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RELATÓRIO DO GT LINGUAGEM, ENUNCIAÇÃO E TRABALHO 

RELATIVO AO BIÊNIO JULHO 2006/JUNHO 2008 

 

Coordenadora: Cecília de Souza-e-Silva - PUC/SP 

 

Subcoordenador: Décio Rocha - UERJ 

 

 

1. Introdução 

 

A criação do GT Linguagem, Enunciação e Trabalho - cuja proposta foi aprovada na reunião realizada em 

julho de 2006, em São Paulo - resultou da necessidade de promover, no âmbito da Anpoll, um espaço de 

discussão para pesquisadores que vêm buscando, há alguns anos, um diálogo entre os estudos da 

linguagem e algumas disciplinas classicamente voltadas para o trabalho - a Ergonomia da Atividade, a 

Ergologia, a Psicologia e a Sociologia do Trabalho, entre outras. 

O principal objetivo de nosso grupo é buscar a  articulação dessas disciplinas aos estudos discursivos, 

fundamentais para se entender e analisar a atividade de trabalho. Observar o objeto trabalho sob o prisma 

enunciativo–discursivo viabiliza a análise da linguagem em relação ao sujeito e às práticas sociais e 

permite contemplá-la a partir da heterogeneidade enunciativa. A amplitude dessa abordagem possibilita a 

interlocução com campos que se ocupam da linguagem no âmbito das singularidades e em sua dimensão 

sócio-histórica, o que implica assumir as relações contraditórias, conflitivas, como realidade constitutiva 

das práticas linguageiras. 

 

As atividades desenvolvidas no biênio 2006-2008 podem ser agrupadas em quatro conjuntos, 

respectivamente: encontros em universidades nas quais estão alocados os participantes do GT; reuniões 

em eventos nacionais e/ou internacionais da área de Lingüística; participação na XXIII Enanpoll e outras 

atividades. 

 

2. Encontros em universidades 

 

Tais encontros ocorreram, principalmente, quando da missão de visitantes estrangeiros que desenvolvem 

pesquisa seja na área de enunciação, seja na do trabalho. Na primeira delas, tivemos ocasião de participar 

de palestras e discutir com Dominique Maingueneau, professor na Universidade de Paris XII, questões 

ligadas aos seguintes temas: Discursos constituintes, Destacabilidade e circulação de enunciados e 

Análise discursiva dos sites de relacionamento, respectivamente em 2006, na UERJ e na PUC/SP, e 

2008, na PUC/SP.  
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Em relação à temática do trabalho, as discussões foram feitas por ocasião da vinda à PUC/SP de Daniel 

Faïta, em 2006, e de Yves Schwartz, em 2006,  2007 e 2008. Faïta, lingüista de formação, está vinculado a 

dois grupos de pesquisa: Langage et Travail (L&T) e Ergonomie de l’Activité des Professionnels de 

l’Éducation (Ergape). Schwartz, filósofo, fundador do grupo Analyse Pluridisciplinaire des Situations de 

Travail (APST) e diretor cientifico do Département d’Ergologie tem sob sua responsabilidade, desde 1982, 

a direção de um dispositivo original, pluridisciplinar e pluriprofissional de ensino e pesquisa sobre o 

trabalho, que associa, em um mesmo curso, pesquisadores, alunos e atores da vida econômica, isto é, 

trabalhadores franceses oriundos de diferentes setores. As discussões com Faïta implicaram o refinamento 

das noções de gênero/ estilo da atividade  e o levantamento crítico das peculiaridades dos métodos de 

autoconfrontação e de instrução ao sósia como procedimentos de solicitação da experiência profissional. 

As discussões com Schwartz direcionaram-se, principalmente, para os seguintes pontos: a noção de 

atividade vista de um ponto de vista histórico e de sua configuração atual; a natureza dos métodos de 

análise das práticas profissionais como resultado de reflexões referentes à problemática de se analisar a 

linguagem em situações de trabalho; a relação entre disciplina ergológica e disciplinas epistêmicas e entre 

saberes instituídos e saberes investidos. 

 

3. Encontros nacionais ou internacionais que ocorreram na área. 

 

 O grupo agendou reuniões que se realizaram durante um ou dois dias antes dos seguintes eventos:  V 

Congresso Internacional da Abralin, UFMG - Belo Horizonte,  28/02 a 03/03/2007; 16o Intercâmbio de 

Pesquisas em Lingüística Aplicada, PUC - São Paulo, 30/04 a 01/05/2007 e III Simpósio Internacional 

sobre Análise do Discurso, UFMG - Belo Horizonte, 01 a 04/04/2008. 

 

3.1. No V Congresso Internacional da Abralin, o grupo se encontrou dois dias antes do evento para 

discutir os seguintes assuntos: (i) proposta e formalização de cooperação interinstitucional nacional, entre 

a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - Programa de Pós-Graduação em Lingüística Aplicada e 

Estudos da Linguagem (LAEL) e Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação 

(DERDIC) - e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Programa de Pós-Graduação em Letras do 

Instituto de Letras; (ii) proposta de participação e de encontro prévio do grupo no III Simpósio 

Internacional sobre Análise do Discurso.   

Participação dos membros do GT no Congresso nas seguintes mesas-redondas: 

(i) Sentidos de trabalho em diferentes produções discursivas: Discurso e representação social do trabalho 

em escrita de pré-universitários - Helena Brandão (USP),Os sentidos de trabalho que circulam em textos 

da atividade psicoterapêutica - Marcos Moura-Vieira (UFMT) e Os sentidos de trabalho em textos 

prescritivos - Cecília Souza-e-Silva (PUC/SP,). 

(ii) Práticas de linguagem e subjetividade Produtividade da noção de agenciamentos coletivos de 

enunciação na investigação dos discursos midiáticos - Décio Rocha (UERJ), Dialogismo e ergologia: 
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notações sobre a constituição da subjetividade nas práticas profissionais - Maria da Glória di Fanti (UCPel 

e Unisinos) e Sentidos de coletivo: constituição de subjetividades em documentos institucionais do campo 

da prescrição do trabalho - Vera Sant'Anna (UERJ). 

 

3.2. No 16o Intercâmbio de Pesquisas em Lingüística Aplicada, foram organizados três simpósios pelos 

membros do GT, que assumiram as respectivas coordenações aos pares:  Práticas discursivas e o trabalho 

do professor, Décio Rocha (UERJ) e Marcos Antonio Moura Vieira (UFMT); Práticas discursivas em 

diferentes contextos enunciativos, Cecília Souza-e-Silva (PUC/SP) e Helena Brandão (LAEL) e Práticas 

discursivas em diferentes situações de trabalho, Maria da Glória di Fanti (UCPel e Unisinos) e Vera 

Sant’Anna (UERJ). Tais simpósios reuniram mestrandos, doutorandos e bolsistas de IC dos membros do 

grupo.  

 

3.3. No III Simpósio Internacional sobre Análise do Discurso, o grupo se encontrou durante dois dias a 

fim de discutir os seguintes temas e respectivas leituras de apoio: 

Tema 1. precisões teórico-metodológicas em torno das relações entre linguagem e trabalho. 

Schwartz, Y. (2007) Un bref aperçu de l’histoire culturelle du concept d’activité. Revista @ctivités, vol. 4, 

 número 2. 

Bakhtin, M. (1984/1992). Os gêneros do discurso. In: Estética da criação verbal. Trad. Maria Ermantina 

Galvão G. Pereira. São Paulo, Martins Fontes. Esthétique de la création verbale. Paris, Gallimard. pp. 277-

326. 

Tema 2. caracterização do enfoque enunciativo-discursivo partilhado pelo grupo. 

Benveniste, E. (1966/2005) O homem na língua. Problemas de Lingüística Geral I. Campinas, Pontes. 

Problèmes de Linguistique Générale. Paris, Gallimard. pp. 247-315.  

Maingueneau, D. (1984/2005) Introdução; Primado do interdiscurso (cap2)  A semântica global (cap3) 

 Do discurso à prática discursiva (cap5). Gênese dos discursos. Trad. S. Possenti. Curitiba, Criar Edições. 

Genèses du discours. Paris, Pierre Mardaga. 

Bakhtin, M. (1978/1988)  Do discurso romanesco. Questões de literatura e de estética: a teoria dos 

romances. Trad.  Aurora F. Bernardin et alii. São Paulo, Unesp/Hucitec. Esthétique et théorie du roman. 

Paris, Gallimard.  

Presentes: Cecília Souza-e-Silva (PUC/SP), Clarissa Bastos (PUC-RJ), Décio Rocha (UERJ), Helena 

Brandão (USP), Maria da Glória di Fanti (UCPel e Unisinos), Maristela França (UNIRIO), Marlene 

Teixeira (Unisinos) e Vera Sant’Anna (UERJ). O pesquisador Valdir Flores (UFRGS), que se encontrava 

em pós-doutorado na França, encaminhou texto, discutido pelo grupo, comentando partes da obra de 

Benveniste. 

Participação dos membros do GT no Congresso nos seguintes seminários temáticos: 

(i) Construção do ethos no campo dos discursos sobre o trabalho: Violão e voz: a construção do ethos 

milongueiro gaúcho - Maria da Glória di Fanti (UCPel e Unisinos); Trabalho e produção de subjetividade: 
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a construção de um etos empresarial em O método Grönholm - Décio Rocha (UERJ) e Você sabe vender 

seu peixe? A construção do ethos da revista Vida Executiva - Cecília Souza-e-Silva (PUC/SP). 

(ii) Enunciador institucional e objeto de discurso: problematizando a noção de ethos prévio 

O outro e a construção da imagem de si: o ethos institucional em exames de seleção de professores - Del 

Carmen Daher (UERJ) e Interdiscursividades: em busca de diálogos entre ethos prévio e ethos discursivo 

de professor - Vera Sant'Anna (UERJ). 

 

4. XXIII ENANPOLL 

 

As atividades foram organizadas a partir da seguinte proposta: explicitação, por cada um dos membros, 

sobre o modo como se insere no GT (texto base - proposta de admissão de nosso Grupo no XXI 

ENANPOLL de 2006)  e rediscussão, iniciada em Belo Horizonte, sobre as posições teórico-metodológicas 

em torno das relações linguagem e trabalho, levando em conta o tema maior do congresso - Produção do 

Conhecimento em Letras e Lingüística: Identidade, Impacto e Visibilidade. Para implementar a discussão, 

decidiu-se ampliar a bibliografia elencada no item anterior, com uma leitura em comum: Sennett, R. 

(1998/2006) A corrosão do caráter: as conseqüências pessoais do trabalho no novo capitalismo. Rio de 

Janeiro, Record, 11a. edição (Título do original: The Corrosion of Character). 

Textos apresentados pelos membros do grupo: 

Cecília Souza-e-Silva (PUC/SP): Abordagem enunciativo-discursiva e princípios da ergologia; Clarissa 

Bastos (PUC-RJ): Reuniões Empresariais: habilidades comunicativas e identidades profissionais; Décio 

Rocha (UERJ): Trabalho e produção de subjetividade;  Helena Brandão: Atividade enunciativa na 

produção de linguagem: estrutura e acontecimento; Kathryn Harrison (DERDIC - PUC/SP): Qualificação 

profissional do intérprete de LIBRAS - contribuições das noções de esfera de atividade e gênero do 

discurso para sua formação; Maria da Glória di Fanti (UCPel e Unisinos): Discurso, trabalho e identidade - 

a pesquisa em diálogo e Maristela Botelho França (UNIRIO): Linguagem em trabalho - diálogos com Yves 

Schwartz, Daniel Faïta e muitos outros. 

 

Eleição dos coordenadores para o biênio 2008-2010: Décio Rocha (UERJ) e Maria da Glória di Fanti 

(UCPel e Unisinos). 

 

5. Outras atividades 

 

Confecção do site do GT  e do logotipo do grupo Atelier Linguagem e Trabalho 

Nos vários encontros, foram discutidas questões referentes à hospedagem, formato, imagens e composição 

textual do site, disponível a partir do final de junho/2008 - www.pucsp.br/gtlet - formato e composição 

visual do logotipo. 


