosos, denunciar a corrupção e lembrar que um novo Estado e uma nova Cidade é 
possível. Depende principalmente de nós, agentes educadores e eleitores.  

Texto 6 Na Ponta do Lápis, Junho de 2012, p. 1 

 

 A designação “agentes educadores e eleitores” abarca muitos sentidos sobre o fazer do 

profissional de Educação. Ao constituir-se a categoria como agente educador, a visão de que os 

profissionais de Educação são passivos vai perdendo força. Além disso, no momento das 

eleições municipais, os profissionais de Educação são convocados no editorial como eleitores. 

Assim, numa cena que nos leva às eleições municipais, o coenunciador posto em cena com a 

tarefa de ”desmascarar os mentirosos, denunciar a corrupção e lembrar que um novo Estado e 

uma nova Cidade é possível”. 

 

Síntese da análise do texto 6: 

 

O coenunciador é convocado a lutar, luta essa que é ilustrada pelas imagens de 

manifestações e pelo destacamento da citação de Betinho.  A cena é instaurada a partir da 

conjuntura mundial e da luta dos trabalhadores de outros paises. O tempo instituido é o das 

eleições municipais e o profissional de Educação é convocado como eleitor, como um agente 

político que deve participar de atos, passeatas, denunciar a corrupção e lembrar que é possível 

mudar a situação do Brasil e de Duque de Caxias. Por meio do “nós” procedido de “agentes 

educadores e eleitores”, o locutor convoca a categoria a participar da “luta” no tempo das 
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eleições municipais, ocupando o espaço político de força de embate contra os corruptos. A 

imagem apreendida do enunciador é a de lutador. 

 

 

Texto 7:  

 

Localizado na mesma edição que o 

texto 6, o texto 7 é acompanhado de 

duas imagens, sendo  a primeira a 

de uma reunião e a outra de 

algumas pessoas ao lado de uma 

mulher que fala ao microfone, há 

atrás dela uma faixa com os 

dizeres: “verba pública somente 

para: educação pública – SEPE 

núcleo duque de caxias” – e na 

legenda lemos: “comissão eleita”. 

atrelando as imagens ao título: 

“eleições diretas para diretores nas 

escolas da rede municipal” 

identifica-se a temática que está 

sendo debatida. 

 

 

 

Imagens dos coenunciadores:  

 

Nota-se a inscrição do enunciador por meio das marcas de pessoa “topamos” e 

“elegemos” que procedidas pela marca de espaço “em assembleia da categoria” desempenham 

a função de aproximar os coenunciadores – representantes sindicais e categoria elegeram a 

comissão na assembléia. O uso dos verbos , “elegemos”;  “mobilizar”; “debater”; “construir” 

ao definir algumas imagens do enunciador, também antecipa imagens do seu coenunciador e o 

tipo de relação construída entre os parceiros da enunciação: 
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Topamos o desafio e elegemos, em assembleia da categoria, uma comissão para iniciar o 

diálogo com a SME. A proposta era mobilizar a categoria, debater e construir com o 

governo os critérios, a estrutura e o calendário de implementação das eleições diretas para 

diretores. (Grifo nosso) 

Texto 7 Na Ponta do Lápis, Junho de 2012, p. 5. 

 

 O enunciador está no campo da ação, é um agente capaz de aceitar desafios, mobilizar 

a categoria, debater sobre o tema das eleições e participar da construção dos critérios junto à 

Secretaria de Educação para a implementação das eleições para diretor. O coenunciador, ou 

seja, a categoria, precisa ser mobilizada, mas é capaz também de participar do diálogo com o 

governo, desde que faça parte da comissão eleita em assembleia pela categoria. Numa indicação 

de que as decisões do sindicato são constituídas dentro de um espaço democrático no qual elege-

se uma comissão para estabelecer o diálogo com o governo. 

 A imagem instaurada do sindicato é a de questionador e protetor, pois o enunciador é 

apresentado como atento e capaz de “cobrar” ações governamentais e penalizar o governo caso 

não cumpra o acordado com o sindicato . A linguagem coloquial mais uma vez está presente: 

“um pé atrás”: 

 

O SEPE cobrou a retomada da discussão sob pena de inviabilizar o cumprimento do que fora 

acordado no primeiro encontro da comissão. Após um mês de paralisação das atividades, a 

SME confirmou o reinício dos trabalhos para o dia 28 de maio de 2012.  

Texto 7 Na Ponta do Lápis, Junho de 2012, p. 5. 

 

o atual governo tem nos dado uma série de demonstrações de que é preciso estarmos com 

um pé atrás (...). 

Texto 7 Na Ponta do Lápis, Junho de 2012, p. 5. 

 

 

Identificamos também algumas imagens do oponente do SEPE, o “atual governo”, são 

elas: falso pois promete e não cumpre e anti-democrático, pois não permite a participação da 

sociedade nos conselhos municipais: 
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Apesar de afirmar durante a negociação na data-base o interesse em debater e implementar 

as eleições diretas para diretores ao longo do ano de 2012 no município, o atual governo 

tem nos dado uma série de demonstrações de que é preciso estarmos com um pé atrás: 1. 

Suspendeu por meio de decreto a participação de toda a sociedade civil nos diferentes 

conselhos municipais; 2. Ainda não cumpriu a promessa de realização de concurso público 

neste ano. 

Texto 7 Na Ponta do Lápis, Junho de 2012, p. 5. 

 

O advérbio “apesar” instaura que o atual governo assumiu posições distintas durante as 

negociações com o sindicato. O prefeito é apresentado como alguém que não cumpre suas 

promessas e que não deseja que a sociedade participe das decisões. O NÓS inscreve enunciador 

e coenunciador: “(...) é preciso estarmos com um pé atrás (...)”.  

 

As eleições: “reinvindicação histórica da categoria” 

 

 O objeto do discurso, as eleições para diretores de escolas da Rede, constitui-se como 

tema que é debatido pela categoria em diálogo travado com a SME e é apresentada como um 

elemento essencial para que se ofereça uma Educação de qualidade em Caxias e como uma 

reivindicação antiga da classe: 

 

 

Esperamos que esta reinvindicação histórica da categoria se torne realidade, a Eleição 

Direta de Diretores, que será um elemento fundamental para pormos em prática a gestão 

democrática tão necessária para a construção de uma Educação de Qualidade.  

Texto 7 Na Ponta do Lápis, Junho de 2012, p. 5. 

   

 
A relação enunciador-coenunciador: 

 
Observamos que há uma dinâmica que se movimenta entre relato e denúncia. Tal 

dinâmica é muito representativa do modo como o enunciador se relaciona com o coenunciador. 

O texto institui, ora um relato/ prestação de contas das atividades do SEPE, ora ganha um tom 

de denúncia, pois mostra como o governo age para não se subordinar à lei, não dialogando com 

o sindicato, já que a terceira reunião foi suspensa e, de acordo com a constituição, o patrão deve 

receber o sindicato. No trecho destacado, chama nossa atenção o fragmento: “Outro ponto de 

discussão foi a proposta da SME de que fosse configurada uma lista tríplice – para a indicação 
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do prefeito, proposta logo questionada pelos representantes dos professores.” pois há a 

referência a apenas parte dos profissionais de Educação: os professores, que são apresentados 

como questionadores. 

 

 

 

Síntese da análise do texto 7: 

 

 

Os profissionais de Educação têm sua imagem construída por meio de verbos que 

denotam ações “positivas” para o âmbito da instituição, instituindo a categoria e o sindicato 

como capaz de encarar desafios, eleger comissão, debater com o governo. O SEPE é 

apresentado como um dos agentes da dinâmica de trabalho que é composta por SEPE e SME, 

apto a planejar, discutir, cobrar. Assim, faz-se ver que as ações do sindicato se dão não só no 

âmbito do mesmo, em seus espaços de atuação mais reconhecidos como em assembleias ou 

passeatas mas também, ao negociar/planejar com a SME. As eleições para diretores são tratadas 

como um tema extremamente importante, uma “reivindicação histórica da categoria”, que é 

tema de debates e negociações com a SME. As diferentes designações mostram o ajustamento 

da temática a diferentes sentidos: “Eleições diretas para diretores nas escolas”; “Eleição Direta 

de Diretores”; “Eleições diretas para diretores”; “Eleição”; “Reivindicação histórica da 

categoria”. Assim, instaura-se a temática das eleições para diretores como uma antiga 

reivindicação da categoria, apontando-se para um passado compartilhado pelos coenunciadores. 

Até a presente data, só ocorreram duas reuniões. Na primeira, no dia 12 de abril, 

discutimos acerca da proposta inicial de cada um dos lados e sobre a dinâmica de trabalho da 

comissão formada com integrantes da SME e do SEPE. Foi definido que a comissão teria 

encontros semanais às quintas-feiras. Ali, iniciou-se o planejamento de todo o processo, que 

deve culminar com a eleição e a posse dos diretores em dezembro de 2012. Na segunda 

reunião, identificamos os assuntos mais polêmicos que envolvem as eleições diretas para 

diretores. Destacaram-se a discussão entre o voto universal e o voto paritário e o debate sobre 

quais seriam os pré-requisitos dos candidatos à direção. Outro ponto de discussão foi a 

proposta da SME de que fosse configurada uma lista tríplice – para a indicação do prefeito, 

proposta logo questionada pelos representantes dos professores. A terceira reunião seria em 3 

de maio, mas a SME suspendeu a rotina de encontros, alegando que houve uma sobrecarga 

de atividades e que a agenda estava apertada. O SEPE cobrou a retomada da discussão sob 

pena de inviabilizar o cumprimento do que fora acordado no primeiro encontro da comissão. 

Após um mês de paralisação das atividades, a SME confirmou o reinício dos trabalhos para o 

dia 28 de maio de 2012.  

Texto 7 Na Ponta do Lápis, Junho de 2012, p. 5. 



109 
 

Texto 8:  

 

Esse texto, assim como os dois 

anteriores, faz parte da edição de junho 

de 2012. Localizado na parte inferior 

da página 7, é apresentado numa caixa 

de texto preta, acompanhado do 

desenho de uma urna com uma mão 

que deposita uma cédula. A cena, 

instituída pela imagem, é a do 

momento mais solitário que envolve as 

eleições:  o momento em que o eleitor 

deposita o seu voto em uma urna. O 

título anuncia a temática por meio do 

registro informal: “Vem aí as Eleições 

do SEPE” que lembra o modo de 

anunciar-se na televisão as novelas 

durante o comercial: vem ai a novela 

das seis…. 

 

Por tratar-se de um texto curto, optamos por trazê-lo na íntegra: 

 

 

 

 

 

Vem aí as Eleições do SEPE 
 

Entre os dias 26 e 28 de junho todos os filiados do SEPE são chamados a votar nas novas 

direções do SEPE Central, núcleos e regionais para o triênio 2012 – 2015. Construir um 

SEPE combativo e de luta é tarefa e responsabilidade de todos nós. Por isso, não esqueça 

de levar o seu contracheque ou outro comprovante de filiação durante esses dias para o 

seu local de trabalho. As urnas irão até as escolas e o filiado votará em duas cédulas, uma 

para eleger  a direção do SEPE Central e outra para a direção do seu núcleo ou regional. 

Participe da construção do nosso sindicato, ferramenta de luta dos profissionais da 

educação.  
 

Texto 8 Na Ponta do Lápis, Junho de 2012, p. 7. 
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No texto, há momentos de afastamento e de aproximação entre os representantes 

sindicais e filiados:  

Aproximação:  

“Construir um SEPE combativo e de luta é tarefa e responsabilidade de todos nós.” 

“Participe da construção do nosso sindicato, ferramenta de luta dos profissionais da 

educação.” 

 

Inscrito no NÓS, temos os representantes do SEPE e os associados. A imagem atribuída 

à Instituição é de luta e combate. O coenunciador é interpelado pelo verbo “participe” no modo 

imperativo a votar, o que institui a relação entre enunciador e coenunciador em que aquele 

convoca este, numa tensão entre aproximação e afastamento. A eleição é então apresentada 

como um momento de construção da Instituição.  

 

 

Afastamento: 

 

“(...) não esqueça de levar o seu contracheque ou outro comprovante de filiação durante 

esses dias para o seu local de trabalho. As urnas irão até as escolas e o filiado votará em duas 

cédulas, uma para eleger  a direção do Sepe Central e outra para a direção do seu núcleo ou 

regional”. 

 

O uso do imperativo no verbo “esqueça” produz um sentido de lembrete. a escola 

aparece também sobre a denominação “seu local de trabalho”, distanciando os representantes 

sindicais desse espaço que não é o local de trabalho do enunciador mas apenas do coenunciador.  

 

 

Síntese da análise do texto 8: 

 

 O coenunciador, todo filiado do SEPE, é convocado a participar das eleições do 

sindicato, apresentadas como parte da construção da Instituição. No entanto, diferente do 

encenado nos outros textos, a imagem que o acompanha encena a eleição como um momento 

solitário: temos o desenho de uma mão colocando uma cédula de votação na urna. O texto 

assemelha-se a uma instrução de como proceder para votar, o coenunciador deve levar o 
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contracheque, as urnas chegarão às escolas e duas cédulas serão preenchidas. Assim,  o objeto 

do discurso, a eleição sindical, é apresentado de modo peculiar, deflagrando momentos de 

afastamento e de aproximação entre coenunciadores. O coenunciador é denominado de filiado 

do SEPE, no primeiro período, e indiretamente de profissional da Educação, no último período, 

tais deslizamentos nas designações manifestam um ajustamento da imagem do coenunciador a 

diferentes cenas que são instituídas. Cabe destacar que este foi o único texto que a designação 

filiado foi identificada. O sindicato é apresentado como uma responsabilidade da categoria e 

como ferramenta de luta. A imagem do enunciador é a de um instrutor que da instruções sobre 

o modo como deve-se proceder nas eleições sindicais. Assim, até por ética não há uma 

exploração do espaço do jornal para fazer campanha eleitoral.  

 

 

Texto 9:  

 

 

O texto, localizado na página 7 da 

edição de dezembro de 2012, é 

acompanhado por duas imagens: a de 

uma mesa de debate em que se pode 

ler na parede “Eleições Municipais – 

SEPE Caxias” e a imagem de uma 

carta compromisso que é apresentada 

sob a legenda: carta compromisso 

assinada pelo prefeito eleito de Duque 

de Caxias. Quanto à estrutura do texto, 

chamou a nossa atenção que os tópicos 

são marcados com lápis laranjas como 

o lápis da primeira página do jornal. 

 

 

Por tratar-se de um texto pequeno, mais uma vez, optamos por não apresenta-lo de modo 

fragmentado: 
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A imagem do SEPE é de uma instituição de ação que consegue ter a atenção dos 

candidatos a prefeito da cidade, pois “realiza debate” com eles. O espaço do Clube dos 

Quinhentos é ocupado pelo SEPE, geralmente, quando há assembleia mas, às vezes, é também 

utilizado para festas de confraternização. Por esse relato, informa-se quem esteve presente e 

quem faltou como se fosse uma lista de chamada aproximando a notícia do contexto escolar.  

 Mais uma vez, a instituição é capaz de agir, pois “elabora propostas” e “apresenta” a 

Carta Compromisso aos candidatos e ainda afirma que cobrará que as promessas sejam 

cumpridas.  

A marca de pessoa NÓS parece referir-se aos representantes sindicais apenas, mas 

sempre devemos ter em vista que o representante é o porta-voz da categoria. Desse modo, o 

NÓS pode ser lido de modo ampliado:  

“Esperamos que o novo prefeito implemente as propostas assumidas na carta 

compromisso. Estaremos cobrando!” 

Sepe realiza debate com candidatos a prefeito em Duque de Caxias 

 

No dia 19 de setembro o Sepe Caxias realizou no Clube dos Quinhentos 

um debate tendo como o tema a Educação Municipal com os candidatos a prefeito 

da cidade de Duque de Caxias. Estiveram presentes os candidatos Marquinho 

Pessanha, Ivanete, Washington Reais, Alexandre Cardoso, Dica e Florinda. O 

atual prefeito e então candidato a reeleição, Zito e o candidato Samuquinha não 

compareceram. Todos os candidatos presentes assinaram a Carta Compromisso 

da Educação, apresentada pelo sindicato, inclusive o prefeito eleito Alexandre 

Cardoso. Esperamos que o novo prefeito implemente as propostas assumidas na 

carta compromisso. Estaremos cobrando! 

Algumas das propostas da Carta Compromisso assinada pelo prefeito eleito 

Alexandre Cardoso: 

 Eleições Diretas para diretores de todas as Unidades Escolares da Rede 

Municipal de Duque de Caxias. 

 Manutenção do funcionamento e revitalização do IPMDC. 

 Incorporação do Fundeb ao vencimento dos Profissionais da Educação. 

 Envio imediato do Plano Municipal de Educação para aprovação na Câmara. 

 Garantia de material didático, uniforme escolar e merenda em quantidade 

suficientes e de qualidade. 

 Nenhum tipo de avaliação externa e remuneração por desempenho. 

 Aplicação de 35% do Orçamento para a Educação Pública. 
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A imagem do enunciador é de protetor, pois cobra do poder público que implemente oo 

que foi acordado com a categoria. 

  Parece-nos produtivo a observação de que o primeiro item da lista das propostas da 

carta compromisso é a instituição das eleições diretas para diretores.  

 

 

Síntese da análise do texto 9:  

 
 

A imagem do debate acompanha o texto assim como a Carta Compromisso que leva um 

carimbo escrito cumpra-se o que remete a uma ideia de que o SEPE fará com que o prefeito 

eleito assuma o que foi acordado com o sindicato como uma Instituição que regulamenta as 

ações do prefeito. A imagem da carta compromisso coloca em cena o documento assinado pelo 

prefeito remetendo a outra enunciação, o debate. A imagem do SEPE é de instituição agente, 

pois realiza debate, elabora propostas e cobra comprometimento do poder público, a do 

enunciador é de protetor, pois faz cobranças ao poder público. 

 

 

Seção 1 X seção 2: permanências e descontinuidades 

 

 

Para dar visibilidade à comparação entre a análise da seção 1 e da seção 2, elaboramos 

um quadro comparativo que permite visualizar, de modo claro, os deslizamentos de sentidos 

que ocorrem entre as temáticas: 
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T

e

x

t

o 

Tema Imagem do 

enunciador 

Oponentes da categoria O coenunciador é 

convocado a 

1 Eleições para 

diretores de 

escolas 

Informado; 

Protetor; 

Esclarecedor; 

Intelectual 

Políticos que não defendem 

as eleições para diretores de 

escolas. 

 

2 Eleições para 

diretores de 

escolas 

Esclarecedor; 

Autêntico 

Prefeito (apresentado como 

autoritário, antidemocrático, 

frágil e temeroso) e seus 

aliados: vereadores, SME, 

supervisoras, diretoras. 

 

3 Eleições 

municipais 

Caxiense; 

Educador; 

Agente 

Prefeito e vereadores 

(incompetentes; submissos ao 

prefeito) de Duque de Caxias 

Avivar a memória de toda a 

população de Duque de 

Caxias, mostrando quais 

são os vereadores que estão 

contra e os que são a favor 

dos trabalhadores.  

 

4 Eleições para 

diretores de 

escolas/ 

Eleições 

municipais 

Amigo; 

Informado 

Vereadores que votaram 

contra as eleições para 

diretores 

Votar nos vereadores 

listados como aliados e 

acompanhar a luta da 

categoria. 

5 Eleições para 

diretores de 

escolas 

Protetor Governo Zito (autoritário) Repudiar as ações 

autoritárias do governo e, 

embora não haja 

interlocução direta, a exigir 

as eleições diretas como se 

encena por meio da 

particitação. 

6 Eleições 

municipais 

Lutador Políticos corruptos e 

mentirosos.  

Lutar com o sindicato; 

desmascarar os mentirosos, 

denunciar a corrupção. 

7 Eleições para 

diretores de 

escolas 

Agente; 

Questionador; 

protetor 

Prefeito/SME Desconfiar do governo, 

ficar atento às suas ações. 

8 Eleições 

sindicais 

Instrutor 

SEPE é 

apresentado 

como 

“ferramenta de 

luta” da 

categoria. 

Não há oponentes. Votar nas eleições 

sindicais. 
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É produtivo observar que, no texto 8, único em que a temática das eleições sindicais está 

presente, a eleição é encenada como um momento tranquilo, previsível e passível de instrução. 

Nenhum embate é encenado, o espaço do jornal não foi utilizado, para que se fizessem 

campanhas de uma ou de outra chapa que concorria para representar a categoria. O termo 

luta/lutar aparece em três textos: no texto quatro, o coenunciador é convocado a acompanhar as 

lutas da categoria e exercer sua cidadania; no texto seis, é convidado a lutar com o sindicato; 

no oito, o sindicato é apresentado como ferramenta de luta da categoria. Assim, os sentidos de 

luta/lutar deslizam ao longo da história do SEPE e nos fazem ver que o sindicato passa a ser 

visto pela categoria como construção do grupo e como instrumento para alcançar seus objetivos. 

 As imagens apreendidas do enunciador foram: informado; protetor; esclarecedor; 

intelectual; autêntico; caxiense; educador; agente; lutador; questionador e instrutor. Tais 

imagens são constituídas em cenas diversas e correspondem a variadas imagens do 

coenunciador assim como a tempos e espaços diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Eleições 

municipais 

Protetor 

 

 

O prefeito não é apresentado 

como oponente desde que 

implemente o que foi 

acordado com a categoria. 

Caso contrário será cobrado. 

Ficar na expectativa da 

implementação do 

compromisso assumido 

pelo prefeito com a 

categoria. 
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Rapidinhas 

 
 

A denominação “Rapidinhas” que intitula esse tópico tem inspiração na coluna do 

próprio jornal, Na Ponta do Lápis.  À título de organizar as minhas considerações da pesquisa, 

gostaria de ressaltar que não tomo as reflexões aqui propostas como totalmente acabadas, ao 

contrário, a escrita da dissertação foi uma interrupção necessária e produtiva, mas que não 

expressa um ponto final nesta investigação.  

Trago, assim, possíveis respostas que não pretendem ser generalizantes, dizem respeito 

às considerações feitas por mim, professora, pesquisadora, trabalhadora.  Prefiro ver a 

conclusão desse trabalho como uma pequena contribuição, para que os tempos e espaços outros 

de atuação dos profissionais de Educação sejam efetivamente vistos e minimamente 

compreendidos.   

Direcionada pelos objetivos de pesquisa, construí a metodologia ao longo da 

investigação, num movimento constante entre recorte, metodologia e aporte teórico. Busquei 

dar visibilidade, na escrita da dissertação, às implicações do sujeito pesquisador e à 

peculiaridade do fazer pesquisa em AD, nossa metodologia não é dada à priori, mas é construída 

pelo analista que faz e refaz seus caminhos numa constante construção. 

Assim, construí esse tópico a partir da retomada de algumas das reflexões que se 

apresentam ao longo do trabalho de modo semelhante a forma de apresentação da coluna 

Rapidinhas do jornal. Finalmente, de modo peculiar, “rapidinho”, vamos direto ao(s) ponto(s): 

 

O pesquisador e suas escolhas 

 

 

Colégio Pedro II - Hino dos Alunos 

 

  
LETRA: PROF. HAMILTON ELIA 
MÚSICA: FRANCISCO BRAGA 

Alentemos ardente a esperança 
De buscar, de alcançar, de manter 
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Nós levamos nas mãos, o futuro 
De uma grande e brilhante Nação 
Nosso passo constante e seguro 
Rasga estradas de luz na amplidão. 

Nós sentimos no peito, o desejo 
De crescer, de lutar, de subir 
Nós trazemos no olhar o lampejo 
De um risonho e fulgente porvir. 

Vivemos para o estudo 
Soldados da ciência 
O livro é nosso escudo 
E arma a inteligência. 

Por isso sem temer 
Foi sempre o nosso lema 
Buscarmos no saber 
A perfeição suprema. 

 
Estudaram aqui, brasileiros 
De um enorme e subido valor 
Seu exemplo, segui companheiros 
Não deixemos o antigo esplendor. 

  

No Brasil a maior confiança 
Que só pode a ciência trazer. 

Vivemos para o estudo 
Soldados da ciência 
O livro é nosso escudo 
E arma a inteligência. 

Por isso sem temer 
Foi sempre o nosso lema 
Buscarmos no saber 
A perfeição suprema. 

 

Tabuada 

-Ao Pedro II, tudo ou nada? 
-Tudo! 
-Então, como é que é? 
-É tabuada! 
-3 x 9, 27 
-3 x 7, 21 
-menos 12, ficam 9 
-menos 8, fica 1. 
-Zum, zum, zum, 
-Paratimbum, 
-Pedro II ! 

  

http://www.cp2.g12.br/ocolegio/hino.htm 

 

 Sou oriunda de escola pública, mais precisamente do Colégio Pedro II, não imagino 

espaço melhor para estudar. Ali aprendi muito mais do que fórmulas matemáticas ou estruturas 

gramaticais, aprendi a buscar o saber. Como imaginar que o sujeito-pesquisador não está 

implicado ao fazer as escolhas de sua pesquisa até mesmo no momento de escolha do tema? 

Todos estão implicados com os seus fazeres de pesquisadores. O olhar do pesquisador se volta 

para aquilo que chama sua atenção, que o toca.  Tomo a liberdade de trazer o hino dos alunos 

do Colégio Pedro II para fazer ver a importância, para mim, de situar o meu fazer como um 

fazer implicado. Escolhi pensar em uma das muitas facetas no campo da escola pública, porque 

acredito que este seja um espaço fértil de construção de saberes.  

Ainda sobre o “corpus”, este em AD não é dado a priori, mas é sim processual, resulta 

da construção do analista, que está submetido às relações de poder, assim como os enunciadores 

dos discursos que serão analisados.  Quando nós, analistas, fazemos um recorte em determinado 

campo discursivo de materialidades linguísticas, constituímos parte de um processo para 

analisar e não todo o conjunto. Diante de tal constatação, acredito que devemos trabalhar 

metodologicamente, tendo em vista, que nosso objeto é processual. Recorri, assim, ao conceito 

de cartografia (DELEUZE; GUATTARI, 1995) sob o sentido de acompanhar percursos, 
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conexões de redes ou rizomas, porque tal abordagem metodológica confere maior contribuição 

à estes estudos, quando comparada a uma metodologia arborescente, linear.  

 

O jornal sindical no foco do analista 

Fazer ver os espaços e tempos outros de atuação do profissional de educação é essencial 

para compreendermos essa atividade de trabalho que é fundamental em  qualquer sociedade. 

Ao analisarmos no jornal materialidades linguísticas sobre o trabalho do profissional de 

Educação, analisamos a construção de sentidos “sobre” esse trabalho para além da sala de aula 

a partir do jornal sindical, que apresenta uma função peculiar, pois o grupo assume o papel de 

enunciador e coenunciador, falando para si mesmo de modo a instituir-se e instituir. Contudo, 

é preciso salientar que a investigação proposta jamais permitiria apreender a dimensão 

totalizadora da categoria dos profissionais de Educação; o que tal estudo possibilita é a 

apreensão do modo pelo qual tal categoria se atualiza no aqui e agora pelo que circula no jornal 

de determinada Rede pública de ensino da periferia, assim, tal análise permite-nos  conhecer, 

compreender, dar contorno a algumas tarefas que estão em cena na realização do trabalho de 

tal profissional que, à priori, não fariam parte do seu metier justamente por não estarem 

circunscritas no âmbito do espaço/tempo da escola. 

Assim, esta pesquisa traz à luz não só por meio de suas análises os espaços/tempos 

outros de trabalho do profissional de Educação, como também por seu recorte. Afinal, a própria 

produção do jornal faz parte de um trabalho que geralmente é apagado, o trabalho dos 

representantes sindicais. Para ilustrar a relevância da temática de nossa pesquisa, propomos a 

leitura do e-mail que segue, decorrente de muitas ações levadas a cabo pelo SEPE ao lado da 

categoria. 

 

De: SMA <sma@duquedecaxias.rj.gov.br> 

Data: 30 de setembro de 2014  

Para: undisclosed-recipients: 

Assunto: Desconto Sindical 

 
Prezado Servidor, 

Na primeira semana do mês de setembro a Procuradoria Geral do Município comunicou 

que deveria ser providenciada a implantação em folha de pagamento da contribuição 

sindical em favor do SINSEP, em razão da Ação Judicial n° 0079942-622013.8.99.0021. 

Todavia, por determinação do Exmo. Senhor Prefeito o desconto foi suspenso. 

  

Assim sendo, deve ser desconsiderada a mensagem anterior. 

mailto:sma@duquedecaxias.rj.gov.br
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Maiores esclarecimentos acesse: www.duquedecaxias.rj.gov.br 

  

Secretaria Municipal de Administração 

 

O e-mail que deu origem a essa e muitas outras enunciações foi apresentado no capítulo 

intitulado editorial. Parece-me produtivo observar como o “senhor prefeito” que no e-mail 

anterior estava protegendo o interesse dos funcionários para garantir sua representatividade 

sindical passa agora a determinar que o desconto seja suspenso. Há muitos agenciamentos entre 

uma e outra enunciação, o SEPE convocou assembleias, publicou seu ponto de vista no 

facebook e promoveu manifestações o que seguramente colaborou para a mudança de “postura” 

do prefeito. Tais e-mails ilustram, a meu ver, o importante trabalho do SEPE que muitas vezes 

não ganha visibilidade. 

 

 

As considerações finais 

 

  

Iniciamos as considerações finais por uma retomada do percurso da investigação. Foi 

fundamental, para o enfoque desta pesquisa, revisitação ao conceito de Ciência como um 

discurso socialmente construído pois a partir desse olhar a investigação foi encaminhada. O 

primeiro movimento de aproximação à materialidade discursiva do sindicato foi o mapeamento 

das temáticas abordadas no jornal. Como resultado parcial dessa etapa houve a constatação de 

que os temas abordados apontam para espaços que extrapolam o espaço escolar. A seguir as 

condições históricas do surgimento dos sindicatos no Brasil foram revisitadas para que fosse 

possível compreender as práticas discursivas do SEPE.  

Depois o gênero jornal sindical foi problematizado em oposição a um jornal de grande 

circulação e constatou-se que no jornal sindical não há um plano informativo e outro opinativo, 

o jornal sindical não se pretende imparcial. Desse modo, o leitor tem acesso a um 

posicionamento explícito do enunciador do jornal o que encena uma interlocução com o 

leitor que não mais apenas se informa, mas sempre participa, aderindo ou discordando. Nessa 

etapa, o hibridismo dos gêneros que circulam no jornal foi identificado como forma de 

evidenciar um posicionamento do enunciador do jornal.  

http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/
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Neste “arquigênero” que denominamos jornal sindical, há a produção de um certo 

apagamento dos Autores empíricos, funcionários públicos/ profissionais de Educação, que são 

geralmente associados ao conjunto de trabalhadores, produzindo-se o sentido de que são os 

trabalhadores de um modo geral que falam no jornal.  

Percorremos um caminho que nos levou à observação das cenografias, instituídas nos 

gêneros que circulam no jornal, das ocorrências de discurso relatado (DR), do Etos, das 

designações. Outra etapa que deve ser retomada foi a divisão das análises em duas seções. Na 

primeira foram analisados os textos das três primeiras edições e, na segunda, os das três últimas.  

Nas análises, destacou-se o levantamento dos embates e oponentes da instituição que 

propiciaram a identificação dos diferentes lugares ocupados pelo enunciador que se constitui 

no discurso.  Os espaços e tempos instituídos no jornal apontam para espaços e tempos outros 

de atuação do profissional de Educação. Cabe lembrar que; embora, nos textos 3 e 4 da seção 

1 o coenunciador seja convocado a agir fora do espaço da escola: votando e orientando o voto 

da população, percebemos que o “como” agir é bem diferente do que é encenado no texto seis, 

no qual o coenunciador é convocado a participar de manifestações, lutar com o sindicato.  

Assim, o profissional de Educação da Rede de ensino de Duque de Caxias é convocado 

a ocupar diferentes espaços/tempos de exercício de cidadania: o relativo ao espaço da escola, 

quando deve lutar para que as eleições para diretores de escolas façam parte do cotidiano escolar 

da Rede; o de integrante de uma comunidade profissional, quando deve eleger seus 

representantes e o de cidadão, ao solicitar-se que participe de forma ativa junto à população 

para “avivar” sua memória; denunciar os corruptos ou votar nos políticos aliados aos ideais da 

categoria. Neste estudo voltamos nossa atenção para a face política do trabalho do profissional 

de Educação por acreditarmos que tal faceta desta atividade muitas vezes não encontra 

visibilidade. Cabe ressaltar que não vemos o caráter político como restrito a algumas atividades 

pontuais da categoria mas como constitutivo da prática educativa. 

O uso do “NÓS” produz um efeito de sentido de aproximação do enunciador em relação 

ao coenunciador, instaurando a ideia de que a categoria dos profissionais da Educação possui 

traços em comum, um NÓS que inclui enunciador e coenunciador. O discurso é instituído, 

muitas vezes, em contraposição ao governo que  não aparece como mediador dos interesses dos 

trabalhadores e dos seus patrões mas como oponente da categoria.  Em uma mesma categoria 

profissional há imagens variadas como as de informado; protetor; esclarecedor; intelectual; 

autêntico; caxiense; educador; agente; lutador; questionador e instrutor.  

Tais imagens correspondem a diferentes cenas da enunciação, diferentes imagens de 

coenunciador e diferentes espaços e tempos instituídos discursivamente. Afinal, quando nos 
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dirigimos a um OUTRO, este entendido aqui como o coenunciador, o fazemos a partir do lugar 

discursivo que pretendemos ocupar e, por outro lado, estabelecemos para nosso coenunciador 

um lugar. O estudo dos modos de embate da categoria ao longo do tempo parece-nos muito 

produtivo. Ao realizarmos a organização temática, constatamos que muitos problemas, muitas 

reinvindicações acompanham a categoria há anos, no entanto os modos como se dão tais 

embates diferem ao longo do tempo.   

 Nos textos analisados, observamos que se fala aos profissionais de Educação, dos e 

pelos profissionais de Educação, já que identificamos, em muitos momentos, a imbricação das 

imagens de enunciador e coenunciador. Afinal, no jornal os representantes sindicais falam aos 

profissionais de Educação pelos profissionais de Educação, já que são seus porta-vozes. Por 

outro lado, a categoria é de certo modo falada pelo sindicato, então, fala-se dos profissionais de 

Educação. O jornal nos convoca a ver os problemas da escola e do entorno social. Quando se 

lê no jornal os problemas da comunidade há um afastamento crítico da realidade. É como se o 

jornal fosse capaz de produzir um afastamento da realidade empírica que permite justamente a 

crítica da realidade porque quando a vivenciamos no cotidiano nos acostumamos com ela, tudo 

fica naturalizado demais para ser passível de análise.  

 A proposta de rompimento, na escrita desta dissertação, com estruturas cristalizadas na 

academia se dá por meio de uma mescla entre estruturas que cobram seu lugar, permanecendo 

no texto, e tentativas de pequenos deslocamentos. O uso do “nós” na escrita do trabalho, por 

exemplo, é uma permanência que em alguns momentos até causa estranheza. A apresentação 

não linear da dissertação foi uma tentativa de fazer ver os enunciados não como parte de uma 

corrente mas como uma pequena mostra de muitos enunciados que estabelecem conexões.  

Nesta investigação foi possível empreender não uma discussão polarizada entre 

questões salarias e de condições de trabalho porque não se partiu do a priori, mas questionou-

se todo o tempo a metodologia que foi sendo construída ao longo da pesquisa. A grande 

contribuição da cartografia para esta pesquisa foi justamente a oportunidade de construção de 

uma metodologia que foi todo o tempo questionada e repensada ao longo do desenvolvimento 

da pesquisa que foi feita tendo em vista o sujeito pesquisador como submetido às relações de 

poder numa lógica em que o material analisado foi estudado como parte de uma grande rede de 

discursos em que cada enunciado é visto como efeitos provisórios das forças em jogo.  
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   QUADRO 1- INCIDÊNCIA TEMÁTICA - Edição: Junho de 2012 

 Título dos textos Temas por página 
P

á
g
in

a
 1

 

 
Você também pode lutar! Vem com a gente! -Citação do 

Betinho * 

Panorama político mundial, 

nacional, estadual e municipal 

 

A importância da luta dos 

cidadãos. 

 

 

P
á
g
in

a
 2

 

Os indiferentes – texto de Antonio Gramsci, Fevereiro de 1917 

Rede municipal:  

Material Didático, Concurso público e Calendário de 

Pagamento. Até agora só enrolação! 

Expediente - traz as seguintes informações: Responsáveis pela 

diagramação, arte e fotos; local de impressão tiragem, autoria 

do texto do jornal, os nomes dos participantes da direção do 

Sepe Núcleo Caxias e seus suplentes e a logomarca do Sepe, 

seu endereço, telefone e e-mail.  

 

 

A importância da luta dos 

cidadãos. 

Denúncia das mazelas que 

atingem a educação pública de 

Duque de Caxias. 

 

Concurso/ contratação de 

professores 

Atraso de pagamento 

 

P
á
g
in

a
 3

 Rede Municipal: 

Incorporação de gratificações: Uma política acertada 

Conquistas da categoria 

A importância da luta dos 

cidadãos. 

P
á
g
in

a
 4

 

Rede Municipal: 

Ato por água nas escolas 

Rede municipal: Resultado das negociações da data base 2012. 

Vitórias da categoria!  

Ampliação da licença aleitamento e paternidade: Uma grande 

vitória!   

 

Denúncia das mazelas que 

atingem a educação pública de 

Duque de Caxias 

(2) Conquistas da categoria.  

P
á
g
in

a
 5

 

Eleições diretas para diretores nas escolas da rede municipal  

Atraso no pagamento dos terceirizados – Isso não pode 

continuar! 

IPMDC: Indo de mal a pior 

Eleições diretas para diretores 

nas escolas. 

Interação com esfera 

governamental 
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Atraso no pagamento dos 

terceirizados.  

Instituto de previdência: 

IPMDC 

P
á
g
in

a
 6

 

Rede Municipal:  

Governo Zito é obrigado a revogar o decreto que cassou os 

conselheiros do SEPE e da Sociedade Civil dos Conselhos no 

Município!  

Para MPF, município não pode impor restrições à fiscalização 

dos programas que recebem verbas federais.  

Vitória! Salário atrasado nunca mais! 

Justiça obriga Caxias a pagar servidores 

 

Política autoritária do governo 

(2) 

Interação com esfera 

governamental 

 

Atraso de pagamento dos 

salários dos servidores / 

conquistas da categoria (2) 

P
á
g
in

a
 7

 

Calendário: 

Próximo Conselho de Representantes dia 5 de junho – Todas 

as Unidades de Ensino devem enviar sua representação  

Sobre a reposição dos dias paralisados 

Vem aí as eleições do SEPE 

 

Denúncia das mazelas que 

atingem a educação pública de 

Duque de Caxias 

A importância da luta dos 

cidadãos. 

Reposição dos dias paralisados. 

 

Eleições do Sepe.  

P
á
g
in

a
 8

 

O que a prefeitura vem publicando nos jornais: 

Cartão vermelho para o PMDC 

Denúncia das mazelas que 

atingem a educação pública de 

Duque de Caxias 

Má administração pública 

municipal 



128 
 

 

QUADRO 2 - TOTALIZADOR DA INCIDÊNCIA 

TEMÁTICA DAS EDIÇÕES DE MARÇO, DEZEMBRO E 

JUNHO DE 2012 

 

 

TEMAS 

NÚMERO 

DE 

TEXTOS 

Manifestações dos trabalhadores 6 

Cultura: Música; Poesia, Texto de Antonio Gramsci de 1917, 

Sugestão de leitura de livro 

5 

Políticas públicas em educação 5 

Ações do SEPE: informes de assembleias, audiências públicas, 

debate com candidatos da prefeitura... 

5 

Agenda municipal 4 

Agenda estadual 2 

Problemas de gestão da prefeitura relacionados à educação 7 

Problemas de gestão do estado do Rio de Janeiro relacionados 

à educação 

3 

Vitórias dos trabalhadores 7 

Aposentados 2 

Coluna da última página: - “Você sabia?” – mescla de diversos 

temas de cunho político  

- “Cartão vermelho para PMDC” 

2 

Problemas de gestão da prefeitura NÂO relacionados 

diretamente à educação 

2 

Terceirizados 2 

Informes aos professores da rede municipal ou estadual 3 
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QUADRO 3 – INCIDÊNCIA TEMÁTICA 

Edição: Abril de 1999 

 Título dos textos Temas por página 

P
á
g
in

a
 1

 

 

Campanha Salarial 99 dos profissionais de educação 

Prefeito: cumpra a data-base em maio 

Campanha salarial 

 

 

 

Nome para o jornal Gestão sindical 

P
á
g
in

a
 2

 

Arrocho salarial e recessão.  

Já está na hora de dizer chega 

Campanha salarial 

 

Ações contra a prefeitura Campanha salarial 

IPMDC – você está satisfeito? Gestão sindical 

P
á
g
in

a
 3

 

Discriminação 

Prefeitura impede posse de concursadas grávidas no Dia 

Internacional da Mulher 

Subtítulo: Dia 8 de março, a SMA impediu a posse de duas 

professoras aprovadas no concurso público para o magistério 

municipal. Motivo: elas estão grávidas. Esta não é a primeira 

vez que este governo impede a posse de gestantes 

 

Direitos trabalhistas / estudantis 

Gênero na escola 

 

 

 

Concurso não abriu carência de mestres Gestão da Educação pública 

P
á
g
in

a
 4

 

Sepe Caxias convoca categoria para novas para novas 

conquistas 

Subtítulo: Profissionais da educação reivindicam o reajuste 

salarial na data-base, em maio, a incorporação do abono e a 

extensão da gratificação do Fundef para todos 

 

Campanha salarial 

P
á
g
in

a
 5

 

Porque lutar pela incorporação das gratificações 

 

Campanha salarial 

A reestruturação curricular na rede municipal Gestão da Educação pública 
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P
á
g
in

a
 6

 

Fundef  

Prefeitura exclui aposentados e funcionários do Fundo 

 

Campanha salarial / 

Direitos trabalhistas / estudantis 

 

Entenda o Fundef  

Planos e Leis da Educação 

P
á
g
in

a
 7

 

Quem tem medo das eleições para diretor de escola 

Artigo de João Batista Bastos – Professor da Faculdade de 

Educação da UFF 

 

Eleições para diretores de 

escolas 

Prefeito deixa funcionários de fora da gratificação do Fundef 

Subtítulo: Zito não paga gratificação do FUNDEF aos 

funcionários administrativos da SME, que têm um vencimento 

abaixo do salário mínimo  

Direitos trabalhistas / estudantis 

Campanha salarial 

 

Reunião da secretaria de funcionários administrativos de 

Caxias todas as quartas-feiras, de 14h às 17h, na sede do Sepe 

Caxias. 

Gestão sindical 

P
á
g
in

a
 8

 

SME se beneficia com conquista do Sepe Gestão da Educação pública 

 

 ‘Dinheiro tem, e muito!’ Gestão pública/ Gestão da 

Educação pública 

Aposentados X secretários Campanha salarial /Gestão 

pública/Direitos trabalhistas / 

estudantis 

Procura-se projeto de eleições diretas Eleições para diretores de 

escolas 

Luta dos estudantes fez a ‘Lei do passe Livre’ Gestão pública /Direitos 

trabalhistas / estudantis 
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QUADRO 4 – INCIDÊNCIA TEMÁTICA 

Edição: setembro de 2000 

 

 Título dos textos Temas por página 

P
á
g
in

a
 1

 

 

ELEIÇÕES MUNICIPAIS 

A Educação de Caxias não tem memória curta 

Eleições municipais 

P
á
g
in

a
 2

 

Conselho Municipal de Educação: para quê? Gestão da Educação pública 

Fique por dentro da lei Direitos trabalhistas/ estudantis 

 Teste de memória 

Educadores darão o troco para quem votou contra as eleições 

para diretor 

Eleições municipais / Eleições 

para diretores de escolas 

P
á
g
in

a
 3

 

 

Reestruturação curricular 

Democracia e Competência: um desafio colocado 

 

Gestão da Educação pública  

 

VII SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE 

REESTRUTURAÇÃO CURRICULAR 

Subtítulo: Tema: Utopia e democracia – os inéditos viáveis na 

educação cidadã 

Gestão sindical  /  Gestão da 

Educação pública 

 

FILIE-SE AO SEPE – FONE 671-4870 Gestão sindical 

P
á
g
in

a
 4

 

Dia Municipal de Luta pela Educação Pública Campanha salarial / Gestão 

pública  

Construindo uma pedagogia antiviolência 

Sepe promove pesquisa sobre violência na escola 

Gestão sindical /Planos e leis da 

Educação 

Fique atento Gestão sindical / Direitos 

trabalhistas/ estudantis 
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 QUADRO 5 – INCIDÊNCIA TEMÁTICA 

Edição: Março de 2001 

 Título dos textos Temas por página 

P
á
g
in

a
 1

 

 

A Educação do Terceiro Milênio...  

Já começou? 

Gestão da Educação pública / 

Direitos trabalhistas / 

estudantis 

 Gestão sindical 

P
á
g
in

a
 2

 

Editorial 

Em Duque de Caxias muita coisa mudou, mas infelizmente, 

para pior 

Gestão pública / Eleição  

municipal  

Meio ambiente e educação X discussão 

 

Gestão pública 

VEREADORES ATROPELAM A CONSTITUIÇÃO 

 

Gestão pública  

Direitos trabalhistas / 

estudantis 

 

Desfile cívico ou puxa-saquismo? Gestão pública 

AUMENTO DE PASSAGENS Gestão pública 

Formação Planos e leis da Educação 

Vem aí Gestão sindical 

P
á
g
in

a
 3

 Zito muda IPMDC e diminui salários Campanha salarial  

Direitos trabalhistas/estudantis 

P
á
g
in

a
 4

 

Como e porque eleger os representantes por escola Gestão sindical 

 

Representantes de escolas X Orçamento participativo do 

SEPE 

Gestão sindical 

 

Mulheres que andam para trás!!! Gênero na escola 

Formação e mulheres  Gênero na escola 
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QUADRO 6 – INCIDÊNCIA TEMÁTICA 

Edição: Junho de 2012 

 Título dos textos Temas por página 

P
ág

in
a 

1
 

 

Você também pode lutar! Vem com a gente!  Gestão pública / Gestão da 

Educação pública/ Eleições 

municipais / Cidadania e 

sociedade 

 

P
ág

in
a 

2
 

Os indiferentes – texto de Antonio Gramsci, Fevereiro de 1917 Cidadania e sociedade 

Material Didático, Concurso público e Calendário de 

Pagamento. Até agora só enrolação! 

Gestão da Educação pública 

 

P
ág

in
a 

3
 Incorporação de gratificações: Uma política acertada Campanha salarial 

P
ág

in
a 

4
 

Ato por água nas escolas 

 

Gestão pública / Gestão da 

Educação pública 

 

Rede municipal: Resultado das negociações da data base 2012. 

Vitórias da categoria!  

 

Campanha salarial / Direitos 

trabalhistas / estudantis/ Gestão 

da Educação pública 

 

 

Autoritarismo impõe substituição de diretora na E.M. Santa 

Rita 

Gestão da Educação pública / 

Eleições para diretores de 

escolas 
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Ampliação da licença aleitamento e paternidade: Uma grande 

vitória!   

Direitos trabalhistas/estudantis 

P
ág

in
a 

5
 

Eleições diretas para diretores nas escolas da rede municipal  Eleições para diretores de 

escolas 

Atraso no pagamento dos terceirizados – Isso não pode 

continuar! 

Campanha salarial 

IPMDC: Indo de mal a pior Gestão pública  

Direitos trabalhistas/estudantis 

P
ág

in
a 

6
 

Governo Zito é obrigado a revogar o decreto que cassou os 

conselheiros do SEPE e da Sociedade Civil dos Conselhos no 

Município!  

 

Gestão pública  

Direitos trabalhistas / estudantis 

 

 

Para MPF, município não pode impor restrições à fiscalização 

dos programas que recebem verbas federais.  

Gestão pública 

Vitória! Salário atrasado nunca mais! Campanha salarial 

Justiça obriga Caxias a pagar servidores Campanha salarial 

P
ág

in
a 

7
 

Próximo Conselho de Representantes dia 5 de junho – Todas 

as Unidades de Ensino devem enviar sua representação  

Gestão sindical 

Sobre a reposição dos dias paralisados Direitos trabalhistas/estudantis 

Gestão da Educação pública 

Vem aí as eleições do SEPE Eleições do Sepe 

P
ág

in
a 

8
 O que a prefeitura vem publicando nos jornais Gestão pública 

Cartão vermelho para o PMDC Gestão pública 
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QUADRO 7 – INCIDÊNCIA TEMÁTICA 

Edição: Dezembro de 2012 

 Título dos textos Temas por página 

P
ág

in
a 

1
 

 

Onde está a riqueza de Caxias? – Em 2013, cobraremos 

comprometimento com a educação 

Gestão pública / Gestão da 

Educação pública / Eleições 

municipais 

 

P
ág

in
a 

2
 

O golpe na Educação Planos e leis da Educação / 

Gestão da Educação pública 

Royalties já! Gestão pública 

P
ág

in
a 

3
 

Metas e Mitos na Rede Estadual de Educação do Rio de Janeiro  Planos e leis da Educação / 

Gestão da Educação Pública   

Ceia da miséria 

 

Planos e leis da Educação / 

Gestão da Educação pública 

Agenda aprovada Gestão sindical 

P
ág

in
a 

4
 

Lançamento do Fórum Municipal em Defesa da Educação 

Pública de Duque de Caxias 

Gestão da Educação pública /  

Gestão sindical 

Todos ao fórum municipal de defesa da educação pública! Gestão da educação pública / 

Planos e leis da Educação 

Um sindicato só é FORTE, quando se ORGANIZA pela BASE Gestão sindical 

P
ág

in
a 

5
 

Trabalhar e não receber – Essa é a sina dos terceirizados da 

Educação e da Saúde em Duque de Caxias 

Campanha salarial / Gestão da 

Educação pública 
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Falta de alimentação escolar: Mais um descaso nas escolas em 

Duque de Caxias 

Gestão da Educação pública / 

Gestão pública / Planos e leis da 

Educação 

P
ág

in
a 

6
 

Governo Zito, governo de mentiras 

 

Planos e leis da Educação / 

Gestão da Educação pública 

Enterro do governo Zito 4 de dezembro Gestão pública / Gestão sindical 

Prefeitura suspende o transporte e abandona alunos nas 

escolas. 

Gestão da Educação pública / 

Gestão sindical 

P
ág

in
a 

7
 

Sepe realiza debate com candidatos a prefeito em Duque de 

Caxias 

Gestão escolar / gestão da 

Educação pública / Eleições 

municipais/ Eleições para 

diretores de escolas 

O que o Sepe vem fazendo para tentar solucionar os problemas 

que estamos enfrentando ao longo do ano 

Gestão sindical 

P
ág

in
a 

8
 

Aposentados sim! Inativos nunca! – A contribuição é 

permanente e se perpetuará enquanto houver uma educação de 

lutas e resistências 

 

Direitos trabalhistas / estudantis 

 

Livro Vida e Morte do Grande Sistema Escolar Americano Gestão da Educação pública 

Agenda aprovada 

 

Gestão sindical 

Oportunidade! 

 

Gestão sindical 
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QUADRO 8– INCIDÊNCIA TEMÁTICA 

Edição: Março de 2014 

 Título dos textos Temas por página 

P
ág

in
a 

1
 

 

Vamos para as ruas! Gestão pública / Planos e leis da 

Educação / Cidadania 

(Texto sem título) Releitura do texto de Bertolt Brecht Gestão da Educação pública 

P
ág

in
a 

2
 

2013 foi um ano histórico – vamos lutar para que 2014 também 

seja 

Direitos / Gestão da Educação 

pública / Planos e leis da 

Educação 

Meio milhão de alunos somem das escolas da rede estadual Gestão da Educação pública 

 

Agenda aprovada Gestão sindical 

P
ág

in
a 

3
 

Manifesto contra o desmonte da educação municipal em 

Caxias 

Gestão da Educação pública 

 

Últimos informes Gestão sindical  

Direitos trabalhistas/estudantis 

Agenda aprovada Gestão sindical 

P
ág

in
a 

4
 Retrospectiva 2013 Gestão sindical / Gestão da 

Educação pública/ 

P
ág

in
a 

5
 Retrospectiva 2013 Gestão sindical / Gestão da 

Educação pública/ 

P
ág

in
a 

6
 

E.M Carmem Corrêa – A escola que virou peixaria 

 

Gestão da Educação pública 

 

 

 

Sobre o calendário do ano letivo de 2014 Gestão da Educação pública 
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Calendário de pagamentos de 2014 Campanha salarial 

P
ág

in
a 

7
 

O governo da privatização da saúde em Caxias Gestão pública 

1/3 da horária para planejamento é lei! Cumpra-se! Gestão da Educação pública / 

Direitos trabalhistas/estudantis 

P
ág

in
a 

8
 

Sauna de aula não 

 

Gestão da Educação pública 

Prestação de contas do Sepe (resumo) – SEPE/ Duque de 

Caxias 

Gestão sindical 

Você sabia? 

 

Gestão pública / Gestão da 

Educação pública 

Vem aí o 14º Congresso do Sepe! Gestão sindical 
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 Quem tem medo das eleições para diretor de escola 

Artigo de João Batista Bastos – Professor da Faculdade de Educação da UFF 

 

O princípio constitucional de gestão democrática (art. 206, inciso VI), e atualmente consagrado pela 

LDB 9.394/96, nos artigos 3, inciso VIII, 12, 14 e 15, não chegou a definir uma prática de movimento 

de cargo para as direções das escolas públicas. Mas a conjuntura que gestou este princípio foi a 

organização participativa da sociedade civil nas décadas de 70 e 80, conhecidas como décadas da 

transição democrática, apontou as eleições diretas para dirigentes escolares, como o melhor 

processo educativo para vivenciar a democracia. A sociedade civil e o Estado não são democráticos 

em si, mas se tornam democráticos nos processos sociais, culturais, políticos e econômicos. Tanto 

é que por uma manobra do Centrão este princípio constitucional ficou restrito ao sistema público 

de ensino e não ao particular. Foram as eleições diretas, portanto, que gestaram o princípio 

constitucional. Há um pensamento de um respeitado cientista político italiano, Norberto Bobbio, 

citado por Emir Sader, que merece ser transcrito. Escreve Bobbio: a partir do momento em que se 

conquistou o direito universal de voto, deve-se estendê-lo a todos os rincões da sociedade. Deve-

se passar a votar na fábrica, na igreja, na burocracia, nos quartéis, nas redações, nas escolas, nos 

hospitais – em suma, em todos os lugares em que o homem joga o seu destino e, portanto, tem o 

direito de ser senhor dele. Esta é a forma mais adequada à uma proposta pedagógica real, 

construída efetivamente pelos professores, alunos, funcionários pais e comunidade, e com a qual 

estejam política e pedagogicamente comprometidos.  

Recentemente lemos nos jornais que o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a 

inconstitucionalidade das eleições para diretores de escolas públicas do Estado do Rio Grande do 

Sul. Esta declaração provocou um debate da ANPED via internet com participação de vários 

estudiosos da questão. Esta declaração de inconstitucionalidade das eleições diretas no Rio Grande 

do Sul não possui efeito vinculante. Portanto, não pode ser extensiva a outros Estados e a outros 

Municípios, porque as declarações do STF atendem a pedidos de indivíduos ou entidades que 

sentem lesadas em seus direitos. Geralmente são diretores concursados, que solicitam tais ações. 

Então o STF responde concedendo ou negando o pedido.  

Os políticos se dividem em três grandes grupos. Há os que adotam as velhas práticas do 

Estado Patrimonialista, e pretendem continuar na contramão da história, como os governos 

neoliberais, donos das instituições, que indicam diretores, funcionários, professores e reservam 

vagas para os filhos de seus eleitores. Contra esses há uma luta histórica do SEPE. Há outros políticos 

que alegam que os diretores constituem um cargo de confiança. Contra esses há um sério 

argumento trabalhado pelo maior pesquisador da gestão democrática. Vitor Henrique Paro, 

professor da USP, de que a direção da escola não passa de uma função administrativa e pedagógica. 

E como função deve ser objeto de eleição direta da comunidade escolar. Finalmente, há um terceiro 

grupo de políticos que aderiram ao fortalecimento da sociedade civil via democracia, único caminho 

para o entendimento da sociedade e do Estado, e defendem as eleições diretas para diretores. No 

Estado do Rio de Janeiro, há municípios, como o de Caxias, que apesar da Lei Orgânica Municipal 

(LOM) de 1990, em seu artigo 92, inciso XI, definirem as eleições diretas para diretores escolares, 

não aderem. E o pior, alegando falsos argumentos. Dessa forma, onde está a assessoria jurídica do 

SMEDC? 

 

Texto extraído do Jornal do Sepe Caxias, abril de 1999, p. 7. 

 



141 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procura-se projeto de eleições diretas 

 

Há dois anos o prefeito Zito deu ordem aos vereadores para que eles barrassem 

o projeto de eleições diretas para diretores de escolas. Este projeto foi enviado 

por cinco vereadores e defendido por apenas quatro (Zumba, C. Eli, M. 

Peçanha e Geraldo Moreira). O líder do governo Nivan de Almeida afirmou, 

naquele momento histórico, que o projeto tinha sido um compromisso de 

campanha e o “seu prefeito” o encaminharia “em breve”. Até hoje nada 

aconteceu. A SME ficou toda animada com um parecer do STF em favor do 

governo do Rio Grande do Sul contra eleições diretas nas escolas e anda 

distribuindo cópias desta decisão para as supervisores, que as repassam para as 

diretoras nas escolas. Infelizmente, muitas ficam satisfeitas por se acharem 

seguras no cargo. Pois fiquem sabendo que isto não quer dizer que os 

municípios sejam obrigados a seguirem o parecer do STF (ver pág. 7). No 

fundo a SME procura desculpas para mascarar o medo do governo com a 

realização de eleições democráticas! 

Texto extraído do Jornal do Sepe Caxias, abril de 1999, p. 8. 
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ELEIÇÕES MUNICIPAIS 

A Educação de Caxias não tem memória curta 

Vivemos um momento importante para o país. Em outubro, teremos eleições, nas quais 

os municípios escolherão seus vereadores e prefeitos. Durante os próximos quatro anos 

arcaremos com o peso da escolha feita pela maioria da população. Escolha que pode ser favorável 

ou não para o conjunto dos trabalhadores de nossa cidade. Nós profissionais de educação temos 

por dever e tarefa discutir com cada pai, mãe, vizinho e com os colegas de trabalho quais são as 

atribuições dos vereadores.  

Temos em nossa cidade 21 vereadores e a maioria deles não sabe o que lhes compete 

fazer. Por conta disto, implementam trabalhos assistencialistas em suas comunidades, fazendo a 

política de favores, tão conhecida na época da República Velha. Mas lá na Câmara, estes mesmos 

vereadores votam contra a população. 

Na hora de votar, a Educação tem que barrar quem esqueceu do social 

Nós da Educação sabemos o quanto nos custou temos vereadores que não legislam e 

simplesmente aprovam mensagens enviadas pelo prefeito. Assistimos, no dia 16 de dezembro de 

1999, a sessão da Câmara que aprovou o novo Estatuto do Funcionalismo (que retirou uma série 

de direitos dos servidores municipais e, especialmente, dos profissionais de educação de Duque 

de Caxias) e o orçamente municipal para 2000 (que destinou fortunas para a Secretaria de 

Comunicação e para o Gabinete do Prefeito e deu migalhas para as Secretarias de Ação Social, 

Saúde e Educação). 

Não podemos esquecer os nomes destes vereadores que votaram contra nós e que agora 

vêm pedir o nosso voto na maior cara de pau. Votar nestes vereadores é um erro. É garantir a 

continuidade no poder daqueles que votam contra nós.  

Temos por compromisso, avivar a memória de toda a população de Duque de Caxias, 

mostrando quais são os vereadores que estão contra e os que são a favor dos trabalhadores.  

Votaram a favor do trabalhador 

1) Zumba 

2) Carlos Eli 

3) Chiquinho Caipira 

4) Derme 

5) Marquinhos Pessanha 

6) Jonas Santana 
Votaram contra o trabalhador 

1) Adrião Nogueira 

2) Almir Martins 

3) Chiquinho Grandão 

4) Geraldo Móveis 

5) Gilberto Silva 

6) Jonas Pedrosa 

7) Jorge Amorelli 

8) Jorge da Kombi 

9) Júnior Reis 

10) Mário Sérgio  

11) Maurício Tenório  

12) Nanal 

13) Nivan de Almeida 

14) Sérgio Cid 

15) Tiba 
 

Texto extraído do Jornal do Sepe Caxias, setembro de 2000, p. 1. 
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Teste de Memória 

 

Educadores darão o troco para quem votou contra as eleições para diretor 

 

Quais foram os vereadores responsáveis por não termos eleições diretas para diretores nas 

escolas municipais? Só leia as linhas abaixo depois de exercitar sua memória por pelo menos 1 

minuto. 

 

Do mal 

Se você não conseguiu lembrar, nós vamos ajudar. Foram os vereadores Dica, Gilberto Silva, 

Almir Martins, Maurício Tenório, Marco Figueiredo, Mário Sérgio, Jorge Amorelli, Derme, 

Nivan Almeida, Chiquinho Caipira, Junior Reis, Nanal, Benito, Sergio Cid, Geraldo Móveis, 

Chiquinho Grandão e Jonas Pedrosa. 

 

Do bem 

Se você lembrou que Zumba, Marquinhos Pessanha, Carlos Eli e Geraldo Moreira foram os 

únicos que votaram a favor da democratização da escola, você está de parabéns. Você é uma 

daquelas pessoas que acompanha a luta da sua categoria e sabe exercer a sua cidadania. 

 

Texto extraído do Jornal do SEPE Caxias, setembro de 2000, p. 2 
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Autoritarismo impões substituição de diretora na E. M. Santa Rita 

 

A Diretora da E. M. Santa Rita foi exonerada de sua função. Esta não foi a 

primeira vez que a escola passou por esta situação no governo Zito. Na primeira vez, 

a comunidade se mobilizou e conseguiu reverter a ação do governo. Agora, o 

autoritarismo falou mais alto e mesmo com todo apoio da comunidade escolar à 

diretora, o prefeito não voltou atrás e já nomeou uma nova diretora.  

Este exemplo de desrespeito à comunidade escolar só acabará quando houver 

eleições diretas para diretores.  

Quando efetivamente o governo provar que é democrático e respeitar a 

vontade da população que usa a escola e que sabe o que é bom para seus filhos (as). 

Impor uma direção estranha a comunidade, que interfere e altera o projeto político 

pedagógico construído pelo conjunto da escola, não garante qualidade, demonstra sim 

que o poder neste município é usado somente para oprimir e mostrar sua força.  

Nosso repúdio a estas ações autoritárias do governo. 

Eleições Diretas já! Gestão Democrática nas Escolas! 

 

Texto extraído do Jornal do SEPE Caxias, março de 2001, p. 4. 
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Você também pode lutar! 

Vem com a gente! 

 

Editorial 

 

“Todo que acontece no mundo, seja no meu país, na minha cidade, ou no meu bairro, acontece 

comigo. Então eu preciso participar das decisões que interferem na minha vida”  

Betinho 

 

O ano de 2012 começou bem! A conjuntura mundial nos traz a reação dos trabalhadores 

do primeiro mundo o projeto político majoritário (neoliberalismo), que tem colocado em nossos 

ombros a conta a pagar da crise econômica. A poderosa União Européia está em risco! A eleição 

na França, assim como as eleições parlamentares na Grécia nos provam isso. 

No Brasil, os escândalos de corrupção dominam a mídia. A verdadeira face de muitos 

políticos de direita está indo CACHEIRA abaixo. 

No Estado vem à tona as ligações espúrias do governador Cabral e sua “turma” com os empresários 

que já lucraram ainda mais com os mega eventos. Assim, verbas que poderiam ser usadas na saúde 

e educação também vão CACHEIRA abaixo, via DELTA e CAVENDISH. 

No município – ano eleitoral – muitas conversas, denúncias, escândalos e MUITA 

MATÉRIA PAGA NOS JORNAIS.  Nesta época, mais do que nunca, não importa o que VOCÊ 

faz muitas vezes de forma truculenta e autoritária, mas sim o que você “DIZ” que fez! Assim, as 

propagandas e encartes nos jornais falam de uma realidade virtual, muito diferente da realidade 

que vivenciamos nas nossas escolas municipais, por exemplo. 

Tudo isso nos coloca um grande desafio de uma grande tarefa: desmascarar os mentirosos, 

denunciar a corrupção e lembrar que um novo Estado e uma nova Cidade é possível. Depende 

principalmente de nós, agentes educadores e eleitores.  

 

 

Texto extraído do Na Ponta do Lápis, junho de 2012, p. 1. 

 

 

 

 

Texto extraído do Na Ponta do Lápis, Junho de 2012, p.1. 
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Eleições diretas para diretores nas escolas da rede municipal 

 

“A Eleição Direta de Diretores será fundamental para 

a construção de uma Educação de Qualidade” 

 

 

Apesar de afirmar durante a negociação na data-base o interesse em debater e implementar 

as eleições diretas para diretores ao longo do ano de 2012 no município, o atual governo tem nos 

dado uma série de demonstrações de que é preciso estarmos com um pé atrás: 1. Suspendeu por 

meio de decreto a participação de toda a sociedade civil nos diferentes conselhos municipais; 2. 

Ainda não cumpriu a promessa de realização de concurso público neste ano. Topamos o desafio 

e elegemos, em assembleia da categoria, uma comissão para iniciar o diálogo com a SME. A 

proposta era mobilizar a categoria, debater e construir com o governo os critérios, a estrutura e o 

calendário de implementação das eleições diretas para diretores. 

Até a presente data, só ocorreram duas reuniões. Na primeira, no dia 12 de abril, 

discutimos acerca da proposta inicial de cada um dos lados e sobre a dinâmica de trabalho da 

comissão formada com integrantes da SME e do SEPE. Foi definido que a comissão teria 

encontros semanais às quintas-feiras. Ali, iniciou-se o planejamento de todo o processo, que deve 

culminar com a eleição e a posse dos diretores em dezembro de 2012. Na segunda reunião, 

identificamos os assuntos mais polêmicos que envolvem as eleições diretas para diretores. 

Destacaram-se a discussão entre o voto universal e o voto paritário e o debate sobre quais seriam 

os pré-requisitos dos candidatos à direção. Outro ponto de discussão foi a proposta da SME de 

que fosse configurada uma lista tríplice – para a indicação do prefeito, proposta logo questionada 

pelos representantes dos professores. A terceira reunião seria em 3 de maio, mas a SME suspendeu 

a rotina de encontros, alegando que houve uma sobrecarga de atividades e que a agenda estava 

apertada. O SEPE cobrou a retomada da discussão sob pena de inviabilizar o cumprimento do que 

fora acordado no primeiro encontro da comissão. Após um mês de paralisação das atividades, a 

SME confirmou o reinício dos trabalhos para o dia 28 de maio de 2012.  

Esperamos que esta reinvindicação histórica da categoria se torne realidade, a Eleição 

Direta de Diretores, que será um elemento fundamental para pormos em prática a gestão 

democrática tão necessária para a construção de uma Educação de Qualidade.  

 

 

 

Texto extraído do Na Ponta do Lápis, Junho de 2012, p.5. 
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Vem aí as Eleições do SEPE 

 

Entre os dias 26 e 28 de junho todos os filiados do Sepe são chamados a 

votar nas novas direção do Sepe Central, núcleos e regionais para o triênio 

2012 – 2015. Construir um Sepe combativo e de luta é tarefa e 

responsabilidade de todos nós. Por isso, não esqueça de levar o seu 

contracheque ou outro comprovante de filiação durante esses dias para o 

seu local de trabalho. As urnas irão até as escolas e o filiado votará em duas 

cédulas, uma para eleger  a direção do Sepe Central e outra para a direção 

do seu núcleo ou regional. Participe da construção do nosso sindicato, 

ferramenta de luta dos profissionais da educação.  

 

Texto extraído do Na Ponta do Lápis, Junho de 2012, p. 7. 

Sepe realiza debate com candidatos a prefeito em Duque de Caxias 

 

No dia 19 de setembro o Sepe Caxias realizou no Clube dos Quinhentos um 

debate tendo como o tema a Educação Municipal com os candidatos a prefeito da cidade 

de Duque de Caxias. Estiveram presentes os candidatos os Marquinho Pessanha, 

Ivanete, Washington Reais, Alexandre Cardoso, Dica e Florinda. O atual prefeito e 

então candidato a reeleição, Zito e o candidato Samuquinha não compareceram. Todos 

os candidatos presentes assinaram a Carta Compromisso da Educação, apresentada pelo 

sindicato, inclusive o prefeito eleito Alexandre Cardoso. Esperamos que o novo prefeito 

implemente as propostas assumidas na carta compromisso. Estaremos cobrando! 

Algumas das propostas da Carta Compromisso assinada pelo prefeito eleito Alexandre 

Cardoso: 

 Eleições Diretas para diretores de todas as Unidades Escolares da Rede Municipal 

de Duque de Caxias. 

 Manutenção do funcionamento e revitalização do IPMDC. 

 Incorporação do Fundeb ao vencimento dos Profissionais da Educação. 

 Envio imediato do Plano Municipal de Educação para aprovação na Câmara. 

 Garantia de material didático, uniforme escolar e merenda em quantidade suficientes 

e de qualidade. 

 Nenhum tipo de avaliação externa e remuneração por desempenho. 

 Aplicação de 35% do Orçamento para a Educação Pública. 

 

Texto extraído do Na Ponta do Lápis, dezembro de 2012, p. 7 



148 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

 

 

 
 


