
 
 

 

 

 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  

CENTRO DE HUMANIDADES 

DEPARTAMENTO DE LETRAS VERNÁCULAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

DOUTORADO INTERINSTITUCIONAL UFC/URCA 

 

 

 

AUCÉLIA VIEIRA RAMOS 

 

 

 

(RE) SINGULARIZAÇÕES DAS PRÁTICAS LINGUAGEIRAS DE PROFISSIONAIS 

DA EDUCAÇÃO MEDIADAS POR E-MAIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2019 



 
 

AUCÉLIA VIEIRA RAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(RE) SINGULARIZAÇÕES DAS PRÁTICAS LINGUAGEIRAS DE PROFISSIONAIS 

DA EDUCAÇÃO MEDIADAS POR E-MAIL  

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Linguística do 
Departamento de Letras Vernáculas da 
Universidade Federal do Ceará, como 
requisito parcial à obtenção do título de 
Doutora em Linguística.  
 
Área de concentração: Linguística. 
Orientador: Prof. Dr. Júlio Araújo.  

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA 

2019  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AUCÉLIA VIEIRA RAMOS 

 

 

(RE) SINGULARIZAÇÕES DAS PRÁTICAS LINGUAGEIRAS DE PROFISSIONAIS 

DA EDUCAÇÃO MEDIADAS POR E-MAIL  

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Linguística do 
Departamento de Letras Vernáculas da 
Universidade Federal do Ceará, como 
requisito parcial à obtenção do título de 
Doutora em Linguística.  

 

Aprovada em: 28/03/2019.  

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_________________________________________________________________ 

Prof. Dr. Júlio Araújo (Orientador-Presidente) 
Universidade Federal do Ceará (PPGL-UFC) 

 

_________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Rozania Maria Alves de Moraes (PosLa-UECE) 
Universidade Estadual do Ceará  

 

_________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Lucimar Bezerra Dantas da Silva (PPCL-UERN) 
Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

 

_________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Pollyanne Bicalho Ribeiro (PPGL-UFC) 
Universidade Federal do Ceará  

 

_________________________________________________________________ 

Profa. Dra. Maria Margarete Fernandes de Sousa (PPGL-UFC) 
Universidade Federal do Ceará  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Ancelmo e Elenice.  



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, por me permitir seguir e cumprir com essa jornada. 

À minha família, por sempre torcer, acreditar e apostar nos meus sonhos. 

A Paulo Sérgio Araújo da Cruz, pelo apoio e por acreditar no meu sonho.  

Ao meu orientador Júlio Araújo, pelos diálogos travados comigo durante o 

período em que eu ainda dava meus primeiros passos na formulação do projeto e 

por aceitar me orientar. 

Aos meus amigos de doutorado, especialmente Lúcia Agra, Paula Perin, 

Carlito, Allyson e Edmar, com quem os laços foram e continuam fortes. 

Ao meu amigo Juscelino Nascimento, pelo companheirismo e estímulo diário. 

Aos profissionais da Gerência Regional de Educação e da Escola pesquisada. 

A todos que fazem o Programa de Pós-Graduação em Linguística da 

Universidade Federal do Ceará. 

Aos professores Rozânia Maria, Lucimar Bezerra, Pollyanne Bicalho e Maria 

Margarete por aceitarem participar da Banca de Defesa. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas seja forte e não desanime, pois o seu 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar as práticas linguageiras de profissionais 

da educação, descrevendo (re) singularizações existentes nas escritas de e-mails 

profissionais, a partir das relações discursivas presentes nos enunciados relativos a 

atividades laborais. A hipótese levantada é a de que o e-mail se configura como um 

gênero discursivo digital que revela a ótica da atividade profissional a ser executada, 

considerando que a escrita nos mostra as interações que, apesar de acontecerem 

de maneira assíncrona, caracterizam as tensões e ações típicas do ambiente 

profissional. Teoricamente, o estudo se fundamenta na Ergologia, corrente de 

estudos que concebe o trabalho humano como atividade situada, na qual se 

desenvolvem debates constantes entre as normas antecedentes e as contínuas 

escolhas realizadas pelos trabalhadores, e nas postulações de Bakhtin e o Círculo 

acerca do dialogismo, constitutivo das atividades de linguagem. A pesquisa 

caracteriza-se como qualitativa, tendo sido realizado um estudo de campo 

ambientado na 5ª Gerência Regional de Educação vinculada à Secretaria Estadual 

de Educação do Piauí (SEDUC-PI) e na escola CETI (Centro de Educação de 

Tempo Integral) ambas situadas no município de Campo Maior-Piauí. Foram 

realizadas observações nas instituições, o que favoreceu a seleção dos e-mails 

produzidos e trocados pelos profissionais. Posteriormente, realizaram-se as 

entrevistas com duas coordenadoras da 5ª Gerência Regional de Educação, com 

uma diretora da escola e com uma professora da rede estadual de ensino, a fim de 

possibilitar um maior entendimento do contexto das atividades laborais estudadas e 

dos enunciados concretos referentes às práticas linguageiras dos profissionais e 

suas relações com as atividades de trabalho. As análises mostram que o enunciador 

institucional presente nas mensagens dos e-mails e na fala das profissionais 

entrevistadas dialoga com os saberes procedimentais específicos do trabalho, 

antecipando uma resposta ativa de adesão ao prescrito necessário para o 

desenvolvimento das tarefas. As mensagens dos e-mails e a fala das profissionais 

entrevistadas revelam também o aspecto dialógico entre o prescrito e as 

ressingularizações expressas como novos modos de execução das atividades 

laborais que situam as vozes da instituição e as vozes dos trabalhadores garantindo 

a legitimidade dos enunciados que efetivam as situações de trabalho. O estudo 

permitiu concluir que a atividade laboral das instituições e dos profissionais 



 
 

pesquisados é marcada por diversos aspectos prescritivos, mas também por 

conflitos, “dramáticas de si”, que orientam os trabalhadores em suas arbitragens no 

sentido de manter estáveis suas atividades de trabalho por meio do uso da 

linguagem. 

 

Palavras-chave: Práticas Linguageiras. Atividade de Trabalho. (Re) singularização. 

E-mail institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This research aims at investigating the work activity and the language practices of a 

llteam of educational professionals, describing the configuration of the writing of 

professional e-mails, based on the discursive relations present in the statements 

related to work activities. The hypothesis presented is that the e-mail is configured as 

a digital discursive genre that reveals the perspective of the professional activity to 

be performed, considering that the writing shows us the interactions that, although 

happening asynchronously, characterize the tensions and actions typical of the 

professional environment. Theoretically, the study is based on Ergology, current of 

studies that conceives human work as a situated activity, in which there are constant 

debates between the antecedent norms and the continuous choices made by the 

workers, and in the postulations of Bakhtin and the Circle on dialogism , constitutive 

of language activities. The research is a qualitative, and a field study was carried out, 

whose analysis unit was the 5ª Gerência Regional de Educação of the municipality of 

Campo Maior - Piauí, linked to the Secretaria Estadual de Educação do Piauí 

(SEDUC-PI). Observations were made at the institution which favored the selection 

of the documents, the e-mails produced and exchanged. Subsequently, interviews 

were conducted with two coordinators of the 5ª Gerência Regional de Educação, with 

a school director and a teacher from the state education network, in order to enable a 

better understanding of the context of the work activities studied and the concrete 

statements regarding language activities and their relationships with work activities. 

The analyzes show that the institutional enunciator present in the messages of the e-

mails and in the speech of the interviewed professionals dialogues with the specific 

procedural knowledge of the work, anticipating an active response of adherence to 

the prescribed one necessary for the development of the tasks. The e-mail messages 

and the speech of the interviewed professionals also reveal the dialogical aspect 

between the prescribed one and the resubscriptions expressed as new modes of 

execution of the labor activities that situates the voices of the institution and the 

voices of the workers guaranteeing the legitimacy of the statements that effect work 

situations. The study allowed us to conclude that the work activity of the institutions 

and professionals researched is marked by several prescriptive aspects, but also by 

"dramatic" self-conflicts that guide workers in their arbitrations in order to keep their 

work activities stable through use of language. 



 
 

Keywords: Language activities. Work activity. Writing. Institutional e-mail. 

 

  



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Representação gráfica do dispositivo dinâmico de três polos.... 44 

Figura 2 – Disposição da hierarquia das instituições responsáveis pela 

organização da Educação Pública Estadual no Município de 

Campo Maior – Piauí................................................................... 

 
 
 
68 

Figura 3 – Uso de affordance do aplicativo para encaminhamento de e-

mails para vários destinatários.................................................... 

 
85 

Figura 4 –  
 

Assinatura dos profissionais ao fim das mensagens.................. 86 

Figura 5 –  
 

Assuntos dos e-mails em caixa-alta............................................ 87 

Figura 6 – EI1 e EI2: E-mails trocados entre níveis hierárquicos diferentes 

(interação)................................................................................... 

 

89 

Figura 7 –  
 

EI3: E-mail produzido pelos profissionais................................... 91 
 

Figura 8 –  
 

EI4: E-mail produzido pelos profissionais................................... 113 
 

Figura 9 –  
 

EI5: E-mail produzido pelos profissionais................................... 116 
 

 Figura 10 – EI6: E-mail produzido pelos profissionais................................... 
 

116 
 

Figura 11 –  
 

EI7: E-mail produzido pelos profissionais................................... 119 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Procedimentos de coleta de dados/objetivos específicos........... 75 

Quadro 2 – Atribuições comuns aos setores profissionais pesquisados........ 83 

Quadro 3 – Correlação entre o eixo de análise e a questão da entrevista..... 97 

Quadro 4 – Fala das entrevistadas referente às perguntas 1 e 2.................. 98 

Quadro 5 – Segmentos que retratam ações laborais diferenciadas.............. 100 

Quadro 6 –  Correlação entre o eixo de análise e as questões da 

entrevista..................................................................................... 

 

102 

Quadro 7 – Fala das entrevistadas referente às perguntas 3 e 4.................. 102 

Quadro 8 – Fala das entrevistadas referente à questão 3............................. 107 

Quadro 9 – Atribuições comuns aos setores pesquisados............................. 112 

Quadro 10 – Singularizações e ressingularizações na fala dos 

entrevistados................................................................................ 

 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO....................................................................................... 14 

2 AS ATIVIDADES DE LINGUAGEM E AS ATIVIDADES DE 

TRABALHO........................................................................................... 

 

24 

2.1 Fundamentos da Ergologia do Trabalho........................................... 26 

2.1.1 A Ergologia: princípios epistemológicos..........................................  32 

2.2 Linguagem e trabalho: atividades em diálogo.................................. 48 

2.2.1 A tripartição: linguagem como trabalho, linguagem no trabalho e 

linguagem sobre trabalho................................................................... 

 

52 

2.3 A análise dialógica do trabalho e as práticas linguageiras dos 

profissionais......................................................................................... 

 

57 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA.......................................................... 60 

3.1 Linguagem e trabalho: tessituras metodológicas............................ 60 

3.2 Natureza da pesquisa.......................................................................... 64 

3.3 O contexto da pesquisa....................................................................... 67 

3.4 Sujeitos da pesquisa............................................................................ 70 

3.5 Corpus de análise da pesquisa: fontes, instrumentos e 

procedimentos...................................................................................... 

 

72 

3.6 Da análise do corpus discursivo........................................................ 76 

3.6.1 Da descrição dos níveis de regulação presentes no discurso dos 

profissionais e os elementos virtuais................................................ 

 

76 

3.6.2 Da análise da relação entre instituição e trabalhador...................... 77 

3.6.3 Da análise das singularizações e ressingularizações......................     79 

4 AS PRÁTICAS LINGUAGEIRAS DAS ATIVIDADES LABORAIS: O 

E-MAIL INSTITUCIONAL...................................................................... 

 

81 

4.1 Os níveis de regulação presentes no discurso dos 

trabalhadores........................................................................................ 

 

81 

4.1.1 As práticas linguageiras e a linguagem operativa presente nos e-

mails: o nível organizacional.............................................................. 

 

82 

4.1.1.1 O nível organizacional: o agir do trabalhador expressos por práticas 

linguageiras............................................................................................ 

 

84 

4.2 A relação entre instituição e trabalhador.......................................... 96 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 O diálogo entre instituição e trabalhador: o agir do trabalhador e 

sua relação com o e-mail.................................................................... 

 

96 

5 AS SINGULARIZAÇÕES E AS RESSINGULARIZAÇÕES: DO 

INDIVIDUAL AO COLETIVO DO TRABALHO..................................... 

 

110 

6 CONCLUSÕES...................................................................................... 123 

 REFERÊNCIAS......................................................................................  128 

 APÊNDICE A – QUESTÕES DA ENTREVISTA................................... 136 

 APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO..................................................................................... 

 

137 



14 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A riqueza e a variedade dos gêneros do discurso são infinitas, pois a variedade 

virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera dessa atividade 

comporta um repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-se e 

ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa. 

(BAKHTIN, 1997, p. 279) 

 

A construção da vida acadêmica perpassa pela presença marcante da 

pesquisa. Pesquisar se mostra como um ato, uma ação inerente ao pesquisador que 

busca por respostas a perguntas que, de maneira satisfatória, tragam contribuições 

para as áreas do conhecimento. 

O percurso da vida de um pesquisador é repleto de inquietações que 

orientam rotineiramente a busca por conhecimentos que ampliem a compreensão de 

determinados fenômenos, que se revelam ao pesquisador na sua caminhada, 

desafiando-o. Dentre os diversos fenômenos passíveis de estudo, temos a língua, 

que se mostra como um campo vasto de análise e interpretações. 

O linguista se vê diante de múltiplas atividades humanas que fazem uso 

da língua. Essa premissa torna sua pesquisa mais instigante e reveladora, pois o 

seu objeto de estudo se manifesta de diversos modos, revelando a presença 

inerente de quem faz uso dela. Por compreender que a língua é um fenômeno 

dinâmico e de vários sentidos, optamos por construir nossa temática partindo da 

perspectiva de que a língua e o uso que fazemos dela é um labirinto cheio de 

mistérios a serem revelados. Nesse sentido, explicamos a opção pelo tema desta 

pesquisa – as (re) singularizações das práticas linguageiras dos profissionais da 

educação expressas nas mensagens dos e-mails. 

A crônica das atividades de trabalho é desenvolvida por meio da 

linguagem. O trabalhador faz uso constante da linguagem para a execução e 

compreensão de suas tarefas. O agir do trabalho delineia-se no diálogo estabelecido 

entre as atividades laborais e as atividades de linguagem, especificamente nas 

práticas linguageiras dos trabalhadores que, ao realizarem suas escolhas ou ao 

seguirem a rotina de execução de suas tarefas, legitimam as ações e criam novas 

possibilidades de uso da linguagem e nos meios de agir. Os textos produzidos em 

situações laborais contribuem para a clarificação das ações e para a construção de 
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modelos de agir, ou, dito de outra forma, para a formulação da crônica das ações 

que são específicas dos ambientes profissionais.     

Destaca-se que a escrita é uma modalidade de uso da língua bastante 

presente nas atividades laborais. O seu uso na produção dos mais diferentes 

gêneros discursivos permite aos trabalhadores o cumprimento e legitimação de suas 

ações, considerando que as diferentes interpretações do agir encontram-se 

construídas nos e pelos textos que possibilitam a configuração da ação humana. 

Nesse sentido, compreender como as relações de trabalho são 

estabelecidas entre os profissionais e as instituições, e como são expressas nas 

práticas linguageiras dos trabalhadores é, pois, entender que há um movimento de 

uso da língua que revela a formulação das ações que designam a emergência de 

formas interpretativas, como também o movimento linguageiro no qual se realizam 

as atividades. Nesse sentido, a escrita assume um papel significativo, ao possibilitar 

repensar novas formas de uso da linguagem e, associada a ela, a presença de 

novas tecnologias da informação e da comunicação, como o e-mail institucional. 

O e-mail vem sendo objeto de estudo já há algum tempo no âmbito das 

pesquisas realizadas nas ciências da linguagem. Vários pesquisadores propuseram 

análises que vão, desde a configuração do software, a elementos da escrita dos 

textos. Iniciamos o relato dessas pesquisas por Assis (2002), que versa sobre as 

mensagens gravadas em secretárias eletrônicas e o e-mail em interação. O objetivo 

do estudo dessa autora foi discutir sobre a influência que a tecnologia exerce na 

criação de um novo gênero. Ela examinou o papel da tecnologia na emergência e no 

funcionamento das mensagens produzidas em secretárias eletrônicas e e-mails. O 

referido estudo levanta características comuns entre alguns gêneros, como e-mail e 

bilhete, mostrando, por meio de análise textual, elementos como linguagem próxima 

ao oral, textos curtos e função social. 

Apresentando uma análise sistemática do comportamento empresarial no 

que se refere à produção textual, Palma (2004) realizou um estudo nas empresas 

Dow Química, uma multinacional representada no Brasil pela subsidiária Companhia 

Alcoolquímica Nacional (CAN); na Petroflex, empresa brasileira – ambas situadas no 

município do Cabo de Santo Agostinho – PE, e na Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos (ECT), uma estatal localizada em Recife – PE sobre os elementos 

textuais e a situação de produção dos e-mails. 
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Palma (2004) concluiu que há uma prática empresarial pautada em uma 

convergência das manifestações orais e escrita, bastante próximas de um continuum 

linguístico como o proposto por Porter (1993) e Marcuschi (2002). O estudo revelou 

a queda de paradigmas formais na produção de textos, em uma flagrante influência 

de fatores socioculturais, como o uso da comunicação mediada por computador. 

Nesse sentido, percebeu que há a supremacia na utilização do e-mail como forma 

de comunicação interna e externa e, por fim, o encapsulamento de alguns gêneros, 

como memorandos, ofícios, requerimentos pelo e-mail na atividade profissional das 

duas empresas privadas pesquisadas. 

Na pesquisa de Zanotto (2005), que realizou uma análise contrastiva 

entre a carta comercial e o e-mail, o objetivo principal foi o de investigar em quais 

proporções as cartas empresariais foram substituídas pelo e-mail como meio de 

interação entre as empresas. O pesquisador concluiu, por meio de uma metodologia 

quantitativa, que o uso do e-mail é significativo na empresa e que, portanto, ele vem 

substituindo a carta comercial, como também vem se configurando como um novo 

gênero de texto.  

Pesquisando a empresa Springer Carrier, Freitas (2010), por meio de um 

estudo de caso, analisou a influência do e-mail na tomada de decisões. O estudo 

realizado por ele pretendeu buscar um entendimento sobre a relação entre o e-mail, 

o seu conteúdo e as pessoas que atuam na empresa. Na pesquisa, voltou sua 

atenção para elementos como a má redação das mensagens, a falta de 

comprometimento com a comunicação da empresa, o nível de stress do profissional, 

os e-mails desnecessários e a colaboração entre as pessoas. 

Freitas (2010) concluiu que há problemas na comunicação empresarial e 

que essa situação está diretamente relacionada ao desvio de fluxo dos e-mails, 

como também à coordenação e ao gerenciamento dado às mensagens. Portanto, 

segundo Freitas (2010), a empresa pesquisada possui problemas em relação ao uso 

do e-mail, o que dificulta a operacionalização de algumas atividades, pois a falha na 

comunicação dos setores inviabiliza a tomada de algumas decisões. 

Diante dos estudos mencionados, podemos afirmar que estes enfatizam a 

diversidade de aplicação, e o uso do gênero e-mail, deixando de lado os aspectos 

constituintes da emissão, da recepção e da eficácia comunicacional. Concluímos 

que as pesquisas já realizadas primam em descrever a análise textual das 

mensagens de forma rígida, ou seja, observando apenas aspectos da escrita, não 
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considerando que, mais do que elementos textuais, as mensagens são fenômenos 

de linguagem que trazem inerentes a elas as escolhas de cada produtor e o papel 

social que cada um assume ao fazer uso da linguagem, sejam na modalidade escrita 

ou falada. 

Com base nessa constatação, na presente tese, realizamos uma análise 

que, além de observar as singularizações e as (re) singularizações das práticas 

linguageiras dos trabalhadores no e-mail, se voltou também para a relação entre os 

produtores e as situações reais de produção, ou seja, a sua atividade de trabalho. 

Ressaltamos que as pesquisas já realizadas trazem de maneira positiva a 

necessidade de observarmos a presença dos profissionais na produção e 

interpretação das mensagens dos e-mails, não apenas como trabalhadores que 

devem executar algo por meio da linguagem, mas sim como pessoas que executam 

atividades de linguagem por meio de atividades de trabalho que revelam, por vezes, 

os saberes dos profissionais.  

Após análise de estudos anteriormente realizados e também por uma 

inquietação de cunho pessoal, optamos pela temática para tentarmos ampliar as 

análises sobre o e-mail profissional, realizadas anteriormente por mim na 

dissertação de Mestrado (RAMOS, 2014). A pesquisa anteriormente realizada e 

intitulada: “Gêneros da Esfera Digital: um enfoque sobre o e-mail em Ambiente 

Profissional” analisou a organização e o funcionamento do e-mail utilizado em um 

ambiente profissional sob a ótica dos estudos bakhtinianos sobre gêneros 

discursivos, especificamente sobre a constituição dos gêneros (tema, forma 

composicional e estilo). As análises também transcorreram considerando o gênero 

e-mail como ação social (MILLER, 2009; BAZERMAN, 2009) e os estudos dos 

propósitos comunicativos propostos por Swales (2004). A pesquisa se revelou 

satisfatória ao delinear a formulação do e-mail da esfera profissional, contudo 

consideramos algumas lacunas posteriormente. 

Concluímos, na pesquisa, que o e-mail possui funções retóricas, como: 

criticar, solicitar, convidar e ordenar as ações dos profissionais. Contudo, vemos 

como lacuna o fato de essas conclusões terem sido originadas da análise da 

recorrência de tema do gênero, da forma composicional e não ter considerado o 

estilo, como também as relações de alteridade presentes nas mensagens e o 

vínculo que estas possuem como as ações prescritas do ambiente profissional. 

Dentre as novas possibilidades de estudos sobre o e-mail, elegemos a configuração 
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da escrita das mensagens e suas relações com as atividades laborais, considerando 

não apenas o linguístico como também as relações estabelecidas entre as 

instituições e os profissionais produtores das mensagens. 

Atualmente, o ambiente profissional está inserido no contexto das mídias 

digitais, marcado pela presença de inúmeros aparelhos como os computadores, 

smartphones e tablets. Esse cenário tecnológico alarga as possibilidades de 

interação entre os seus usuários, fazendo com que as trocas interativas se efetivem 

não apenas no contato face a face, mas também pelo uso e pela mediação 

proporcionada por essas diversas tecnologias. Dessa forma, à medida que a 

linguagem se atualiza em novos meios, ela exige uma adequação à situação de uso, 

isto é, ao período no qual foi utilizada.  

A circulação de informações nos ambientes profissionais se efetiva, 

preferencialmente, por meio da língua escrita. A presença da escrita traz, no 

contexto de uso desses ambientes, gêneros discursivos típicos desses espaços, 

como também a inserção de novos gêneros. O e-mail institucional foi uma das 

primeiras ferramentas de groupware, ou seja, foi um meio pioneiro criado para 

facilitar o trabalho coletivo e substituiu dentro das instituições vários tipos de 

correspondência (ZANOTTO, 2005). Dentre as diversas práticas discursivas 

contemporâneas que se ambientam na web, o e-mail institucional emerge como um 

dos gêneros mais utilizados nos ambientes profissionais.   

Em função disso, a modalidade escrita da língua é marcante nos e-mails 

praticados, sobretudo, em ambientes profissionais, como as secretarias de 

educação, e está diretamente relacionada às ações dos seus produtores. Desse 

modo, é estreita a relação entre usuário e gênero discursivo, o que nos leva a refletir 

sobre a interação entre os sujeitos, sobre os enunciados concretos ali produzidos, 

como também sobre a compreensão do que é escrito, considerando as situações de 

trabalho. 

Com base nisso, vislumbramos o e-mail institucional como um genuíno 

gênero discursivo no sentido bakhtiniano como sendo um evento único, ou seja, um 

enunciado determinado por uma situação imediata e por um contexto mais amplo (a 

troca de correspondência) que atende às condições técnicas e culturais típicas do 

século XXI, e de comunidades linguísticas específicas. Visto sob essa perspectiva, o 

e-mail institucional não pode desconsiderar a situação imediata da sua produção e 

nem tampouco os elementos interdiscursivos que o legitimam.  
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Foi nessa esteira que construímos o objeto desta pesquisa, no qual 

buscamos aprofundar a compreensão das práticas linguageiras dos profissionais, 

observando as nuances das atividades laborais expressas nos enunciados dos e-

mails produzidos pelos profissionais de uma secretaria de educação1, ou seja, pela 

via do discurso profissional, dando ênfase às relações eu-outro construídas pelos 

profissionais que pensam e agem em suas situações de trabalho. Para isso, 

tomamos como base os pressupostos da Ergologia Francesa, que se define como 

um campo de investigação interdisciplinar que dialoga com conhecimentos da 

Ergonomia da atividade, da Clínica da Atividade e da Linguística. Faïta (1999) 

enobrece esse campo de investigação nos apresentando o seguinte questionamento 

basilar:  

Se a linguagem é um elemento essencial na construção da ação e da 
significação, na afirmação das identidades profissionais, no planejamento, 
na coordenação, na negociação das atividades e das tomadas de decisão, 
como explorar suas formas, orais e escritas, como descrever seus efeitos, 
como construir a enquete de modo a garantir à linguagem o seu lugar 
dentre outros recursos, mas também como restituir sua especificidade? 
(FAÏTA, 1999, p. 47) 

 
Consideramos pertinente o questionamento da Ergologia Francesa e, em 

função disso, visualizamos como forma de compreensão da linguagem nas 

situações de trabalho um olhar sobre seu aspecto dialógico. Por isso, alinhamos 

nossa pesquisa aos estudos de Bakhtin (2010) sobre dialogismo da linguagem que 

nos ajudaram a compreender a escrita dos e-mails profissionais como um discurso 

situado e ligado a uma atividade situada, isto é, nos fez entender que os enunciados 

produzidos possuem suas características históricas, valores, emoções, ou seja, o 

que de singular há na escrita, nos profissionais que produzem as mensagens e no 

ambiente profissional. 

A correlação estabelecida entre os pressupostos de Bakhtin (2010), 

especificamente o dialogismo, e as atividades laborais repousa nas interações 

sociais inerentes a atividade de linguagem. O dialogismo é um elemento constitutivo 

da linguagem, visto que a língua em seu uso real sempre é dialógica, isto é, formada 

na relação de interação entre “eu” e o outro. Assim, um enunciado não é apenas um 

enunciado individual, mas sim o diálogo entre outros enunciados, entre o meu 

discurso e o discurso dos outros.  

                                            
1 Mais adiante, traremos detalhes acerca do locus de nossa pesquisa. 
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Dessa forma, a diversidade de enunciados produzidos revela um leque de 

interações sociais que se desenvolvem nos grupos humanos os quais possibilitam a 

produção de linguagem que atuam e manifestam em diferentes situações. A 

presença das práticas linguageiras, ou seja, do uso real da linguagem na construção 

dos enunciados e nas interações sociais estabelecidas entre os interlocutores, 

orientam, por sua vez, os modos de agir das esferas das atividades humanas, 

possibilitando transformações de uso, de novas formas de interação e da ação 

laboral. 

Nesse sentido, foram analisadas as singularizações as (re) 

singularizações das práticas linguageiras dos profissionais, observando e 

interpretando o discurso da instituição (prescrições para a realização de tarefas) 

presente nas mensagens dos e-mails e o discurso dos profissionais sobre e em sua 

atividade, com o objetivo de obter resposta para as seguintes questões norteadoras 

desta pesquisa: 

 

 Como se expressa nos e-mails as práticas linguageiras que revelam o 

discurso da instituição e o discurso dos profissionais relativos às 

atividades que executam nos espaços profissionais? 

 Quais as marcas linguísticas presentes nas práticas linguageiras dos 

profissionais que revelam as relações de alteridade no discurso 

normatizador do trabalho e qual sua relação com a atividade 

profissional? 

 Que singularidades e ressingularizações são produzidas pelos 

profissionais que demonstram a presença do profissional como 

membro de uma coletividade e como essas inscrições configuram o 

discurso profissional? 

 
Defendemos a proposição de que o e-mail institucional é um gênero 

discursivo digital que revela a ótica da atividade profissional a ser executada, pois as 

mensagens nos mostram as interações e possibilidades de novas produções, com 

novos elementos que surgem para atender à demanda dos profissionais que, por 

sua vez, expressam, nas práticas linguageiras, as tensões e ações típicas do 

ambiente profissional que possuem inerentes a elas aspectos da identidade dos 

sujeitos, história e sua memória individual e coletiva. 
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Nesse sentido, o objetivo geral dessa pesquisa é investigar as práticas 

linguageiras de profissionais da educação, descrevendo as (re) singularizações 

existentes nos e-mails profissionais, a partir das relações discursivas presentes nos 

enunciados relativos a atividades laborais. Para o alcance desse objetivo geral, 

foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

 

 Descrever as práticas linguageiras presentes nos e-mails que 

expressam o discurso da instituição e o discurso dos profissionais, 

enfatizando graus de singularização e ressingularização presentes no 

discurso dos profissionais e nos elementos virtuais que caracterizam a 

atividade laboral. 

 Analisar, nos enunciados (escritos e orais) dos profissionais, as 

práticas linguageiras que evidenciam as relações de alteridade, e 

também como se constitui a relação entre a instituição e o trabalhador, 

quanto às orientações para a execução de suas tarefas e como o e-

mail instrumentaliza o agir do trabalhador. 

 Descrever as práticas linguageiras presentes nos e-mails e nas falas 

dos trabalhadores quais as singularizações e ressingularizações a 

partir das relações entre o profissional, a sua atividade laboral e sua 

percepção como membro de um coletivo de trabalho.  

 
 Para a revisão da literatura sobre o tema deste trabalho, fundamentamos 

nossa pesquisa na  Ergologia Francesa com destaque para o caráter heterogêneo e 

dinâmico das atividades de trabalho. Atividades de trabalho compreendidas e 

constituídas pela presença de saberes prévios, que caracterizam as normas 

antecedentes, e pelas renormalizações, que caracterizam a atividade em si 

(SCHWARTZ, 2000a, 2000b, 2002, 2008, 2011). Outro ponto que fundamentou 

nossas discussões foi a Clínica da Atividade, especificamente o conceito de gênero 

da atividade, que, segundo Clot (2001; 2007), refere-se aos pressupostos sociais da 

profissão que são compartilhados pelos trabalhadores, e as relações entre atividade 

de trabalho e atividade de linguagem, discutidas nos estudos de Faïta (2002; 2005), 

Lacoste (1998) e Nouroudine (2002).  

Os fundamentos da teoria e análise dialógica de Bakhtin (2010) também 

fazem parte do suporte teórico desta pesquisa. As proposições desse autor 
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evidenciam o caráter dialógico da linguagem cuja tese é a de que, para a efetivação 

da atividade comunicativa, é essencial a presença do outro, não como agente físico, 

mas enquanto discurso2, na medida em que construímos enunciados baseados na 

resposta, na expectativa do outro. Compreendemos que, para analisar as nuances 

das atividades de trabalho presentes nos enunciados dos e-mails produzidos pelos 

profissionais, o dialogismo é de suma relevância, pois as análises se configuraram 

em atividades de linguagem que são essencialmente dialógicas e que revelam não 

apenas a ligação entre os enunciados, como também a dimensão histórica dos 

fenômenos linguísticos, ou seja, da escrita. 

Esta pesquisa poderá, portanto, fortalecer o campo de conhecimentos 

teóricos sobre os usos da modalidade escrita da língua em ambientes profissionais, 

como também reforçar as discussões acerca da relação inerente entre atividade 

humana, linguagem e trabalho, evidenciando as singularidades típicas das 

atividades de trabalho expressas nos usos da linguagem, especificamente da escrita 

no universo digital. 

Feitas as explicações relativas à construção do objeto de estudo, 

apresentamos a distribuição das informações da tese, a qual está organizada em 

três partes, além desta Introdução, conforme o seguinte. 

No Capítulo 2 – As atividades de linguagem e as atividades de trabalho, 

discutimos sobre a perspectiva teórica de trabalho a partir da qual fundamentamos a 

análise, bem como sobre a relação entre atividade de trabalho e atividade de 

linguagem e os princípios epistemológicos da Ergologia.  

No Capítulo 3 – Metodologia da Pesquisa, evidenciamos os fundamentos 

metodológicos, bem como os procedimentos adotados em relação ao contexto da 

pesquisa, aos participantes, aos instrumentos/procedimentos de construção de 

dados e aos procedimentos de análise. 

No Capítulo 4 – As práticas linguageiras das atividades laborais: o e-mail 

institucional nosso exercício de análise e discussão dos resultados.  

No Capítulo 5 – As singularizações e as ressingularizações: do individual 

ao coletivo do trabalho, retratamos as singularizações, as ressingularizações 

presentes no agir laboral dos trabalhadores, como também nas práticas linguageiras 

dos profissionais expressas nas mensagens dos e-mails institucionais. 

                                            
2 Discurso aqui sendo utilizado como sinônimo de linguagem, conforme postula Bakhtin (2003). 
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Por fim, na Conclusão, sintetizamos os achados da pesquisa, 

correlacionando-os a uma visão sobre como essa atividade é configurada nos 

discursos que a engendram, assim como são apontados outros pontos importantes 

que podem ser tomados como objeto de futuras investigações.  
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2 AS ATIVIDADES DE LINGUAGEM E AS ATIVIDADES DE TRABALHO 

 

Eu vivo um mundo de palavras do outro. E toda minha vida é uma orientação 

nesse mundo; é reação às palavras do outro (uma reação infinitamente 

diversificada) [...].  

(BAKHTIN, 2003, p. 379) 

 

 

Neste capítulo, discorremos sobre as atividades de linguagem e as 

atividades de trabalho. Objetivando uma melhor compreensão da relação entre 

essas duas atividades humanas, iniciamos enfatizando o interesse pelos estudos do 

trabalho na agenda da linguística. As discussões estão organizadas em três seções: 

Fundamentos da Ergologia do trabalho, Linguagem e Trabalho: atividades em 

diálogo e Análise Dialógica da Linguagem. Na primeira seção, abordamos os 

princípios epistemológicos da Ergologia do trabalho dando atenção aos principais 

estudiosos e a sua constituição multidisciplinar. Na segunda seção, a linguagem e o 

trabalho revelam as nuances características das atividades humanas, e na terceira 

seção discorremos sobre o caráter dialógico da linguagem e suas relações com as 

atividades laborais. 

É sabido que há um interesse no estudo no trabalho que vem se 

revelando como um fenômeno recente na linguística. Muitos fatores explicam a 

emergência de tal interesse por parte dos cientistas da linguagem, o mais importante 

deles centra-se na relevância que as atividades de simbolização, ou seja, de uso da 

linguagem passaram a ter na realização das mais diferentes atividades profissionais. 

Como qualquer outro setor da vida humana, a configuração do mundo do 

trabalho também vem sofrendo mudanças no decorrer dos tempos. Presenciamos, 

por exemplo, uma consubstancial diminuição do trabalho físico em proveito de 

atividades de controle e coordenação que exigem a comunicação e o diálogo como 

ponto determinante da execução de atividades laborais. No Brasil, os estudos que 

abordam a interface linguagem e trabalho surgiram da iniciativa de um grupo de 

pesquisadores, constituído, quase que na sua totalidade, por linguistas aplicados 

que propuseram um projeto conjunto com pesquisadores franceses os quais, desde 

a década de oitenta, vêm se dedicando a esse objeto de estudo.  
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As contribuições brasileiras no projeto envolvem pesquisadores da PUC-

SP, da PUC-Rio e da UFRJ e, do lado francês, estudos oriundos da Université de 

Provence-Aix-Marseille e a Université de Rouen (FAÏTA, 2002, p. 07). Dentre os 

apontamentos das discussões, Nourodine (2002) evidencia a relação de trabalho 

fazendo a distinção entre a linguagem no trabalho, sobre o trabalho e como trabalho. 

O autor aborda problemas de cunho epistemológico caso o pesquisador não 

compreenda a distinção e a complementariedade existente em alguns aspectos em 

que a atividade de linguagem se intercruza com a atividade de trabalho. 

A perspectiva dialógica de Bakhtin (2010) também aparece como eixo de 

análise e contribuição para os estudos da linguagem e trabalho. Brait (2002) traz 

uma importante discussão sobre a pertinência da perspectiva dialógica para a 

compreensão das especificidades discursivas constitutivas das situações em que a 

linguagem e as atividades específicas se interpenetram, como as situações de 

trabalho. A autora propõe a construção de um arcabouço teórico-metodológico 

voltado para as práticas de linguagem e, para isso, aponta como pertinente a 

(re)discussão de noções advindas da perspectiva dialógica do discurso proposta por 

Bakhtin. 

Nessa perspectiva, Nourodine (2002) diz que a conjunção entre 

linguagem e trabalho nos revela a presença de várias dimensões: ética, social, 

econômica, cultural, individual, as quais demostram a natureza complexa das 

atividades de linguagem, como também das atividades de trabalho. Considerando 

que, tanto a linguagem quanto o trabalho possuem essas dimensões imbricadas 

umas nas outras e em plena comunicação, então é razoável admitir que a linguagem 

e o trabalho são atividades que possuem seus saberes, seus valores e suas 

especificidades.  

A linguagem como atividade integra aspectos específicos que definem o 

“falar para si e para o outro se configurando em atividades linguageiras centradas 

nos desafios de realização do trabalho e na existência da identidade pessoal dentro 

e pelo grupo” (NOUROUDINE, 2002, p. 21). A produção da linguagem, seja em sua 

modalidade falada ou escrita, também pode ser estudada a partir da perspectiva de 

quem a desenvolve, com foco nos elementos linguístico-discursivos que evidenciam 

as práticas linguageiras dos profissionais em suas atividades de trabalho. 

O caráter investigativo e interpretativo da pesquisa vai ao encontro das 

atividades de linguagem e de trabalho, considerando as condições subjetivas e 
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intersubjetivas inerentes à conjunção das duas atividades, tendo como via de acesso 

as práticas linguageiras, especificamente a escrita dos e-mails institucionais, ligadas 

às situações de trabalho, em consonância com a epistemologia ergológica, como 

explicamos a seguir. 

 

2.1 Fundamentos da Ergologia do Trabalho 

 

 O caminho epistemológico construído pela Ergologia possui bases 

originárias nos estudos da Ergonomia situada ou Ergonomia da atividade. A 

Ergonomia situada é uma corrente de estudos de linha francesa que formulou seus 

debates a partir do questionamento do modelo de trabalho originado na Revolução 

Industrial, a qual submeteu o trabalhador a uma rotina de trabalho regulada pela 

presença das máquinas. 

A racionalização do trabalho, ou seja, a concepção de que o homem é 

uma continuidade da máquina, um instrumento capaz de promover uma maior 

produtividade aliada a uma grande economia, foi concebida por Frederick Winslow 

Taylor. Wallon (1947, p. 46) afirma que, para Taylor, “o homem é visto como uma 

simples máquina que é preciso utilizá-la o mais economicamente possível”. Taylor 

desenvolveu a organização científica do trabalho analisando a metodização e 

modernização dos processos industriais, com o propósito de demonstrar que o 

trabalho organizado, seguindo métodos rigorosos, possibilita a elevação da 

produtividade nas fábricas. O autor reforçava seu método racional de trabalho ao 

afirmar, segundo Wallon (1947), que: 

 
uma vez no trabalho, o trabalhador deve estar inteiramente entregue às 
directrizes de quem o emprega. Nada seria mais deplorável do que lhe 
deixar a menor iniciativa. Toda a iniciativa é reflexão, toda a reflexão é 
perda de tempo e anarquia (WALLON, 1947, p. 47). 
 
 

Desse modo, para Taylor, a reflexão seria uma anarquia que colocaria em 

risco a produtividade do trabalhador. Assim, Bräutingan (2003) diz que o taylorismo 

se define como uma forma de investigação dos métodos de trabalho, com o objetivo 

de determinar a melhor maneira de execução da atividade e o aumento da 

produtividade. 

Diferentemente de Adam Smith (1776 apud WALLON, 1947), o qual 

defendia que a máquina reduz a atividade do operário estimulando-o a produção de 
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gestos limitados e repetitivos, o que demarcava o espaço ocupado pelo homem e 

pela máquina na produção da indústria. Taylor defende que não há a distinção entre 

o homem e máquina, mas sim uma relação de complementariedade, ou seja, um 

ajuste do gesto humano e o movimento realizado pela máquina. Wallon (1947) 

evidencia esse pensamento taylorista ao elencar questionamentos da racionalização 

do trabalho. 

 
1 Porque, de facto, não incorporar o homem na máquina tratando-o como a 
ela, visto que o seu trabalho comum é incorporado, sem distinção possível, 
no objecto fabricado? 2 O acto de fabricação em si não é uma estrutura na 
qual os movimentos do homem e da máquina não fazem mais do que se 
completar? 3 Os movimentos desta regulam-se rigorosamente, porque não 
os movimentos daquele? (WALLON, 1947, p. 46). 

 

A associação indissolúvel entre homem e máquina proposta pelo 

taylorismo caracteriza a regulação dos métodos de trabalho, conferindo ao operário 

o papel de detentor do gesto que vai operacionalizar um instrumento, e que não 

deve demonstrar iniciativa, mas sim apenas seguir o que é determinado, ou prescrito 

pelos que pensam o trabalho.  

A separação entre os agentes que pensam e prescrevem as tarefas e 

entre os que as executam também se configura como uma característica da 

racionalização do trabalho. Aqui, há a separação entre o trabalho prescrito (regras, 

normas) do trabalho efetivo, ou seja, da atividade que torna mais evidente a relação 

instrumental entre o trabalhador e o trabalho. A visão taylorista do trabalho suscitou 

críticas e trouxe para as discussões pontos até então não vislumbrados, isto é, “o 

taylorismo tirou do silêncio necessidades que se ignoravam a si mesmas (...). Por 

fim, ele contribuiu para impor o que tendia a não reconhecer ou suprimir”. (WALLON, 

1947, p. 46). 

A racionalização dos métodos de trabalho tayloristas sofreu críticas as 

quais evidenciavam que o trabalho não se constrói desconsiderando as formas de 

pensar e agir do trabalhador. Nessa linha de pensamento, muitas iniciativas que 

focavam seus debates nas maneiras como os trabalhadores participam de suas 

atividades e o que investem de si para executar suas tarefas, possibilitaram o 

surgimento da Ergonomia da atividade e da Clínica da Atividade. Essas discussões 

delimitam seus olhares para as complexas relações existentes nos postos de 

trabalho ocupados pelo homem, revelando a pluridimensionalidade das atividades 
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laborais, como também da intrínseca relação dos gestos do trabalhador com os 

elementos constituintes da sua história e personalidade. 

O ser humano não trabalha apenas operando ou agindo como uma 

máquina, pois, ao trabalhar, ele também coloca em evidência o que é típico de sua 

natureza, ou seja, os seus aspectos biológicos, psíquicos, sociais, morais e culturais. 

Nessa linha de pensamento, delineou-se um campo de estudos do trabalho 

denominado de Ergonomia da Atividade que visualiza o trabalho 

 
como atividade humana entendida como um élan de vida, de saúde, sem 
limite pré-definido, que sintetiza, cruza e nutre aquilo que se apresenta 
separadamente (corpo/espírito, individual/coletivo, privado/profissional, 
imposto/desejado etc   (SOUZA-E-SILVA, 2002, p. 03). 

 

Desse modo, compreendemos o conceito de trabalho sobre um viés 

interdisciplinar, considerando que, para o entendimento dessa atividade, há a 

necessidade do diálogo de disciplinas como a sociologia, psicologia, etnologia, 

antropologia e etc., com as quais a ergonomia possui uma significativa relação. 

Temos inscrito no campo da pesquisa sobre o trabalho a importância e o papel do 

“fator humano” que se coloca como um ponto incontornável. Sobre essa questão, 

Faïta (2002) ressalta que a heterogeneidade das condutas humanas dos atores, que 

por muito tempo foram negligenciadas pelas práticas da racionalidade proposta por 

Taylor, é hoje entendida como essencial para a constituição das multiplicidades dos 

saberes imbricados nas atividades laborais, cotidianas. 

A corrente ergonômica consolidou-se na Europa, a partir dos estudos de 

Alan Wisner (1972). Sua agenda de pesquisa realizou junto aos trabalhadores um 

diagnóstico sobre as situações de trabalho europeias que seguiam a linha de 

pensamento do governo tayloriano nas grandes organizações industriais. A 

consolidação da ergonomia seguiu como princípio epistemológico a distinção entre 

“trabalho prescrito” e “trabalho real”. O trabalho prescrito caracterizado pelo que 

pode ser antecipado pelos serviços de métodos e o trabalho real sendo visto como 

aquele “a ser redescoberto de cada vez, à lupa, em cada posto de trabalho, apesar 

de ter sido pré-definido de forma rígida por essas prescrições” (SCHWARTZ, 2008, 

p. 10). Dessa maneira, o novo olhar sobre o objeto de estudo deste trabalho, 

proposto pela ergonomia da atividade, centraliza-se nos elementos, em princípio, 

invisíveis ao analista, como heranças, memórias, culturas e patrimônios locais 

presentes nas situações de trabalho. 
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Schwartz (2011) reforça a relevância da linha ergonômica para as 

pesquisas sobre trabalho, afirmando que 

 
o que o ergonomista denomina de “crônica da atividade” revela a verdadeira 
densidade da atividade industriosa: esta jamais é simples, jamais é puro 
encadeamento de normas, de procedimentos, pensados anteriormente e 
sem a pessoa que vai trabalhar, por que isso é simplesmente impossível e 
ao mesmo tempo muito difícil de ser vivido (SCHWARTZ, 2011, p. 33). 

 

O pensamento de Schwartz (2011) indica o caminho de investigação que 

deve ser percorrido pelos analistas do trabalho, ou seja, o autor centraliza que o 

pesquisador deve se dirigir até os locais onde o trabalho se efetiva, pois, segundo 

ele, nenhuma atividade industriosa humana pode ser antecipada por um modelo 

teórico, mas sim pelas práticas reais de trabalho que são aprendidas com os que 

praticam a atividade de trabalho, pois, ainda diz Schwartz, só assim poderemos ser 

“um actor responsável respeitoso dos projectos de transformação deste trabalho” 

(SCHWARTZ, 2011, p. 10). 

A transformação das situações de trabalho mencionada por Schwartz 

(2011) relaciona-se diretamente com a compreensão de que o ato de trabalhar deve 

ser visto como uma atividade que possui diferentes aspectos da vida humana. O 

pensamento e a ação do homem devem ser considerados em qualquer análise do 

trabalho como atividade humana, pois a separação desses em polos opostos implica 

em um sofrimento no trabalho, considerando que, ao idealizarmos a dicotomia 

pensamento e ação, estamos, por conseguinte, retirando da atividade humana a 

iniciativa.  

O sofrimento no trabalho passa então a compor o eixo de análise da 

Psicodinâmica do Trabalho e da Clínica da Atividade. A racionalização do trabalho 

proposta por Taylor e a desconsideração do homem como agente pensante, além de 

provocar o sofrimento no trabalho, condena o trabalhador a uma imobilidade que 

caracteriza uma tensão contínua capaz de provocar desequilíbrio à máquina 

humana (CLOT, 2007). A rígida prescrição das atividades de trabalho acaba por 

promover um grande sofrimento, tendo em vista que é impossível ao homem se 

confundir com a tarefa que vai executar, fazendo com que se exclua um aspecto 

inerente ao ser humano: o ato de pensar. 

Conceber que o pensamento do homem se configura como eixo central 

das atividades humanas e atividades de trabalho fez emergir uma nova perspectiva 
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sobre a relação entre essas duas atividades. Tomar o pensamento como eixo 

norteador das atividades possibilita a compreensão da condição humana do 

trabalhador, ou seja, revela as possibilidades de construção de sua ação revelada 

nos atos de pensar, sentir e criar. Partindo dessa perspectiva de construção e 

inovação do agir no trabalho, é possível delinear a configuração das atividades 

laborais de uma determinada cultura organizacional, como também as práticas 

linguageiras que formulam e legitimam as ações dos trabalhadores. Essa questão é 

aqui desenvolvida por meio da análise das reais e novas possibilidades de (re) 

construção do agir laboral expresso no e-mail institucional.  

Sob esse novo viés de possibilidade de observação do trabalho, enquanto 

atividade humana, Clot (2007, p. 14) afirma que “a apropriação das ações passadas 

e presentes de sua história pelo sujeito se constitui como fonte de espontaneidade 

indestrutível”. [...] Assim, Clot (2007) enfatiza que, inerente à natureza humana, a 

construção da história que traz traços da subjetividade de cada sujeito em suas 

ações e os elementos do seu modo de vida e a maneira de compreender o mundo 

no qual está inserido possibilitam novas ações empreendedoras por parte dos 

profissionais que revelam situações voltadas para a mudança das atividades do 

trabalho expressas pela linguagem. 

Contudo, vale ressaltar que nem sempre o que se pretende fazer é de 

fato o que se consegue realizar, ou seja, nas ações da atividade humana e das 

atividades de trabalho há o que se faz (o realizado), mas também há o que não se 

faz (o que não se pode fazer, o que se almeja fazer sem conseguir). Temos aqui a 

relação do que é prescrito e o que é real, vivido enquanto atividade humana. Dentro 

do contexto das atividades de trabalho se compreende que o trabalho vai envolver 

muito mais do que é visível, ou seja, vai incluir o que não é passível de realização. 

Nessa perspectiva de executar o que é prescrito e de deixar emergir a 

existência dos sujeitos, percebemos as transformações que o homem provoca em 

suas ações. Tais transformações que caracterizam a atividade humana e não 

apenas são vistas nos resultados das atividades de trabalho, isto é, no cumprimento 

do objetivo imediato da ação. A presença do caráter subjetivo nas atividades revela 

que cada um enfrenta a si e aos outros para construir o caminho que o levará a 

conseguir fazer o que tem a fazer.  

Logo, na análise da atividade, deve ser considerado o que está no plano 

do visível, ou seja, o prescrito com sua estabilidade e o que está no plano do 
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invisível – as atividades contrariadas, ocultas, que também são elementos do 

processo. Sobre essa proposição, Clot (1999, p. 41) considera que, “dentre as 

inúmeras possibilidades de ação, o trabalhador realiza uma delas, em detrimento de 

outras tantas que, naquele momento, são impedidas de se realizar, sendo 

suspendidas, pelo menos naquele instante”. Dessa forma, o que é realizado 

caracteriza uma conduta observável, ao mesmo tempo, que o real da atividade é o 

que não se vê, mas que é parte do processo. 

Nesse sentido, mencionamos Schwartz (2011, p. 43) o qual afirma que “a 

atividade de trabalho no essencial não se vê”. Temos de um lado os resultados, e 

seus meios: produtos, bens, serviços, e, no outro polo, as ferramentas, máquinas, 

organogramas, programas, documentos e etc. A constituição da atividade de 

trabalho deixa bem demarcada a relação homem e trabalho – não de maneira 

dicotômica, mas sim como uma complementariedade, contudo ressalta também que 

toda e qualquer avaliação da atividade laboral não deve partir apenas dos 

resultados, pois mesmo observando-se apenas os resultados, mesmo assim, não há 

como deixar de analisar as renormalizações, as múltiplas “dramáticas” presentes da 

atividade. “Essas dramáticas são fontes de eficácia, mas [...] são inseparáveis de 

certos valores de vida e de saúde, de modo que não se pode mergulhá-las na 

invisibilidade” (SCHWARTZ, 2011, p. 134-135). 

Os conflitos e as dificuldades definidas por Schwartz (2011) como 

“dramáticas”, presentes no contexto da atividade de trabalho, devem ser vistas não 

como ações semeadas por dramas, mas sim significando que nada pode ser 

mecânico. “Toda avaliação do trabalho puramente quantitativa oculta esse 

contingente de microdramáticas” (SCHWARTZ, 2011, p. 135). Existem sempre 

valores em jogo na atividade. O trabalho manifesta seus limites quando colocado em 

prática. Se se aceita que há sempre distância entre as normas e o trabalho 

realizado, isso quer dizer que as pessoas fazem escolhas, conscientes ou não.  

As escolhas se fazem em função de critérios – e, portanto, em função de 

valores que orientam essas escolhas. E então existem debates denominados por 

Schwartz de “debate de normas” / “debate de valores”, os quais geralmente não são 

vistos, mas vê-los é fundamental no trabalho. “Há debate de normas no interior da 

menor atividade de trabalho, a mais ínfima” (SCHWARTZ, 2010, p. 45). Esses 

debates são, ao mesmo tempo, debates de valores consigo mesmo e de ordem 

social. Os primeiros são ligados ao que o filósofo chama de “economia” ou 
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“racionalidade do corpo”. Economizar-se, economizar a fadiga, manter o ritmo. Isso 

faz parte dos valores em jogo.  

Em outras palavras, a mera aceitação de normas não se constitui como 

regra para o bom andamento de uma cultura organizacional, mas sim como 

elemento basilar de reflexão e promoção de debates que delineiam o 

desenvolvimento das atividades, exigindo mudanças relevantes para o bom 

funcionamento das ações humanas. A Ergologia nos deixa bem evidente o 

entendimento desse debate de normas que eleva a criatividade dos sujeitos. Essa 

questão será discutida na seção seguinte. 

 

2.1.1 A Ergologia: princípios epistemológicos  

 

A Ergologia na sua abordagem do trabalho humano recorre à 

pluridisciplinaridade, seja em relação aos saberes acadêmicos ou aos saberes 

resultantes das experiências laborais, para a formulação de seu aporte 

epistemológico. Schwartz e Durrive (2010) explicam que a concepção basilar da 

Ergologia é o reconhecimento da atividade humana como um debate de normas, 

aqui compreendido como algo que vai “abarcar a complexidade da constante 

renormalização das normas antecedentes – o prescrito – e do patrimônio histórico 

acumulado sobre a própria atividade” (PORTO, 2011, p. 276). 

Vista assim, a Ergologia revela a sua abordagem científica direcionada 

para o estudo do trabalho humano em situações laborais, voltando-se para a 

compreensão dos processos de atividades de trabalho, como também para a busca 

por respostas às situações e aos impasses presentes na relação estabelecida entre 

o patrimônio cultural acumulado sobre o trabalho e o patrimônio vivo das atividades 

de trabalho (SAMPAIO, 2003). 

A pluridisciplinaridade característica da Ergologia confere a ela o estatuto 

de uma metodologia inovadora, tendo em vista que, “embora seja muito elaborada 

cientificamente, ela não é uma nova disciplina das ciências humanas” (TRINQUET, 

2010, p. 94). Schwartz (2000a) define, portanto, a Ergologia como uma disciplina de 

pensamento pluridisciplinar por mobilizar várias áreas do conhecimento e que possui 

como objetivo conhecer e intervir sobre as situações de trabalho, a partir da 

atividade de quem trabalha.   
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A démarche ergológica está direcionada para o trabalho em sua 

dimensão de atividade humana, com suas diversas possibilidades de escolhas, de 

debates, de normas, de criação e recriação do trabalhador frente às exigências do 

trabalho (SCHWARTZ, 2010; VIEIRA JUNIOR; SANTOS, 2012). Trinquet (2010) 

amplia a questão afirmando que a ergologia possibilita a abordagem da realidade da 

atividade humana, em geral, e da atividade de trabalho em particular.  

A construção da Ergologia enquanto metodologia inovadora data do final 

de 1970 ao início de 1980 na França com o filósofo Yves Schwartz (2000a, 2000b) e 

vários pesquisadores da área de estudos organizacionais que, inspirados na 

Filosofia, na Ergonomia da Atividade, na Psicologia, na Linguística, na Economia, na 

Sociologia e no Direito, iniciaram pesquisas voltadas para a formação continuada de 

trabalhadores assalariados. As pesquisas sob essa ótica repensaram as relações 

entre os saberes acadêmicos e aqueles adquiridos pela prática situada dos 

profissionais. 

 Esse investimento acadêmico oportunizou a construção de uma 

abordagem filosófica do trabalho denominada de Ergologia (BRITO, 2008; HOLZ; 

BIANCO, 2014; ATHAYDE; BRITO, 2011). Schwartz (2000a) desenvolveu suas 

pesquisas sobre Ergologia a partir de contribuições anteriores de importantes 

pesquisadores, tais como o médico italiano Ivar Oddone e os médicos franceses 

Alain Wisner e Georges Canguilhem (VIEIRA JUNIOR; SANTOS, 2012).  

As pesquisas de Oddone investigaram os problemas de saúde que 

afetavam os trabalhadores das indústrias automobilísticas. A partir da observação, 

Oddone programou a criação de um mapeamento de riscos nos ambientes de 

trabalho, e isso viabilizou a criação de milhares de mapas de riscos na Itália, por 

trabalhadores, estudantes, médicos, psicólogos envolvidos na luta pela saúde e com 

o interesse de representar as condições de trabalho, objetivando a valorização da 

experiência e o saber dos trabalhadores que são o eixo central da Ergologia de 

Schwartz. 

As pesquisas de Oddone fizeram emergir a concepção da “Comunidade 

Científica Ampliada” (CCA) na Itália. Para a CCA, os conhecimentos da medicina 

eram insuficientes para responder às problemáticas da saúde coletiva presentes nos 

locais de trabalho (BRITO; ARANHA, 2004). Sobre o CCA, Oddone (2005) enfatiza 

que o objetivo central das equipes de trabalho era confrontar os saberes formais dos 

pesquisadores com os saberes informais dos trabalhadores, com o intuito de 
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produzir uma rede de conhecimentos sobre o trabalho. Ainda segundo o autor, 

esses saberes estão diretamente relacionados com a experiência do trabalhador na 

sua singularidade, ou seja, aquilo que lhe é próprio, entendido aqui como elemento 

central da investigação. 

Segundo Brito e Aranha (2004), a partir da análise das interações entre os 

sujeitos, a CCA formulava um sistema de experiências que conduzia a participação 

dos trabalhadores para que, juntamente com as equipes de pesquisa 

multidisciplinares, transformassem o meio do trabalho. O intercâmbio dos saberes 

dos pesquisadores com os saberes dos trabalhadores inspirou Schwartz a elaborar 

o “Dispositivo Dinâmico de Três Polos” (DD3P), o qual ampliou o conceito de 

“Comunidade Científica Ampliada” (CCA) de Oddone. 

 O caráter superficial das ideias de Taylor, que propôs a divisão entre a 

execução e a concepção de trabalho, foi o eixo de desenvolvimento dos estudos de 

outro grande influenciador aos estudos de Schwartz, o médico francês Alain Wisner. 

Segundo Santos Filho (2007), Wisner não aceitava que o estudo do homem em 

situações laborais fosse realizado em laboratório. Ao criticar a concepção taylorista 

do trabalho, Wisner (1972) revelou que o trabalho não era apenas uma execução de 

tarefas, mas sim uma construção permanente devido à complexidade das situações 

as quais o trabalhador está inserido diariamente. 

Wisner e seus colaboradores, a partir de suas pesquisas, desenvolveram 

a metodologia da “Análise Ergonômica do Trabalho” (AET). Essa metodologia amplia 

e traz um caráter de complementariedade aos estudos até aqui realizados na 

construção da Ergologia enquanto método de estudo. A AET se mostrou eficaz para 

explicar as relações estabelecidas entre saúde, trabalho e desempenho dos 

trabalhadores, além de demostrar a relevância da realização dos estudos em 

situações reais de trabalho. A partir da AET, Wisner (1972) concluiu que o 

conhecimento intelectual do trabalhador sobre sua situação laboral é de suma 

importância para o desenvolvimento de ações e para a busca de soluções. 

Respaldado nos estudos de Wisner (1972, 1982, 1987, 1995), Schwartz 

(2000a, 2000b, 2004, 2009) desenvolveu o conceito de “atividade” que possui sua 

origem na Ergonomia da Atividade. A ergonomia defende que o conceito de 

atividade está ligado ao imprevisível e que, por isso, requer a presença da 

inteligência criadora dos trabalhadores (FERREIRA, 2008). A Ergologia incorporou o 

conceito de atividade de uma maneira mais profunda, ou seja, a partir das diferenças 
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existentes entre trabalho prescrito e trabalho real e da percepção de uma 

singularidade no que é efetivamente realizado (HENNINGTON, 2008). 

Os estudos propostos pela Ergologia defendem que a prescrição não é 

suficiente para atender à produção exigida ao trabalhado e, por conta disso, aborda 

a noção de trabalho por meio do conceito de “atividade industriosa, ou seja, 

atividade que considera a experiência do trabalhador. Vale ressaltar que a “atividade 

industriosa” está envolvida sempre a um “debate de normas” (SCHWARTZ, 2004). 

Acerca da noção de atividade, Schwartz (2011) lança um ponto de vista ergológico, 

enfatizando três aspectos: 

 
(1) a Atividade é um conceito transgressivo, sintético e não localizável, é a 

ideia que vem à mente quando tentamos recosturar o ser humano 
enquanto unidade, pois a atividade penetra todas as dimensões do ser; 

(2) a atividade evita o impossível e o invisível, pois cria espaços para que o 
trabalhador opere também de acordo com suas próprias normas de 
vida, funcionando como uma espécie de mediação entre o individual e o 
coletivo, o singular e o universal, o micro e o macroscópico e; 

(3) a atividade  pressupõe debate das normas antecedentes, isto é, tudo 
aquilo que antecede a realização do trabalho e entra em dialética no 
momento de sua realização, o trabalho prescrito, ou seja, as regras que 
visam a normatizar a realização da atividade, e as renormalizações, as 
pequenas modificações na realização do trabalho em relação àquilo que 
foi prescrito e que caracterizam o trabalho como único e singular, mas 
também, como coletivo e cultural, visto que tais modificações implicam 
escolhas e valores tanto da ordem individual quanto da ordem social 
(SCHWARTZ, 2011, p. 21). 

 

Sob essa perspectiva, a atividade de trabalho, para a Ergologia, é 

caracterizada por processos de renormalização de normas antecedentes, em que “o 

trabalho real (...) não é considerado mera repetição do trabalho que lhes é prescrito, 

sendo sempre um lugar de escolhas, um destino a viver” (DIAS; SANTOS; ARANHA, 

2015, p. 212). Nessa perspectiva, para Schwartz e Durrive (2010, p. 37) a “Ergologia 

constitui-se em um projeto de melhor conhecer e, sobretudo, de melhor intervir sobre 

as situações de trabalho e transformá-las”.  

Compreendidas assim, as situações de trabalho exigem do trabalhador a 

recriação de normas que são antecedentes ao local de trabalho. Temos aqui, na 

perspectiva ergológica do trabalho, a evidência de dois níveis de regulações: o 

primeiro registro, que caracteriza o formalizado, o regulamentado, isto é, as normas 

antecedentes, que definem as tarefas; e o segundo registro, que são normas 

elaboradas pelos próprios trabalhadores, em resposta às diversas demandas das 

atividades de trabalho (SCHWARTZ, 2002).  
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As atividades de trabalho não se efetivam apenas pela execução 

automática de funções predefinidas, mas sim como a avaliação e o envolvimento 

dos agentes, o que envolve tomada de decisões relativas à permanência do bem-

estar no ambiente laboral, como também a futuras transformações. Desse modo, 

Sampaio (2003, p. 150) alerta que, “para apreender as diversas competências 

implicadas nessa relação dicotômica faz-se necessário lançar um olhar sobre o 

sujeito desse trabalho, para compreender a forma como ele pensa, planeja, executa 

e administra suas tarefas”. É preciso, portanto, ter claro sobre a abordagem 

ergológica que a atividade de trabalho não se permite apreender à distância e, sob 

esse olhar, Schwartz e Durrive (2010) dizem 

 
Se não se faz esforço de ir ver de perto como cada um não apenas ‘se 
submete’, mas vive e tenta recriar sua situação de trabalho, se não se faz 
esse esforço, então interpreta-se, julga-se e diagnostica-se no lugar das 
próprias pessoas e isso não pode produzir resultados positivos 
(SCHWARTZ; DURRIVE, 2010, p. 26). 

 

O trabalhador é visto como um ser múltiplo que associa a sua atividade à 

sua vida, sua história. Em suma, a Ergologia concebe a atividade humana “como um 

nó de debates entre normas antecedentes e tentativas de ‘renormalização’ na 

relação como o meio” (SCHWARTZ, 2002, p. 116). O autor diz serem as normas 

constituídas por 

 
prescrições, procedimentos, constrangimentos, relações de autoridade, de 
poder, mas com a presença dos saberes científicos, técnicos, as regras 
jurídicas, as experiências capitalizadas, tudo o que antecipe a atividade 
futura de trabalho, antes mesmo que a pessoa tenha começado a agir 
(SCHWARTZ, 2002, p. 116).  

 

Schwartz (2002) propõe dentro dessa configuração dos ambientes de 

trabalho uma atenção específica sobre o que se passa de fato na atividade de 

trabalho, sobretudo no que diz respeito à tensão entre o condicionado e o efetivo.  

O trabalho que é executado pelo fazer humano é regulado por um 

conjunto de normas que funcionam como uma antecipação da atividade a ser 

realizada. A formalização das normas presentes em ambientes mais institucionais se 

manifesta sob a configuração de diversos gêneros: manuais, organogramas, e-mails, 

regimentos e outros. Essas normas circunscrevem universos diferenciados que 

caracterizam diferentes esferas de atividade humana, tais como: as esferas 

jurídicas, política, econômica e educacional. Como bem explica Nourodine (2009), 
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etimologicamente, norma vem do latim norma que significa esquadro, ou 
seja, o que serve para fazer direito. Isto conduz a considerar a norma como 
uma referência ou um modelo para determinar o normal. Partindo disto, 
qualquer acto pelo qual é reportado a uma norma traduz-se pela 
determinação discriminatória do normal e do anormal. A conformidade do 
facto em relação à norma constitui o normal; e o desvio do facto 
relativamente à norma define o anormal (NOURODINE, 2009, p. 125).  

 

Vista sobre o aspecto meramente etimológico, a norma constitui dois 

polos opostos, o do normal e o do anormal. Inserida nessa dinâmica social temos a 

atividade humana que deve seguir procedimentos, normas que estabelecem o bom 

funcionamento das ações sejam elas individuais ou coletivas. A abordagem 

ergológica não desconsidera as normas, pelo contrário, reafirma sua relevância na 

compreensão das atividades de trabalho, contudo parte da ideia de que atividade 

não é só o prescrito, mas também é o ‘fazer de outra forma’, ‘um trabalhar de outra 

forma’. Schwartz e Durrive (2010, p. 35) reforçam que a atividade “é uma espécie de 

obrigação mesma de qualquer situação de atividade de trabalho humano já incluir 

uma dimensão de transformação”. Essa transformação caracteriza o reinventar, a 

presença da criatividade nas situações laborais.   

Esse fazer de outra forma é denominado pela ergologia como 

renormalização. Esse aspecto da abordagem ergológica indica a presença do ser 

humano ao definir suas escolhas e suas maneiras de agir, pois “cada um tenta estar 

na origem das exigências que o governam. Ninguém se conforma com a imposição 

do meio, como se fosse um conteúdo ajustado ao que apenas lhe cabe melhorar” 

(DURRIVE, 2011, p. 49). Ao imprimir nossa maneira de agir nas atividades de 

trabalhos, evidenciamos as singularidades, que são caracterizadas como uma 

reação apreciativo-avaliativa às normas antecedentes impostas à atividade humana. 

Sobre isso, Nourodine (2002) ressalta a importância das normas 

antecedentes e da renormalização dentro do escopo da ergologia, considerando que 

esses conceitos se constituem “referência para a realização das atividades e para a 

análise do desvio entre as normas e as condições de trabalho” (NOURODINE, 2002, 

p. 27). Sendo assim, as normas são necessárias e configuram-se como uma 

conquista social, mas devemos observar que toda norma, toda imposição é passível 

a contestação considerando que toda atividade humana, por si só, já revela a 

presença do sujeito em sua formulação. Outro ponto que se deve considerar é que a 

norma não pode ser considerada como uma simplificação da atividade humana, ou 
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seja, os trabalhadores devem apenas executá-las sem que se considerem o 

pensamento destes.  

Partindo das reflexões explicitadas, analisamos algumas proposições que 

evidenciam a abordagem ergológica e caracterizam a atividade humana e a 

atividade de trabalho. A primeira proposição nos remete à compreensão de que 

elencar a atividade humana e o trabalho como objeto de estudo é de imediato 

perceber que há uma distância universal entre normas, as prescrições e a atividade 

realizada. O distanciamento entre esses aspectos é decorrência da variabilidade das 

situações de trabalho e da concepção de trabalho de cada um. Dito de outra forma, 

independentemente da situação, sempre haverá uma distância entre o que se pensa 

sobre o trabalho e a realidade desse mesmo trabalho. 

Antes de partirmos para a segunda proposição é importante elencarmos 

os estudos de Machado (2009) sobre o distanciamento entre o trabalho prescrito e o 

trabalho realizado. Machado (2009) enfatiza que em qualquer atividade de trabalho, 

seja ela institucional ou empresarial, o trabalhador está diante de restrições 

provenientes das instituições e empresas. Essas restrições, segundo a autora, dão 

uma configuração inicial para o desenvolvimento da ação do trabalhador e 

frequentemente são explicitadas em textos instrucionais ou procedimentais. 

A autora segue afirmando que esses textos definem as tarefas de cada 

trabalhador, como também “os objetivos, as condições materiais, o desenvolvimento 

temporal, os resultados que delas são esperados, pré-definindo as 

responsabilidades dos agentes envolvidos” (MACHADO, 2009, p. 81). Os textos que 

prescrevem a ação do trabalhador são denominados pela autora como textos de 

planificação e se caracterizam por explicitarem o conjunto de tarefas e as formas de 

desenvolvimento destas projetadas pelo próprio trabalhador para alcançar seus 

objetivos, que é denominado de planificado. Nesse sentido, Machado (2009) 

reafirma  

 
desse modo, é apoiando-se nessas normas, e às vezes, nesse 
planejamento, que o trabalhador desenvolve o seu chamado trabalho 
realizado, isto é, o conjunto de condutas (verbais ou não verbais) 
efetivamente observáveis na situação, que sempre vai apresentar algum 
distanciamento em relação ao que lhe foi prescrito (MACHADO, 2009, p. 
81). 

 

O distanciamento entre o trabalho prescrito e o trabalho realizado é 

inerente à morfogênese das atividades laborais, contudo vale ressaltar que a 
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criatividade e a autonomia na construção dos seus enunciados, como também o 

aspecto dialógico da linguagem conduzem a transformações de uso para a 

execução do agir do trabalhador.  

Corroborando essa questão, refletimos sobre a segunda proposição da 

abordagem ergológica que se refere ao que se pode ressingularizar a partir da 

distância entre o que é prescrito e o trabalho real, ou seja, o visível e o invisível 

presente nas atividades de trabalho. “Essa distância só será explicitada caso se vá a 

campo para ver, e caso se aprenda com o que se vê, inclusive discutindo com a 

pessoa que trabalha; então essa distância é sempre singular” (SCHWARTZ, 2011, p. 

135). Portanto, a distância universal entre normas e atividade realizada é seguida 

por uma outra proposição: a que toda e qualquer distância é parcialmente singular, 

pois associada a ela está uma história em particular, uma história de um coletivo, 

com suas nuances morfológicas, psíquicas, culturais (SCHWARTZ, 2010). 

Por fim, a terceira proposição trata do debate de valores na atividade de 

trabalho. A presença dos valores nas atividades de trabalho revela que, apesar da 

existência das normas que antecipam o agir social, cada trabalhador emite seu 

pensamento, suas escolhas na vida e no trabalho. Dessa forma, nenhuma atitude é 

neutra, mas sim responsiva e valorativa, pois nada é só aplicação do que se havia 

pensado antes. Nesse sentido, Souza-e-Silva e Motta (2015) reforçam que 

 
[...] a atividade de trabalho entre todas as outras atividades humanas com 
as quais se comunica [...] expressa, talvez melhor do que toda outra forma 
do agir humano, a obrigação inelutável de escolhas que remetem a pessoa 
a ela mesma, escolhas estas que fazem história. Fazem história porque 
criam uma situação nova que nenhuma racionalidade antecedente teria 
podido predeterminar (SOUZA-E-SILVA; MOTTA, 2015, p. 287).  

 

A Ergologia suscitou reflexões acerca do intercâmbio necessário entre 

atividade humana e atividade de trabalho e, especificamente, sobre a importância 

dos agentes na construção da complexa rede de situações laborais. Delineou-se a 

aproximação entre o ambiente de trabalho e atividade humana, que é constituída por 

regras, técnicas, estatutos, mas também por histórias, valores, criatividade e 

coletividade. Como explica Schwartz (2002), 

 
compreender como se dá o funcionamento dos processos, como estes se 
tornam in concreto instrumentos de eficácia econômica, compreender como 
as atividades de trabalho transformam continuamente os espaços de vida, 
as maneiras de conceber a vida social, tudo isso somente poderia ser 
realizado por meio de uma aproximação, ou de uma sintonia com esses 
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espaços de trabalho, cujas fronteiras jamais poderemos fixar com exatidão 

(SCHWARTZ, 2002, p. 113). 
 

Essa proposta de análise de atividade de trabalho, que compreende as 

múltiplas dimensões inerentes às situações laborais, foi apropriada por esta 

pesquisa sobre a escrita dos e-mails profissionais. Estudo que considerou a 

linguagem como instrumento de compreensão das atividades e situações laborais, 

ao mesmo tempo em que vislumbra que as atividades de trabalho e as atividades de 

linguagem se mesclam para construir os cenários dos ambientes de trabalho. 

Essa reflexão ergológica das atividades de trabalho, proposta aqui pela 

análise dos e-mails, será subsidiada pelo instrumento conceitual metodológico 

proposto por Schwartz (2004), denominado de “Dispositivo Dinâmico de Três Polos” 

(DD3P), que discute a confrontação do saber formal e informal dos trabalhadores. 

Segundo essa perspectiva, a aprendizagem formal não deve ser desprezada, mas 

sim enriquecida pela aprendizagem informal relativa ao que os trabalhadores criam e 

recriam nas suas atividades laborais. 

Segundo Brito e Aranha (2011), o DD3P sofreu influência da Comunidade 

Científica Ampliada, criada por Oddone e seus colaboradores. Schwartz (2000a), em 

suas pesquisas, revela que a contribuição da Comunidade Científica apresenta 

limites por dar referência ao campo científico na produção de conhecimento sobre a 

atividade, e assim não deixa de forma clara as competências próprias de cada um 

dos envolvidos, o que remete a não clareza também do projeto de trabalho coletivo. 

Dessa forma, a proposta central da construção metodológica do DD3P é 

preencher lacunas deixadas pela Comunidade Científica Ampliada e evidenciar o 

confronto entre os saberes acadêmicos com os saberes intrínsecos à atividade do 

trabalhador. Souza e Bianco (2007) afirmam que o DD3P possibilita conhecer o 

trabalhador, pois ele é visto como o criador de suas atividades. Corroborando os 

autores, Schwartz (2000a) diz ser o trabalhador o elemento central de toda a 

investigação. Outro ponto importante é mencionado por Souza e Bianco (2007), para 

os quais o dispositivo DD3P não ignora a aprendizagem formal, mas sim a enriquece 

com a aprendizagem informal, relacionada aos saberes que os trabalhadores 

possuem. 

Trilhando essa senda, Trinquet (2010) sugere que o termo “polo” seja 

visto como um lugar virtual onde estão conectados objetivos, saberes e 
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conhecimentos. O polo I é o que considera os conceitos, saberes técnicos e 

codificados, dos saberes acadêmicos e das prescrições (SCHWARTZ, 2000a; 

SCHWARTZ; DUC; DURRIVE, 2010). Trinquet (2010) defende que o polo I traz os 

saberes constituídos referentes a outros conceitos, competências e conhecimentos 

que são essenciais para a realização das atividades. Os conceitos presentes no polo 

I são antecedentes às situações reais de trabalho e, por isso, permitem a elaboração 

do trabalho prescrito. 

O polo II se constrói a partir dos saberes produzidos pelos trabalhadores 

em suas atividades. Ele possibilita ao trabalhador o rompimento dos limites impostos 

pelos saberes formalizados (SCHWARTZ; DUC; DURRIVE, 2010) e, por isso, 

denomina-se como o polo das questões de ordem prática, da experiência que 

possibilita recriar os saberes. As análises de atividades de trabalho que consideram 

o DD3P revelam um ponto de tensão entre os polos I e II, considerando que ambos 

são orientados por lógicas diferentes, ou seja, eles se diferenciam em sua origem, 

forma e conteúdo. Apesar disso, há uma busca por estabilidade que os tornam 

complementares na análise de situações particulares de trabalho. 

O polo III, por sua vez, é considerado o ponto da intervenção, pois é o 

encontro dialético e dialógico dos outros dois polos (SCHWARTZ, 2001). Sobre o 

polo III, Durrive (2011) afirma ser ele o que permite o encontro dos polos I e II, como 

também o encontro de ambos com as renormalizações e com as renovações dos 

saberes formais e disciplinares, provocando a criação de um outro saber elaborado 

a partir do sujeito que associa os conhecimentos dos polos anteriores a seu modo 

de fazer com sua subjetividade. Trinquet (2010), alinhado a essa perspectiva, 

concorda e reafirma que o polo III se faz presente para que os outros dois polos 

sejam eficazes e construtivos. 

Reforçamos que esses três polos possuem uma relação de diálogo, não 

existindo superioridade de um sobre o outro. Trinquet (2010, p.103) ratifica que cada 

polo constitui um grupo de pressão que “busca conhecer e reconhecer o seu ponto 

de vista, seus interesses, junto aos outros polos que têm origem e concepções 

diferentes, porém, complementares”.  

Em função do que mostramos até aqui, podemos afirmar que o DD3P se 

revela como um dispositivo dinâmico que transita entre os saberes acadêmicos e os 

saberes inerentes às atividades que não são particularizadas por nenhuma disciplina 

(SCHWARTZ, 2001). O olhar não específico sobre uma disciplina em particular põe 
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em discussão os diversos saberes disponíveis e nos demonstra que não há uma 

sobreposição de conhecimentos, mais sim a formulação de uma visão completa de 

situação real da atividade de trabalho humano, a fim de descobrirmos uma dimensão 

global. 

Os estudos ergológicos veem o DD3P como um mecanismo de análise 

que possibilita o diálogo com as descobertas de áreas especializadas, como: a 

ergonomia, a sociologia, a psicologia, a medicina, a filosofia, entre outras. Ao 

possibilitar esse aspecto dialógico, o DD3P pode ser considerado como um meio de 

ação de grande diversidade de aplicação, como comprovado por Trinquet (1996), 

que desenvolveu esse dispositivo em uma empresa com o objetivo de controlar os 

riscos de trabalho. Para o autor, não seria possível controlar os riscos de trabalho, 

enquanto a gestão dos problemas estivesse concentrada nas mãos de especialistas, 

e reduzir as estatísticas. Visto sob esse ângulo, segundo o autor, o processo 

distancia-se e dissocia-se das condições reais de riscos as quais os trabalhadores 

vivenciam. Nesse sentido, O DD3P se revela como um instrumento eficaz na medida 

em que revela o diálogo e a interdependência entre os três polos evidenciada aqui 

pelas relações dialógicas presentes nos enunciados do e-mail institucional.  

Durrive (2011) utilizou o DD3P no campo da formação educacional. O 

autor aplicou o dispositivo de modo a diminuir a distância existente entre a teoria e a 

prática presente na formação profissional de docentes, considerando que, com seus 

estudos, percebeu a dificuldade de aprendizagem dos alunos, uma vez que não 

conseguiam distinguir os saberes constituídos na teoria e os saberes oriundos da 

prática. A mais, Figaro (2008) adaptou o DD3P para uso no campo da comunicação. 

Para o autor, correlacionar o estudo do trabalho no contexto da comunicação 

possibilita a compreensão de que “o mundo do trabalho transborda para além do seu 

domínio e passa a envolver outros espaços sociais, dentre eles a mídia” (SOUZA-E-

SILVA, 2007, p. 07). 

Figaro (2008) evidencia que a comunicação alinhada ao trabalho atua 

diretamente na construção do conjunto de valores que se renovam e circundam 

cada escolha realizada pelo indivíduo, relacionando-se também ao uso de si por si 

mesmo. O uso do DD3P, pela comunicação, permitiu identificar o papel que pode 

ser desempenhado pelos responsáveis pela comunicação nas organizações. O 

dispositivo DD3P é resultado direto do processo de renormalização da atividade e, 

por conta disso, proporciona o enriquecimento da aprendizagem formal pela 
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informal. A ressignificação da aprendizagem informal possibilitou o ponto central da 

abordagem ergológica, ou seja, pode-se perceber que é por meio da aprendizagem 

informal que os trabalhadores criam seus valores, suas crenças e desenvolvem suas 

histórias. Esse processo de ressignificação proposto pela ergologia se mostra bem 

significativo quando nos referimos a gêneros do discurso, aqui especificamente, o e-

mail institucional, que, assim como outros gêneros, passa por processos de 

reelaboração para atender as suas demandas comunicacionais. 

Assim, o dispositivo pode ser aplicado em atividades diversas que 

permeiam várias dimensões da vida (SCHWARTZ; DURRIVE, 2010). Desse modo, 

Trinquet (2010) defende que o polo III seria o lugar onde todos os participantes 

revelam as suas diferenças e oposições, como também as sugestões de melhorias 

para a resolução de problemas a serem resolvidos. O autor afirma, ainda, que, para 

que as ações aconteçam, é necessário o envolvimento e a organização dos 

trabalhadores. Trinquet (2010) segue sua discussão afirmando que um mesmo 

trabalhador pode estar nos três polos ao mesmo tempo. Teríamos, então: “a) polo 

dos saberes constituídos, organizados e disponíveis; b) enquanto trabalhador, 

aquele que dispõe de saberes investidos; e c) enquanto parte integrante da 

organização, participar da concepção e do desenvolvimento de debates” (SOUZA-E-

SILVA, 2007, p. 07). Abaixo ilustramos o dispositivo – DD3P que norteou a análise 

de nossa pesquisa a qual explicitaremos na metodologia. 
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Figura 1 – Representação gráfica do dispositivo dinâmico de três polos 

 

Fonte: Schwartz (1997, p. 102). 

 

O esquema acima facilita a visualização, não representando, portanto, um 

esquema fechado dos saberes, pois, o DD3P é caracterizado pela dinamicidade; 

além disso, faz com que as atividades, bem como os valores, não se monopolizem 

em uma única disciplina, mas sim que transitam entre várias disciplinas. Desse 

modo, ressalta-se o caráter multidisciplinar que deve ser conferido às análises 

(HOLZ, 2013). 

Canguilhem (2001) reforça que o DD3P permite a combinação do 

“desconforto intelectual e humildade epistemológica” por meio de diálogos entre os 

diversos sujeitos: o Corpo-si, ou seja, as possibilidades de percepção do sujeito das 

suas ações laborais e o uso de atividades de linguagem direcionam a discussão, o 

reconhecimento e o compartilhamento das experiências e saberes próprios dos 

sujeitos e do agir laboral, evidenciando, assim, a presença no discurso do “uso de si 

por si”, bem como do “uso de si pelos outros”, os quais propõem a construção de 

vida e trabalho saudáveis. Assim, espera-se que o sujeito vivencie as dramáticas do 

aprender a pensar, do aprender a enfrentar e aprender a intervir coletivamente em 
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prol da melhoria das condições gerais de vida e de saúde, ou seja, produzir novas 

formas no enfrentamento das infidelidades do meio (CANGUILHEM, 2001).   

Entender o trabalho como uma atividade que traz consigo o “uso de si por 

si” e “uso de si pelos outros” é o pressuposto basilar da Ergologia. As atividades de 

trabalho devem ser visualizadas como debates que os trabalhadores realizam com 

eles e com o outro nas situações cotidianas de trabalho. Esse debate permite, por 

sua vez, que os trabalhadores aprendam, elaborem, planejem os aspectos da 

estruturação e da subjetividade presentes na execução de suas atividades laborais e 

que acabem sendo reconhecidas como o “uso de si”.  

Nesse sentido, Nouroudine (2002) defende que a atividade de trabalho 

significa mais do que executar uma tarefa ou um trabalho prescrito. O trabalho se 

efetiva na distância entre o prescrito e o real, sendo, portanto, lugar de 

acontecimentos, os quais objetivam preencher espaços. É importante salientar que, 

segundo Schwartz, Duc e Durrive (2010), a Ergologia não faz uso do conceito de 

sujeito ou subjetividade, mas sim de “corpo-si”, compreendendo que o sujeito não 

pode ser visto como algo delimitado, definido, pois, na verdade, ele é uma “entidade 

enigmática que resiste às tentativas de ser objetivado” (SOUZA-E-SILVA, 2007, p. 

8). 

Dessa maneira, o trabalhador se vê diante das variabilidades presentes 

na realização de suas atividades, sendo assim impossível escapar de microescolhas 

típicas das situações laborais. Os autores dizem que o “corpo-si” é o árbitro e o 

gestor das variabilidades que serve de impulso para o trabalhador escolher entre 

trabalhar “por si” ou “pelos outros”, desenvolvendo assim suas atividades. Dada 

essa perspectiva, percebemos que o trabalhador não é mais visto como um ser 

moldado, mas sim um agente resistente às tentativas de objetivação.  

Nessa direção, Holz e Bianco (2014) enfatizam que a Ergologia 

desenvolve o conceito de “corpo-si” de modo que o trabalho seja vislumbrado sob a 

perspectiva de uso, ou seja, o trabalhador faz uso de si revelando ser um lugar de 

dificuldades, de inquietação e um lugar de negociação de mais diversas 

possibilidades de uso de si enquanto trabalho, e não apenas como um agente 

executor de uma ação. O trabalhador revela, nesse cenário, suas singularidades e, 

em função dessa peculiaridade, a palavra “uso” assume o significado de 

manifestação do sujeito. 
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Schwartz (2000b) justifica a utilização da palavra “uso” na elaboração de 

sua concepção de trabalho e o seu lugar privilegiado na abordagem ergológica. 

Assim, na ergologia, o “uso de si” é a manifestação do “si”, sendo, portanto,  

 
[...] um sábio desconhecido, o desejo de saúde, o desejo de abrir no mundo 
cotidiano espaços onde ser norma instituinte, por pouco que se o deseje 
que pode tornar possíveis as transferências de afetos e de símbolos entre 
heranças do desafio infantil e coerções, heranças e possíveis ofertas pelas 
atividades humanas em cada momento determinado da história; e de tal 
sorte que esta segunda ordem da realidade não seja simples repetição, mas 
um retrabalho com profundidade do primeiro (SCHWARTZ, 2000b, p. 47).  

 

Diante dessa compreensão, quando se diz que trabalho é uso de si, quer 

se dizer que não há execução, mas uso, pois é o indivíduo no seu ser que é 

convocado para demonstrar que, mesmo diante do que é posto como prescrito da 

atividade, ele é capaz de promover mudanças que superam o que a tarefa cotidiana 

requer (SCHWARTZ, 2000b). 

 Nesse sentido, Schwartz, Duc e Durrive (2010, p. 35) defendem “[...] a 

ideia de que a atividade é sempre um ‘fazer de outra forma’, um ‘trabalhar de outra 

forma”. Dito de outra maneira, o trabalhador possui o poder de reorganizar o 

trabalho que lhe é imposto, fazendo suas escolhas e executando-o de outras 

maneiras. Segundo Holz e Bianco (2014),  

 
essa possibilidade de reorganização está ligada à forma como ele sente e 
enxerga o mundo, isso porque os indivíduos “são únicos e singulares e suas 
histórias e experiências refletem e interferem na realização do seu trabalho”, 
o que leva todo ato de labor a ser um uso de si por si e pelos outros nos 
coletivos, repletos de encontros de valores (HOLZ; BIANCO, 2014, p. 497). 

 

Assim, os “usos de si” ocorrem de duas maneiras: o “uso de si por si” e o 

“uso de si pelos outros”.  O “uso de si por si” está ligado ao posicionamento que 

cada trabalhador toma diante das normas com as quais se depara, confrontando-as 

e modificando-as por meio de suas fazendo escolhas, ou seja, fazendo uso do seu 

modo de agir, da sua história e, assim, recombinando valores e critérios em busca 

por uma adequação à sua “realidade”, o que leva cada ato de trabalho a ser único 

de trabalhador para trabalhador (DURAFFOURG; DUC; DURRIVE, 2010; 

SCHWARTZ, 2004; SCHWARTZ; DUC; DURRIVE, 2010). Dessa forma, Schwartz 

(2000b, p. 45) afirma que há um “recentramento do meio de trabalho ao redor dos 

seus possíveis singulares”, ou seja, mesmo que o sujeito tenha sua maneira de agir 
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definida por outra pessoa, ele também possui liberdade, a capacidade de julgar e 

interpretar as normas, fazendo com que o uso de si possibilite a gestão de si. 

Holz e Bianco (2014) defendem o trabalho como um uso de si que 

envolve a singularidade do trabalhador, suas escolhas, suas arbitragens e seus 

enfrentamentos em relação às normas impostas e ainda o retrabalho dessas normas 

que seguem os calores da vida do trabalhador. Esse contexto organizacional que 

permite o diálogo entre o “corpo-si”, o “uso de si” e o “uso de si pelos outros” revela 

que o trabalhador tenta viver de acordo como o que em parte lhe é imposto, mas 

também vive como o modificável, como o que, durante o processo, é debatido e 

renormalizado por usos de si no âmbito das entidades coletivas de trabalho.  

Porto e Bianco (2015) definem as renormalizações como a capacidade 

dos indivíduos de recriarem as normas dos ambientes que fazem parte. Essa 

recriação não se situa apenas no nível corporal, mas sim a uma junção de todas as 

dimensões do ser humano, sejam elas políticas ou culturais. Os autores seguem 

explicando que essa junção está diretamente ligada ao trabalho e ao modo como 

este é desenvolvido, visto que, diante de situações laborais, que não são 

padronizadas, o uso “por si” e “pelos outros” se faz frequente, sendo chamado de 

“usos de corpo-si”.  

Schwartz (2000b) afirma que as microescolhas presentes no uso de si 

que se revelam nas investigações das práticas laborais destacam o ponto que o “si” 

se utiliza dele mesmo, e, consequentemente, mostra como se desenvolve o 

indivíduo em função dos vínculos que possui nas relações sociais. O debate de 

normas e de valores revelam as microescolhas feitas pelos trabalhadores, 

evidenciando, portanto, os vínculos entre o individual e o particular de si mesmo até 

no global da sociedade. 

Nesse sentido, compreende-se que as atividades de trabalho se 

configuram como um encontro entre os saberes acumulados sobre as técnicas e os 

saberes das práticas e experiências que cada trabalhador possui. A escolha pelo 

uso de si, portanto, se caracteriza como o ato de assumir as consequências de 

escolhas feitas anteriormente, considerando, assim, os riscos que possui de falhar 

ou desagradar (PORTO; BIANCO, 2015). 

Sobre essa questão, Porto e Bianco (2015) enfatizam que os conceitos 

“corpo-si”, “usos de si”, normas antecedentes, renormalização, entidades coletivas 

relativamente pertinentes e saberes investidos são requisitos que conduzem a 
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reflexão sobre a organização do trabalho na ótica da gerência constituída, 

tradicionalmente voltada para o prescritivo da tarefa, que reforça a necessidade de 

um “deslocamento de foco do trabalho real, ou para o trabalho como atividade 

humana, repleta de singularidades” (SOUZA-E- SILVA, 2007, p. 09). 

Considerando essas discussões, pode-se argumentar que as 

possibilidades de pesquisas do discurso presente nos e-mails são diversas, dado o 

enfoque ergológico vislumbrando as dimensões singulares e (re) singulares que 

interferem no trabalho humano e, consequentemente, na cultura organizacional dos 

ambientes de trabalho. A despeito da multiplicidade presente, podemos ainda nos 

voltar para as possibilidades de um novo caminho ergológico que nos direcione para 

discussões e reflexões sobre estudos tradicionais sobre as organizações.  

 No item seguinte, discorremos como a relação entre trabalho e 

linguagem se dá e o modo como foi empreendida pela abordagem ergológica 

adotada nesta pesquisa. 

  

2.2 Linguagem e Trabalho: atividades em diálogo  

 

 As situações de trabalho se desenvolvem em contextos de interação 

verbal. A nova configuração do mundo do trabalho que evidencia cada vez mais a 

presença do diálogo e da criatividade humana volta-se para a importância da 

linguagem nos ambientes profissionais.  

A linguagem possibilita que os trabalhadores se apropriem e interpretem 

as situações laborais, como também permite a percepção do que deve ser feito a 

partir da produção de informações e partilha de saberes. A linguagem é, pois, 

“elemento essencial na construção da ação e da significação, na afirmação das 

identidades profissionais, no planejamento, na coordenação, na negociação e 

também na tomada de decisões” (FAÏTA, 2002, p. 47). 

O contexto contemporâneo do trabalho, que revela a superação da 

produção industrial pela produção de serviços, impõe às ciências do trabalho a 

compreensão das atividades verbais, tendo em vista que as práticas linguageiras 

concretizam, na maioria das vezes, as atividades industriosas. 

Nessa perspectiva, trabalho e linguagem, como todas as atividades 

humanas, são produtoras de enunciados/textos que nascem em um processo 

interacional refletindo e refratando as características histórico-sociais dos indivíduos 
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que compõem as esferas de atividade nas quais estão inseridos. Na teoria 

bakhtiniana, especificamente o que descreve o texto Para uma filosofia do ato 

responsável (2010, p. 44), a noção de atividade traz consigo uma atitude dialógica 

que indica o ato, o enunciado como um evento único do ser, uma tomada de posição 

responsável e responsiva. 

Dessa forma, o enunciado deve ser descrito de modo participativo 

considerando as inter-relações que o constituem, ou seja, conforme afirma Bakhtin 

(2010, p. 84), “[...] nenhum objeto, nem uma só relação se dá aqui como 

simplesmente dado, como simplesmente, totalmente, presente; é sempre dado junto 

com alguma coisa a ser feita, a ser alcançada, a qual está ligado [...]”. A percepção 

de que as palavras, os signos perpassam o sistema e trazem consigo aspectos 

valorativos, ideológicos reforça a atitude responsiva dos sujeitos caracterizando a 

linguagem ainda mais, como uma atividade dialógica, ou seja, que se constitui a 

partir e como o outro.  

Faraco (2009, p. 23-24), referindo-se à reflexão sobre a linguagem e o 

enunciado presente em Para uma filosofia do ato responsável, chama atenção para 

a antecipação de Bakhtin ao considerar a linguagem como atividade e o enunciado 

como um ato singular, irrepetível que se situa e emerge de atitudes responsivas. 

Essa concepção revela a interdependência “entre o enunciado e a situação concreta 

de sua enunciação, bem como entre o significado do enunciado e uma atitude 

avaliativa” (DI FANTI, 2012). 

A inscrição da linguagem como atividade se efetiva a partir do 

entendimento de que o signo se constitui pela atitude de um sujeito em relação a 

algo, isso é, o signo, “para ser compreendido, exige uma atitude dialógica de um 

outro sujeito, o qual também produz signos” (DI FANTI, 2004, p. 93).  O elo entre as 

atividades de linguagem e as atividades de trabalho pode ser compreendido a partir 

da noção de “atividade dialógica”, caracterizada pela atitude responsiva ativa dos 

sujeitos. Sobre esse ponto de ligação, Di Fanti (2004) explica 

 
[...] essa atitude contempla a linguagem em uma complexa abrangência, 
que incorpora organicamente, em sua constituição, aspectos verbais e 
extraverbais, ditos e não ditos, sem relação de excludência. A linguagem, a 
partir desse ponto de vista, institui-se como atividade responsiva, 
formalizando-se em situação concreta por enunciados que manifestam não 
só a relação do locutor com o objeto do dizer, mas também a relação com 
os enunciados dos outros sobre o mesmo tema. É a atividade, por 
conseguinte, singular, dinâmica e complexa (DI FANTI, 2004, p. 94).  
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 A pertinência da abordagem dialógica é enfatizada por Brait (2002, p. 31) 

para “a análise das especificidades discursivas constitutivas das situações em que a 

linguagem e determinadas atividades se interpenetram e se interdefinem, como é o 

caso, por exemplo, dos contextos de trabalho”. Na linha de consideração da 

perspectiva dialógica da linguagem para a análise de práticas de linguagem em 

situações laborais, Faïta (2001; 2005) ressalta as contribuições bakhtinianas 

considerando que a dialogia possibilita interrogar uma variedade de espaços em que 

a atividade humana possui influência, dentre elas a atividade de trabalho. 

Faïta (2010) segue sua discussão sobre a relação entre linguagem e 

trabalho, afirmando que a linguagem permite a formalização, sucessão e 

encadeamento de atividades complexas, dentre elas o trabalho. Por meio da 

linguagem, operacionalizamos ações, definimos hierarquias, prioridades. Também é 

por meio da linguagem que o sujeito se torna sujeito da sua ação, sendo assim, não 

existe atividade sem linguagem, e “a linguagem é mais do que um uso da língua: ela 

é uma construção de sentido em uma situação particular que mobiliza palavras até 

torcer o sentido geral que elas possuem” (FAÏTA, 2010, p. 181). Nessa perspectiva, 

não podemos compreender ou investigar as atividades sem as contribuições 

provenientes das trocas verbais realizadas entre os trabalhadores (FAÏTA, 2002). 

Considerando essa direção dada à relação linguagem e trabalho, era 

preciso buscar uma teoria de linguagem que permitisse uma abordagem da 

atividade na qual o linguista aplicado pudesse interagir com os trabalhadores e 

analisar os discursos que circulam nas situações laborais.  Nesse constructo teórico, 

a Clínica da Atividade parte de uma abordagem dialógica, conforme os postulados 

de Bakhtin (2003), e da noção de desenvolvimento defendida por Vygotsky (2002), 

considerando o diálogo como força motriz. Reforçando essa projeção, Clot (2007, p. 

133) diz que “o diálogo e a ordem psicológica é que oferecem o cenário em que os 

sujeitos encontram a si mesmos e aos outros, assim como se defrontam com suas 

histórias, contextos ambientais e circunstanciais”. 

Na mesma linha de pensamento, Di Fanti (2004) afirma que as 

abordagens ergológicas e a Clínica da Atividade concebem que a atividade de 

trabalho é orientada por valores que delineiam a situação de trabalho como uma 

rede complexa repleta de índices, ou seja, de aspectos contextuais, históricos, 

coercitivos que pertencem a uma situação mais ampla. Nessas perspectivas, 

consideram-se indissociáveis a atividade de trabalho e a atividade de linguagem, 
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visto que, por ser “expediente simbólico do pensamento e da ação, seu uso está 

vinculado, de modo indissociável, às atividades humanas em todos os campos” 

(FAÏTA, 2002, p. 47). 

A atividade de trabalho, segundo Faïta (2002), convoca o pesquisador a 

reconhecer o imprevisível, o não esperado presentes em situações diversas. Di Fanti 

(2004) diz que esse reconhecimento parte de observações do diálogo como uma 

instância de reelaboração de pontos de vista, perceptíveis e analisados por meio das 

posições dos interlocutores e de suas transformações. 

No que se refere à formulação de um objeto de pesquisa e de 

procedimentos metodológicos para possibilitar uma análise linguística das situações 

de trabalho, Faïta (2002, p. 49) enfatiza que “a análise linguística de situações de 

trabalho nos exige de modo tal que nela se manifesta toda a complexidade das 

relações estabelecidas entre os componentes da atividade”. Essa constatação nos 

remete, consequentemente, à compreensão de que, para não promovermos uma 

análise superficial do objeto de pesquisa, torna-se necessário o estabelecimento, por 

parte do analista, da relação entre as características observáveis e dedutíveis da 

atividade verbal e as demais dimensões presentes na atividade de maneira geral 

que, nesta pesquisa, se revelaram por meio da análise pautada no DD3P. 

Nesse sentido, França (2002, p. 78) diz que uma abordagem ergológica 

da linguagem no trabalho requer a criação de métodos adequados para cada 

situação de trabalho específica, pois, segundo a autora, cada situação se configura 

como um domínio no qual as manifestações plurissemióticas (gestos, fala e escrita) 

são indissociáveis das práticas sociais não linguageiras. A autora segue afirmando 

ainda que “[...] a produção de conhecimentos nas e sobre as situações de trabalho 

tem de dar lugar e ouvir a voz daqueles que têm experiência no trabalho. São eles 

que sentem calor, se irritam e têm prazer no trabalho que estão fazendo” (FRANÇA, 

2002, p. 60). Visto sobre essa perspectiva, compreende-se que a atividade, para ser 

entendida, deve ser vista sob o viés do sujeito que trabalha, pois só a partir das 

experiências do sujeito é que se processa a recriação, as renormalizações que cada 

situação exige, as quais, nesta pesquisa, são analisadas sob a ótica do corpo-si, uso 

de si e do uso de si pelos outros expressos nos saberes presentes na escrita dos e-

mails.  

Seguindo essa orientação é que optamos pela pesquisa junto aos 

técnicos de ensino, buscando, em seus discursos, compreender as atividades 
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laborais que realizam expressas nas práticas linguageiras presentes nos enunciados 

dos e-mails institucionais, como também os saberes investidos para o 

desenvolvimento do agir no trabalho de cada profissional.  

Com isso, o entendimento da configuração da linguagem em atividades 

laborais é de suma relevância para o delineamento das ações dos trabalhadores, 

como também para o estabelecimento dos efeitos dialógicos que constituem o 

trabalho e que permitem observar diferentes relações interlocutivas que são 

empreendidas pelos trabalhadores ao produzirem seus discursos. Para uma melhor 

análise da teia discursiva inerente às atividades de linguagem, seguimos com a 

explanação das práticas linguageiras em situações de labor no item a seguir.    

 

2.2.1 A tripartição: linguagem como trabalho, linguagem no trabalho e 

linguagem sobre trabalho  

 

O trabalho pode ser caracterizado como uma atividade complexa 

composta por dimensões, tais como: econômica, social, cultural e outras. Esse 

caráter multidimensional não nos permite conceber qualquer atividade de trabalho 

como uma mera execução de tarefas considerando que não é apenas o fazer a ação 

que compõem a tessitura de uma atividade laboral, mas também os sujeitos com 

seu agir e pensar. As “falas” presentes nas situações de trabalho revelam também a 

relevância da linguagem que possibilita aos trabalhadores reconhecer as normas 

antecedentes as suas atividades, como também recriar novas formas de execução 

do seu trabalho. 

Conforme Nouroudine (2002, p. 17), a primeira tentativa de recorte 

metodológico da análise da linguagem, em situação de trabalho, foi à distinção das 

“falas” proposta por Grant Johnson e Caplan (1979 apud LACOSTE, 1998) a relação 

trabalho e linguagem configura-se em três modalidades: “linguagem sobre trabalho”, 

a “linguagem no trabalho” e a “linguagem como trabalho”. 

A compreensão da linguagem sobre trabalho deve partir da ideia de que 

essa “fala” sobre as atividades laborais é, às vezes, formulada no interior das 

atividades, ou seja, é motivada no seu próprio interior por exigências dos 

trabalhadores ou das instituições. A linguagem sobre o trabalho, nesse sentido, 

configura-se como aquela que produz saberes sobre o trabalho e, por isso, nela está 



53 
 

imbricada tanto a linguagem como trabalho e no trabalho, pois, fazendo uso da 

linguagem sobre o trabalho, os atores podem avaliar, corrigir, justificar as atividades. 

 Lacoste (1998) afirma que a linguagem sobre o trabalho se encontra 

imbricada com a linguagem no trabalho, e com a como trabalho. Segue dizendo que 

essa proposição não compromete a distinção da existência de uma linguagem que 

faz (linguagem como trabalho), de uma linguagem circundante (linguagem no 

trabalho) e uma linguagem que interpreta (linguagem sobre trabalho). Essas “falas” 

oriundas das atividades laborais que especificam e legitimam as tarefas de cada 

trabalhador serão expressas nas análises das práticas linguageiras dos profissionais 

que expressam, por meio do seu agir no trabalho, várias dimensões inerentes a sua 

formação profissional, como também a sua natureza humana.  

A “linguagem no trabalho” circula em meio a essa situação 

multidimensional, mas nem toda “palavra, gesto, escrita ou imagem encontradas no 

trabalho será necessariamente útil à realização imediata da atividade exercida pelo 

coletivo de trabalho de um determinado serviço” (NOUROUDINE, 2002, p. 24). Há 

aqui a possibilidade de veiculação de conteúdos de natureza variada e, às vezes, 

distanciados da atividade executada. 

Assuntos variados que não possuem relação direta com a atividade de 

trabalho, como conversas sobre a vida pessoal, problemas sobre questões sociais 

do país e outros, fazem parte da linguagem no trabalho e favorecem trocas nas 

situações laborais. Possui também sua importância por permitirem as interações 

entre os trabalhadores e, por vezes, tirarem o trabalhador de momentos de fadiga 

mental e/ou física. A linguagem vista como própria do trabalho, isto é, quando 

funciona como parte legitimada da atividade, adota e revela complexidade do 

trabalho. A linguagem como trabalho, ou seja, como a expressão da atividade em si, 

não pode assumir apenas essa dimensão de expressão de ações dos trabalhadores, 

mas sim uma série de dimensões que lhe são inerentes enquanto atividade humana. 

Assim, a linguagem será econômica, devido à necessidade de comunicação e de 

gestão de tempo, ela será também social, no sentido conferido por Bakhtin e 

Volochinov (2008) em sua teoria do enunciado, segundo a qual 

 
o enunciado é construído entre duas pessoas socialmente organizadas, e 
se não há interlocutor real, este é pressuposto na pessoa do representante 
normal, digamos assim, do grupo social ao qual o locutor pertence. O 
discurso é orientado ao que este interlocutor representa (BAKHTIN; 
VOLOCHINOV, 2008, p. 70). 
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A interação entre os interlocutores torna a linguagem social e revela 

tensões que integram as situações de trabalho, isto é, no trabalho em meio ao 

coletivo, a linguagem permite travar e manter relações sociais entre os parceiros que 

terão como corolário a dimensão ética da linguagem que também participa da 

constituição do caráter social do enunciado. 

A linguagem como trabalho traz consigo a complexidade própria das 

atividades de trabalho, na medida em que, assim como o trabalho, possui várias 

dimensões. Nouroudine (2002, p. 19) ressalta sobre a complexidade das atividades 

laborais, ao mostrar o quanto “esse caráter multidimensional e total do trabalho é 

irredutível, visto ser a marca e o reflexo da natureza mesma do ser humano, ao 

mesmo tempo sujeito social, econômico jurídico e etc.”. Há, nesse sentido, tanto no 

trabalho quanto na linguagem como trabalho saberes, valores que se manifestam 

nas ações dos sujeitos.  

Além disso, há uma convergência entre as abordagens da linguagem em 

situações de trabalho. O intercâmbio se materializa na interação, presente entre as 

linguagens sobre trabalho, como trabalho e no trabalho que possibilita a criação de 

elementos particulares da situação. Sobre esses intercâmbios necessários à 

atividade, Faïta e Donato (1997) afirmam que os intercâmbios 

 
são de natureza variável, entre os dois polos constituídos, de um lado, pelo 
fugaz, o informal, e, de outro, pelo estruturado, o normalizado, sem prejuízo 
dos momentos de coexistência: as cooperações acionadas para resolver 
coletivamente os problemas de trabalho, para elaborar análises e opiniões, 
podem assim se adaptar a momentos fortuitos de interação, em que os atos 
discursivos se apresentam como algo diferente do que eles são: 
brincadeiras, falatórios etc., recobrindo, na verdade, formas fluidas de 
gestão da atividade coletiva: conservação do estado de vigília, gestão do 
tempo que transcorre, supressão do caráter dramático etc. A situação de 
trabalho é, portanto, a instância na qual as relações constitutivas se deixam 
melhor apreender (FAÏTA; DONATO, 1997, p. 155). 

 

 Vista como parte constituinte das interações existentes nas situações de 

trabalho e como manifestação das atividades laborais, a linguagem sob a ótica do 

trabalho pode apresentar uma distinção.  Assim, é real a possibilidade de se fazer 

uma distinção entre a “linguagem como trabalho” e “linguagem no trabalho”, se 

considerarmos, respectivamente, o que é constitutivo da atividade (ação em si), por 

um lado, e o que é próprio da situação, por outro. Contudo, devemos ressaltar que, 

para a compreensão do trabalho, a análise linguística da “linguagem no trabalho” é 
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necessária quanto à análise da “linguagem como trabalho”, considerando o paralelo 

epistemológico existente com a “exigência de analisar tanto a atividade visada como 

sua situação global para produzir saberes sobre o trabalho” (NOUROUDINE, 2002, 

p. 25). Nessa perspectiva, a investigação aqui implementada defende que, ao 

analisarmos as atividades laborais, devemos considerar que a ação executada pelos 

trabalhadores é ponto de encontro de várias histórias (da instituição, da profissão, do 

indivíduo e do estabelecimento) e que os trabalhadores estabelecem relações as 

quais oscilam entre as prescrições, as tarefas a serem executadas por ele, pelos 

outros e pelo coletivo de trabalho em situações reais de labor. Essas relações são 

evidenciadas nas práticas linguageiras dos profissionais que fazem uso da 

linguagem para o planejamento e execução de suas tarefas. Visto sob essa égide, 

elegemos como foco de análise das práticas linguageiras mediadas pelos e-mails o 

uso da “linguagem como trabalho” e “linguagem no trabalho”. 

Apesar da convergência entre as linguagens, deve-se observar um 

aspecto específico da tripartição. A linguagem no trabalho instaura a ideia de que 

nem toda linguagem será “linguagem como trabalho”. A compreensão aqui parte da 

pressuposição de que existe, nas atividades de trabalho, o uso de uma parcela da 

linguagem que não participa das atividades específicas nas quais os trabalhadores 

concretizam suas intenções de trabalho. A diferenciação das funções da linguagem 

como trabalho e linguagem no trabalho toma como ponto de partida as noções de 

“atividade” e “situação”. Nouroudine (2002) expressa essa questão dizendo que 

 
enquanto a “linguagem como trabalho” é expressa pelo ator e/ou coletivo 
dentro da atividade, em tempo e lugar reais, a “linguagem no trabalho” seria, 
uma das realidades constitutivas da situação de trabalho global na qual se 
desenrola a atividade. É nesse ponto que os dois aspectos da linguagem 
são, simultaneamente, distintos e ligados (NOUROUDINE, 2002, p. 22).  

 

A análise da atividade e da situação de trabalho conduz ao ponto de 

divergência e também ao ponto de encontro dessas duas abordagens da linguagem. 

A “linguagem como trabalho” se efetiva como a expressão da atividade em si e que 

se desenvolve inserida em uma situação global de trabalho.  A situação de trabalho 

é parte integrante do ambiente da atividade, as condições objetivas nas quais ela 

acontece, as coerções de toda ordem que pesam sobre os trabalhadores é, pois, 

uma rede complexa sobre a qual se constitui a ação (NOUROUDINE, 2002). 

A formulação da linguagem em atividades laborais deve, portanto, 

considerar que a linguagem integra aspectos estratégicos bem definidos como a fala 
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para si, fala ao outro e fala para o “outro”, falas centradas nos desafios de realização 

do trabalho e na existência da identidade pessoal e da identidade do grupo que se 

constroem através do tempo. Essas “falas” são estratégicas, pois se referem e são 

elaboradas para objetivos determinados e, por conta disso, também se mostram 

conscientes, narráveis e comentáveis, sendo resultados de negociações 

permanentes. 

Essas negociações encaminham a construção de dois níveis de 

linguagem presentes no ambiente de atividades de trabalho. O primeiro nível, 

composto pelos gestos, falas, os quais o trabalhador utiliza para se dirigir a seus 

colegas envolvidos em uma atividade executada coletivamente; por outro lado, o 

segundo nível refere-se às “falas” que o trabalhador utiliza para se dirigir a si mesmo 

no momento em que trabalha. Devido à necessidade de exteriorização do trabalho 

por meio da linguagem podemos referenciar o dialogismo de Bakhtin (2010) 

associando-o ao terceiro nível proposto por Nouroudine (2002, p. 20) que afirma ser, 

nesse nível, que o “sentido é pessoal: sempre há nele uma pergunta, um chamado e 

uma antecipação da resposta; sempre há nele dois sujeitos”. 

Diante da explicação dos três níveis, poderíamos por algum instante, 

confundir o segundo nível (falas dirigidas a si mesmo) com o terceiro nível (mínimo 

dialógico), contudo o que os diferenciam são as situações e modos de expressão: no 

segundo nível a fala acompanha o fazer e faz uso de palavras explícitas 

relativamente, já no terceiro nível promove um diálogo reflexivo que não há o uso de 

palavras, mas sim a expressão de um pensamento ou julgamento simultâneo ao 

fazer. 

É importante salientar que os três níveis demonstram seus diferentes 

modos de relação com o trabalho e reforçam que os “processos de exteriorização e 

de explicitação da linguagem e do pensamento implicados na atividade passam por 

um esforço necessário de distanciamento, de elaboração e de expressão” 

(NOUROUDINE, 2002, p. 20). Esse distanciamento guia o pesquisador à percepção 

da existência de formas de linguagem já exteriorizadas (primeiro e segundo nível) 

que nem sempre são compreensíveis, mas às quais o analista pode ter acesso por 

meio de métodos de observação do trabalho em situações reais. 

Nesse sentido, a pesquisa, ao analisar as (re) singularizações das 

práticas linguageiras presentes nos e-mails produzidos pelos trabalhadores, volta às 

análises para a identificação e descrição das “falas” da instituição e dos 
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trabalhadores expressas nos usos da linguagem sobre, como e no trabalho que, por 

meio dos graus de “fala”, revelam às prescrições, os saberes dos profissionais, a 

dinâmica das atividades laborais, as (re) normalizações propostas pelos 

profissionais e expressas nos e-mails.  

 

2.3 A análise dialógica do trabalho e as práticas linguageiras dos profissionais 

 

O estudo do discurso, considerando sua natureza dialógica, é o ponto 

fundamental das discussões propaladas por Bakhtin e seu Círculo. O dialogismo não 

é visto apenas como uma forma de discurso, mas um elemento constitutivo da 

natureza da linguagem, visto que a língua em usos reais sempre será dialógica, ou 

seja, formada pela relação de interação entre o “eu” e o “outro”. Nesse sentido, a 

perspectiva dialógica agrega-se a Ergologia por entender que a atividade de trabalho 

e a linguagem possuem, como ponto convergente, o uso desta como via de acesso 

para sua realização, isto é, o acesso ao trabalho se dá pela linguagem, tendo em 

vista que ela, enquanto atividade humana, estrutura outras atividades a partir da sua 

dimensão social e histórica. Sobre essa questão, Porto (2011) compreende  

 
o trabalho e a linguagem como atividades situadas, e a relação entre essas 
atividades é abordada através de métodos de coleta e análise de dados, 
entre os quais se destacam o método dialógico-discursivo, uma forma de 
conhecimento de sujeitos sociais via discurso (PORTO, 2011, p. 275).  

 

Desse modo, a peculiaridade do discurso em situações de trabalho vai 

exigir um espaço permanente de diálogo entre o pesquisador e o material. A 

concepção de linguagem que conduzirá o trabalho do analista deve ter como 

primazia a relação que se estabelece entre os sujeitos, nas interações presentes nos 

discursos situados que revelam formas de vida, e convocam o pesquisador a tomar 

atitudes responsivas ativas diante do processo investigatório. 

Tal compreensão, como já mencionamos, está na teoria dialógica de 

Bakhtin que adotamos. Ao definirmos a dialogia como opção metodológica, 

vislumbramos a atividade humana a partir de um princípio relacional, ou seja, 

concebemos que o discurso não se esgota e não possui completude de sentido. 

Logo, analisar a linguagem, tendo como pressuposto o dialogismo, é reconhecer que 

“todo discurso é constituído por outros discursos, mais ou menos aparentes, uma 
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vez que o discurso traz ressonâncias de já ditos, responde a dizeres diversos e faz 

projeções e/ou antecipações do discurso-resposta” (DI FANTI, 2004, p. 91). 

Encontramos também em Bakhtin (2010) a visão de ato como uma 

resposta ativa e responsável dos sujeitos diante do mundo, ou seja, o ato é a 

manifestação consciente do seu existir, enquanto ser único, concreto e situado. Essa 

questão possui uma forte correlação com a definição de trabalho enquanto atividade 

situada, validada pela subjetividade do trabalhador com suas singularidades, tal 

como identificam a Ergologia e as ciências com as quais dialoga.  

Machado e Bronckart (2009) explicam que o entendimento da estreita 

relação estabelecida entre o ser único proposto por Bakhtin (2010) e o trabalho 

como uma atividade situada perpassa a conceituação de atividade de trabalho que 

deve ser concebida segundo Clot (1999), Amigues (2004) e Saujat (2002), como 

uma atividade que se efetiva em um contexto social específico, isto é, em uma 

situação imediata, e uma mais ampla que apresenta as seguintes características: 

 
a) é pessoal e sempre única, envolvendo a totalidade das dimensões do 
trabalhador (físicas, mentais, práticas, emocionais etc.); 
b) é plenamente interacional, já que, ao agir sobre o meio, o trabalhador o 
transforma e é por ele transformado; 
c) é mediada por instrumentos materiais ou simbólicos; 
d) é interpessoal, pois envolve sempre uma interação com outrem (todos os 
outros indivíduos envolvidos direta ou indiretamente, presentes ou 
ausentes, todos os “outros” interiorizados pelos sujeitos); 
e) é impessoal, dado que as tarefas são prescritas ou prefiguradas por 
instâncias externas; 
f) e é transpessoal, no sentido de que é guiada por “modelos do agir” 
específicos de cada “métier” (MACHADO; BRONCKART, 2009, p. 36).  

  

As características típicas das situações de trabalho revelam a 

complexidade de suas atividades, como também evidenciam que o trabalhador deve 

realizar escolhas permanentes que, por sua vez, colocam o trabalhador diante de 

conflitos com o outro, com o meio, com os artefatos, com as prescrições. Essa 

questão caracteriza a atividade laboral como evento único em que o trabalhador 

guia-se por objetivos que ele elabora para si mesmo como solução de compromisso 

com as prescrições, com as situações específicas e como seus próprios limites.  

Essa atitude assumida pelo trabalhador pode ser correlacionada com a 

noção de compreensão responsiva de Bakhtin (2003) que vê a linguagem sob a 

perspectiva dialógica. Vista em sua relação dialógica com a comunicação da vida 

real, ela é perpassada por uma atitude valorativa do sujeito falante que, ao enunciar, 
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traz em seu enunciado a avaliação de outros discursos que possuem uma relação 

dialógica com o seu, além de possibilitar a avaliação de possíveis réplicas que o seu 

enunciado suscitará. Esse fio dialógico que o enunciado mantém com outros 

enunciados em situações concretas de interação o torna um acontecimento único, já 

mais valorizado e apreciado da mesma maneira. Dentro dessa proposição de 

unicidade do enunciado, Clot (2007) observa que ser o trabalho assim como a 

palavra uma réplica, ou seja, tanto o trabalho como a palavra se constroem a partir 

de um já-dito ou de uma atividade já realizada. Dentro dessa perspectiva, 

empreendemos as análises do objeto de estudo da pesquisa. 

Ainda sobre a dialogia de Bakhtin (2010), compreendemos que ele não é 

apenas uma forma de discurso, mas sim um elemento constitutivo da natureza da 

linguagem, visto que a língua, em seu uso real, sempre será dialógica, isto é, será 

formada na relação interacional estabelecida entre “eu” e o outro. Assim, o 

enunciado não se configura apenas como o meu enunciado, mas sim como sendo o 

diálogo entre outros enunciados, entre o meu discurso e o discurso dos outros.  

O dialogismo para Bakhtin (2010) é um princípio constitutivo da 

linguagem, segundo o qual a língua, apreendida em processo de interação, é um 

encontro e confronto de vozes socais que se intercruzam dialogicamente em uma 

cadeia responsiva, marcada pela relação de anterioridade e posterioridade com 

outros enunciados, de modos que podemos afirmar que o enunciado é fruto de 

enunciados anteriores e basilar para enunciados futuros. 

Acreditamos que o ponto de partida para o entendimento do dialogismo 

está centrado na compreensão da consciência socioideológica presente nas 

relações sociais e materializada por meio de signos, visto que a própria consciência 

não é uma instância individual, mas sim constituída no exterior, na interação social. 

Nessa perspectiva, associamos as práticas linguageiras produzidas em ambientes 

profissionais como sendo um terreno repleto de vozes sociais que ora se 

individualizam e ora buscam a coletividade para atender às demandas profissionais. 

Assim como as atividades de linguagem, as atividades de trabalho nos 

remetem ao princípio da dialogia, visto que, assim como os enunciados, o agir 

profissional se constrói sob a égide de um “eu” como o outro. As ações executadas e 

materializadas por meio de práticas linguageiras possuem um acabamento e se 

revelam preparadas para uma resposta, para serem replicadas, dando assim 

continuidade à cadeia discursiva e à execução das tarefas.  
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

[...] aquele que pratica um ato de compreensão (também no caso do 

pesquisador) passa a ser participante do diálogo. 

(Bakhtin, 1992, p. 355) 

 

O presente capítulo discorre sobre a configuração metodológica que 

fundamenta a pesquisa. Aqui, abordamos a construção do objeto de pesquisa e a 

relação estabelecida entre o pesquisador e o seu objeto de análise, partindo do 

pressuposto de que essa relação é essencial para estudos pautados nas Ciências 

Humanas. O capítulo está dividido em seis seções que explicitam o desenrolar da 

pesquisa. A primeira seção explica as bases epistemológicas por nós adotadas para 

que seja possível a melhor compreensão das teorias aqui elencadas. Em seguida, 

temos a seção que retrata a natureza da pesquisa, seguindo o contexto da 

investigação que evidencia o ambiente pesquisado, como também os sujeitos do 

estudo. Dando sequência, temos a demonstração dos dados, instrumentos e 

procedimentos de pesquisa e, por fim, a seção em que explicamos as categorias 

elencadas para a análise dos e-mails institucionais. 

 

3.1 Linguagem e trabalho: tessituras metodológicas 

 

As estratégias utilizadas para a configuração metodológica de uma 

pesquisa determinam, pelo menos em grande parte, a natureza das questões 

elencadas para nortear esse exercício acadêmico. O caminho a ser trilhado pelo 

pesquisador está atrelado às questões que suscitam dúvidas e possibilidades de 

análise que se consolidam a partir das opções feitas por ele e que surgem a partir 

das peculiaridades do objeto e do quadro teórico que irá desenvolver os estudos. 

Assim, torna-se possível garantir o estabelecimento dos objetivos e o modo de 

alcançá-los, como também a confiabilidade e validade da pesquisa. 

O trabalho visto como atividade industriosa, a natureza do objeto de 

estudo (o humano) essencialmente dialógico e o objetivo da pesquisa – investigar as 

práticas linguageiras de profissionais da educação, descrevendo (re) singularizações 

existentes nas escritas de e-mails profissionais, a partir das relações discursivas 

presentes nos enunciados relativos a atividades laborais – guiaram-nos para a 
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escolha de uma metodologia na qual o encontro entre a pesquisa e os sujeitos se 

circunscrevesse com base na dialogia. 

Nesse sentido, para explicarmos a fundamentação metodológica desta 

pesquisa, tomamos como aporte de discussão Bakhtin (2003), especificamente o 

texto “Metodologia das Ciências Humanas”. Nesse texto, o autor faz uma reflexão 

sobre a natureza do objeto do conhecimento e da interação estabelecida entre o 

sujeito que busca o conhecimento e o objeto. Essa interação entre o sujeito e o 

objeto é o ponto forte da discussão proposta por Bakhtin (2003), o qual evidencia 

que, no universo das ciências humanas, o sujeito não é uma coisa, mas sim um “ser 

expressivo e falante”. “Esse ser nunca coincide consigo mesmo e por isso é 

inesgotável em seu sentido e significado” (BAKHTIN, 2003, p. 395). 

Dessa forma, a relação que se estabelece entre o sujeito e o objeto é 

formulada na interação, caracterizando o aspecto dialógico e bilateral na construção 

do conhecimento. Nessa perspectiva, compreendemos que o ser da expressão é 

bilateral e só se realiza na interação de duas consciências – a do eu e a do outro – e 

a penetração mútua é vista com manutenção da distância; é, pois, o campo de 

encontro de duas consciências, a zona do contato interior entre elas (BAKHTIN, 

2003). 

Nessa relação, a exatidão não se revela como o aspecto mais importante, 

até porque não é possível alcançá-la, em função da natureza psicossocial do ser 

humano. O que se pretende é encontrar a profundidade do conhecimento individual, 

no singular. Tal perspectiva nos faz voltar o olhar para a interação entre sujeito e 

objeto que 

 
possibilita um olhar para o mundo dos atos humanos em sua 
individualidade, unicidade e diversidade, como que através de um 
caleidoscópio, evitando a avassaladora totalidade generalizante construída 
pelo mundo da cognição teórica (SAMPAIO, 2009, p. 43).  
  

Diante desse cenário epistemológico, compreendemos que é, pois, no 

diálogo que os conhecimentos em ciências humanas se constroem. Porquanto, em 

consonância com o pensamento de Bakhtin (2003), na pesquisa que 

desenvolvemos, a partir da abordagem ergológica, os dados advêm dos atores 

envolvidos nas atividades de trabalho, aqui considerados, não como agentes 

passivos, mas como sujeitos que agem e interagem entre si. Desse modo, a 
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pesquisa aproxima o dialógico das atividades humanas como o vivido profissional 

(FAÏTA, 2005). 

A construção epistemológica pautada a partir da filosofia da linguagem de 

Bakhtin exige do pesquisador a superação de um desafio inicial, ou seja, caberá ao 

analista conhecer seu objeto (dentro de uma perspectiva dialógica), e o que é o 

indivíduo, o sujeito cognoscente. Sobre essa questão, Amorim (2002) diz que, nas 

Ciências Humanas, a questão da voz do objeto é decisiva. A autora segue sua 

defesa ao afirmar que para Bakhtin é o objeto que distingue as Ciências Humanas 

das outras (ditas naturais e matemáticas). Aqui não é o homem seu objeto 

específico, uma vez que este pode ser estudado por outras ciências. 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 com seu discurso 

que lida o pesquisador” (AMORIM, 2002, p.10).   

Bakhtin afirma que essa distinção é de suma importância, pois permitirá 

ao pesquisador caracterizar as especificidades do objeto e do sujeito. “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. 10).  Dessa maneira, o encontro do pesquisador 

com o outro possibilita a superação do positivismo presente no pensamento 

ocidental e cria outra vertente de produção de conhecimento nas ciências humanas. 

O argumento fundamental para essa nova visão é de que o conhecimento que os 

sujeitos podem ter do mundo natural é diferente do conhecimento que podem ter de 

si mesmos, sobre sua natureza, suas criações e formas de vida.  

Partindo desse pressuposto, entendemos que, ao levarmos em 

consideração as particularidades do encontro do pesquisador com o seu outro e, 

consequentemente, as especificidades do conhecimento produzido, destacamos que 

inevitavelmente esse conhecimento possuirá um caráter dialógico e alteritário 

(AMORIM, 2002). A complexidade do ato bilateral e a profundidade do conhecimento 

produzido, para Bakhtin (2010), devem ser considerados e revelados nas relações 

dialógicas constituídas entre o eu-outro. A alteridade não está limitada à consciência 

da existência do outro, e nem reduzida ao diferente, mas sim comportando a 

presença do estranhamento e do pertencimento. O outro é sim lugar da busca e 

construção de sentidos e, simultaneamente, da incompletude e da provisoriedade. 

Essas especificidades típicas da relação eu-outro apresentam ao pesquisador a 
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condição de inacabamento permanente do sujeito, a essência da condição do 

homem no mundo, assim como revelam a precária condição das teorias que 

objetivam, por meio da linguagem, representar a totalidade da experiência do 

homem no mundo. O mundo conhecido teoricamente não é o mundo inteiro 

(BAKHTIN, 2010).     

Nessa perspectiva, elegemos como um dos aportes metodológicos as 

pesquisas do Grupo ALTER- do LAEL (PUC/SP)3 o qual analisa textos da esfera de 

atividade educacional, objetivando compreender as relações entre linguagem e 

trabalho e, mais especificamente, entre linguagem e trabalho educacional. Visando a 

responder às questões da pesquisa, assumimos a base teórico-metodológica 

nuclear que vem sendo desenvolvida por Machado e Bronckart (2009) e, mais 

recentemente, junto às pesquisas do Grupo LAF (Langage – Formation – Action, 

Bronckart e Groupe LAF, 2004), que especificamente visa à reflexão sobre as 

relações entre o agir humano e a linguagem, procurando verificar a adequação e a 

produtividade de justapor seus pressupostos e procedimentos ao de outras vertentes 

teóricas que julgam serem compatíveis às pesquisas.  

A ideia central das análises propostas pelo grupo ALTER-LAEL e por 

Machado e Bronckart (2009) é a observação das figuras interpretativas do agir em 

textos sobre e no trabalho educacional. Para o autor, o trabalho educacional 

mobiliza diferentes dimensões (físicas, cognitivas, linguageiras, afetivas e etc.), com 

o objetivo de promover a aprendizagem de determinados conteúdos, como também 

de possibilitar o desenvolvimento de determinadas habilidades. Machado e 

Bronckart (2009) seguem explicando que a realização dessa atividade docente é 

sempre guiada por prescrições e por modelos de agir, os quais são internalizados 

pelo professor e desenvolvidos em um processo de interação permanente com a 

atividade em si, e com outros actantes que fazem uso de instrumentos materiais ou 

simbólicos, originados da apropriação de artefatos disponibilizados pelo meio social. 

Nesse sentido, as pesquisas desenvolvidas pelo grupo corroboram com a 

proposição do nosso estudo, especificamente quando há a referência às prescrições 

e modelos de agir laboral. As análises feitas por Machado e Bronckart (2009) 

                                            
3 Grupo que foi coordenado pela Profª Anna Rachel Machado. Era associado ao Groupe LAF 
(Langage - Action Formation), da Universidade de Genebra, parte integrante de um grupo de 
pesquisa maior, que reúne pesquisadores de doze universidades brasileiras – o Grupo de Pesquisa 
ALTER (CNPq) – como sede no Programa de Estudos Pós-Graduados em Linguística Aplicada e 
Estudos da Linguagem da PUC de São Paulo.  
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ampliam a defesa em torno das figuras interpretativas para o agir do trabalhador 

educacional presente em outros espaços educacionais que não sejam 

especificamente a sala de aula. 

 Adotamos também como vertentes de formulação teórico-metodológica a 

filosofia da linguagem (BAKHTIN, 1999), a Clínica da Atividade (CLOT, 1999; CLOT; 

FAÏTA, 2000; FAÏTA, 2005), e a Ergonomia da Atividade (SCHWARTZ, 2000a).  

Essas abordagens imprimem à nossa pesquisa a natureza qualitativa, pois, ao 

compreendermos que o objeto não é algo que está no mundo e distante do sujeito, 

concluímos que a relação sujeito e objeto se constroem de maneira intersubjetiva e 

que a linguagem, por sua vez, possibilita essa construção, pois a ela são inerentes 

aspectos históricos, intenções e propósitos dos sujeitos.  

Assim, a pesquisa dessas interações deve, então, se processar como 

uma “proposta de análise em que seja levada em conta a história, o tempo 

particular, o lugar de geração do enunciado de um lado, e os envolvimentos 

intersubjetivos que dizem respeito a dado discurso” (BRAIT, 2007, p. 77). A 

investigação da produção das práticas linguageiras dos profissionais expressas nos 

enunciados dos e-mails nos conduzirá à percepção e compreensão do agir laboral 

que, por vezes, pode evidenciar as prescrições (singularizações) e as mudanças, ou 

seja, as (re) singularizações. 

Partindo desses pressupostos epistemológicos, apresentamos a seguir o 

quadro metodológico desta pesquisa. 

 

3.2 Natureza da pesquisa  

 

Esta pesquisa, partindo da funcionalidade do seu objeto, situa-se no 

paradigma qualitativo, portanto, interpretativista, o qual segue a concepção de que 

“o que se pode conhecer é que certos eventos significam alguma coisa para certas 

pessoas que os realizam e vivem por meio deles” (SANTOS FILHO, 2007, p. 25), ou 

seja, compreende que a vida humana configura-se como uma atividade interativa e 

interpretativa, que se desenvolve por meio do contato entre as pessoas, como 

também por meio de um movimento singular do trabalhador em direção ao seu 

objeto de trabalho, aos outros e a si mesmo (CLOT, 2007). 

Quanto à natureza, o objeto se insere em um estudo enunciativo-

discursivo, na medida em que são analisados os enunciados, a escrita dos e-mails, 
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como trabalho e sobre o trabalho, evidenciando as aproximações com o real, no 

desenvolvimento das atividades laborais. Chamamos a atenção para o entendimento 

do que é posto aqui como real, isto é, esse real não é definido pela lineariedade da 

atividade, pelo previsível, observável, mas sim pelo conjunto de ações previsíveis ou 

não que se efetivam na intersecção do trabalhador com seu objeto de trabalho e 

com a coletividade presente em situações laborais. Seguindo essa perspectiva, Clot 

(2007) afirma que a atividade de linguagem catalisa transformações e serve como 

analisador, ou denominador comum, para outras atividades, dentre elas a de 

trabalho. 

A natureza enunciativo-discursiva da pesquisa é fundamentada no 

movimento dialógico proposto por Bakhtin (2010) no qual é possível 

correlacionarmos as atividades de trabalho com as atividades de linguagem 

produzidas em situações de trabalho e nas pesquisas do Grupo ALTER – do LAEL 

(PUC/SP), especificamente nos estudos de Bronckart (1997 apud MACHADO; 

BRONCKART, 2009) sobre o agir do trabalhador que analisa os textos da esfera de 

atividade educacional, objetivando compreender as relações entre linguagem e 

trabalho. 

 O diálogo estabelecido entre a natureza enunciativo-discursivo da 

linguagem defendida por Bakhtin (2010) e por Bronckart (1997 apud MACHADO; 

BRONCKART, 2009) consubstanciam as análises por guiarem o olhar da pesquisa 

para a complexidade e riqueza do objeto de estudo. Para Clot (2010), o diálogo é 

uma instância em desenvolvimento e se alimenta de outros diálogos anteriores e 

paralelos existentes no grupo profissional. As experiências de outros profissionais 

estão presentes por meio do diálogo, de modo que possibilita a ampliação do 

repertório, as possibilidades de compreensão e do agir nas situações de trabalho 

durante o desenvolvimento da atividade. 

A pesquisa segue, em seu desenvolvimento, a abordagem ergológica de 

Schwartz (2008) do trabalho e da Clínica da Atividade de Yves Clot (2007) que 

defendem o caráter inventivo próprio das atividades de trabalho. No campo 

ergológico, o objeto de estudo é submetido ao debate de normas e não pode ser 

estudado à revelia do meio e da história.  Já segundo Barros, Heckert e Marchiori 

(2012), a Clínica da Atividade possui uma relação com a perspectiva histórico-

desenvolvimental de Lev Vigotski (2009), e a leitura da obra vigotskiana recebe 

interferências das discussões de Bakhtin (2003), pois os dois autores integram a 
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mesma base epistemológica ao fundamentarem-se no materialismo histórico-

dialético para a construção de suas perspectivas. 

Partindo do materialismo histórico-dialético, os dois autores defendem a 

vinculação do conceito de atividade humana às bases materiais da existência. 

Dessa forma, a atividade orientada de maneira consciente só será possível se 

decorrer das relações sociais, se criada na história dessas relações e mediada por 

instrumentos e signos. 

A Clínica da Atividade e a Ergologia fundamentam nossa opção 

metodológica por afirmarem que a (re)criação dos meios de trabalho se desenvolve 

a partir da apropriação de recursos para a ação que foram construídos pela 

coletividade. Os métodos propostos pelas áreas objetivam a revitalização da 

atividade dos trabalhadores, como também a produção de conhecimentos sobre 

esse processo. Por considerar que os meios não são diretamente observáveis, faz-

se o uso de métodos indiretos de análise que partem de marcas de trabalho, que 

podem ser falas, imagens, vídeos, fotografias ou outros modos de registro. 

Desse modo, os dados gerados a partir da observação das práticas 

linguageiras que caracterizam as atividade/trabalho e as possibilidades de recriação, 

partindo da ótica de quem realiza o trabalho e promove mudanças, a pesquisa 

possui uma abordagem qualitativa. Optamos pela pesquisa qualitativa por esta 

contemplar análises mais profundas no tocante às práticas linguageiras que serão 

estudadas visto que se referem aos aspectos de atividades humanas (o trabalho e 

uso da linguagem). Por se tratar de trabalhadores de uma empresa, esse tipo de 

abordagem pode analisar a interação de algumas variáveis e de processos na 

população pesquisada. A escolha pela abordagem também se justifica por 

compreendermos que há a valorização da compreensão do fenômeno pesquisado, e 

também por se caracterizar como aquela em que os pesquisadores buscam a 

compreensão dos significados dos eventos e das interações entre as pessoas e os 

contextos em que estão inseridas. Nesse sentido, o foco do estudo está no modo 

como o sujeito age a partir do seu universo de valores, crenças, valores, atitudes, 

motivo e aspirações (MINAYO, 2006). 

Segundo Nunan (1990), os indivíduos participantes da pesquisa não são 

reduzidos a números, estatísticas ou hipóteses, mas sim tomados como parte de um 

todo, em seu contexto natural. Na mesma linha de pensamento de Nunan (1990), os 

autores Denzin e Lincoln (2006) afirmam que a pesquisa qualitativa se fundamenta 
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em práticas materiais e interpretativas que podem provocar alterações no mundo e 

em diversas representações, tais como: notas de campo, entrevistas, conversas, 

gravações e outras técnicas de construção de dados. Mediando suas ações sobre 

esses aspectos ou viés interpretativo, o pesquisador deve analisar os fatos em 

ambiente natural, com o objetivo de entender os fenômenos que ocorrem em 

determinados locais, situações. 

Desse modo, neste estudo, optamos pela pesquisa qualitativa por 

compreender que essa abordagem se mostra apropriada para construirmos um 

percurso de análise e caracterização das práticas linguageiras expressas nos e-

mails profissionais produzidos por trabalhadores da educação. O viés qualitativo 

parte do pressuposto de que a ação humana possui sempre um significado, um 

subjetivo ou intersubjetivo, o qual não pode ser apreendido sob um ponto de vista 

quantitativo e objetivo, distanciando o pesquisador e o objeto de estudo.  

Nesse sentido, o uso de métodos qualitativos possibilita percebermos e 

enfrentarmos a complexidade presente nos mundos subjetivos, objetivando assim a 

“obtenção de um conhecimento intersubjectivo, descritivo e compreensivo, em vez 

de um conhecimento objetivo, explicativo e nomotético” (SANTOS, 2011, p. 22). 

Desse modo, a intersubjetividade e a interdiscursividade se configuraram como um 

campo significativo para a pesquisa e análise de dados por analisar as nuances do 

trabalho presentes na escrita dos enunciados dos e-mails profissionais. A seguir, 

explicitamos o contexto da pesquisa, caracterizando a configuração do ambiente 

profissional pesquisado, e, por conseguinte, a formulação das atividades laborais 

executadas pelos trabalhadores. 

 

3.3 O contexto da pesquisa 

 

O ambiente profissional que integra o escopo dessa pesquisa é a 5ª 

(quinta) Gerência Regional de Educação (a sede da GRE e uma escola estadual), 

localizadas no município de Campo Maior, do Estado do Piauí. Esses espaços 

profissionais integram as instituições que compõem a hierarquia da Educação 

Estadual no município de Campo Maior, como mostrado no gráfico abaixo. 
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Figura 2 – Disposição da hierarquia das instituições responsáveis pela organização da Educação 

Pública Estadual no Município de Campo Maior - Piauí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

Os ambientes profissionais desta hierarquia possuem ligação direta e 

cotidiana por tratarem de toda a organização e normatização da educação pública 

estadual do Piauí. A Secretaria é o órgão de direcionamento normativo geral para os 

outros componentes constituídos pelas gerências regionais de educação e escolas 

estaduais. Dessa forma, a SEDUC, como órgão maior da hierarquia  

 
Art. 1º A Secretaria da Educação e Cultura do Estado do Piauí – SEDUC/PI, 
órgão executivo do sistema estadual de ensino, que tem por finalidade, em 
regime de colaboração com a União e os Municípios, formular a política 
Educacional do Estado e administrar o sistema estadual de ensino, 
garantindo a todos os piauienses o acesso e a conclusão da educação 
básica, pública, gratuita e de qualidade social [...]. (REGIMENTO 
SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA) 

 
Em colaboração, a SEDUC-PI tem as gerências regionais que são, 

conforme o Art. 7º do capítulo II do regimento da Secretaria Estadual de Educação e 

Cultura do Piauí, órgãos regionais de direção e execução programática, ou seja, 

“são órgãos responsáveis pela execução e direção das atividades e ações voltadas 
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para o desenvolvimento da educação em seus campos pedagógico, administrativo e 

financeiro”. 

As gerências Regionais (GREs), que totalizam 04, sendo elas: 4ª, 5ª, 19ª 

e 20ª, monitoram e coordenam as ações executadas pelas escolas estaduais. Todas 

as atividades são repassadas pela SEDUC-PI, que conta com as GREs para 

executar, juntamente às escolas, as ações educacionais nos vários municípios do 

Estado do Piauí. Cada gerência regional é constituída pelo gerente regional, pelas 

Coordenações de ensino e aprendizagem, de gestão e inspeção escolar e pela 

Coordenação de expedição e documentação. Cada coordenação possui seus 

coordenadores gerais e técnicos responsáveis pela execução das atividades, 

formações e informações pertinentes aos assuntos compartilhados entre esses 

ambientes profissionais.  

A configuração organizacional do ambiente profissional pesquisado 

apresenta uma grande quantidade de informações que proporcionam a produção e 

circulação de muitos gêneros discursivos que são utilizados para a transmissão de 

informações. Nesse sentido, vislumbramos que a produção escrita, especificamente 

dos e-mails profissionais, segue a dinâmica de funcionamento desses ambientes.  

A composição organizacional da 5ª Gerência Regional de Educação 

possui como profissionais que integram o quadro: a gerente regional de educação, 

coordenadores específicos para as áreas de ensino e aprendizagem, gestão e 

inspeção educacional, Surve (Supervisão de Registro da Vida Escolar), lotação 

educacional. Cada coordenação possui técnicos educacionais diretos que 

desenvolvem junto aos seus coordenadores as atividades laborais. 

A 5ª Gerência Regional de Educação é responsável pela gestão das 

escolas públicas estaduais de 11 municípios jurisdicionados ao município sede 

(Campo Maior). Todas as ações que encaminham o desenvolvimento de atividades 

da educação estadual como também o monitoramento das escolas e das gestões 

escolares são de responsabilidade da Gerência. 

No espaço da gerência há o acompanhamento de programas 

educacionais, lotação de profissionais, formação continuada e outras atividades 

responsáveis pelo andamento da educação estadual. A 5ª Gerência se configura 

como o elo entre as escolas e a Secretaria Estadual de Educação do Piauí (SEDUC) 

sendo, portanto, de responsabilidade da gerência transmitir informações da SEDUC 

para as escolas. Essa cadeia de tarefas a serem executadas, os participantes da 
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pesquisa, a descrição das responsabilidades de cada trabalhador e de cada setor de 

atuação na cadeia hierárquica da instituição pesquisada são os pontos da seção 

seguinte. 

 

3.4 Sujeitos da pesquisa 

 

Fraser e Gondim (2004) defendem que, em pesquisas qualitativas, a 

quantidade de participantes não é tão importante, mas sim o fato de produzirem 

conteúdos significativos para a compreensão de um tema em análise. Minayo 

(2006), referindo-se a Bourdieu (2001), justifica essa visão afirmando que, quando 

as pessoas vivem em um mesmo ambiente social, há a tendência em se 

desenvolver e reproduzir disposições, ações semelhantes, e que, por conta disso, os 

significados individuais podem estar representados nos significados grupais. Dito de 

outra forma, a fala de alguns indivíduos que integram um grupo pode representar 

uma grande parte de membros deste mesmo grupo que integram um contexto 

específico. 

Assim sendo, definimos 04 sujeitos para pesquisa. Acreditamos que a 

opção pelo estudo da atividade de trabalho de quatro profissionais de níveis 

hierárquicos diferentes possibilita uma melhor compreensão das atividades laborais, 

como também nos ajudam na compreensão do agir dos trabalhadores expressos na 

escrita dos e-mails. Apesar de serem quatro os participantes da pesquisa, foi 

possível identificar as práticas linguageiras e os eventos únicos de atividades 

laborais, como também caracterizar as distinções e os elementos da ordem do 

repetível possibilitando a verificação do recorrente podendo assim estender a 

compreensão do trabalho de outros profissionais expostos no ambiente a condições 

semelhantes. 

A nossa opção de escolha por quatro sujeitos para a pesquisa se 

fundamenta no que defende Clot (2007, p. 126), para quem “a singularidade pode 

ser objeto de estudo desde que se integre a compreensão de uma situação à 

unidade subjetiva de uma experiência e não apenas as representações funcionais 

que, por outro lado, essa mesma experiência supõe”. 

Para a escolha dos participantes, foi estabelecido um critério de seleção 

necessário em função do objeto deste estudo: ser profissional da 5ª Gerência de 

Educação (podendo ser técnico ou estar lotado nas escolas) e possuir uma atividade 



71 
 

laboral marcada pela produção de práticas linguageiras expressas pela troca de e-

mails profissionais. No período observado, havia duas profissionais de diferentes 

coordenações da 5ª GRE que atendiam a esses dois critérios, como também duas 

profissionais que integram o quadro funcional de uma escola estadual (Centro de 

Educação de Tempo Integral – CETI) que se mostraram receptivas à pesquisa. 

Dentre as profissionais participantes da pesquisa, duas respondem por 

duas coordenações na 5ª Gerência Regional de Educação – GRE, respectivamente 

pela Coordenação de Gestão e Inspeção e pela Coordenação de Ensino e 

Aprendizagem. A primeira Coordenação é responsável por ações de orientação e 

monitoramento do andamento do cumprimento dos dias letivos previstos por lei, 

como também por todas as atividades laborais que fazem uso de instrumentais 

específicos voltados para: registros, resoluções, portarias e outros.  

A Coordenação de Ensino e Aprendizagem profissional volta-se para as 

atividades de orientação e monitoramento das ações pedagógicas, ou seja, para 

ações de formação pedagógica das equipes escolares, como também desenvolve 

ações voltadas para os docentes e discentes que compõem a rede estadual do 

município de Campo Maior e de mais 12 municípios jurisdicionados que se localizam 

no entorno da sede.    

As outras duas profissionais que participaram da pesquisa integram o 

quadro funcional de uma escola da rede estadual de ensino, o Centro de Educação 

de Tempo Integral CETI – CÂNDIDO BORGES, sendo uma professora e a outra 

gestora da mesma escola. O CETI é uma escola que oferece o ensino médio técnico 

profissionalizante em tempo integral, o que confere ao centro uma dinâmica 

pedagógica diferenciada das outras escolas de ensino médio regular, considerando 

que os profissionais e os alunos estão inseridos em um contexto de atividades 

laborais como estágios e outros.  

A dinâmica das situações laborais da SEDUC-PI, da 5ª GRE e da escola, 

obedece a uma rotina repleta de muitas informações que devem ser direcionadas às 

equipes da GRE, como também às equipes escolares. Cumpre destacar que as 

atividades laborais seguem atribuições presentes nos documentos normativos da 

Secretaria e também nas normas compartilhadas entre os profissionais. Sobre essa 

questão Nourodine (2002) afirma que 

  
as atividades, os saberes e os valores são propriedades intrínsecas ao 
trabalho, que se manifestam no cruzamento e na contaminação mútua. Se 
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não há trabalho sem que haja intenção expressa por um sujeito individual 
e/ou coletivo, a orientação da atividade (esboçada na intenção) é 
necessariamente dirigida por uma dinâmica transformadora inscrita na 
“atividade” ordenada e organizada em torno de coletivos de trabalho, para 
os quais a cooperação é indispensável (NOURODINE, 2002, p. 19). 
 

Os saberes que versam sobre o desenvolvimento das atividades são 

compartilhados pelo coletivo, como também a materialização das atividades de 

linguagem presentes nos ambientes profissionais. A linguagem se revela nesses 

espaços como uma teia discursiva que elabora as ações e as tomadas de decisões 

características das situações de trabalho. Teiger (1995) parte da hipótese de que, 

nas situações de trabalho, a linguagem é uma atividade que se integra a aspectos 

estratégicos e definíveis como fala para si, fala ao outro e para o outro. Essas falas 

estão centradas nos desafios de realização do trabalho e na existência da identidade 

pessoal dentro e pelo grupo, sobretudo por meio do tempo. 

A partir desses pressupostos e, considerando as condições de trabalho 

das duas coordenadoras que são semelhantes em suas regulações e rotinas 

institucionalizadas e das duas profissionais da escola, iniciamos o processo de 

investigação, o que nos permitiu um diálogo mais profundo na compreensão do 

objeto de pesquisa. O delineamento que foi conferido aos dados gerados e os 

instrumentos e procedimentos de análises dos e-mails institucionais seguem na 

próxima seção. 

 

3.5 Corpus de análise da pesquisa: fontes, instrumentos e procedimentos 

 

Segundo Santos Filho (2007, p. 64), “o ato de pesquisar traz em si a 

necessidade do diálogo com a realidade a qual se pretende investigar e com o 

diferente, um diálogo dotado de crítica, canalizador de momentos criativos”. Assim, 

ao tentarmos conhecer qualquer fenômeno constituinte de uma realidade, devemos 

propor uma aproximação, visto a complexidade e dinamicidade dialética presente 

nas relações estabelecidas entre o objeto de estudo e o pesquisador. Para isso, é 

necessário que elejamos técnicas e instrumentos metodológicos adequados, os 

quais permitam a aproximação com o objeto de estudo.  Demo (2013) diz sobre esse 

aspecto que 

 
em termos cotidianos, pesquisa não é um ato isolado, intermitente, especial, 
mas atitude processual de investigação diante do desconhecido e dos 
limites que a natureza e a sociedade nos impõem. [...] Faz parte do 
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processo de informação, como instrumento essencial para a emancipação 
(DEMO, 2013, p. 16).  

 
Nesse contexto, a pesquisa possui aspectos teóricos, metodológicos e 

práticos, perpassando o reducionismo do empirismo, pois a realidade deve ser 

interpretada a partir de um embasamento teórico, sem a pretensão de desvendá-la, 

e, para isso, cada pesquisa possui um caminho metodológico a percorrer com 

instrumentos cientificamente apropriados (SANTOS FILHO, 2007, p. 65). 

 A presente pesquisa traz como objeto de estudo a compreensão das 

práticas linguageiras que expressam as atividades laborais nos e-mails institucionais 

produzidos pelos profissionais, enfatizando as relações eu-outro construídas pelos 

trabalhadores que pensam e agem nas situações de trabalho.  Com o objetivo de 

empreender a reflexão sobre o objeto de estudo em questão, fizemos a opção pela 

pesquisa de campo que se caracteriza como um tipo de investigação que pretende 

buscar a informação diretamente com a população pesquisada e que exige do 

pesquisador um encontro mais direto com os sujeitos da pesquisa. 

 Tal pesquisa contou com uma amostra documental composta por 40 

mensagens de e-mails, produzidas e trocadas por trabalhadores das instituições 

pesquisadas. Ressaltamos que foram analisados os 40 e-mails que revelaram a 

recorrência de práticas linguageiras, o que nos levou a um recorte do corpus de 

análise. A identificação dos e-mails utiliza a seguinte codificação: os e-mails são 

identificados pela abreviatura -EI1- que (E) significa e-mail institucional, (I) 

institucional e (1) indica o número do e-mail em análise. A entrevista realizada 

com quatro profissionais: 02 coordenadoras da GRE, 01 professora e 01 gestora de 

uma escola da rede estadual de ensino também integra os dados da pesquisa. As 

entrevistas foram gravadas na sede da 5ª GRE e na escola de Tempo Integral em 

dias e horários diferentes, isso nos possibilitou gravar separadamente com cada 

profissional. Após a gravação, as falas foram transcritas pela pesquisadora 

mantendo o conteúdo fiel de cada resposta. 

É importante lembrar que os estudos que empreendemos nas práticas 

linguageiras presentes nos e-mails produzidos pelos trabalhadores partem das 

análises textual-discursivas que se formulam a partir das atividades de trabalho e 

das atividades de linguagem que expressam o agir sobre o trabalho e como 

trabalho, em concordância com tripartição proposta por Nouroudine (2002, p. 18). 

Também optamos pela dimensão dos estudos ergológicos que entendem a atividade 
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de trabalho como uma dramática de usos de si: uso de si por si e uso de si pelo 

outro.  Essa compreensão possibilita a negociação entre normas antecedentes, as 

quais normatizam o fazer e permitem a renormalização decorrente da inscrição do 

sujeito na atividade laboral. Nesse sentido, elencamos duas categorias de análises: 

a linguagem operativa e a linguagem funcional as quais permitem evidenciar as 

singularizações e as (re) singularizações das práticas linguageiras presentes nos e-

mails institucionais. 

Na categoria da linguagem operativa, identificamos e descrevemos 

elementos textuais-discursivos presentes nas práticas linguageiras mediadas pelos 

e-mails que evidenciam as singularizações e as (re)singularizações revelando as 

formas de regulação, a prescrição de atividade de trabalho presentes nos discursos 

dos profissionais, da instituição e nos elementos virtuais dos e-mails.  

Na categoria linguagem funcional, descrevemos e interpretamos as 

práticas linguageiras presentes nos e-mails e nas falas dos trabalhadores que 

revelam as singularizações e (re) singularizações das atividades profissionais a 

partir das relações estabelecidas entre os profissionais e o coletivo de trabalho.  

As duas categorias aqui elencadas explicam as práticas linguageiras das 

atividades laborais a partir do contexto linguageiro imediato de produção dos e-mails 

e da situação de produção, ou seja, consideramos os aspectos sociais, históricos 

inerentes às atividades de linguagem que se configuram em fundamentos 

epistemológicos voltados para a dialogia e a interação verbal. 

Tendo como foco a prática linguageira do agir do trabalhador expressa 

nos e-mails produzidos, situamos as categorias de análise formuladas em dois 

níveis: o primeiro denominado de organizacional que contemplaria a linguagem 

operativa, isto é, aquela que apresenta elementos com diferentes graus de 

prescrição, mais especificamente que apresente elementos textuais-discursivos ou 

formas mais rígidas e normativas usadas pelos profissionais na execução de suas 

atividades. E o segundo nível definido como enunciativo-discursivo que se 

correlaciona com a categoria linguagem funcional que, por sua vez, revela práticas 

linguageiras centradas no uso de elementos textual-discursivos relacionados ao “real 

da atividade”, ou seja, elementos relacionados às singularizações e (re) 

singularizações que redefinem as atividades de linguagem dos profissionais. 

Ressaltamos que, por tratarmos das práticas linguageiras expressas nos 

e-mails institucionais, temos tanto as falas institucionais como as de cada 
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trabalhador.  Assim, tratamos de elementos discursivos produzidos a partir de 

eventos discursivos, isto é, dos e-mails e das entrevistas analisadas no transcurso 

desta pesquisa e a outros ditos, o que, por vezes, nos levaram às relações eu-outro 

presentes nas mensagens que vão configurar a linguagem sobre o trabalho, como 

também a linguagem como trabalho. Dessa forma, compreendemos que não há uma 

fronteira rígida e delimitada entre as categorias aqui elencadas, visto que, por se 

tratar de atividades de linguagem, por vezes teremos evidente a relação entre 

singular (prescrito) e o (re) singular de cada prática linguageira. 

Temos essa compreensão por constatar que todo enunciado é uma 

resposta a outro de acordo com a definição de dialogismo, desenvolvida por Bakhtin 

(2010). Assim, com base nessa definição e em conceitos a ele interligados, 

elementos como alteridade, responsividade e tom avaliativo podem reforçar as 

análises das categorias: linguagem operacional e linguagem funcional, propostas 

neste estudo.  

Apresentamos, no quadro a seguir, os procedimentos usados para gerar 

os dados, correlacionando-os com os objetivos desta pesquisa.  

 

Quadro 1 – Procedimentos de coleta de dados/objetivos específicos 

COLETA DE DADOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Pesquisa Documental  - Descrever as práticas linguageiras presentes nos e-mails que 

expressam o discurso da instituição e o discurso dos 

profissionais, enfatizando graus de singularização e 

ressingularização presentes no discurso dos profissionais e nos 

elementos virtuais que caracterizam a atividade laboral.  

Pesquisa Documental 

e entrevista 

 - Analisar nos enunciados (escritos e orais) dos profissionais as 

práticas linguageiras que evidenciam as relações de alteridade, e 

também como se constitui a relação entre a instituição e o 

trabalhador, quanto às orientações para a execução de suas 

tarefas e como o e-mail instrumentaliza o agir do trabalhador.  

Pesquisa Documental 

e entrevista 

 - Descrever as práticas linguageiras presentes nos e-mails e nas 

falas dos trabalhadores, quais as singularizações e 

ressingularizações a partir das relações entre o profissional, a sua 

atividade laboral e a sua percepção como membro de um coletivo 

de trabalho.  

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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A fim de analisar o objeto desta pesquisa, seguimos a seção discorrendo 

sobre a efetiva análise dos e-mails e das falas das trabalhadoras que evidenciam as 

teias discursivas que se originam no desenrolar das atividades laborais expressando 

o agir de cada trabalhador. 

 

3.6 Da análise do corpus discursivo 

 

Nesta seção, apresenta-se a configuração da análise do corpus 

discursivo, com vistas a delineá-la em suas bases teóricas e metodológicas, 

revelando no discurso dos trabalhadores o diálogo entre suas práticas linguageiras e 

as atividades laborais que caracterizam o agir profissional individual e o coletivo de 

trabalho. 

 

3.6.1 Da descrição dos níveis de regulação presentes no discurso dos 

profissionais e os elementos virtuais 

 

Nesta etapa, fizemos a leitura analítica dos documentos. Observamos que 

os e-mails não apenas estão organizados conforme as possibilidades próprias do 

software como também seguem uma formulação específica das mensagens que 

revelam a atividade laboral. 

Segundo a trabalhadora responsável pelo correio eletrônico da 5ª GRE, 

há uma padronização na configuração do aplicativo utilizado pela instituição, gmail, 

que, apesar de possuir diversas formas de apresentação, segue o padrão que facilita 

o acesso imediato à tela de entrada dos e-mails. Dessa forma, percebemos que há 

uma norma compartilhada entre o coletivo do trabalho que prescreve o agir do 

trabalhador ao limitar suas escolhas de uso do software. Essa norma compartilhada 

para facilitar o acesso aos e-mails também exerce influência sobre a escrita das 

mensagens, pois induz o produtor a seguir regras típicas da affordance. Segundo a 

profissional, é feita a opção por uma configuração simples do aplicativo por este 

facilitar a realização das atividades de trabalho. 

De fato, a padronização configura-se como um elemento típico dos 

enunciados das esferas administrativas, em conformidade com as atividades 

laborais que se efetivam em situações de trabalho, sendo que os gêneros 

produzidos, aqui especificamente os e-mails, “refletem as condições específicas e 
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finalidades dessas esferas, tanto pelo conteúdo, quanto pelo estilo e quanto pela 

composição” (BAKHTIN, 2003, p. 280). 

Os níveis de regulação do discurso dos profissionais foram analisados 

observando aspectos textual-discursivos presentes nos e-mails, mais 

especificamente, o nível organizacional, como também o uso das ferramentas 

disponibilizadas para os usuários do aplicativo a partir das práticas linguageiras 

como o trabalho, como já proposto por Nouroudine (2002). 

Apoiando-se no DDP3 de Schwartz (1997), empreendemos as análises 

da linguagem operativa em seu nível organizacional observando nas práticas 

linguageiras as regulações do discurso dos trabalhadores, verificando o intermédio 

entre os saberes e valores construídos e o universo científico, entre os saberes e 

valores tratados e retratados na atividade, e entre a intervenção e a transformação 

concreta por meio do diálogo entre os saberes científicos e os da atividade laboral. 

Também verificamos a presença do diálogo entre os diversos sujeitos corpo-si: uso 

de si por si e o uso de si pelos outros que vão revelar as especificidades das 

atividades de trabalho expressas nos enunciados dos e-mails. 

Na descrição do nível organizacional na regulação presente no discurso 

dos profissionais, consideramos, primeiramente, o discurso institucional-prescritivo, 

visando identificar o dialogismo e as formas como se efetiva esse diálogo associado 

às normas antecedentes expressas pelas mensagens por integrarem um conjunto 

de enunciados que revelam o desenvolvimento das atividades laborais dos 

profissionais pesquisados.  

A linguagem operativa no nível organizacional se mostra efetiva e de 

suma relevância para a execução das tarefas prescritas para os trabalhadores, 

contudo a criatividade do trabalhador não deve ser desconsiderada no 

desenvolvimento de seu agir laboral. Sobre essa questão discorreremos a seguir.  

 

3.6.2 Da análise da relação entre instituição e trabalhador 

 

Nesta etapa, analisamos os e-mails e a entrevista semiestruturada 

realizada com os sujeitos da pesquisa. A análise aqui empreende sobre a relação 

entre instituição e trabalhador e sobre como o e-mail instrumentaliza o agir dos 

trabalhadores. A entrevista foi composta por três questões relativas às condições de 

produção dos e-mails, e também sobre como se efetiva o agir dos profissionais a 
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partir dos discursos institucional e do trabalhador em função das características das 

situações de trabalho. Por revelar as práticas linguageiras de sujeitos situados com 

seus discursos voltados ao “real da atividade” enquadramos essa análise na 

categoria da linguagem funcional. 

A entrevista, nesta pesquisa, é concebida como um gênero do discurso 

que traz um projeto enunciativo definido, em que o entrevistador e o entrevistado 

possuem um papel ativo na construção da interação. Ela pode ser vista como um 

campo de circulação de discursos específicos, não sendo entendida, portanto, como 

mero instrumento de captação de um dito (ROCHA; DAHER; SANT’ANNA, 2004). 

Nessa perspectiva, consideramos como condição a posição exotópica dos 

interlocutores, que acaba por diferenciar os lugares ocupados pelo entrevistador e 

pelo entrevistado (BAKHTIN, 2003). 

Realizamos as entrevistas individualmente e buscamos, sobretudo, criar 

uma situação em que o entrevistado se sentisse à vontade e discorresse sobre as 

perguntas. As entrevistas foram realizadas em uma sala específica para reuniões da 

5ª GRE. Foram entrevistadas, como já mencionamos, quatro profissionais que 

integram o quadro funcional da regional de educação, das quais duas são 

coordenadoras da GRE, uma é gestora de uma escola e a outra é professora. 

As trabalhadoras entrevistadas são aqui identificadas pela vogal 

maiúscula E que nomeou cada profissional da seguinte maneira: Entrevistada 1 

(E1), fazendo referência à coordenadora de Ensino da 5ª GRE; Entrevistada 2 (E2), 

identificando a coordenadora de Gestão e Inspeção da 5ª GRE; Entrevistada 3 (E3), 

usado para identificar a gestora da escola CETI e Entrevistada 4 (E4), Professora da 

escola CETI.  

Visando a acessar aspectos da relação instituição e trabalhador e do agir 

do trabalhador, baseamo-nos na perspectiva dialógica da linguagem, em especial 

em noções como tom valorativo, relação eu/outro e vozes discursivas.  Nesse 

sentido, os discursos analisados, por questões metodológicas, se enquadram, como 

já foi mencionado, na categoria linguagem funcional que parte da análise das 

situações de produção dos textos e no agir do trabalhador a partir do nível 

enunciativo-discursivo.  

Com as questões, procuramos descrever, a partir dos comentários dos 

profissionais, a compreensão de que cada discurso sempre é uma reação/resposta a 

um já-dito, como postula Bakhtin (1988), ou seja, entender que a partir das 
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respostas dadas pelos profissionais há uma ação desencadeadora de outras 

respostas a qual nos permitiu, por meio da análise das respostas, conhecer a forma 

como se constitui a relação entre instituição e trabalhador, quanto às orientações 

para a execução de suas tarefas, enfim suas atividades laborais. Consideramos que, 

na “tensão entre o refletir e o refratar, o dito e o não dito emergem relações 

dialógicas, relações de sentido, importantes para a produção de conhecimentos 

sobre a atividade laboral” da instituição pesquisada (MACHADO; DI FANTI, 2012, p. 

28). 

Além disso, observamos que, ao comentar sobre o agir do trabalho, as 

profissionais enfatizaram que o e-mail instrumentaliza as ações por revelar as 

prescrições e as normas ao expressarem claramente em suas falas os elementos 

constituintes do discurso da instituição e do trabalhador que demonstram o ato 

responsivo assumido pelos trabalhadores, como também a alteridade presente nas 

falas dos trabalhadores que expressaram os saberes investidos, ou seja, entre 

prescrito e a atividade real. As diversas práticas linguageiras e os seus efeitos na 

construção do agir profissional são pontos a serem discutidos nas análises da seção 

seguinte.  

 

3.6.3 Da análise das singularizações e ressingularizações      

 

A análise das singularizações e (re) singularizações foi realizada a partir 

da descrição dos enunciados dos e-mails e das entrevistas que evidenciam as 

práticas linguageiras a partir das relações estabelecidas entre os profissionais e o 

seu coletivo de trabalho.  Sob uma ótica de análise textual-discursiva que ora se 

integra à categoria da linguagem operativa (nível organizacional), e ora à linguagem 

funcional (nível discursivo-enunciativo), investigamos os enunciados e a maneira 

como se materializam nas práticas linguageiras quando os trabalhadores realizam 

suas atividades e quando se reportam a ela promovendo mudanças. 

A descrição dos elementos textuais que circunscrevem as (re) 

normalizações considerou os elementos presentes no contexto linguageiro imediato, 

a situação de produção que nos possibilitam vislumbrar o encadeamento dos 

discursos e quais os aspectos que prevalecem nessas singularizações e 

ressingularizações. Assim, reiteramos que as mudanças ocorridas não estão no 
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nível de coisa ou objeto, mas sim, no nível do sujeito falante, o qual constrói 

discursos e, portanto, sua abordagem só pode ser dialógica (BAKHTIN, 2003). 

A premissa básica adotada é a de que todo enunciado pressupõe sempre 

uma resposta ao outro, trazendo com ele uma previsão de resposta, de acordo com 

a definição de dialogismo, elaborada por Bakhtin e o Círculo. Assim, com base no 

DD3P, no corpo-si, no dialogismo e em conceitos a ele associados como alteridade, 

ato responsivo empreendemos as análises das singularizações e ressingularizações 

presentes nos enunciados dos e-mails.  

Partimos da premissa de que a materialização do enunciado se efetiva 

em uma dada superfície discursiva, ou seja, em situações específicas e que produz 

sentidos diferentes dependendo da orientação dos mais diversos acentos de valor 

empreendidos em sua constituição, desde as inscrições estilísticas do locutor a 

relação estabelecida entre interlocutores, discurso e gênero a que responde (DI 

FANTI, 2004, p. 100).  

Compreendemos, assim, que existem enunciados os quais respondem 

aos gêneros predominantes, trazendo com eles “conhecimentos partilhados pela 

coletividade, e há outros que se dispersam e configuram ‘transgressões’ variadas” 

(DI FANTI, 2004, p. 100). Considerando essas questões, a observação desses 

efeitos nos permite recuperar diferentes caminhos percorridos pelos protagonistas 

das atividades para a realização de seu trabalho. 
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4 AS PRÁTICAS LINGUAGEIRAS DAS ATIVIDADES LABORAIS: O E-MAIL 

INSTITUCIONAL 

 

Um ato de nossa atividade, de nossa real experiência, é como Jano bifronte. 

Ele olha em duas direções opostas: ele olha para a unidade objetiva de um 

domínio da cultura e para a unicidade irrepetível da vida realmente vivida e 

interpretada. 

(BAKHTIN, 2010, p. 28). 

 

Neste capítulo, apresentamos a configuração das práticas linguageiras 

expressas nas mensagens dos e-mails produzidos pelos trabalhadores das 

instituições pesquisadas, com vistas a delineá-las em suas prescrições, nas 

singularizações e ressingularizações que revelam o debate de normas, a 

coletividade e a criatividade dos profissionais ao produzirem seus discursos para as 

situações de trabalho nas quais estão inseridos e no diálogo das relações 

desenvolvidas entre o institucional e o trabalhador. 

 

4.1 Os níveis de regulação presentes no discurso dos trabalhadores  

 

Neste item, apresentamos a análise do conjunto de normas para a 

realização das atividades dos trabalhadores, inscritas nas práticas linguageiras 

expressas nas mensagens dos e-mails produzidos e nos elementos virtuais próprios 

do software utilizado pelos profissionais. 

 A descrição dos níveis de regulação presentes no discurso dos 

trabalhadores é formalizada no gênero discursivo e-mail institucional que evidencia a 

correlação com as condições de interação previstas em cada esfera de atividade 

humana (BAKHTIN, 1997, p. 279). A codificação das normas prescritas para o 

exercício das atividades de trabalho objetiva antecipar as atividades, regulando 

assim a forma como serão executadas, ou seja, refere-se ao que é colocado à 

disposição do sujeito da ação, o exterior a sua atividade, segundo o que já foi 

mencionado no capítulo sobre a Ergologia. 
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4.1.1 As práticas linguageiras e a linguagem operativa presente nos e-mails: o 

nível organizacional 

 

As mensagens dos e-mails analisados evidenciam a relação de trabalho 

entre a instituição e os trabalhadores. Assim sendo, alguns termos utilizados 

revelam a produção de práticas linguageiras que revelam a construção de uma 

cadeia discursiva sobre como se desenvolvem as ações que cada profissional deve 

executar. Investido na linguagem como trabalho, as prescrições aparecem guiando 

as situações laborais e demarcando a identidade individual e, por vezes, o coletivo 

do trabalho. Nesse sentido, Bronckart (2009) diz que a detecção de atribuições ou 

da não atribuição, nos e pelos textos, de uma categoria ou de várias categorias da 

semiologia do agir, como por exemplo: a identificação e interpretação de formas de 

ocorrências de elementos linguísticos e virtuais expressos nas mensagens, 

evidenciam as atividades laborais, ou seja, “os operadores textuais usados pelos 

profissionais verbalizam suas próprias representações das situações de trabalho e 

dos múltiplos aspectos de seu agir vivido” (BRONCKART, 2009, p. 98). 

Segundo a análise de documento interno que especifica as atribuições 

dos trabalhadores da 5ª Gerência Regional de Educação (GRE), dentre as diversas 

atribuições dos diferentes setores, podemos citar as que compõem os setores de 

trabalho dos participantes que exercem suas atividades na sede da GRE, como 

também dos profissionais lotados nas escolas (gestores e equipe escolar). O 

primeiro setor pesquisado foi a Coordenação de Ensino e Aprendizagem, o segundo 

foi a Coordenação de Gestão e Inspeção e o terceiro foi uma escola da rede 

estadual de ensino (CETI). Embora possuam características próprias e relacionadas 

às atividades de trabalho que realizam, os setores possuem algumas atribuições em 

comum, as quais vão revelar maior ou menor abrangência de atuação devido aos 

trabalhadores que são diretamente responsáveis por determinadas ações. As 

atribuições são:  
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Quadro 2 – Atribuições comuns aos setores profissionais pesquisados 

ATRIBUIÇÕES COMUNS AOS SETORES PESQUISADOS 

1. Mediar a comunicação de informações entre a SEDUC-PI e as equipes escolares 

(professores, gestores e funcionários da educação); 

2. Verificar os e-mails e mediar a comunicação e repasse de informações; 

3. Acompanhar as atividades específicas das coordenações e da SEDUC; 

4. Colaborar com a SEDUC-PI e com a Gerência na realização das tarefas 

repassadas para gestores e equipes escolares; 

5. Participar e promover atividades de formação continuada para gestores e equipes 

escolares; 

6. Monitorar, por meio de instrumentais específicos, as tarefas de cada coordenação 

e equipe escolar; 

7. Visitar as escolas; 

8. Solicitar instrumentais específicos da coordenação, da GRE e da SEDUC para 

monitoramento de atividades. 

Fonte: Regimento interno da 5ª GRE 

 

A partir do estabelecimento das ações previstas nos enunciados das 

atribuições das coordenações, da escola e de todos os trabalhadores que integram a 

equipe, descrevemos os níveis de regulação presentes nas práticas linguageiras dos 

profissionais que remetem ao discurso dos trabalhadores por meio da categoria 

denominada de linguagem operativa em um nível organizacional. 

Compreendemos que, para melhor a análise do nível organizacional das práticas 

linguageiras, seria pertinente elencar as atribuições dos profissionais, pois, a partir 

do conhecimento das tarefas a serem executadas, seria possível descrever os 

discursos presentes nas práticas linguageiras dos trabalhadores presentes nos e-

mails. Explicamos a formulação dessa categoria partindo do uso da linguagem como 

trabalho e como elemento dos saberes científicos e saberes da atividade (polo 1 e 

polo 2), explanados pelo DDP3, e do corpo si que são basilares para as análises.  

Nesse sentido, o nível organizacional se caracteriza pela presença das 

prescrições que se observam na configuração e uso do software de envio e 

recebimento dos e-mails que atendem à mediação de informações que são 

repassadas das coordenações para as equipes escolares, conforme mostraremos a 

seguir. 
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4.1.1.1 O nível organizacional: o agir do trabalhador expressos por práticas 

linguageiras 

  

As ações previstas para o agir do profissional na execução das atividades 

laborais e a organização das mensagens enviadas por e-mail seguem padrões 

estabelecidos pelas possibilidades de uso do software. Isso se torna possível porque 

as práticas linguageiras produzidas pelos trabalhadores são práticas situadas, ou 

seja, expressam atividades laborais efetivas que se manifestam na linguagem como 

trabalho (NOUROUDINE, 2002). Ao seguirem normas do aplicativo que são 

compartilhadas pela coletividade, os profissionais traduzem o seu agir linguageiro, 

nas unidades verbais e virtuais, e veiculam mensagens organizadas que visam a 

produzir efeitos sobre os destinatários, criando, assim, formas de agir prescritivas 

que caracterizam, portanto, os “modos de agir linguageiro” dos trabalhadores da 

instituição pesquisada.  

Analisando o contexto de produção dos textos e o nível organizacional, 

partindo do aplicativo (software) em que a mensagem é veiculada, observamos que, 

no agir dos trabalhadores, é recorrente a opção por enviar e-mails para muitos 

endereços. Essa opção de uso caracteriza o contexto de produção dos e-mails por 

demostrar a interpretação do coletivo de trabalho, em relação à recorrência de uso, 

ou seja, ao compartilharem uma mesma norma de uso das mensagens, os 

profissionais definem a ação laboral que deve ser realizada e, por conseguinte, 

acabam por “clarificar as ações e as construções de modelos de agir” 

(BRONCKART, 2009, p. 35). Constatamos, nesse sentido, que temos uma norma 

definida pela coletividade por facilitar o direcionamento de mensagens para um 

grande número de profissionais e, portanto, facilitar a tomada de decisões dos 

trabalhadores em relação ao que deve ser realizado, conforme observamos a seguir: 
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Figura 3 – Uso de affordance do aplicativo para encaminhamento de e-mails para vários destinatários 

 

           Fonte: quintagre@yahoo.com.br 

 

  A presença de vários endereços de e-mails caracteriza o uso da 

linguagem como a atividade em si. O trabalhador utiliza a ferramenta do software 

para informar os outros profissionais sobre determinada tarefa que compõe o 

cenário laboral da instituição. O compartilhamento de utilização da affordance revela 

o uso de si, pois o trabalhador faz a opção pela ferramenta, como também evidencia 

que a linguagem é uma atividade dotada de saberes, de valores e de propriedades 

dinâmicas típicas dos polos 1 e 2 do DD3P (SCHWARTZ, 1997), pois, ao 

materializarem suas escolhas nos e pelos textos, os trabalhadores explicitam os 

saberes constituídos, organizados para a efetivação das atividades. A linguagem 

como trabalho aqui representada evidencia as prescrições que orientam o agir 

laboral dos profissionais por meio da utilização de elementos virtuais que são 

oriundos da apropriação de artefatos disponibilizados pelo meio social 

(BRONCKART, 2009). 

Outro ponto que exemplifica o nível organizacional e de regulação 

prescritivo é o endereço do e-mail da instituição: quintagre@yahoo.com.br.  De 

imediato, percebemos que a fonte enunciadora se apresenta na formulação do 

endereço, evidenciando de maneira clara a hierarquia profissional marcada pelo 

nome da instituição e os demais interagentes. Essa prática linguageira também pode 

ser vista na constituição do endereço de e-mails de trabalhadores ao evidenciarem 

seus setores como também de alguns profissionais ao mencionarem a profissão ou 

a função dentro da instituição, como ilustram os exemplos a seguir: 

prof40@hotmail.com; 6gre.seduc@gmail.com, maiseducacaopi2016@gmail.com. 

mailto:quintagre@yahoo.com.br
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 A escolha pelos endereços com indicações que marcam o lugar de fala 

dos sujeitos ou das instituições revela o caráter plural da responsabilidade 

enunciativa institucional e também centraliza uma prescrição, considerando que o 

coletivo optou pela norma. Ao optarem pelo uso coletivo de determinada prescrição, 

os trabalhadores partilham a corresponsabilidade pela condução das situações 

laborais expressas nas mensagens dos e-mails.  

A prescrição também aparece na presença do nome da gerente regional 

de educação, do endereço e do contato da gerência presente no encerramento dos 

e-mails. Vejamos: 

                     

Figura 4 – Assinatura dos profissionais ao fim das mensagens 

 

Fonte: quintagre@yahoo.com.br 

 

A presença do nome da gerente regional e de outros profissionais da 

instituição, ao fim das mensagens da maioria dos e-mails enviados para os 

trabalhadores, legitima-os como componentes importantes na cadeia discursiva 

estabelecida pelos profisssionais. De acordo com a nossa análise, a assinatura 

evidenciando as funções profissionais dos participantes da nossa pesquisa revela 

um elevado grau, norma de prescrição, pois anuncia a gerente como coenunciadora 
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dos diversos diálogos que atravessam as atividades laborais expressas nas 

mensagens, como também demonstra a hieraquia presente na instituição que surge 

da hierarquia inerente à cultura organizacional da instituição 

Outra recorrência das mensagens analisadas que revela um grau do nível 

organizacional prescritivo e coletivo é a presença do assunto do e-mail em caixa-

alta. Vejamos o exemplo na figura 5. 

 
Figura 5 – Assuntos dos e-mails em caixa-alta 

 

 

 

 

 

Fonte: quintagre@yahoo.com.br 

 

A opção pelo preenchimento do campo “assunto” em caixa-alta, pelo 

coletivo de  trabalho, se justifica pela necessidade de atendimento ao contexto 

linguageiro imediato, ou seja, chamar atenção para o assunto e iniciar a execução 

da tarefa prescrita. O uso das letras maiúsculas caracteriza marcas de realce que 

integram a análise a categoria linguagem operativa em um  nível organizacional. 

  Em relação ao contexto linguageiro, temos expressa a prática de 

linguagem como trabalho que aqui faz uso dos recursos do software para atender ao 

cumprimento do agir do trabalhador. Relacionado às situações de produção dos 

textos, tendo como referência Bronckart (2009), vemos a influência do papel social 

dos enunciadores que devem representar, por meio da linguagem, as formas de 

ação e execução de suas atividades. Sendo assim, poderíamos concluir que a 

escolha pelo uso de elementos próprios do software ou de elementos 

compartilhados pelo coletivo, como o uso da caixa-alta, caracterizam o discurso 

coletivo dos profissionais, além de denotarem elementos organizacionais dos textos. 

Ainda explicando as escolhas do agir linguageiro dos trabalhadores ao 

optarem por determinados elementos de nível organizacional para a produção das 

mensagens, podemos caracterizar os e-mails como práticas linguageiras que 

utilizam um repertório de modelo textual que Bronckart (2008) denomina de 
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arquitexto. O e-mail seria um arquitexto de uma comunidade linguageira, aqui a 

comunidade dos trabalhadores de educação da 5ª Gerência Regional de Educação 

do Estado do Piauí.  

 Segundo Bronckart (2009), o arquitexto refere-se a modelos de gêneros 

que têm características semióticas mais ou menos identificáveis, os quais também 

são portadores de indexações sociais, pois, na medida em que o gênero sofre 

mudanças, originadas das reelaborações do gênero, conforme o seu uso, ele pode 

ser adaptado para atender a determinado agir geral, como também pode ser 

mobilizado em uma ou outra situação de interação e assumir um valor estético. 

As escolhas compartilhadas pelo coletivo de trabalho, tais como: 

presença de vários endereços de e-mail para o envio de mensagens, o uso do 

endereço instituicional, a presença da assinatura com o nome do profissional e sua 

função e o uso de letras em caixa-alta nos assuntos dos e-mails, especificam o nível 

operativo e organizacional do agir dos profissionais e imprimem as avaliações 

sociais realizadas pelos trabalhadores. Ao optarem por uso específico de 

ferramentas do e-mail, os profissionais reconhecem a importância de criarem um 

espaço de fala que possibilite a reflexão sobre sua experiência (DI FANTI, 2002). 

O coletivo de trabalho, por possuir clareza sobre as atividades laborais 

que devem ser realizadas e que são transmitidas nas práticas linguageiras 

presentes nos comandos das mensagens dos e-mails, percebe a necessidade de 

negociação de usos da linguagem e da atividade industriosa em si, ou seja, os 

trabalhadores realizam suas avaliações e definem mudanças nas formas de uso da 

linguagem que facilitaram a execução das funções dos profissionais e acabam 

também por definir novas possibilidades de trabalho. Nessa direção, o e-mail sofre 

modificações de uso que vão atender à comunidade laboral que dele faz uso. Sobre 

essa variação acerca de um já-dado (normas), Di Fanti (2002, p. 26) enfatiza que “as 

pessoas praticam, o tempo todo, uma gestão de si como uma questão humana 

envolve escolhas, valores, arbitragens. A gestão é a ordem da vida”. 

O entendimento de que os espaços laborais são ricos e repletos de 

interações e, consequentemente, cheios de conflitos, conduz os profissionais, por 

meio das escolhas pessoais e coletivas para a produção de suas práticas 

linguageiras, a minimizarem os  momentos conflituosos abrindo espaços de dizer  

para discussões sobre as atividades laborais e novas formas de executar as tarefas.  
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O trabalhador precisa, portanto, refletir constantemente sobre o que faz, 

ou seja, ele deve observar-se, questionar-se para tentar entender seu papel social 

na atividade industriosa em que está inserido para efetivamente se envolver com 

suas atividades e se integrar no ambiente de trabalho (MACHADO, 2009). As trocas 

interacionais entre os profissionais expressas pelas mensagens dos e-mails e a 

presença de um eu e do outro constituem um elemento de análise do nível 

organizacional do e-mail e também revelam as tentativas de solução de conflitos em 

relação às normas. Vejamos esses pontos na análise abaixo: 

 

Figura 6 – EI1 e EI2: E-mails trocados entre níveis hierárquicos diferentes (interação) 

 

 

Fonte: quintagre@yahoo.com.br     

 

O e-mail acima explicita a interação entre os enunciadores. Apesar de 

apresentar enunciados regulatórios, como por exemplo: Estamos solicitando; 

Conforme planilha;  Segue em anexo, a mensagem nos revela um agir em 

parceria, configurando uma rede de sinergias, já que temos dois profissionais de 

níveis hierárquicos diferentes que, por meio de suas práticas linguageiras centradas 
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na linguagem como trabalho e no trabalho, fazem uso de marcas de pessoalidade 

que promovem uma aproximaçao entre os pares, por exemplo. Essa aproximação 

revelada pela opção de uso das assinaturas pessoais, em vez de profissionais,  

caracteriza a linguagem sobre o trabalho (NOUROUDINE, 2002), pois, ao utilizarem 

suas assinaturas pessoais, os trabalhadores demarcam nas atividades laborais suas 

interpretações, seus juízos de valor, os quais possibilitam a ruptura de normas 

prescritas que  efetivam a adaptação do e-mail para o cumprimento das demandas 

de trabalho dos profissionais envolvidos.   

A interação também se mostra presente no momento, em que, por meio 

da produção de enunciados prescritivos, os profissionais evidenciam a compreensão 

responsiva, por exemplo, ao fazer uso da expressão: por orientação do gabinete 

da secretária o profissional eveidencia a hierarquia centrada na legitimidade do 

poder conferido ao cargo secretária de educação que, para ele, prescreve a 

execução da atividade de maneira precisa e conforme as prescrições determinadas. 

Nesse sentido, observamos que  a situação de produção das mensagens conduz os 

profissionais a expressarem os seus papéis sociais, pressupondo que ambos, 

enquanto sujeitos, já tiveram contato com outros conjuntos enunciativos que 

permitiram a construção da relação dialógica com as atribuições próprias do agir 

profissional de cada um deles. 

A compreensão responsiva presente no agir dos profissionais e expressa 

nas escolhas para a produção dos e-mails nos chama a atenção para a presença do 

DD3P de Schwartz (2009) especificamente da união dos polos 1 e 2, pois, na 

elaboração da cadeia discursiva, as profissionais revelam a necessidade de 

possuírem os saberes científicos, como também dos saberes relacionados as suas 

atividades laborais, por exemplo, quando se faz referência ao uso específico de um 

planilha específica de exposição das informações. Vemos o uso de si por si, nas 

escolhas individuais, e o uso de si pelos outros ao assumirem os seus papéis 

sociais. 

Ainda sobre a interação presente nos e-mails, podemos constatar que a 

atitude-responsiva avaliativa se faz presente no agir dos trabalhadores ao 

escreverem as  mensagens. Observamos, a partir da análise do documentos, que há 

o uso de expressões prescritivas, tais como: Senhores gestores, estamos 

solicitando, segue em anexo. Essas expressões que são características dos e-

mails pesquisados se configuram como uma tentativa, por parte dos enunciadores, 
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de semiotizar suas práticas linguageiras, ou seja, seu mundo discursivo 

(BRONCKART, 2008). Dito de outra forma, ao optarem por elementos de uso do 

coletivo do agir do trabalho, os profissionais se veem entre os formatos 

organizadores das relações entre as coordenadas da situação de produção e as 

coordenadas do agir coletivo de trabalho que serão postas à disposição dos 

profissionais que realizaram suas escolhas. 

Até aqui descrevemos como elementos virtuais típicos do aplicativo e 

como as escolhas dos trabalhadores, ou seja, o uso de si pelos outros conduz a 

elaboração e o compartilhamento de normas, prescrições nas situações de trabalho 

e, portanto, influencia na produção das práticas linguageiras dos profissionais. 

Assim, até aqui, podemos definir como normas: o encaminhamento de mensagens 

para vários endereços, a opção por referenciar o nome da instituição, profissão ou 

função na elaboração do endereço do e-mail e a presença da assinatura da gerente 

regional e de outros profissionais no fim das mensagens, o assunto dos e-mails em 

caixa-alta  e o uso da linguagem como trabalho evidenciado pela escolha de 

elementos linguísticos que caracterizem a execução das atividades de trabalho. 

O nível organizacional das mensagens também se configura em aspectos 

textual-discursivo. A partir, das atribuições conferidas aos trabalhadores das 

coordenações, analisamos a materialização das produções, ou seja, as práticas 

linguageiras dos e-mails, descrevendo como se configuram as normas referentes às 

atividades laborais. A linguagem aqui assume um aspecto operativo, que guia as 

ações que devem ser desenvolvidas, e institui a regra, o prescrito das situações de 

trabalho. O discurso prescritivo e a linguagem, nesse sentido, são vistos como 

trabalho. Vejamos a mensagem a seguir: 

 

Figura 7 – EI3: E-mail produzido pelos profissionais 

 

Fonte: quintagre@yahoo.com.br 
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A mensagem da figura 07, que traz um e-mail enviado pela Seduc a GRE, 

evidencia uma sequência de atividades as quais o gerente deve seguir para cumprir 

com o que foi solicitado pelo técnico da Seduc do Estado do Piauí. Há uma 

enunciação característica das produções verbais dos ambientes do mundo do 

trabalho com o uso de verbos e expressões: solicitar, orientar os envolvidos, 

alinhar, prestar esclarecimentos, aproveitar sugiro agendar. Vemos que a 

mensagem nos traz um tom avaliativo que oscila entre expressões que traduzem 

ordem prescrições e sugestão como o uso no final do sugiro agendar. Ressaltamos 

que, dentro do corpus discursivo analisado, essa oscilação se mostra recorrente, o 

que pode nos levar a concluir que se caracteriza como uma maneira de minimizar as 

relações de ordem e execução de tarefas entre os pares. 

Observamos na mensagem a presença de normas antecedentes às 

atividades de trabalho a serem realizadas. A opção pelo tom mais formal da 

linguagem como trabalho expresso pelo vocativo: Prezadas gerentes, Bom dia! 

Constata o distanciamento entre um eu e o outro que apesar de logo ser minimizado 

pela saudação: Bom dia! não retira da cena laboral o caráter prescritivo. 

Os e-mails analisados nos demonstraram a presença de marcas 

discursivo-enunciativas que oscilam entre a formalidade e a informalidade das 

práticas linguageiras. Contudo é bem marcante o uso das saudações: “Bom dia! Boa 

tarde!”, as quais revelam um grau de aproximação entre os interlocutores, 

considerando que se espera o uso dessas expressões na modalidade falada da 

língua. Contudo, elas se mostram bem marcadas no início das mensagens que 

seguem com as informações as quais vão guiar a comunidade linguageira na 

efetivação das ações dos trabalhadores. 

O recorte discursivo das saudações nos indica a presença de uma 

instância enunciativo-discursiva reveladora de graus de menos e mais regulação que 

é ouvida no texto. A presença da aproximação entre os pares por meio do uso 

dessas saudações indica a presença de um tom enunciativo menos valorativo, pois 

não vemos aqui apenas a voz da instância social, mais também a voz do próprio 

produtor do texto, ou seja, o uso de si por si que enfatiza a linguagem sobre o 

trabalho ao possibilitar o tom valorativo e as escolhas pessoais do trabalhador. 

Bronckart (2008) caracteriza o uso desses mecanismos textuais como “superficiais” 

por operarem quase de maneira independente da progressão temática do texto, 
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contudo ressalta que são importantes por orientarem a interpretação dos 

destinatários.  

Ao observarmos as atribuições, vemos que as normas expressas 

dialogam com um discurso prescritivo que faz uso da linguagem enquanto trabalho 

delimitando as fronteiras de reconhecimento e formulação dos discursos da 

instituição e do trabalhador. Nesse sentido, evidenciamos que está expressa nos e-

mails uma orientação relativa a um modo de fazer que estabeleça o que o 

trabalhador deve realizar para cumprir as normas a ele colocadas, como verificamos 

nas atribuições/normas:  

 

1. Mediar a comunicação de informações entre a SEDUC-PI e as equipes 

escolares; 

2. Acompanhar as atividades específicas da coordenação; 

3. Colaborar com a SEDUC-PI e com a Gerência na realização das 

tarefas repassadas para gestores e equipes escolares. 

 

As regulações expressas pelas formas verbais: solicitar, orientar, alinhar, 

prestar, aproveitar presentes na mensagem do e-mail associam-se ao polo 2 do 

DDP3, pois retratam os saberes e valores tratados e retratados na atividade, ou 

seja, configuram o passo a passo que o trabalhador deve ter conhecimento para a 

execução de sua atividade de trabalho. Essa forma de enunciação realizada institui 

a representação de um corpo-si que, em sua atividade, acredita ser essa a maneira 

eficiente de realizar o seu trabalho, aceitando suas atribuições e colocando-se apto 

à sua inserção nas situações laborais ali presentes. 

Os enunciados prescritivos presente no e-mail: EI3 - Venho através 

deste solicitar [...] com o objetivo de orientar todos os envolvidos, alinhar 

informações e prestar esclarecimentos sobre as atividades ao longo do ano 

[...] Gostaria que me informassem se tem alguma reunião [...], instauram um 

modelo de desempenho e execução de trabalho. Os verbos, na forma infinitiva, 

fazem referência a ações a serem efetivadas pelos gerentes, que deverão 

compartilhar e delegar as orientações a outros setores da instituição. Esse aspecto 

nos faz remontar a Clot (2007, p. 87) quando nos diz que as formas verbais 

impessoais servem como “[...] instrumentos sociais da ação que a pré-organizam na 

forma de regras impessoais de uso e troca e constituem a atividade genérica da 

atividade individual”. 
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Sobre a análise dos verbos e nominalizações que se referem ao trabalho, 

Mazzilo (2006) e Bueno (2007) desenvolveram uma classificação de acordo com o 

processo codificado por cada verbo e em cada modalização. A classificação é a 

seguinte: (1) verbos ou nomes que codificam um agir linguageiro, físico e que 

indicam movimentos corporais; (2) verbos ou nomes que codificam um agir como 

instrumento simbólico ou material; (3) verbos ou nomes que codificam processos 

mentais; (4) sintagmas verbais que codificam uma atribuição de capacidade laboral; 

(5) sintagmas verbais que codificam a construção de instrumentos para o agir do 

professor e (6) verbos ou nomes que codificam um agir linguageiro do professor que 

se molda conforme o agir do aluno.  

A classificação proposta por Mazzilo (2006) e Bueno (2007) pode ser 

adequada às análises aqui empreendidas por terem como ponto de partida as 

atividades laborais expressas em elementos linguísticos, contudo, salientamos que o 

foco analítico está centrado nas práticas linguageiras que revelam o agir de 

trabalhadores da educação, como: coordenadores, gestor e um professor e não 

especificamente só para o trabalho de professores como propõe os autores. 

Dessa maneira, percebemos que as formas verbais infinitivas e o uso de 

verbos na primeira pessoa do plural são instrumentos simbólicos e materiais do agir 

dos trabalhadores expressos nos sintagmas verbais que evidenciam as atribuições e 

a capacidade dos profissionais de codificação do agir recorrentes nos e-mails 

analisados. A injunção é típica no contexto das situações de trabalho analisadas. O 

uso do infinitivo como meio de expressão na escrita do uso de si pelos outros e 

como indicador dos saberes e valores tratados na atividade institui uma entonação 

legisladora e legitimadora daquilo que os interlocutores/trabalhadores devem fazer.  

A expressividade presente nos verbos não adquire valor apenas pelo uso 

do verbo em si, mas sim por causa da situação enunciativo-discursiva na qual estão 

inseridas as práticas linguageiras das atividades laborais, como também das 

relações sociais estabelecidas entre os interlocutores. Como podemos observar, os 

verbos indicam o agir linguageiro e podem ser classificados de acordo com o tipo de 

operação de linguagem que é atribuída pela mensagem aos enunciadores, por 

exemplo, verbos que fazem referência às operações de “contextualização (X tem por 

objetivo...). Exemplificamos essa questão com expressões presentes no e-mail EI3 

da figura 7. Indicando contextualização, temos: [...] alinhar informações e prestar 

esclarecimentos sobre as atividades ao longo do ano corrente pelo Canal 
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Educação; os verbos referentes às operações de textualização (X argumenta que...) 

aparecem em:[...] Gostaria que me informassem se tem alguma reunião já 

agendada com o núcleo gestor desta Regional(...), neste caso poderíamos 

aproveitar a mesma data, tendo em vista a logística de alimentação(...); e 

exemplificando verbos referentes às operações de responsabilização enunciativa (X 

sugere que...) temos: [...] Caso contrário, sugiro agendar uma data para este 

evento na semana seguinte(...) (MACHADO; BRONCKART, 2009, p. 67). 

Sobre a entonação legisladora e a legitimadora do agir dos trabalhadores 

expressas nas mensagens dos e-mails, poderíamos afirmar que, ao assumirem seus 

papéis sociais, os profissionais desenvolvem um plano de ação centrado na 

agentividade, ou seja, os trabalhadores expressam por meio das práticas 

linguageiras a capacidade de agir para fazer com que aconteçam os eventos 

desejados, pois se encontram engajados para a realização das suas atividades, 

revelando uma postura ativa que exprime o comprometimento em exercer a ação 

sobre as coisas ou a intenção de alcançar determinados objetivos. 

Dessa forma, podemos observar que o sentido dos enunciados 

prescritivos no discurso dos profissionais é resultado do que está no seu ambiente 

profissional, ou seja, na relação entre os sujeitos e no compartilhamento de sua 

atividade industriosa: no caso, a situação de trabalhador, que se concretiza com os 

enunciados dos e-mails. O discurso, segundo Bakhtin (2003, p. 281), “determina 

todo o enunciado, o seu volume e as suas fronteiras [...]. Ele determina, 

evidentemente, também a escolha da forma do gênero na qual será construído o 

enunciado [...]”. Esses critérios indicam o “momento subjetivo do enunciado”, 

associado a uma situação concreta e singular. 

Os enunciados, como se vê nos exemplos, evidenciam as maneiras como 

a instituição dirige-se a um interlocutor (técnico) habilitado para desenvolver 

situações laborais que exigem dele uma compreensão responsiva, o que pressupõe 

que esse sujeito já esteve em contato com outros enunciados que demonstram a 

relação dialógica com as atribuições/normas de seu campo profissional, ou seja, 

seus saberes investidos que se localizam no Polo 2 do DPP3. Esses outros 

enunciados podem vir expressos nos anexos dos e-mails, como também podem ser 

outros textos regulatórios próprios das atividades de trabalho, como: portarias, 

ofícios, atas, relatórios relativos à educação da rede estadual de ensino do Piauí que 

definem o papel de cada profissional dentro da 5ª Gerência Regional de Educação. 
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As análises que acabamos de mostrar demonstram que os trabalhadores, 

quando realizam suas tarefas e materializam suas práticas linguageiras, propõem 

interpretações (usos de si) que são organizadas nas formas compartilhadas pelo 

coletivo de trabalho e são, portanto, formas discursivas e cognitivas de ação. Em 

suma, a análise do nível organizacional e as regulações presentes no discurso dos 

profissionais via mensagens dos e-mails colocam em evidência os sentidos 

circunscritos nas atividades de trabalho, que mobilizam saberes da atividade com o 

objetivo de garantir o respeito às normas prescritas e, assim, obter uma boa 

efetivação das tarefas delegadas aos profissionais, ou seja, a execução do agir do 

trabalhador. Outros aspectos importante na investigação das atividades laborais, 

que serão explanados a seguir, são as relações entre o trabalhador e a instituição 

que mostram as figuras de ação e o discurso que os profissionais usam em seus 

textos interpretativos da atividade.  

 

4.2 A relação entre instituição e trabalhador 

  

Analisar como se constitui nos enunciados a relação entre instituição e 

trabalhador, quanto às orientações para a execução de suas tarefas, e como o e-

mail instrumentaliza o agir do trabalhador será descrito e interpretado nos dados 

coletados em uma entrevista semiestruturada realizada com quatro profissionais. As 

interpretações das respostas se voltam especificamente aos enunciados com os 

quais as profissionais se reportam às prescrições de suas atividades e que 

evidenciam a relação entre instituição e o trabalhador e também as maneiras como o 

e-mail instrumentaliza a ação dos profissionais. Desse modo, realizamos uma 

análise discursiva interpretativa à luz da teoria dialógica de Bakhtin (2003), aos 

conceitos ergológicos com o DDP3 e os usos de si. 

 
4.2.1 O diálogo entre instituição e trabalhador: o agir do trabalhador e sua 

relação com o e-mail 

 

As práticas linguageiras que revelam as relações estabelecidas entre a 

instituição e o trabalhador e que definem o agir linguageiro dos trabalhadores foram 

aqui analisadas por meio de entrevista semiestruturada composta por quatro 

perguntas. Enfatizamos que a entrevista foi gravada e tomou como ponto de partida 
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o agir dos trabalhadores com o objetivo de compreender as relações ente as 

instâncias institucional e individual na comunidade linguageira pesquisada. Foram 

entrevistadas quatro profissionais de níveis hierárquicos diferentes: 02 

coordenadoras da 5ª GRE, uma gestora escolar e uma professora da rede estadual 

de ensino que, como já dissemos, serão identificadas como Entrevistada 1 (E1), 

Coordenadora de Ensino da 5ª GRE; Entrevistada 2 (E2), Coordenadora de Gestão 

e Inspeção da 5ª GRE; Entrevistada 3 (E3), Gestora da escola CETI e Entrevistada 

4 (E4), Professora da escola CETI.  

Ressaltamos que, para uma melhor compreensão das questões, fizemos 

uma pequena classificação que nos permitirá verificar o agir do trabalhador expresso 

nos e-mails. Essa classificação divide-se em dois eixos: o primeiro voltado ao 

conteúdo temático trabalho e o segundo eixo direcionado a trechos de fala 

referentes aos discursos dos enunciadores (instituição/trabalhador) e a 

execução do agir dos profissionais expressos nas mensagens. Como critério de 

seleção dos trechos, utilizamos as falas com maior teor de informações sobre as 

atividades laborais que pudessem focar a relação entre instituição e o trabalhador, e 

também as maneiras como o e-mail instrumentaliza a ação dos trabalhadores. 

Nessa perspectiva, no primeiro eixo, analisamos segmentos sobre o agir, 

ou seja, as características da tarefa e o trabalho em geral (organização do trabalho, 

condições da profissão); e no segundo eixo, as análises objetivaram identificar as 

interações entre as modalidades de expressões linguísticas que expressam, nos e-

mails, os discursos da instituição e do trabalhador, como também a forma como o e-

mail instrumentaliza o agir do profissional. Com o objetivo de facilitar o entendimento 

do agir profissional e das práticas linguageiras utilizadas pela comunidade 

pesquisada, associamos a primeira pergunta da entrevista ao primeiro eixo de 

classificação proposto anteriormente. As outras perguntas feitas às entrevistadas 

relacionam-se ao eixo dois da nossa proposição de análise. 

 

Quadro 3 – Correlação entre o eixo de análise e a questão da entrevista 

EIXO 1: RELACIONADO AO CONTEÚDO TEMÁTICO TRABALHO (Características da 

tarefa e o trabalho em geral - organização do trabalho, condições da profissão). 

PERGUNTAS 1 e 2: Como se organizam suas atividades laborais? E como você 

desenvolve suas tarefas? 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora 
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Quadro 4 – Fala das entrevistadas referente às perguntas 1 e 2 

E1 

Minhas atividades se organizam em torno de projetos e programas que são 

propostos pela SEDUC e desenvolvidos nas escolas da rede. Após a 

inserção e implementação das atividades no início dos períodos letivos cabe 

à coordenação de ensino e aprendizagem monitorar através dos seus 

instrumentais o cumprimento e a eficácia das atividades pedagógicas das 

nossas escolas, tanto aqui no município sede como nos municípios 

jurisdicionadas a GRE. Minha tarefa enquanto coordenadora é viabilizar junto 

a minha equipe, a SEDUC e as escolas, condições pedagógicas de execução 

das atividades voltadas para a aprendizagem dos alunos. (CORDENADOR 

DE ENSINO) 

EE2  

 

Meu trabalho no geral, junto à equipe da GRE e das escolas, é aplicar e 

monitorar as informações referentes à vida do aluno e o cumprimento dos 

instrumentais que são enviados pela SEDUC. Os instrumentais são: 

calendário escolar, diários, frequências de alunos e professores no sistema, 

cumprimento de dias letivos. São ações mais técnicas se comparadas ao 

trabalho pedagógico, contudo se mostram relevantes para que o lado 

pedagógico das escolas se desenvolva. Resumindo, minha tarefa possui um 

caráter mais operacional devido à necessidade de inserção de dados no 

sistema. (COORDENADOR DE INSPEÇÃO) 

EE3  

 

O desenvolvimento de minhas tarefas profissionais segue a rotina da escola. 

Desde o acompanhamento da dinâmica administrativa a questões de cunho 

pedagógico. Como somos assistidos pelos órgãos maiores SEDUC e GRE 

muito da minha ótica de trabalho segue as determinações e orientações das 

duas instituições. (GESTOR DO CETI) 

EE4  

 

Minha profissão se organiza em torno do planejamento e execução de minhas 

aulas. Na escola temos a orientação direta dos órgãos educacionais como a 

SEDUC a GRE e as normativas repassadas pela escola que nos guiam na 

formulação e adequação do que deve e do que não deve estar presente na 

formação dos alunos. Também temos as orientações das ações que devem 

ser realizadas para o cumprimento de dias letivos, execução e elaboração de 

projetos. (PROFESSOR DO CETI) 

Fonte: Entrevista com os sujeitos da pesquisa. 
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A organização das atividades laborais e a descrição de como realizam 

suas tarefas relatada na fala das profissionais entrevistadas nos remetem a um agir-

referente bem marcado por ações que seguem uma rotina de agir e também às 

orientações das instâncias institucionais (SEDUC  GRE  ESCOLA). A fala das 

entrevistadas mostra especificamente as atribuições de cada nível hierárquico, como 

também revela o caráter regulatório do agir do trabalhador. Desse modo, afirmamos 

que a descrição das atividades e das tarefas se ancora na existência de um agir – 

referente operacionalizado por ações que emanam das instituições com seus 

respectivos níveis hierárquicos, cabendo aos profissionais seguir as prescrições, por 

exemplo:  

 
E1 - Minhas atividades se organizam em torno de projetos e programas que 

são propostos pela SEDUC e desenvolvidos nas escolas da rede;  
E2 - Meu trabalho no geral, junto à equipe da GRE e das escolas, é aplicar 

e monitorar as informações referentes à vida do aluno e o cumprimento dos 
instrumentais que são enviados pela SEDUC;  
E3 - O desenvolvimento de minhas tarefas profissionais segue a rotina da 
escola. Desde o acompanhamento da dinâmica administrativa a questões 
de cunho pedagógico; e  
E4 - Minha profissão se organiza em torno do planejamento e execução de 

minhas aulas.  Na escola temos a orientação direta dos órgãos 
educacionais como a SEDUC a GRE e as normativas repassadas pela 
escola que nos guiam na formulação e adequação do que deve e do que 
não deve estar presente na formação dos alunos.  

 

Poderíamos aqui enfatizar que as quatro profissionais entrevistadas 

deixam em evidência suas posturas ativas em relação ao desenvolvimento do seu 

agir profissional, pois as descrições de suas tarefas denotam um alto grau de 

engajamento. 

Ao analisarmos as escolhas linguísticas e o tom valorativo do discurso 

dos segmentos do quadro 05, observamos que, para os profissionais, o meio de 

ação é dinâmico por se tratar de instâncias diferentes, ou seja, de ambientes que 

retratam ações laborais diferenciadas. Embora existam as prescrições, sempre há a 

necessidade de reconhecer novas ações para o cumprimento das normas. Vejamos 

os segmentos de falas:  
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Quadro 5 – Segmentos que retratam ações laborais diferenciadas 

Segmento (a) E1 

Minhas atividades se organizam em torno de projetos e programas 

que são propostos pela SEDUC e desenvolvidos nas escolas da 

rede [...]. A minha primeira tarefa enquanto coordenadora é 

viabilizar junto a minha equipe, a SEDUC e as escolas condições 

pedagógicas de execução das atividades voltadas para a 

aprendizagem dos alunos. (COORDENADOR DE ENSINO) 

Segmento (b) E2 

Meu trabalho no geral junto à equipe da GRE e das escolas é 

sempre aplicar e monitorar as informações referentes à vida do 

aluno e o cumprimento dos instrumentais que são enviados pela 

SEDUC. (COORDENADOR DE INSPEÇÃO) 

Segmento (c) E3 

[...] Como somos assistidos pelos órgãos maiores SEDUC e GRE 

muito da minha ótica de trabalho segue as determinações e 

orientações das duas instituições. (GESTOR DO CETI) 

Segmento (d) E4 

Na escola temos a orientação direta dos órgãos educacionais e 

depois da SEDUC a GRE e as normativas repassadas pela escola 

que nos guia na formulação e adequação do que deve e do que 

não deve estar presente na formação dos alunos. (PROFESSOR 

DO CETI). 

Fonte: Entrevista com os sujeitos da pesquisa. 

 

Nos segmentos analisados, percebemos que as figuras de ocorrência da 

ação, ou seja, do trabalho em si, estão bem demarcadas e caracterizadas por um 

alto grau de contextualização ao mencionarem como devem cumprir com suas 

funções como mostram os trechos:  

 
E1 - A minha primeira tarefa enquanto coordenadora é viabilizar junto a 
minha equipe, a SEDUC e as escolas condições pedagógicas de execução 
das atividades voltadas para a aprendizagem dos alunos;  
E2 - Meu trabalho no geral junto à equipe da GRE e das escolas é sempre 

aplicar e monitorar as informações referentes à vida do aluno e o 
cumprimento dos instrumentais que são enviados pela SEDUC;   
E3 - Como somos assistidos pelos órgãos maiores SEDUC e GRE muito da 
minha ótica de trabalho segue as determinações e orientações das duas 
instituições; e  
E4 - Na escola temos a orientação direta dos órgãos educacionais e depois 

da SEDUC a GRE e as normativas repassadas pela escola (...).   
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A organização das atividades de trabalho de cada uma das entrevistadas 

é evidenciada pelas normas estabelecidas pela SEDUC, GRE e Escola, as quais se 

apresentam como órgãos de direcionamento do agir laboral. 

Ao verbalizarem sobre cada um dos órgãos deliberadores das atividades 

industriosas os trabalhadores enumeram e identificam um conjunto de ingredientes 

da atividade apreendida em suas dimensões específicas, tais como: presença de 

normativas, monitoramento das ações, cumprimento de determinações. Assim é 

possível percebermos que as relações entre o discurso da instituição e do 

trabalhador se constroem em segmentos de fala interativos, com um eixo de 

referência temporal que é o da situação de interação. Do ponto de vista das marcas 

de agência, o trabalhador é regularmente designado por pronomes como: Meu, 

minha que indicam um forte envolvimento, ou seu status de trabalhador como 

percebemos nos trechos:  

 
E1 - Minhas atividades se organizam (...);  
E2 - Meu trabalho no geral junto à equipe da GRE (...);  
E3 -  (...) GRE muito da minha ótica de trabalho (...); e 
E4 - Na escola temos a orientação direta dos órgãos educacionais e depois 

da SEDUC a GRE (...). 

 
O conjunto de ingredientes das atividades laborais dos trabalhadores nos 

remete à explicação de Faïta (2010, p. 167) sobre a relação entre linguagem e ação. 

O autor diz que “dizer, expressar-se por meio de linguagem é, ao mesmo tempo, 

agir: é também e, sobretudo, agir sobre as pessoas; é enfim, manipular, de maneira 

simbólica, objetos reais”. Nesse sentido, o dizer, para o linguista, “é intervir nas 

relações reais entre as pessoas, com palavras [...] que são de algum modo, uma 

representação, uma contrapartida, uma imagem, uma imagem sonora”. Nos 

segmentos analisados, os trabalhadores enumeram suas ações, o que se pode 

observar pelas escolhas linguísticas: como emprego do infinitivo (viabilizar, aplicar e 

monitorar) na fala de E1e E2 presentes no quadro 04, de advérbios (sempre) 

presente na fala de E2 presente no quadro 05, e de elementos que ordenam 

sequencialmente as ações (após, início, primeira, depois) presentes na fala de E1 

nos quadros 04 e 05. As inscrições do sujeito na atividade marcada pelos 

pronomes verbos e advérbios constituem o uso de si dos trabalhadores 

(SCHWARTZ, 1997), ou seja, o uso de si ‘por si’ e ‘pelos outros’ que caracterizam as 

dramáticas de uso expressas pelo debate de normas e a renormalizações.  
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Dando sequência as análises, passemos ao Eixo 2, que faz referência às 

perguntas 03 e 04 da entrevista. 

 
Quadro 6 – Correlação entre o eixo de análise e as questões da entrevista 

EIXO 2: RELACIONADO A TRECHOS DE FALA REFERENTES AOS DISCURSOS E A 

REALIZAÇÃO DO AGIR DOS PROFISSIONAIS EXPRESSOS NAS MENSAGENS 

PERGUNTA 3 e 4: Como o discurso da instituição e o seu discurso se expressam na 

escrita das mensagens dos e-mails que integram a comunicação das atividades de 

trabalho? Como o e-mail instrumentaliza o seu agir profissional?  

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Quadro 7 – Fala das entrevistadas referente às perguntas 3 e 4 

E1 

O discurso da instituição deve ser presente em tudo que falo e escrevo quando 

estou executando minhas ações. Vejo a presença do discurso da instituição 

quando percebo o reconhecimento e uso dos termos técnicos que circulam entre a 

coordenação e os outros profissionais da educação (gestores escolares). A gente 

incorpora o discurso nas situações de trabalho reunião e a fala sai naturalmente... 

com o cuidado de uso dos termos técnicos para não ter um duplo sentido... para 

repassar as informações... os termos técnicos são importantes para lidar com os 

gestores. (COORDENADOR DE ENSINO) 

E2 

O discurso da instituição está presente nos e-mails e na minha fala no momento 

em que tenho que repassar na íntegra os informes...aquilo que está sendo pedido, 

aquilo que está sendo solicitado pela instituição SEDUC. Então eu passo sem 

perder a íntegra da informação... então eu não firo a informação... eu passo 

produzindo mensagens (e-mails) com textos mais apelativos, estimulativos ou de 

reforço. Isso acontece com alguns informes, pois não faço isso sempre, por 

exemplo: quando a SEDUC vem trazer um curso, pedir para algum professor 

participar de eventos e aquilo tem uma importância... aí eu entro com o texto mais 

apelativo; “caros gestores”, com o uso de expressões é de fundamental 

importância, uso expressões mais pessoais e mais informais: “é de fundamental 

importância”, “caros gestores”, “meus queridos”, embora ache que no trato 

profissional essas palavras não devem permear as relações.  Só que considero 

que isso faz a diferença, isso me aproxima do meu interlocutor, isso provoca nele 

uma reação de atenção e respeito aquilo que eu estou colocando. A relação fica 

mais próxima me permitindo tratar de temas polêmicos como greve e outros. 

(COORDENADOR DE INSPEÇÃO) 

 (Continua) 
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 Quadro 7 – Fala das entrevistadas referente às perguntas 3 e 4 (Conclusão) 

E3 

Temos que ter um conhecimento do e-mail que chega para repassar, caso 

contrário não vamos perceber o que a instituição tá solicitando. As orientações 

diárias de ações que temos que executar para mim demarca o discurso da 

instituição. Como recebo os e-mails para orientar determinadas tarefas não 

costumo responder e por isso não vejo minha fala presente na mensagem. E 

quando respondo sigo uma espécie de formalidade padrão. (GESTORA DO CETI) 

E4 

Dependendo de onde estou recebendo o e-mail consigo ver o discurso da 

instituição e o meu. Quando e-mail é só encaminhado pra mim como veio da 

SEDUC ou da GRE vejo a linguagem mais formal. Já quando vem da secretaria ou 

da direção da escola percebo que tem pequenas mudanças, como a assinatura e 

uma saudação menos formal. Se a resposta for para a escola aí me sinto mais 

livre para responder sem formalidades. (PROFESSOR DO CETI) 

Fonte: Entrevista com os sujeitos da pesquisa. 

 

Em resposta às questões da entrevista, os profissionais construíram suas 

práticas linguageiras identificando momentos de trabalho real e trabalho vivido 

(MACHADO, 2009). Revelaram que a materialização dos discursos da instituição e 

dos trabalhadores se efetiva em uma teia dialógica de ações e de uso da linguagem 

como trabalho, sobre trabalho e no trabalho que são essenciais para o cumprimento 

das tarefas e para o estabelecimento de um harmonioso ambiente profissional que 

facilitará a compreensão do que deve ser feito.  

As respostas às perguntas realizadas aparecem nas falas das 

profissionais entrevistadas de maneira similar quando tomamos por parâmetro de 

análise a categoria funcional aqui elencada. Por meio de modalizações é possível 

identificar, nas práticas linguageiras das atividades laborais, a presença de um ethos 

profissional expresso por modalizações que vamos considerar como deônticas, 

quando fizerem referência ao que deve ser realizado pelo profissional; apreciativas, 

quando imprimirem ao discurso juízos de valor; e lógicas, quando as referências 

forem as práticas linguageiras, nas quais se expressa a tarefa a ser realizada e 

concretizada por meio da linguagem, ou seja, pelo uso de expressões mais técnicas 

das atividades laborais, como também de ações específicas dos profissionais.  

 Nesse sentido, compreendemos para fins de análise, que a modalização 

é um fenômeno, uma estratégia argumentativa que permite a um locutor, 

responsável pelo discurso, imprimir em um enunciado uma avaliação ou ponto de 
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vista sobre o conteúdo de sua enunciação ou sobre a própria enunciação 

(NASCIMENTO, 2009, p. 1376). 

As modalizações deônticas, que se enquadram na categoria funcional, 

por estarem mais voltadas para aspectos semânticos-pragmáticos, são aqui 

expressas nas práticas linguageiras que evidenciam o discurso prescritivo da 

instituição e revelam o caráter normativo das informações e dos documentos que 

circulam no ambiente profissional. Podemos demonstrar como os seguintes 

exemplos:  

 
E1 - O discurso da instituição deve ser presente em tudo que falo;  
E2 - O discurso da instituição está presente nos e-mails e na minha fala no 
momento em que tenho que; 
E3 - Temos que ter um conhecimento do e-mail que chega para repassar.   

 
As expressões: deve, que tenho que, temos que ter evidenciam o 

caráter coercitivo da tomada de decisões e moldam a produção das práticas 

linguageiras deste ambiente profissional, na medida em que prescrições revelam a 

presença dos discursos da instituição na produção dos textos que circulam nas 

situações de trabalho que legitima a instituição e as ações dos profissionais. Ainda 

sobre a modalização deôntica, dentro do escopo da categoria funcional, vemos que 

o fazer, ou seja, a obrigatoriedade do agir laboral também se mostra presente nas 

atitudes dos trabalhadores ao tomarem decisões sobre suas tarefas, por exemplo, 

quando os profissionais entrevistados ressaltam a frequência do encaminhamento 

de documentos de orientação, de normativas e que os profissionais devem ter 

conhecimentos prévios para replicar as mensagens recebidas pelos e-mails.  

Observamos que a resposta da entrevistada 1 (E1-Coordenador de 

ensino da GRE) nos revela uma prática linguageira direcionada para a utilização da 

linguagem como trabalho, devido à grande quantidade de instrumentais de ação, 

nomenclaturas específicas. Segundo a profissional, o discurso da instituição é 

altamente internalizado por ela e pela equipe considerando que as informações por 

vezes devem ser repassadas fielmente para evitar duplo sentido e, 

consequentemente inviabilizar a realização das tarefas prescritas. A fala da 

coordenadora evidencia a atividade de trabalho centrada na atividade de linguagem 

como trabalho pela persistência do uso dos termos técnicos, e também se mostra 

apoiada no polo 2 do DDP3 que enfatiza que o profissional deve possuir 
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conhecimento que trate e retrate suas atividades e que esse conhecimento aqui é 

coletivo.   

  Diferentemente da coordenadora de ensino, a entrevistada 2 (E2-

Coordenador de Gestão e Inspeção) demonstra um menor nível de cumprimento 

do prescrito em suas atividades de linguagem. Percebemos assim que a fala e o agir 

da coordenadora oscilam entre o discurso prescritivo da instituição e o seu discurso 

evidenciando que é necessária a presença dos dois discursos em situações de 

trabalho diferenciadas e que a escolha por um discurso mais prescritivo e por outro 

menos prescritivo, segundo ela, facilita a sua aproximação com os seus 

interlocutores, ou seja, como os outros profissionais.  

A presença do discurso do trabalhador e os elementos que nos permitem 

identificar o caráter responsivo dos profissionais se enquadram na categoria 

linguagem funcional, aqui proposta como aquela que permite fronteiras mais tênues 

entre o prescritivo e o real, vivida das atividades de trabalho; além disso, caracteriza 

uma modalização apreciativa que traz, em sua composição, a expressividade dos 

sujeitos e seus juízos de valores acerca das práticas linguageiras e de sua tomada 

de decisões, como podemos constatar nos exemplos:  

 
E1 - A gente incorpora o discurso nas situações de trabalho reunião e a fala 
sai naturalmente... com o cuidado de uso dos termos técnicos para não ter 
um duplo sentido... para repassar as informações... os termos técnicos são 
importantes para lidar com os gestores;  
E2 - [...] aí eu entro com o texto mais apelativo; “caros gestores”, com o 
uso de expressões é de fundamental importância, uso expressões mais 
pessoais e mais informais: “é de fundamental importância”, “caros 
gestores”, “meus queridos”, embora ache que no trato profissional essas 
palavras não devem permear as relações.        
 

Há, nesse momento, a retomada de suas atribuições e a compreensão de 

que a escolha pelos discursos acaba direcionando as tomadas de decisões acerca 

da melhor maneira de execução de suas tarefas e também conduzindo a produção 

de práticas linguageiras com um estilo próprio e singular dos ambientes 

profissionais. Assim, observamos a existência de um diálogo entre as prescrições e 

a atitude responsiva das técnicas das coordenações, da gestora e da professora que 

determinam o sentido que as palavras devem possuir, ou seja, guiam os modos de 

fazer o trabalho e indicam que a prática linguageira deve ser a linguagem como 

trabalho que evidenciará situações laborais compartilhadas entre os diversos 

profissionais os quais integram os ambientes.  
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A linguagem, nesse sentido, “permite agir sobre o outro e sobre nós 

mesmos” (FAÏTA, 2010, p. 180), pois, ao realizar a escolha pelos termos e por 

também termos que revelar o discurso do trabalhador, as profissionais reconhecem 

a importância destes para um maior entendimento das tarefas, do prescrito. Fanti 

(2017) reforça essa questão afirmando que 

 
Em uma atividade complexa, é a linguagem que permite formalizar a 
sucessão e o encadeamento das etapas; é ela que permite a organização 
das operações, a definição de uma hierarquia, de prioridades e da 
classificação por ordem de importância. Somente a linguagem permite 
planejar ações para o futuro, pois apenas ela pode “representar o que ainda 
não existe” (FANTI, 2017, p. 94-95).  

 
A relação entre as atividades de trabalho e as atividades de linguagem 

reforça o dialogismo permanente nas interações entre as duas atividades, pois, tanto 

a atividade de trabalho quanto a atividade de linguagem buscam enfatizar o ato de 

trabalhar em si, e entendem a linguagem presente nas situações laborais como um 

evento, um acontecimento, uma atividade concreta orientada por valores que se 

apresentam por meio de elementos contextuais, históricos, coercitivos e etc. de uma 

situação mais ampla a atividade humana (DI FANTI, 2004). 

Dentro dessa perspectiva, as práticas liguageiras e o agir laboral também 

são materializados em modalizações aqui denominadas de lógicas. A modalização 

se caracteriza como lógica quando as práticas linguageiras expressarem a tarefa a 

ser realizada concretizada pelo uso de expressões mais técnicas das atividades 

laborais, como também de ações específicas dos profissionais. Vejamos:  

 
E2 - “caros gestores”, com o uso de expressões é de fundamental 

importância;  
E1 - discurso da instituição quando percebo o reconhecimento e uso dos 
termos técnicos que circulam entre a coordenação e os outros 
profissionais da educação (gestores escolares) 
 

Com as falas dos profissionais é possível perceber a lógica da execução 

das tarefas do trabalhador e a formulação das práticas linguageiras para a 

compreensão do coletivo de trabalho e, portanto, na execução das atividades 

laborais. 

As modalizações deônticas, apreciativa e lógica nos mostram a 

funcionalidade das atividades de linguagem percebida pelos profissionais. O 

reconhecimento da situação laboral, como também das possibilidades de elaboração 

das estratégias centradas em práticas linguageiras – que ora revelam o saber do 
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agir laboral, ora o saber investido e ora os saberes que devem surgir para atender 

às demandas de cada tarefa (DD3P) –  configuram a alternância de produção de 

práticas linguageiras que possuem, por vezes, um “ethos profissional” (coletivo de 

trabalho) e por outras um “ethos de passividade” (individual) que se mesclam para 

promover a eficácia da comunicação entre os profissionais e o cumprimento de suas 

tarefas. Essa questão pode ser vista nos exemplos a seguir:  

 
E1- A gente incorpora o discurso nas situações de trabalho reunião e a fala 
sai naturalmente... com o cuidado de uso dos termos técnicos para não ter 
um duplo sentido... para repassar as informações... os termos técnicos são 
importantes para lidar com os gestores. (Ethos do coletivo de trabalho);  
E3 - Como recebo os e-mails para orientar determinadas tarefas não 
costumo responder e por isso não vejo minha fala presente na mensagem. 
E quando respondo sigo uma espécie de formalidade padrão. (Ethos de 
passividade). 
 

Seguindo a análise sobre a questão 3 da entrevista, indagamos às 

participantes: Como o e-mail instrumentaliza o seu agir profissional? As 

profissionais seguem com suas respostas conforme consta no quadro 8. 

 

Quadro 8 – Fala das entrevistadas referente à questão 3 

E1 

O e-mail instrumentaliza meu trabalho na medida em que serve de apoio de 

comunicação rápida e legítima de informações importantes, ou seja, pelo e-mail sei 

logo no começo do dia quais as ações mais emergenciais. Sem falar que ele é um 

documento. Mesmo que as informações venham em grupos do zap, pois é mais 

rápido, contudo é lá no e-mail que estão os anexos e ele eu posso considerar um 

documento. 

E2 

O e-mail é muito importante na minha função. Ele possibilita que eu envie para os 

municípios documentos, arquivos que são essenciais para o acompanhamento das 

atividades das escolas. Posso ate avisar que estou mandando algo pelo grupo de 

zap, mas é pelo e-mail que envio os documentos. É mais seguro e mais sigiloso. 

E3 

Assim ainda usamos muito o e-mail.  E ele traz os documentos que usamos... mais 

ultimamente estamos muito no zap. Não que ele não ajude na execução das 

minhas tarefas, mas as informações chegam mais rápido no zap.  

 

E4 

O e-mail não instrumentaliza muito minha ação, não. Quando recebo é algo bem 

pontual já que as maiorias das informações vão para a gestão da escola que nos 

repassa. 

Fonte: Entrevista com os sujeitos da pesquisa.  
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Analisando a fala das entrevistadas, observamos ser o e-mail um 

arquitexto presente na comunidade linguageira pesquisada. Conforme 

 
E1: O e-mail instrumentaliza meu trabalho na medida em que serve de 
apoio de comunicação rápida e legítima de informações importantes, ou 
seja, pelo e-mail sei logo no começo do dia quais as ações mais 
emergenciais. Sem falar que ele é um documento. Mesmo que as 
informações venham em grupos do zap, pois é mais rápido, contudo é lá no 
e-mail que estão os anexos e ele eu posso considerar um documento.  
 

É notório seu uso na construção da teia discursiva da instituição dos 

trabalhadores a ela vinculados. O agir profissional segue orientações expressas nas 

informações e documentos que o e-mail traz, contudo se observa também que, 

apesar de sua relevância de uso pelos profissionais, há a presença e o uso do 

aplicativo de trocas de mensagens whatsapp. Essa nova atitude profissional é 

expressa por E3 E E4 quando dizem:  

 
E3 - Assim ainda usamos muito o e-mail. E ele traz os documentos que 
usamos... mais ultimamente estamos muito no zap. Não que ele não ajude 
na execução das minhas tarefas, mas as informações chegam mais rápido 
no zap; 
 E4 - O e-mail não instrumentaliza muito minha ação, não. Quando recebo é 
algo bem pontual já que as maiorias das informações vão para a gestão da 
escola que nos repassa. 
 

 Segundo os profissionais entrevistados, a inserção de um novo meio 

tecnológico de troca de mensagens facilita o cumprimento das ações e torna a 

comunicação mais rápida, o que, por conseguinte, viabiliza a execução das 

atividades laborais. Assim, vemos a importância do e-mail como uma comunicação 

legitimadora que assume o caráter de documento e que, portanto, delineia a 

semiologia do agir dos profissionais, pois nas mensagens estão expressos os modos 

de agir e as práticas linguageiras, como também as figuras discursivas assumidas 

por cada profissional que se distinguem pela responsabilidade do agente (suas 

intenções, motivos e habilidades); pelas fases do progresso lógico e / ou cronológico 

de suas tarefas; pelos determinantes externos que influenciam este processo 

(Saberes de cada um - Polo 1-DPP3) e, por fim, pelos resultados ou efeitos 

concretos da atividade (Saberes investidos -  Polo 2- DPP3).  

Concluímos, ao analisar os enunciados, a forma como se constitui a 

relação entre instituição e trabalhador, quanto às orientações para a execução de 

suas tarefas, e como o e-mail instrumentaliza o agir do trabalhador, que as 

prescrições e o diálogo entre instituição e trabalhador se configuram nas escolhas 
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dos trabalhadores que podem optar, conforme os saberes científicos e saberes das 

atividades de trabalho, pelo uso ora do discurso prescritivo da instituição, e ora pelo 

discurso do trabalhador que, segundo relatos, por vezes, se mescla com o prescrito 

presente nas rotinas institucionais. 

Essas possibilidades de escolhas constituem, portanto, reformulações de 

variantes interpretativas da atividade, as quais são apresentadas como 

componentes de resolução de possíveis "conflitos de interpretações" que abrem 

espaços para as (re) normalizações das atividades de trabalho em si, como também 

da reformulação das práticas linguageiras. Com base nesses resultados, 

argumentamos e concordamos com Bulea e Bronckart (2010) que afirmam ser a 

reestruturação das significações a garantia de um desenvolvimento pessoal real que 

procede a internalização e o confronto de elementos da ação laboral e que permite a 

implementação de uma dinâmica interpretativa interna, que "refrata" a dinâmica 

externa (social) das interpretações da atividade humana. 

 Depreendemos, portanto, que o estabelecimento do confronto dinâmico 

entre as normas prescritas e o novo do trabalho constitui, em nossa opinião, uma 

condição primordial para despertar a análise de práticas que levam a uma 

reestruturação da atividade industriosa. Essa perspectiva está presente na seção a 

seguir a qual trata das singularizações e ressingularizações das atividades laborais e 

de linguagem.  
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5 AS SINGULARIZAÇÕES E AS RESSINGULARIZAÇÕES: DO INDIVIDUAL AO 

COLETIVO DO TRABALHO 

 

L’ analyse du travail vise toujours, em quelque façon, à compreender pour 

transformer.  

(CLOT, 1999, p. 45). 

  

O presente capítulo retrata as singularizações e as ressingularizações 

presentes no agir laboral dos trabalhadores, como também nas práticas linguageiras 

dos profissionais expressas nas mensagens dos e-mails institucionais. A análise se 

desenvolve a partir das atribuições conferidas aos profissionais do ambiente 

profissional pesquisado e segue com a descrição das normas, renormalizações das 

atividades industriosas. 

As atividades de trabalho e as atividades de linguagem se efetivam no 

âmbito social. E, por conta disso, exigem um debate de normas e prescrições típicas 

da dinamicidade inerente aos aspectos sociais, culturais da atividade humana. Faïta 

(2010), sobre o reconhecimento do modificável nas situações laborais, afirma que a 

análise do trabalho convoca o pesquisador ao “reconhecimento do imprevisível, do 

real, do não esperado, das surpresas que são encenadas em situações diversas” (DI 

FANTI, 2004, p. 96). 

O reconhecimento do singular da atividade e do que é passível de 

mudanças nas situações laborais deve partir da percepção do diálogo como um 

processo de reelaboração de pontos de vistas analisáveis por meio das posições 

dos interlocutores, e de suas transformações, pois é a partir do processo interacional 

constituído por índices discursivos que vemos o reflexo da história e da memória dos 

sujeitos. 

Clot (2004), relacionando as atividades laborais ao enunciado 

bakhtiniano, observa ser a atividade uma réplica à outra, ou seja, uma atividade 

surge a partir de outra já realizada, sendo formulada pela inscrição em uma cadeia 

de ação e execução de tarefas. Nessa cadeia, a atividade eleita para ser realizada 

se ancora nas atividades não realizadas, fortalecendo e dando sentido a elas. Por 

isso, o processo “real da atividade” se define como uma ação complexa que 

compreende também o não realizado.  
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Sob esse ponto de vista, os trabalhadores, no movimento da “atividade 

realizada”, apresentam-se afetados por outras atividades sendo responsáveis pela 

dinamicidade, pelo evento comunicativo que o individual redefine o social. Di Fanti 

(2004, p. 97) reforça essa proposição ao afirmar que “o social não é um lugar de 

restrição, mas sim de ressignificação, de transformação, de subversão, de 

reformulação”. 

Nesse caminho, descrevemos nos enunciados dos e-mails as 

singularizações e ressingularizações a partir das relações entre a atividade 

profissional e o coletivo de trabalho. As mensagens dos e-mails e os trechos de fala 

anteriormente citadas pelas quatro profissionais entrevistadas, por vezes, serão aqui 

retomadas como ponto de referência para compreensão do agir coletivo do trabalho 

e das práticas linguageiras. 

Partindo-se da ampliação das análises das atividades do agir da 

linguagem e do trabalho expressas nas mensagens dos e-mails, a partir de um viés 

de modificações, de debate de normas, buscamos compreender que o discurso 

prescritivo possui um nível dominante, nas situações laborais estudadas, por 

demonstrar que há uma interlocução dos sujeitos que já possuem o domínio 

conceitual e procedimental do trabalho o qual deve ser realizado, e que, também se 

mostram disponíveis para a execução de suas atividades, já que mantêm um 

contato permanente entre a SEDUC-PI, a equipe da GRE e os gestores escolares.  

Embora o discurso prescritivo das normas se mostre bem marcado nas 

mensagens e nas falas dos trabalhadores, observamos também, e como já foi 

confirmado pelas participantes entrevistadas, que algumas situações de trabalho são 

reformuladas, desde a condução das atribuições que competem a elas, como 

também as que competem aos outros integrantes das equipes. Essas reformulações 

estão presentes, portanto, nas mensagens e nas ações das profissionais. Partindo 

das atribuições prescritas para a execução das tarefas, descrevemos as 

ressingularizações reveladas nas atividades de linguagem e no agir dos 

trabalhadores que explicitam as escolhas que vão do individual ao coletivo, 

mostrando, assim, a configuração do que é singular e o que foi modificado. As 

atribuições que direcionam um olhar mais apurado acerca das ressingularizações 

podem ser elencadas como:       
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Quadro 9 – Atribuições comuns aos setores pesquisados 

 1. Mediar a comunicação de informações entre a SEDUC-PI e as equipes escolares 

(professores, gestores e funcionários da educação). 

 2. Verificar os e-mails e mediar a comunicação e repasse de informações. 

 3. Acompanhar as atividades específicas das coordenações e da SEDUC. 

 4. Colaborar com a SEDUC-PI e com a Gerência na realização das tarefas repassadas 

para gestores e equipes escolares. 

Fonte: Regimento Interno. 

 

O cumprimento das atribuições destinadas aos trabalhadores e o 

atendimento ao que é solicitado pela SEDUC-PI levou os trabalhadores a integrarem 

os seus saberes científicos que caracterizam o polo 1 do DDP3, e que são 

essenciais para o desenvolvimento das atividades de trabalho, pois conduzem os 

profissionais a cultura organizacional e aos conhecimentos que suas funções exigem 

evidenciando a necessidade de aprender a utilizar o e-mail e outras mídias como 

ferramenta de trabalho. Vejamos o exemplo:  

 
E1 - O e-mail instrumentaliza meu trabalho na medida em que serve 
de apoio de comunicação rápida e legítima de informações 
importantes, ou seja, pelo e-mail sei logo no começo do dia quais as 
ações mais emergenciais. Sem falar que ele é um documento. 
Mesmo que as informações venham em grupos do zap, pois é mais 
rápido, contudo é lá no e-mail que estão os anexos e ele eu posso 
considerar um documento. 
 

 Essa mudança de comportamento dos profissionais, ou seja, a 

disponibilidade de apreender o uso de novas mídias, de novas formas de 

comunicação, as quais possibilitam uma melhor execução de suas tarefas, já pode 

ser considerada como uma ressingularização das situações laborais. Isso se torna 

possível se considerarmos que as mudanças das atividades de trabalho, que 

possuem relação direta como as mudanças sociais, se concretizam quando o 

trabalhador muda seu modo de fazer determinada tarefa para melhor atender o que 

é solicitado. Os e-mails evidenciam novos modos de fazer dos trabalhadores, ou 

seja, há o debate das normas na busca de melhoramento das atividades. O e-mail a 

seguir exemplifica um novo modo de fazer, ou seja, um novo agir que traz o uso de 

si do profissional na tentativa de aprimorar o uso de si pelos outros. 
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Figura 8 – EI4: E-mail produzido pelos profissionais 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

O e-mail acima ilustra uma ressingularização, ou seja, mostra uma 

modificação positiva no atendimento a atribuição/prescrição: 1. Mediar a 

comunicação de informações entre a SEDUC-PI e as equipes escolares 

(professores, gestores e funcionários da educação. O recorte discursivo acima, 

marcado pelo uso da palavra “Segue”, situa o sujeito da prescrição, atribuído a um 

técnico da SEDUC, o qual pressupõe que os sujeitos responsáveis pela mediação 

dessa tarefa, profissionais da 5ª GRE, possuem a clareza do que vão saber fazer e 

como vão fazer para que a prescrição institucional seja obedecida.  

A ressingularização nesse recorte é o uso da imagem como um elemento 

facilitador da tarefa. A forma marcada “segue” também se configura pelo uso 

permanente do e-mail como algo singular, mas também como uma nova maneira de 

uso da linguagem como trabalho, se considerarmos a presença do e-mail nos 

ambientes profissionais como algo recente em relação a outras tecnologias. O verbo 

conduz, dentro do cenário virtual, os usuários do e-mail a elementos que irão 

acarretar a compreensão das mensagens. Além disso, fala do sujeito demarcada 
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pela expressão “Segue” revela um tom avaliativo que nos remete ao distanciamento 

entre os pares e que evidencia o discurso prescritivo da instituição. 

Esse tom de distanciamento nos revela que a entonação da palavra surge 

a partir do universo de valores que nos situamos. Assim, expressões como: segue, 

segue em anexo, venho através deste, envio em anexo, informamos, seguem 

documentos, presentes e recorrentes nos e-mails, evidenciam as singularidades das 

atividades laborais. Desse modo, a seleção e a forma do material verbal apresentam 

as vozes discursivas, os tons determinados por um aspecto valorativo do que se 

discursiva, e, assim, na palavra entonada, se materializam as avaliações (BAKHTIN, 

2003). 

No contexto de desenvolvimento de atividade de trabalho que faz uso do 

e-mail, observamos uma reconfiguração do prescrito. Essa reconfiguração expressa 

na cadeia discursiva não delimita de maneira rígida onde as singularidades típicas 

do trabalho se encerram para ceder lugar para novas formas de como fazer o que se 

deve fazer. Nesse contexto, linguagem e ação se entrelaçam caracterizando-se 

como atividades construídas por todos os profissionais, pois, nos ambientes onde se 

desenvolve a atividade humana, não há a presença apenas de regras e estatutos, 

mas também de criatividade e vínculos originais (CLOT, 2007).  

Vinculados a essa orientação, os e-mails analisados exemplificam a 

tensão entre as singularidades e ressingularizações presentes nos enunciados, 

como também indicam a interdependência entre o eu e o outro, já que os sujeitos e 

o discurso devem ser vistos como dimensões indissociáveis e como meios de novas 

formas de construção de sentidos. A presença e a alternância nos discursos do eu e 

do outro indicam, segundo Di Fanti (2004), uma preocupação com a materialização 

da dialogicidade, marcada pela concorrência de vozes, especialmente nas situações 

de trabalho. Para a autora existe uma  

 
tensão entre os efeitos monológicos e dialógicos interdependentes, em 
diferentes graus de especificidade e de configuração, constitutiva da 
produção discursiva que revela a singularidade dos processos de produção 
de sentidos (DI FANTI, 2004, p. 97). 
 

Nessa direção, considerar a tensão entre o monológico e o dialógico 

como elemento constitutivo da produção dos discursos e do desenvolvimento do 

trabalho requer que “reafirmemos que o dialogismo é o princípio epistemológico de 

reflexão sobre a atividade de linguagem e atividade de trabalho” (DI FANTI, 2004, p. 
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98). A ótica dialógica do pensamento de Bakhtin auxilia, portanto, na análise das 

particularidades da produção de sentidos em atividades específicas e nos faz 

visualizar as ressingularizações que a linguagem como trabalho traz.  

As singularizações são o reconhecimento do previsível e o seu 

reconhecimento exige um diálogo com a reelaboração. As mudanças, ou seja, as 

ressingularizações ocorrem a partir da interação e se revela nos índices discursivos 

que mostram a história e a memória dos sujeitos. As práticas linguageiras dos 

trabalhadores se constroem a partir da ótica do que pode deve ser seguido, a 

norma, mas também sob a possibilidade da mudança.  A escolha pelo uso de uma 

atividade de linguagem menos prescritiva se caracteriza nos e-mails analisados 

como uma reelaboração das atividades laborais, isso se observa se considerarmos 

que, ao optarem por um tom enunciativo menos formal, os trabalhadores  

reconfiguram os seus papeis sociais na instituição, como também evidenciam o 

distanciamento da concepção de que as práticas linguageiras expressas na 

linguagem sobre o trabalho não permitem o uso da informalidade na elaboração e 

exigência do cumprimento de tarefas. Observemos a fala do profissional:  

 
E2 - O discurso da instituição está presente nos e-mails e na minha 
fala no momento em que tenho que repassar na íntegra os informes. 
(...) eu passo sem perder a íntegra da informação... então eu não firo a 
informação. (...) eu passo produzindo mensagens (e-mails) com textos 
mais apelativos, estimulativos ou de reforço.(...) Isso acontece com alguns 
informes, pois não faço isso sempre, (...) uso expressões mais 
pessoais e mais informais: “é de fundamental importância”, “caros 
gestores”, “meus queridos”, embora ache que no trato profissional 
essas palavras não devem permear as relações. Só que considero que 
isso faz a diferença, isso me aproxima do meu interlocutor, isso 
provoca nele uma reação de atenção e respeito aquilo que eu estou 
colocando. A relação fica mais próxima me permitindo tratar de temas 
polêmicos como greve e outros. 
 

Nesse sentido, observamos que a categoria linguagem funcional se faz 

presente nos e-mails em um nível enunciativo que incide sobre mecanismos de 

responsabilização enunciativa por parte dos trabalhadores. O ato responsivo 

(Bakhtin, 2010) é, portanto, marcado na mensagem dos e-mails por unidades 

linguísticas como marcas de pessoa, inserção de vozes, ou seja, o eu e o outro. Os 

e-mails a seguir exemplificam esses pontos. 
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Figura 9 – EI5: E-mail produzido pelos profissionais 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Figura 10 – EI6: E-mail produzido pelos profissionais

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 
As mensagens dos e-mails retratam a presença de diferentes vozes 

discursivas que produzem diferentes efeitos de sentido nas atividades de trabalho. 

Vejamos as mensagens dos e-mails: (1) “BOA TARDE ENVIANDO MAPA DE 

MATRÍCULA QUE MICHELE PEDIU, DEPOIS LEVO DEVIDAMENTE ASSINADO 

E CARIMBADO... OBG”; (2) Val, Sula pede que vc encaminhe esse e-mail para 

todas as escolas. ok.   
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 O primeiro e-mail deixa bem demarcada uma resposta a um já – dito, ou 

seja, é uma resposta a um enunciado (e-mail) já solicitada. Ao dizer: (...) MAPA DE 

MATRÍCULA QUE MICHELE PEDIU o trabalhador que responde o e-mail evidencia 

o cumprimento da atribuição (2): Verificar os e-mails e mediar a comunicação e 

repasse de informações. A execução da tarefa conduz o produtor da mensagem a 

realizar escolhas de expressões que facilitem o seu trabalho e que situem seu 

discurso, como: QUE A MICHELE PEDIU comprova a opção por um nível de 

regulação e prescrição bem abaixo do que se supõe ter as atividades de linguagem 

nas situações laborais.   

 A presença de uma ação anteriormente solicitada marcada pelo verbo 

pediu; o índice de temporalidade expresso pelo depois e de modo de execução da 

ação inscrita pelo devidamente evidenciam, através de uma análise do plano global 

do texto, a presença dos trabalhadores postos em cena e nos faz depreender 

segmentos temáticos que podem ser considerados como categorias do agir laboral 

que nomeiam determinantes externos do agir, um agir referente, um agir anterior e 

um agir futuro, deixando evidente a cadeia de ações que os trabalhadores devem 

realizar para efetivarem o que se pediu na mensagem (BRONCKART, 2009). 

  Com esse exercício analítico, consideramos que a formulação da escrita 

da mensagem dos e-mails descritos atende à categoria linguagem funcional 

caracterizada pela pesquisa como a possibilidade de escolhas das palavras para a 

produção das mensagens que denotem uma maior informalidade, ou seja, a 

linguagem funcional será aquela em que o profissional emita o seu estilo próprio de 

escrita que o aproxime dos pares (outros profissionais) de maneira informal e com 

tom valorativo.  

 Observamos que as escolhas dos trabalhadores não tornam suas ações 

ilegítimas ou não apropriadas as suas atividades laborais, mas sim acabam por se 

caracterizarem como uma possibilidade de debate sobre as normas prescritas. Há, 

sim, uma ressingularização na atividade e no uso da linguagem como trabalho, 

evidenciando o uso de si por si, ou seja, ações e escolhas regidas pela 

singularidade, em que o sujeito dá de si para preencher as lacunas das normas que 

dificultam sua atividade de trabalho. Sobre o estilo do produtor/trabalhador, Bakhtin 

(2003) explica:  

 
[...] Por mais monológico que seja o enunciado [...], por mais concentrado 
que esteja no seu objeto, não pode deixar de ser em certa medida também 
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uma resposta àquilo que já foi dito sobre dado objeto, sobre dada questão, 
ainda que essa responsividade não tenha adquirido uma nítida expressão 
externa: ela irá manifestar-se na tonalidade do sentido, na tonalidade da 
expressão, na tonalidade do estilo, nos matizes mais sutis da composição. 
O enunciado é pleno de tonalidades dialógicas [...] (BAKHTIN, 2003, p. 
298).  
 

A responsividade expressa no discurso e materializada nas mensagens 

dos e-mails nos mostra que cada enunciado possui um projeto enunciativo que 

determina sua produção, seu volume e suas fronteiras indicando o momento 

subjetivo dos enunciados que estão vinculados a situações concretas, aqui as 

atividades de trabalho. A “palavra” é definida em relação ao outro pelo locutor e em 

relação à coletividade de trabalho (FAÏTA, 2005).  

A tonalidade de estilo e a entonação valorativa que aproxima o discurso 

do eu e do outro também são aspectos presentes na mensagem do segundo e-mail: 

Val, Sula pede que vc encaminhe esse e-mail para todas as escolas. ok. A 

expressão Val pode ser considerada como uma ressingularização na atividade de 

linguagem do ambiente profissional, pois ultrapassa a fronteira entre o prescrito e o 

vivido da atividade de trabalho por meio da linguagem, ou seja, a “quebra” de um 

protocolo de uso da linguagem em situações laborais.  

Sobre a escolha de uso dessa marca pessoal, Machado e Bronckart 

(2009) afirmam ser possível identificar o estatuto individual ou coletivo atribuído a 

um determinado agir e com o qual o coletivo de trabalho se identifica ou não. A 

análise realizada nos e-mails configura os marcadores de pessoa como uma 

ressingularização compartilhada pela coletividade. Outra forma utilizada nos e-mails 

chama a atenção sobre o uso de expressão adjetiva que apresenta o debate de 

normas, ou seja, a passagem do agir singular para o agir ressingularizado. O recorte 

do e-mail abaixo mostra o uso do adjetivo: 
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Figura 11 – EI7: E-mail produzido pelos profissionais 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A expressão: Bom dia, amados, especificamente o uso da palavra 

amados, caracteriza uma ressingularização na atividade de linguagem do ambiente 

profissional. Ultrapassa-se a fronteira entre o trabalho real e prescrito e o trabalho 

vivido por meio da linguagem, ou seja, há a “quebra” de um protocolo de uso da 

linguagem em situações laborais. A opção pela abreviatura do nome de uma 

profissional e pela expressão “Bom dia, amados” constroem um sentido que se 

codifica em formas que objetivam promover a integração de várias vozes. Vozes de 

discurso que remetem à presença, disponibilidade, não monitoramento, economia e 

praticidade na comunicação.  

A modalização expressa pelo uso de amados, além de minimizar o 

prescritivo das atividades laborais, pode também ser uma tentativa do remetente da 

mensagem de minimizar o estresse do trabalhador devido ao caráter de urgência da 

informação/ação que deve ser cumprida no prazo de 24 horas, conforme podemos 

constatar: [...] Solicitamos que até amanhã (18/02/2017) no informem sobre a 

estimativa de pré-matrículas [...]. Sobre o estresse dos trabalhadores, Clot (1999) 
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diz que a questão deve ser vista de um ponto de vista contrário ao que usualmente é 

usado pelos discursos oficiais e dominantes. Para o autor, não é o trabalhador que 

não está conseguindo atender às exigências das instituições, mas sim são as 

instituições que não estão atendendo às reais necessidades dos trabalhadores 

quando não os ouve e nem reconhecem suas contribuições. 

As ressingularizações acima descritas são bem explicadas por Faïta 

(2005). Em estudo realizado sobre as relações entre fala e trabalho, o autor 

observou que “[...] nas atividades e relações sociais, cada um vai privilegiar de 

maneira variável um modo de codificação particular, em função, por exemplo, de sua 

história e de seu pertencer a uma classe” (FAÏTA, 2005, p. 37). Assim, segundo o 

autor, diante das situações laborais e das atividades de trabalho específicas 

constituintes de sua experiência, o trabalhador adota um código que associe os 

conhecimentos e os aspectos práticos de sua atividade. 

Nessa corrente e fazendo referência às ressingularizações, concordamos 

com Faïta (2005) quando afirma que a prática linguageira do trabalhador é 

condicionada por imagens cognitivas da atividade de trabalho (que podem ser a 

presença do outro) e pelos modelos de sua organização (que podem ser as normas 

prescritas), que auxiliam na compreensão das escolhas lexicais dos trabalhadores 

que reportam a alteridade presente nas atividades de linguagem elaboradas no 

trabalho. 

Nessa perspectiva, Clot (1999) concebe o trabalho como uma atividade 

mediada por três polos: o objeto, o sujeito e outrem. O desenvolvimento das 

atividades de trabalho com a presença desses três agentes ativos acaba por se 

revelarem conflituosas, pois envolvem conflitos diversos: conflitos do sujeito consigo 

mesmo, conflitos entre o sujeito e o objeto sobre qual a atividade é realizada e, por 

fim, por conflitos entre o sujeito e um outrem, sendo o outrem qualquer indivíduo que 

possa interferir na atividade. 

Assim, os usos de si por si e pelos outros se mostram bem marcados nas 

ressingularizações dos e-mails analisados e acabam por permitir a formulação de 

novas normas (práticas linguageiras) e novas formas de execução das atividades 

que podem ser definidas da seguinte forma: (1) uso de expressões menos rígidas e 

prescritivas com o objetivo de facilitar a compreensão das tarefas e promover a 

realização do trabalho; (2) uso de ferramentas e outras mídias que permitam a 

integração entre os interlocutores/trabalhadores, a fim de que possam, por meio do 
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e-mail, legitimar e guiar o saberes necessários para a realização das suas 

atribuições e, consequentemente, um agir laboral menos normatizado. 

Seguindo a análise sobre as singularizações e ressingularizações, 

retomaremos a questão 3 da entrevista na qual indagamos aos participantes: Como 

o e-mail instrumentaliza o seu agir profissional? Retomemos os trechos em 

negrito das respostas dos profissionais: 

 

Quadro 10 – Singularizações e ressingularizações na fala dos entrevistados 

E1 O e-mail instrumentaliza meu trabalho na medida em que serve de apoio de 

comunicação rápida e legítima de informações importantes, ou seja, pelo e-mail sei 

logo no começo do dia quais as ações mais emergenciais. Sem falar que ele é um 

documento. Mesmo que as informações venham em grupos do zap, pois é 

mais rápido, contudo é lá no e-mail que estão os anexos e ele eu posso 

considerar um documento. 

E2 O e-mail é muito importante na minha função. Ele possibilita que eu envie para os 

municípios documentos, arquivos que são essenciais para o acompanhamento das 

atividades das escolas. Posso ate avisar que estou mandando algo pelo grupo 

de zap, mas é pelo e-mail que envio os documentos. É mais seguro e mais 

sigiloso. 

E3 Assim ainda usamos muito o e-mail.  E ele traz os documentos que usamos... 

Mais ultimamente estamos muito no zap. Não que ele não ajude na execução 

das minhas tarefas, mas as informações chegam mais rápido no zap.  

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 
E1: Mesmo que as informações venham em grupos do zap, pois é mais 
rápido, contudo é lá no e-mail que estão os anexos e ele eu posso 
considerar um documento;  
E2 - Posso até avisar que estou mandando algo pelo grupo de zap, 
mas é pelo e-mail que envio os documentos. É mais seguro e mais 
sigiloso e de  
E3 - Assim ainda usamos muito o e-mail. E ele traz os documentos que 
usamos... mais ultimamente estamos muito no zap. Não que ele não 
ajude na execução das minhas tarefas, mas as informações chegam 
mais rápido no zap. 

  

Nas falas de E1, E2 e E3, temos evidenciado o uso de um novo meio de 

comunicação pelos profissionais da instituição. O uso do WhatsApp caracteriza uma 

ressingularização das atividades laborais dos trabalhadores que optam por fazer uso 

de uma nova tecnologia para aprimorar a realização de suas tarefas. Contudo, 

observamos no recorte das falas dos trabalhadores que o e-mail permanece com 
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sua relevância de uso entre os profissionais por garantir o status de documento 

legitimador das ações e, por conta disso, conferir mais segurança de uso pelos 

profissionais. 

O agir laboral é reinventado, porém sem desconsiderar normas e 

prescrições próprias das atividades de trabalho: a proteção e segurança da 

realização de suas atividades registradas nos trechos de fala: E1- “é lá no e-mail 

que estão os anexos e ele eu posso considerar um documento”; E2- “mas é 

pelo e-mail que envio os documentos. É mais seguro e mais sigiloso”; E3: 

“Assim ainda usamos muito o e-mail. E ele traz os documentos que usamos...”.  

Nessa abordagem, o uso do aplicativo WhatsApp se caracterizaria como a inserção 

de módulo referencial que se enfatiza as relações do discurso dos profissionais 

como o mundo exterior visando a “dar conta das ações linguageiras e não 

linguageiras realizadas ou designadas pelos locutores e dos conceitos implicados 

nas ações laborais” (MACHADO; BRONCKART, 2009, p. 85). 

Portanto, concluímos ser o processo de ressingularização uma condição 

para a integração entre atividades de linguagem e atividades de trabalho 

considerando que ambas constituem atividades humanas dinâmicas promotoras de 

interação que permitem aos sujeitos seguir o instituído (coletivo e compartilhado), 

como também promover o reinventado (as mudanças inerentes à natureza humana). 
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6 CONCLUSÕES 
 

 

Estamos condenados a pensar uma mistura inextricável entre o mesmo e o 

outro, uma rede de relações constantemente aberta. 

(Maingueneau, 1984, p.16). 

 

As atividades de trabalho vêm sendo alvo de múltiplas discussões por 

pesquisadores de várias áreas do conhecimento, no entanto ainda não está 

totalmente desvelada. Analisar e investigar as atividades humanas praticadas nos 

contextos institucionais contemporâneos sob o ponto de vista do trabalhador é um 

desafio e também uma necessidade.   

Nesse sentido, a Ergologia está vislumbrando um novo olhar sobre o 

trabalho ao ampliar os conceitos de Ergonomia e fazer uso do seu caráter 

interdisciplinar promovendo o diálogo disciplinas como: Sociologia, Filosofia, 

Psicologia, linguística dentre outras para compreender o complexo universo do 

mundo das organizações e entender o ser humano como foco dos estudos sobre o 

trabalho.  

A perspectiva ergológica considera o trabalho como uma atividade que 

está acontecendo no tempo, ou seja, submetido a constantes mudanças e 

imprevisibilidades. Nesse contexto, o ambiente de trabalho apresenta-se como um 

espaço de tensões e problemáticas exigindo do trabalhador saberes e ações que 

revelem a sua efetiva participação no planejamento e execução das atividades 

laborais. A presença marcada dos trabalhadores se efetiva nas tomadas de decisão, 

como também na construção dos usos que ele faz para elucidar questões voltadas 

para o seu agir laboral. Tais usos permitem ao trabalhador negociar as normas que 

regulam o seu fazer e possibilita a abertura de espaços para as mudanças.   

Apoiando-nos na dérmache ergológica, cuja concepção de trabalho é a 

atividade em constantes conflitos entre normas antecedentes e renormalizações, 

protagonizadas pelos trabalhadores, e nas diretrizes do dialogismo de Bakhtin, cujo 

eixo central consiste nas relações entre o eu e o outro como elementos constitutivos 

da linguagem e da consciência humana, empreendemos por uma aproximação 

desse universo repleto de relações múltiplas e complexas, orientando-nos por uma 

hipótese, construída ao longo de nossa experiência acadêmica com a temática. 
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Nessa linha de abordagem, situamos nossa pesquisa, cujo objeto emergiu 

de inquietações sobre como, de fato, se desenvolvem as práticas linguageiras 

expressas em e-mails institucionais de profissionais da educação. Portanto, o que se 

pretendeu, nesta pesquisa, foi ouvir os trabalhadores e analisar as mensagens dos 

e-mails sobre as atividades laborais suscitando uma reflexão sobre as situações de 

trabalho para entender e conhecer as estratégias e o agir laboral dos trabalhadores 

na execução de suas atividades industriosas. 

Nesse empreendimento, investigamos as atividades laborais das “figuras 

interpretativas do agir”, ou seja, os trabalhadores e como eles elaboram as práticas 

linguageiras que expressam suas atividades de linguagem na execução de suas 

tarefas. Em resposta à questão de pesquisa – Como se expressa nos e-mails as 

práticas linguageiras que revelam o discurso da instituição e o discurso dos 

profissionais relativos às atividades que executam nos espaços profissionais? – 

podemos constatar que, na descrição nos níveis de regulação presentes nas 

mensagens e no uso de elementos virtuais do software e na análise de como os 

enunciados dos e-mails e a fala dos trabalhadores revelam a relação entre 

instituição e trabalhador, quanto às orientações para a execução de suas tarefas e 

como o e-mail instrumentaliza o agir laboral, observamos, desenhados nos textos 

dos e-mails, como também na escolha de recursos do aplicativo, quando se trata de 

trabalho, a prescrição de um determinado tipo de agir, o qual aparece decomposto 

em formas verbais que apresentam uma cadeia discursiva construída a partir dos 

saberes dos profissionais e compartilhados pelo coletivo de trabalho. 

No plano do agir laboral e da formulação das práticas linguageiras, 

observamos o uso da linguagem como trabalho e, por vezes, o uso de si por si 

quando há a proposição de normatizar, entre os profissionais, o uso de elementos e 

na manutenção das normas antecedentes (discurso institucional) do ambiente 

profissional pesquisado. Ainda sobre a descrição dos níveis de regulação dos 

discursos e do uso de elementos virtuais, podemos afirmar que as escolhas 

realizadas e compartilhadas entre os profissionais integram um plano de recursos do 

agir as quais fazem referência a artefatos simbólicos (as mensagens dos e-mails) e 

a artefatos materiais (as affordances do aplicativo) que são disponibilizados pelo 

meio de desenvolvimento da atividade de trabalho e caracterizam a 

responsabilidade dos trabalhadores em relação às reais situações laborais e, 

portanto, aos reais processos prescritos. 
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Sobre as questões – Quais as marcas linguísticas presentes nas práticas 

linguageiras dos profissionais que revelam as relações de alteridade no discurso 

normatizador do trabalho? E qual sua relação com a atividade profissional? – vemos 

que os enunciados dos e-mails e a fala dos trabalhadores revelam a relação entre 

instituição e trabalhador. Quanto às orientações para a execução de suas tarefas e 

como o e-mail instrumentaliza o agir laboral, observamos movimentos alteritários 

que ora revelavam efeitos monológicos ao estabelecer a permanência de normas 

antecedentes e ora a presença de diálogos de tensão ao constatarmos a 

possibilidade de renormalizações na construção das atividades de linguagem como 

também na reelaboração do agir laboral dos profissionais. 

Esses movimentos alteritários, característicos da atividade industriosa 

pesquisada e das práticas linguageiras formuladas pelos profissionais, são 

instaurados no trabalho por possibilitar que cada trabalhador interfira na situação 

laboral, reacentuando as funções dos e-mails e fazendo circular vozes (explícitas e 

implícitas) repletas de saberes e história. Assim, observamos, tanto nas mensagens 

dos e-mails, como também na fala dos trabalhadores entrevistados, que mesmo ao 

optarem pela prescrição na elaboração e execução de suas atividades não temos 

um distanciamento dos pressupostos sociais que são inerentes ao conhecimento 

coletivo de uma comunidade discursiva e essenciais para o desempenho de uma 

dada função, pois é a partir dos diálogos que surgem as variantes que operam na 

recriação dos gêneros em circulação, ou seja, é a partir das singularidades que 

temos  a recriação dos gêneros que se efetivam em novos processos de produção 

que “não devem dissociar o seu objeto de discurso da atitude do outro frente ao 

objeto” (DI FANTI, 2004, p. 121).  

  Sobre a questão de pesquisa que aborda que singularidades e 

ressingularizações são produzidas pelos profissionais os quais demonstram a 

presença do profissional como membro de uma coletividade e como essas 

inscrições configuram o discurso profissional, concluímos, a partir da descrição dos 

enunciados dos e-mails e das falas dos trabalhadores sobre as singularizações e 

ressingularizações, que a relação entre a atividade profissional e o coletivo de 

trabalho se efetiva a partir do ato responsável e responsivo de Bakhtin (2010),  

considerando que  ambas as atividades são eventos únicos do ser, cujas inter-

relações dinâmicas inscrevem nas ações de trabalho e de linguagem o devir, o 
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pensamento participativo que pressupõe a relação eu/outro, dois centros axiológicos 

diferentes, mas correlacionados entre si (BAKHTIN, 2010). 

 Assim, podemos dizer, a partir das práticas linguageiras e das atividades 

laborais analisadas, que os trabalhadores se constroem em um processo relacional, 

no diálogo entre a história, os saberes de cada um e os saberes investidos para a 

execução das atividades. Afirmamos que tal construção de figuras interpretativas 

possibilita diferentes relações do eu com o outro, fazendo fluir a criatividade e a 

mobilidade na estilização do modo de agir e gerir o trabalho.  

  As análises e reflexões desenvolvidas nos permitiram observar que as 

situações de trabalho, o agir laboral e as práticas linguageiras expressas nas 

mensagens dos e-mails e nas falas dos profissionais se formulam e se desenvolvem 

por meio de processos interlocutivos que conferem aos sujeitos (trabalhadores) a 

reconfiguração e a ressignificação dos usos da linguagem e das maneiras de 

executar as tarefas. Desse modo, a tensão entre efeitos monológicos e dialógicos 

das práticas linguageiras típicas da atividade industriosa auxilia e evidencia os 

diferentes caminhos que os trabalhadores da atividade percorrem na mobilização 

das ações, dos gêneros do discurso/atividade para desenvolver seus trabalhos.  

Diante desses resultados, confirma-se a hipótese que orientou a 

investigação, a de que o e-mail se configura como um gênero discursivo digital que 

revela a ótica da atividade profissional a ser executada, considerando que a escrita 

caracteriza as tensões e ações típicas do ambiente profissional. Isso se evidenciou 

nas análises empreendidas nas mensagens dos e-mails e nas falas dos 

trabalhadores.  

Pela natureza desta pesquisa e das bases epistemológicas que a 

conduziram, não podemos generalizar nossas conclusões, por considerarmos que, 

apesar de optarmos pelo desvelamento do ser em sua eventicidade, na sua 

singularidade, não devemos desconsiderar as múltiplas alteridades expressas nos 

discursos que a ela se vinculam e que contribuem para a ampliação de saberes e do 

agir laboral das atividades de trabalho. Isso serve, portanto, para apoiar novas 

investigações que elejam outras categorias de trabalhadores, bem como elucidar 

situações novas de atividades industriosas. Dentre as lacunas que podem ser 

preenchidas por futuras pesquisas, temos a possibilidade de construção de um perfil 

laboral que se expressa de forma comum entre trabalhadores de setores diferentes, 

como também a explicação do comportamento dos trabalhadores a partir de uma 
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abordagem mais específica da Clínica da Atividade que transporia os limites da 

linguagem e revelaria o comportamento, sentimentos e expressões presentes nos 

ambientes de trabalho. 
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APÊNDICE A – QUESTÕES DA ENTREVISTA 

 

QUESTÕES DA ENTREVISTA 

 

01 - Como se organizam suas atividades laborais? E como você desenvolve suas 

tarefas? 

02 - Como o discurso da instituição e o seu discurso se expressam na escrita das 

mensagens dos e-mails que integram a comunicação das atividades de trabalho? 

03 - Como o e-mail instrumentaliza o seu agir profissional? 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título da Tese: CRÔNICA DAS ATIVIDADES LABORAIS E AS PRÁTICAS LINGUAGEIRAS DE 

TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO. 

Pesquisadora Responsável: AUCÉLIA VIEIRA RAMOS 

Instituição/ Departamento: PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LINGUÍSTICA 

DA UFC 

Telefone para contato: (86) 99516-6066 

Pesquisador Participante: JÚLIO ARAÚJO 

Esta instituição esta sendo convidada para participar, como voluntária, em uma 

pesquisa. 

O presente estudo pretende investigar a atividade de trabalho e as práticas 

linguageiras de uma equipe de profissionais da educação, descrevendo a 

configuração da escrita de e-mails profissionais, a partir das relações discursivas 

presentes nos enunciados relativos a atividades laborais e para se efetivar o 

pesquisador necessita de autorização de uso das correspondências eletrônicas da 

5ª Gerência Regional de Educação e da escola CETI, como também autorização 

para a utilização dos nomes dos profissionais, das informações constantes no corpo 

dos e-mails e das informações fornecidas por meio de entrevista. O representante 

legal pelas instituições precisa decidir participar ou não. Por favor, não se apresse 

em tomar a decisão. Leia cuidadosamente o que se segue e pergunte ao 

responsável pelo estudo qualquer dúvida que você tiver. Após ser esclarecido (a) 

sobre as informações a seguir, no caso da instituição aceitar fazer parte do estudo, o 

seu representante deve assinar ao final deste documento, que está em duas vias. 

Uma delas é da instituição e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de 

recusa você não será penalizado de forma alguma. 

 

Descrição da Pesquisa: (RE) SINGULARIZAÇÕES DAS PRÁTICAS 

LINGUAGEIRAS DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO MEDIADAS POR E-MAIL  

 

OBJETIVO GERAL 
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- Investigar a atividade de trabalho e as práticas linguageiras de uma 

equipe de profissionais da educação, descrevendo a configuração da 

escrita de e-mails profissionais, a partir das relações discursivas 

presentes nos enunciados relativos a atividades laborais. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Descrever nos enunciados dos e-mails os níveis de regulação 

presentes no discurso dos profissionais e os elementos virtuais que 

caracterizam a atividade laboral e que revelam alteridade. 

  Descrever nos enunciados dos e-mails e nas falas dos trabalhadores 

as singularizações e ressingularizações a partir das relações entre a 

atividade laboral e o coletivo de trabalho.  

 Analisar nos enunciados dos e-mails e na fala dos trabalhadores a 

forma como se constitui a relação entre a instituição e trabalhador, 

quanto às orientações para a execução de suas tarefas e como o e-

mail instrumentaliza o agir do trabalhador. 

 METODOLOGIA 

 - Detalhamento dos procedimentos: coleta e análise dos e-mails das instituições 

supracitadas. 

 - Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos 

profissionais responsáveis pela pesquisa para o esclarecimento de eventuais 

dúvidas e poderá fazer a leitura das análises dos dados e da interpretação que foi 

feita a partir dos dados coletados. 

- Se a instituição concorda em participar do estudo, seu nome e identidade (bem 

como de todos os envolvidos na pesquisa) será mantido em absoluto sigilo. 

                         Campo Maior, 20 de fevereiro de 2018.  

 

                                 LUCIMARY BARROS DE MEDEIROS 

                              Gerente Regional de Educação – 5ª GRE.   

 

 


