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RESUMO
Este artigo apresenta uma perspectiva teórico-reflexiva como objeto de interesse a partir da
relação entre linguagem e trabalho no processo de (trans)formação humana tendo a linguagem
como elemento influenciador  e preparador para o ingresso de jovens e adultos no mundo do
trabalho. Objetiva apresentar a linguagem como algo vivente tão importante quanto a introdução
da máquina nos processos de trabalho, fazendo da competência linguística o elemento
transformador humano nas relações mercadológicas. A educação linguística age como modelo e
símbolo social desautomatizador do trabalho assumido não como coisificação, mas sim como
resultado da ação da linguagem como instrumento de orientação e consciência social e
instrumentalizadora para o mundo do trabalho. Hegel aproxima trabalho e linguagem como
símbolos coloquiais que penetram e dominam a consciência percipiente e pensante. Apresenta a
cooperação em Habermas entre linguagem e trabalho social na hominização como resultado do
processo interacional a partir do trabalho da linguagem sobre os indivíduos. Busca-se analisar o
trabalho linguístico como elemento didatizador na educação e formação humana e como
elemento transformador da natureza agindo sobre/pelo homem a partir de contextos sociais
historicamente marcados pelas transformações sociais e tecnológicas. Linguagem e trabalho
tornam-se parte da unidade da consciência verbal e coletivamente constituída, sendo a linguagem
a representante dos aspectos transformacionais da sociedade. O estudo propõe uma nova
abordagem acerca do entendimento dos estudos da linguagem como política de formação de
jovens e adultos para o mundo do trabalho.
PALAVRAS-CHAVE: Linguagem e educação, formação humana, mundo do trabalho.

1. INTRODUÇÃO
Sobre o advento da Modernidade, Hegel, filósofo clássico que juntamente com Kant constitui as
bases do pensamento moderno, foi um dos primeiros pensadores a elaborar um diagnóstico
crítico sistematizado da modernidade. Nas suas análises, o filósofo alemão afirma que a
modernidade se constitui como uma força que destrói formas tradicionais de vida, por isso, ela
abre espaço para o esvaziamento de toda substancialidade normativa. Daí, Hegel chega as suas
análises relativas à ironia e o cinismo, que ele não vê simplesmente como um tropo de retórica,
mas, como uma “forma de vida ligada aos impasses da individualidade romântica e resultante de
distorções das exigências de autonomia, autenticidade e desencantamento próprios a razão
moderna” (Safatle 2008: 16).
O novo modo de vida moderno em oposição ao modo de vida tradicional segundo Hegel, se
institui pela “ironização absoluta das condutas e valores”. Ironização que se expressa como
movimento de atribuir um valor através de sua aplicação a casos em que essa atribuição seria
contrária. Por isso, a ironia para Hegel é uma forma de racionalização, é ela, portanto, que o
filósofo alemão identifica nas bases do pensamento racional que instaura o nascente modo de
vida moderno do seu tempo. De acordo com Safatle, uma forma de vida socialmente organizada
se constitui a partir de três dimensões, a estético-expressiva, a prático-moral e cognitivo
instrumental que correspondem e se articulam a uma forma racional de conduta humana e social
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no campos das relações sociais do trabalho, da socialização do desejo e do desencantamento da
linguagem, estes elementos se unificam em torno de códigos de condutas, valores, signos e
significantes comuns aos membros de uma mesma sociedade, que conjuntamente constitui
normas de subjetivação através de instituições como família, escola, ambiente do trabalho.
Na leitura que Safatle (2008) realiza de Lacan, Freud, Hegel e Durkheim, ele indica como a
compreensão racional da vida moderna buscou organizar as dimensões de autenticidade no
campo das relações de trabalho, de desejo no campo de uma autonomia prático-moral e da
linguagem no campo do desencantamento de formas tradicionais de vida. Na busca desses
elementos que constituem a ideologia  de felicidade que nasce no capitalismo,  o ser humano
encontra sua realização como tal, seu  trabalho é pautado em exigências de autenticidade que
correspondem a uma forma estético-expressivo, de realização através do consumo,  com o qual o
sujeito supostamente busca se realizar social e individualmente. O desejo, por sua vez, é pautado
em exigências de autonomia prático-moral, esta autonomia se expressa na formula “cidadão-
consumidor”, que corresponde a uma ideia de dominação instrumental da natureza (interna e
externa, individual e social), expressão de uma socialização puramente orientada pela razão.  A
linguagem, nesse contexto, é pautada por exigências de desencantamento e descrédito nas formas
de socialização tradicionais de vida social existente.
A modernidade, portanto, se constitui na impossibilidade de fixar regras de condutas, normas e
valores duráveis, ideia hegeliana que permite algumas analogias com as análises sociológicas de
Émile Durkheim, teórico da coesão social que interpretou a modernidade como um risco de
tendência a generalizações de estados sociais de anomia e indeterminação decorrente da nítida
consciência de impossibilidade de garantir a substancialidade e existência de formas tradicionais
de vida. Assim, por exemplo, ao realizar estudos sobre o suicídio como fenômeno social, Émile
Durkheim definiu a anomia como “os efeitos de um enfraquecimento das normas e das
convenções tácitas reguladoras de expectativas mútuas que conduz a uma degradação de vínculos
sociais” (Durkeim 2003: 49).
A definição de anomia social possibilita algumas analogias com as análises pessimistas de Hegel
em relação ao modo de vida hegemônico da modernidade. Em ambos, apesar de uma colossal
distância, é possível vislumbrar que as exigências modernas pautadas no reconhecimento da
autonomia individual, e na autenticidade que critica hábitos e costumes tradicionais a partir de
uma linguagem desencantada, podem se realizar somente a partir de uma crescente e angustiante
indeterminação e anomia, que invariavelmente produz aquilo que Safatle (2008) define como
crise de legitimidade.
Desde a década de 1960 teóricos chamados pós-estruturalistas, como Jean-François Lyotard, ou
ainda Gilles Delleuze e Félix Guatarri, Jaques Lacan, Michel Foucault, entre outros,
compreenderam que o capitalismo e suas formas hegemônicas de vida tendiam a organizar-se de
maneira cínica em virtude de sua tendência interna de fragilizar continuamente as formas e as
normas que ele mesmo anuncia; esse “capitalismo avançado”, assim, “não necessita mais de
crença alguma e é apenas da boca para fora que o capitalista se aflige com o fato de que
atualmente não se crê mais em nada” (Delleuze e Guatarri 2010: 299).
É nesse contexto de crença e descrença simultânea nas instituições sociais modernas que as
análises de Walter Benjamim e Giorgio Agamben em torno das relações entre Estado, Direito e
sociedade civil permitem problematizar algumas questões em torno dos laços sociais
contemporâneos no campo das relações políticas, econômicas e sociais. Para isso, é necessário
compreender, inicialmente, que as análises de Benjamin se concentram em torno de uma noção
de história que considera os casos extremos de crise política e social a partir de um retorno as
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teorias de soberania que dominaram as análises políticas do século XVII e explicavam o advento
da polis a partir da noção de Contrato Social. É a partir daí, que Benjamin chega ao Estado
Moderno Liberal, e deste ao Estado de Exceção, realizando uma crítica da violência a partir de
suas relações com o poder, e consequentemente com o Direito Positivo, necessário a instituição
do Estado Liberal Moderno.
De uma forma simplista se pode resumir que no pensamento de Benjamin todo poder é meio de
Direito, este existe somente dentro de um espaço, simultaneamente negado e temível, entre a lei e
sua realização, por isso, o Direito depende, em última instância, do poder decisório dos que
dominam os sistemas jurídicos. Como afirma Agamben (2007), nessas ideias centrais de
Benjamin é possível apreender um elo entre anomia social e sistemas jurídicos. Conceitos que
estão no centro da teoria do Estado Liberal Moderno; este instituiu no seu próprio funcionamento
um Estado de Exceção, que ao contrário do que parece não é uma exceção, mas, uma regra
necessária a instituição e manutenção do Estado Liberal, que ao instituir o Estado de Exceção
como regra para a manutenção do Estado Liberal, se torna cada vez mais soberano no domínio do
poder e da sua violência imanente.
Seguindo nas trilhas abertas por Walter Benjamin, Giorgio Agamben busca compreender o
funcionamento desse Estado de Exceção a partir de suas relações com o poder disciplinar, tal
como o compreendeu Michel Foucault. Porém, diferentemente deste que analisa o poder em
termos de micro poderes disciplinares, Agamben situa suas análises do poder disciplinar nas
relações com o Estado Liberal, indicando uma espécie de aniquilamento da “vida política” nos
regimes democráticos contemporâneos.
Para o filósofo italiano o Estado de Exceção não deve mais ser compreendido como situação
extraordinária evocada num momento de conflito, disputa ou emergência, mas, como uma técnica
de governo cada vez mais aplicada na administração cotidiana da vida humana nas sociedades
ocidentais. Assim, por exemplo, os decretos, medidas provisórias e resoluções se tornam cada vez
mais comuns e isso expressa, segundo Agamben, o funcionamento do Estado de Exceção como
norma de conduta nas sociedades democráticas contemporâneas, cujo “(...) princípio democrático
da divisão dos poderes hoje está caduco e o poder executivo absorveu de fato, ao menos em parte,
o poder legislativo” (Agamben 2004: 32).
Nesse sentido, o parlamento não é mais um órgão soberano a quem compete “o poder legislativo
de obrigar os cidadãos pela lei: ele se limita a ratificar os decretos emanados do poder executivo”
(Agamben 2004: 46), e assim, continua Agamben, se é notável que os Estados Modernos
atualmente funcionam de acordo com o paradigma do Estado de Exceção, ainda que este seja
totalitário e anti-democrático, não é por que o Ocidente passou por transformações radicais  na
base do seu poder político.
Ao contrário, o Estado de Exceção é imanente a própria  constituição dos Estados democráticos
modernos; como demonstra Agamben ao remontar o surgimento do Estado de Exceção  à
Assembléia constituinte Francesa de 08 de julho de 1791 quando a figura jurídica do Estado de
Sitio foi inserida sob duas formas no conjunto de leis que definiu as regras jurídicas do Estado
Liberal: sob a forma de  Estado de Sitio Militar, que protege o Estado democrático de guerras e
invasões externas;  e na outra, sob a forma de Estado de Sitio Fictício que protege o Estado
democrático de motins e guerras civis internas.
Nas duas formas jurídicas de Estado de Exceção é visível a suspensão da lei com o suposto
objetivo de defesa da própria lei, com isso um mecanismo extra-jurídico de proteção da ordem
jurídica se estabelece e uma suspensão provisória do regime democrático para sua própria
proteção se institui como lei, isso efetiva uma supressão dos direitos individuais dos cidadãos
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como única forma de garantir  cidadania. E, por fim, sentencia Agamben, esse Estado de Exceção
se torna “um instrumento de intervenção econômica no mercado para garantir a liberdade de
mercado” (Agamben 2004: 36).
Essas duas figuras de Estado de Exceção que se apresentam no surgimento do Estado Liberal não
são análogas ao Estado de Exceção em funcionamento na atualidade. Pois, esse Estado como
princípio político não se apresenta como medida extra-jurídica e arbitrária de supressão de
direitos e da ordem jurídica, ao contrário, o Estado de Execeção se institui como lei  inserida e
integrada no corpo do Direito vigente no Estado Liberal Moderno.
A partir da problematização em torno da crise de legitimidade das instituições sociais realizada
por Safatle (2008) na sua análise em torno das relações de trabalho, da socialização do desejo e
do desencantamento da linguagem percebe-se  que essas formas de subjetivação do sujeito não se
distancia das formas de socialização impostas por governos políticos. Nesse sentido, a
teorizações em torno do Estado de Exceção realizadas por Benjamin e Agamben (2004, 2007), se
relacionam as forma de subjetivação e normatização dos laços sociais contemporâneos.
Os laços sociais se instituem de relações entre lei e desejo, norma e transgressão social,
elementos que continuam a operar na contemporaneidade, mas, agora orientados pela biopolítica
que não existe sem o funcionamento do Estado de Exceção, pois, segundo Agamben (2007), este
pede emprestado às vestes do Direito para transitar sem ser incomodado, desde a sala de espera
dos aeroportos até as vizinhanças e bairros mais pobres onde se abrigam minorias étnicas e
estrangeiros” (Agamben 2004: 46).
Concebendo a língua e a linguagem como um fenômeno de prática social o presente trabalho
propõe contribuir para a análise de como a configuração linguística dos indivíduos é importante
nas/para as relações preparação para o mundo do trabalho tanto quanto saber operar máquinas e
materiais concretos. A linguagem é analisada como um elemento preparador para as atividades
mercadológicas. Conhecer o léxico de uma língua, saber articular os elementos da linguagem, as
formas de utilização e entendimento são comportamentos de agem sobre o indivíduo e sobre suas
práticas sociais e profissionais. Ao lado do domínio da máquinas para o exercício do trabalho, a
linguagem é interpretada como algo anterior e fundadora da intervenção e apreensão do homem
sobre o mundo.
Os sentidos linguísticos são construídos e constituídos a partir de práticas rotineiras assim como
seus reflexos na comunicação dialógica. Assim, advém desta observação várias problemáticas e
possibilidades inerentes ao processamento das mutações de natureza lexical, responsável pela
interação entre o homem e o meio.
Abordar a língua(gem) em seu caráter dinâmico, vivo, de prática social, privilegia seu estudo em
sua estreita forma de ação do homem sobre o mundo, e não, o estudo da língua, como um sistema
de normas segundo o qual certas composições são possíveis de um ponto de vista formal, apenas.
Preocupa-se, isto sim, com os atos de fala, com a linguagem praticada, com a linguagem
realizada e que ganha contornos nessa realização, dependendo da situação imediata e da mais
geral em que ocorre; com a linguagem que se dirige a alguém, que é suscitada por algo, que tem
uma finalidade, que ocorre numa situação social concreta, constituindo, assim, a língua pelo
fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação ou das enunciações.
Assim, concebe-se a língua não como algo acabado, pronto, mas algo que, como produto da vida
social, está em constante transformação, em constante “devir”, sob pressão do cotidiano e
acompanhando as transformações da sociedade de que é fruto. Considerando-se os atos de fala
ligados às condições de comunicação e estas ligadas às estruturas sociais, é na fala que se dão as
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mudanças da língua e elas não são individuais, mas sociais, e refletem os valores sociais, a luta
entre valores sociais contraditórios.
Portanto, esta discussão apresenta a linguagem como ferramenta de trabalho. Alto tão importante
quanto o domínio da instrumentação de uso das máquinas de dos processor. Para tanto,
apresentamos a perspectiva de estudiosos sobre linguagem e trabalho social.

2. LÍNGUA(GEM): INTERAÇÃO E SIGNIFICAÇÃO
A filosofia da linguagem fundamenta-se na proposição que representa estado de coisa, uma vez
que a noção de linguagem anteriormente hermetizada ora às regras de um determinado código,
ora enclausurada às construções de valor de verdade, cambia-se, inclinando-se para os jogos de
linguagem. O ato de referir, a partir desta visão, passa a ser somente uma entre as várias
configurações da linguagem. No entanto, é sabido que o processo não é tão simples assim.
Obviamente, os cenários linguísticos precisam ser, ou estar, adaptados, contextualizados, pois a
significação precisa ser precisa, certeira. Sabe-se, também, que há fortes constituintes para que a
linguagem possa adquirir, não um sentido depurado, mas ambíguo, impreciso, distante, talvez,
daquilo que se queira comunicar. Com isso, chega-se a uma análise: a linguagem e sua
sofisticação não estão limitadas apenas em nomear coisas ou descrever estado de coisa; ela não
possui uma única gramática nem muito menos uma única estrutura. A linguagem, ao que sugere,
não pode ser acondicionada em reservatórios; é incomensurável.
A partir dessa impalpabilidade da linguagem, chega-se a um momento de entendido como
filosofia da linguagem pós-metafísica, isto é, a mente pensante habitada por formas exatas, puras,
deixa de ser prioridade; a linguagem assume papel de destaque. Assim, nas palavras de Araújo:

A linguagem, tal como funciona normalmente, serve aos propósitos do
entendimento e da comunicação, de modo que não faz mais sentido buscar a
representação das possibilidades combinatórias dos fatos, pois que a realidade
não consta de objetos simples, analisáveis pelo instrumento da proposição. Se o
objeto na realidade não é o simples, isto é, o elemento último analisável, então é
preciso dispor de instrumentos múltiplos que mostrem o que da realidade está
sendo dito pela linguagem. Portanto, a linguagem não pode restringir-se às
proposições que figuram projetivamente os fatos no espaço lógico. (Araújo
2004: 105)

No processo dialógico, a significação não é prioridade de um sentimento pessoal psicológico, ou
algo mental, caso isso fosse verdade, a comunicação seria impedida, uma vez que o ato de
significar levaria cada um a entender o que bem entendesse. Por isso, falar em linguagem é
considerar o sujeito e sua participação social. Sendo assim, o significado é construído a partir do
envolvimento do saber, do conhecimento sobre o objeto ao qual alguém se refere. Essa troca de
significados nasce das posições e relações sociais com o outro através da linguagem.

2.1. O outro social e a linguagem
Discutir acerca dos aspectos da comunicação aponta inevitavelmente para a necessidade de se
explicitarem considerações preliminares sobre as concepções de língua e sujeito.
A corrente interacionista, que guia esta discussão, não deixa de revelar afinidades com a
concepção de linguagem sustentada pelo dialogismo bakhtiniano, segundo o qual, o discurso
possui um caráter fundamentalmente interacional – e com a linguística da enunciação –, se
inscreve nos desdobramentos da pragmática dos atos de linguagem. Para o processo de
constituição do sujeito há intervenção fundamental de dois fatores: o outro (social) e a
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língua(gem). Nessa concepção, fica marcada a existência de uma relação de interdependência
entre sujeito, sociedade e língua(gem), uma vez que o sujeito se constitui na relação com o
“outro” e que essa relação é construída/mediada essencialmente pela língua(gem).
As malhas de trocas se realizam em diferentes sentidos. Desde o começo, através do olhar, dos
sons, dos contatos físicos, ela é levada a interagir, em um processo de complexidade crescente,
que se inicia sobretudo por negociações em torno de fenômenos de natureza sensorial, como
alimentação, conforto, higiene, saúde, afeto etc. Nessas condições a língua vai se delinear para a
criança como sendo o próprio lugar das trocas, que ela vai aprender a mobilizar ao/para interagir.
À medida que se desenvolve, suas relações com seu grupo tendem a ser cada vez mais
semiotizadas.
A língua faz parte de um patrimônio comum a todo grupo que ultrapassa o social e com o qual
mantém uma relação constante e estreita. é esse patrimônio social que possibilita  que o sujeito
reconheça o contexto em que se desenrolam as trocas, a maneira de se posicionar diante do outro
e de conduzir as atividades de linguagem. Entretanto, se é inquestionável o fato de que as
posições sociais tendem a adquirir estabilidade em virtude da ocorrência de comportamentos que
as confirmam no decorrer do tempo, é verdade também que esses mesmos comportamentos têm
força de modificá-las visto que a cada interação as posições são renegociadas. Com efeito, cada
interação acontece no sentido de confirmar, modificar ou refutar uma posição já estabelecida.
Delineia-se assim um movimento dialético que se coaduna com a evolução tanto das posições e
da prática social quanto da língua em particular, a partir de uma tensão existente entre o social e o
individual, entre o padrão e o desvio.
Diante de tanta profusão de teorias e de enfoques acerca da reflexão do ensino de português, há
uma mudança em marcha que expressa o esforço de superar uma concepção de ensino de língua
que enfatiza a análise e a prescrição gramaticais apenas, em detrimento de uma compreensão de
como os significados são criados e recriados enquanto circulam entre as pessoas. No entanto, a
descrição gramatical é precípua uma vez que o funcionamento da língua é fator de refinamento de
nossas habilidades de expressão e de compreensão.
Essa combinação de vozes ou falas, tecnicamente conhecida como intertextualidade, é
propriedade praticamente de qualquer texto. Ela está presente no uso de frases feitas e dos
provérbios, nas citações, nas alusões, nas referências.
Ou seja, permite-se dizer que tal efeito não é a consequência de alguma coisa. “Nada se torna um
sujeito, mas aquele que é chamado é sempre já-sujeito” (Althusser apud Gabet, 1997: 30). A
modalidade particular do funcionamento da instância ideológica quanto à reprodução das relações
de produção consiste no que se convencionou chamar interpelação, ou o assujeitamento do
sujeito como sujeito ideológico, de tal modo que cada um seja conduzido, sem dar conta, e tendo
a impressão de estar exercendo sua livre vontade, a ocupar o seu lugar em uma ou outra das duas
classes sociais antagonistas do modo e produção.
Segundo Pêcheux:

[...] é impossível identificar ideologia e discurso, mas que se deve conceber o
discursivo como um dos aspectos materiais do que chama-se de materialidade
ideológica. Dito de outro modo, a espécie discursiva pertence, nessa medida, ao
gênero ideológico, o que é o mesmo que dizer que as formações ideológicas
‘comportam necessariamente, um de seus componentes, uma ou várias
formações discursivas interligadas que determinam o que pode e deve ser dito
(articulado sob a forma de um sermão, uma harenga, um panfleto, uma
exposição, um programa etc.) a partir de uma posição dada numa conjuntura,
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isto é, numa certa relação de lugares no interior de um aparelho ideológico, e
inscrita numa relação de classes. (Pêcheux 1988: 99)

Suas considerações acerca da ideologia, deslocam-na das esferas da consciência para o cenário da
inconsciência. O autor também assegura que a criação ideológica é resultado de aspectos
materiais e sociais dos signos. Lembrando ainda que os signos aportam-se entre indivíduos
socialmente organizados, e são gerados em sistemas de comunicação sistematizados. Assim,
Pereira assevera: “É nesse sentido que Bakhtin afirma que ‘[...] o estudo das ideologias não
depende em nada da psicologia e não tem nenhuma necessidade dela’ (p. 36).” (Pereira, 2000:
65)
Ainda mencionando seu posicionamento sobre ideologia, Bakhtin complementa:

Um produto ideológico faz parte de uma realidade (natural ou social) como
todo corpo físico, instrumento de produção ou produto de consumo; mas, ao
contrário destes, ele também reflete e refrata uma outra realidade, que lhe é
exterior. Tudo que é ideológico possui um significado e remete a algo situado
fora de si mesmo. Em outros termos, tudo que é ideológico é um signo. Sem
signos não existe ideologia. Um corpo físico vale por si próprio: não significa
nada e coincide inteiramente com sua própria natureza. Neste caso, não se trata
de ideologia. (Bakhtin 2004: 31)

O dialogismo bakhtiniano assegura que é no seio social que se constitui a base das significações,
pois, o processo da interação social entre os indivíduos é responsável pela arquitetura da
ideologia. Desta forma, para o autor, dissociar signo de ideologia é tarefa inelutável uma vez que
a ideologia sedimenta-se na vida social por ser a grande encarregada de criar signos, sendo eles, -
os signos-, símbolos ideológicos por excelência por serem representantes em potencial da
engenharia ideológica. E, é a partir da exterioridade de um signo (como cor, som, movimento) é,
que, segundo ele, a realidade material desse signo torna-se propensa a ser estuda objetivamente,
ou seja “um signo é um fenômeno do mundo exterior” (Bakhtin 2004: 33). Entretanto, os signos
só surgem na interação entre uma consciência individual e outra.
Sobre os aspectos da oralidade, Pereira comunga com as palavras de Bakhtin, assegurando que:

“ ‘a palavra é o fenômeno ideológico por excelência’(p. 36), é o signo
ideológico e, como tal, reflete o movimento das relações sociais; é na
linguagem que o aspecto semiótico aparece de maneira mais clara. A  palavra
não se prende a uma função estética, religiosa, científica ou qualquer outra. As
características da palavra – sua pureza semiótica, sua possibilidade de servir a
diferentes funções ideológicas, sua possibilidade de interiorização e a
obrigatoriedade de sua presença em todo ato consciente – fazem dela o
principal objeto de estudo das ideologias. (p. 38) Por outro lado, o estudo da
linguagem tem de centrar-se sobre a enunciação entendida como estrutura
socioideológica (p. 126).” (Pereira 2000: 65)

São inequívocas as considerações que Bakhtin faz a respeito da ideologia e da linguagem,
anelando-as por meio de aspectos semiológicos por serem estes, elementos de inquestionável
importância para a constituição da ideologia por se situarem, os aspectos semiológicos, na
exterioridade.
De acordo com os princípios bakhtinianos, a psicologia do corpo social se concretiza na interação
verbal, ou seja, exterioriza-se na palavra, no ato. Assim, os atos de fala (dialogismo; contatos
verbais), são oriundos das formas e dos meios de comunicação verbais. Vê-se com isso, mais
uma vez, que o dialogismo bakhtiniano fundamenta-se na interação social do homem sobre o
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homem, e, consequentemente, sobre o mundo: homem se constrói através de sua trajetória
histórica, e dela, é resultado.
Para Bakhtin (2004) o indivíduo social passa a sofrer as intervenções do seu convívio com os
integrantes da própria sociedade a qual está inserido. Ao referenciar homem e sociedade, é
fundamental lançar olhares sobre o estado-de-arte da língua. Para tanto, o autor em debate, diz
que é nessa [...] ordem que se desenvolve a evolução real da língua: as relações sociais evoluem
(em função das infra-estruturas), depois a comunicação e a interação verbais evoluem no quadro
das relações sociais, as formas dos atos de fala evoluem em conseqüência da interação verbal, e o
processo de evolução reflete-se, enfim, na mudança das formas da língua.
É portanto, impossível compreendermos como se constrói um enunciado qualquer [...] se não o
visualizarmos como um momento, como uma simples gota no rio da comunicação verbal, cujo
incessante movimento é o mesmo da vida social e da História. (Bakhtin 1930/1981: 288 apud
Pereira 2000: 67)
É inegável, segundo Bakhtin, negligenciar os aspectos evolutivos e transformacionais presentes
na linguagem. Essa transformação é consubstanciada, inevitavelmente, nos intercâmbios sociais e
culturais entre os homens através de suas relações cotidianas, sócio-econômicas, ideológicas etc.
É oportuno lembrar que a linguagem elaborada, ou seja, as formas de comunicação social têm
influência das relações de produção e da estrutura sócio-política, pois são pontos relevantes nos
atos e formas da comunicação.
A arquitetura social e suas segmentações nos gêneros do discurso criam uma vasta diferenciação
por causa de vastos fatores sociais e posições do indivíduo dentro do seu social. Fazem parte,
também, dessa estrutura social, as categorias, a notoriedade pública, idade, o título, estrutura
financeira assim como a situação do próprio interlocutor.
Ainda sobre a estrutura social, é adequado analisar a importância das relações de poder
(componente hierárquico) no processo de interação verbal. Essa hierarquia nas relações sociais
fazem com que as formas de enunciação na sociedade variem, isso porque as “etiquetas”, “o
conhecimento”, “a eloquência” e as várias outras formas de adaptação da enunciação à
sistematização hierarquizada da estrutura têm grande importância no processo explicativo dos
principais modos de comportamento.
A língua é delineada por agentes suficientemente fortes, capazes de promoverem mudanças e
variações ao longo de sua trajetória diacrônica. Seu caráter evolutivo aporta-se às condições
sociais de seus falantes e usuários, assim, tornam-se indissolúveis dois grandes tentáculos
promovedores dessa evolução: o homem e seu grupo social. É isso que tem mostrado a História e
os condicionamentos aos quais a língua e sua estrutura têm estreita relação. Sobre estas
considerações, Pereira ressalva a ideia de Bakhtin:

A evolução semântica da língua ocorre em função da evolução do horizonte
apreciativo de um grupo social, que, por sua vez, é determinada pela evolução
da infra-estrutura econômica. Os novos aspectos da existência, integrados ao
horizonte apreciativo do grupo, tornam-se objetos de fala e entram em luta com
os objetos de fala já existentes, promovendo uma reorganização no interior do
horizonte apreciativo, que se reflete na evolução semântica.(Pereira 2000: 69)

O discurso é endereçado a alguém, portanto, aquele a quem o discurso se destina, seja jovem ou
adulto, participa do mundo. Como jovem, tem anseios de entrar para um grupo específico, no
caso uma linguagem homogênea, e também se acha envolvido com questões afetivas, pessoais,
culturais, entre outras, da realidade cotidiana; como adulto, convive com essa mesma realidade
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junto aos outros membros ou desdobramentos da sociedade, sejam eles profissionais, acadêmicos,
esportivos etc.
O sujeito da enunciação não é apenas fonte do seu dizer, ele é ambivalente e paradoxal, pois é, ao
mesmo tempo, locutor e interlocutor. É por conhecer o mundo a sua volta que ele consegue
circunstancialmente investir-se de locutor, tomando a palavra e pondo em jogo uma série de
mecanismos, sem jamais pretender ser a fonte de seu dizer. A instância da recepção participando
do jogo de linguagem tem a liberdade de escolher o caminho mais adequado dentro dos temas
tratados.
A enunciação apresenta uma espécie de jogo em que tanto os sujeitos do fazer
(locutor/interlocutor) como os sujeitos do dizer (enunciador/destinatário) se encontram na
cumplicidade criada pela partilha de certos valores culturais. É assim que a televisão partilha com
os telespectadores um terreno comum a todos.
O trabalho com a linguagem é efetivamente uma expedição e uma aventura: expedição porque
vai investigar o aspecto intencional; aventura porque a interpretação construída é sempre
imprevisível, apesar de intencional.
Nessa perspectiva, a reflexão aqui articulada é uma tentativa de privilegiar a dinâmica da
interação como um processo que se realiza entre dois parceiros, no mínimo. Com esse
pressuposto básico, busca-se ultrapassar o sistema normativo em vigor no grupo social e
reconhecer a atividade real da linguagem em interação, na sua dimensão social e cultural.
As palavras de Barthes (2004: 12), proferidas em sua Aula Inaugural do Colégio de França,
podem, seguramente, consubstanciar o encerramento desta ideia:

Não vemos o poder que reside na língua, porque esquecemos que toda a língua
é uma classificação, e que toda a classificação é opressiva [...]. Mas a língua,
como desempenho de toda a linguagem, não é nem reacionária, nem
progressista; ela é simplesmente: fascista; pois o fascismo não é impedir de
dizer, é obrigar a dizer [...]. Na língua, portanto, servidão e poder se confundem
inelutavelmente [...]. Essa liberdade é um luxo que toda a sociedade deveria
proporcionar a seus cidadãos: tantas linguagens quantos desejos houver:
proposta utópica, pelo fato de que nenhuma sociedade está ainda pronta a
admitir que há vários desejos. Que uma língua, qualquer que seja, não reprima
outra [...].

2.2. Língua(gem) e uma proposta metodológica
Não é de hoje que a estrutura socioeconômica de um povo tem implicância direta sobre suas
práticas e realidades sociais. É uma área que gera férteis análises por ser amplamente estudada
por especialistas de várias áreas do conhecimento, sendo, suas contribuições, inegavelmente
relevantes para entendimento acerca do funcionamento das práticas sociais.
Segundo Pereira na obra intitulada Marxismo e filosofia da linguagem na qual Bakhtin
(1929b/1988 apud Pereira, 2000: 71) diz que os discursos sociais, as formas da comunicação
verbal, os atos de fala e as formas de enunciação, são oriundos da estrutura socioeconômica, da
qual deriva a estrutura sociopolítica.
Para tanto, como aponta o referido autor, é fundamental atentar para as seguintes regras
metodológicas:

Em decorrência dessa análise, Bakhtin propõe algumas regras metodológicas:
1. Não separar a ideologia da realidade material do signo (colocando-a no
campo da “consciência” ou em qualquer outra esfera fugidia e indefinível).
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2. Não dissociar o signo das formas concretas da comunicação social
(entendendo-se que o signo faz parte de um sistema de comunicação social
organizada e que não tem existência fora deste sistema, a não ser como objeto
físico).
3. Não dissociar a comunicação e suas formas de sua base material (infra-
estrutura). (1929b/1988 apud Pereira, 2000: 71)

Posteriormente, em “A estrutura do enunciado” Bakhtin (1930/1981: 289 apud Pereira 2000: 72)
se pergunta sobre como se realiza a modificação das formas da língua, de que depende essa
modificação; e responde com um esquema. Segundo ele, deve servir de fio condutor no estudo do
enunciado:

1. Organização econômica da sociedade.
2. Relação de comunicação social.
3. Interação verbal.
4. Enunciados.
5. Formas gramaticais da linguagem.

De acordo com as considerações feitas acima, a compreensão bakhtiniana sobre o estudo
metodológico da língua e seu funcionamento, manifesta-se por meio de um material semiótico.
Para ele, compreender um signo significa aproximá-lo de signos já conhecidos; significa
responder a um signo por meio de signos. Não há compreensão sem discurso interior.

Um signo cultural, quando compreendido e dotado de um sentido, (...) torna-se
parte da unidade da consciência verbalmente constituída. (...) A palavra está
presente em todos os atos de compreensão e em todos os atos de interpretação.
(Bakhtin, 1929b/1988: 38 apud Pereira 2000: 75)

A compreensão de um signo ocorre sempre em relação à situação social em que ele se realiza, à
totalidade dos fatos que constituem a experiência exterior. Ter a devida compreensão dos
mecanismos formadores de linguagem é de vital importância para que se tenha noção da
linguagem em uso.

3. O TRABALHO SOCIAL E A LÍNGUA(GEM)
A posição de Habermas sobre o trabalho apresenta níveis de compatibilidade entre o
posicionamento de Hegel com as novas acepções antropológicas. Assim, Habermas apresenta sua
posição sobre trabalho e linguagem.
Se considerarmos o conceito de trabalho social à luz dos novos conhecimentos antropológicos,
podemos ver como ele penetra muto profundamente na escala evolutiva: não só os homens, mas
já os homínidas se distinguem dos macacs antropoides pelos fato de se orientarem para a
reprodução através do trabalho social e de constituírem uma economia. Os homínidas adultos
formam hordas dedicadas à caça que a) dispõem de armas e de instrumentos (técnica); b)
cooperam segundo uma divisão do trabalho (organização cooperativa) e c) repartem a presa no
interior da coletividade (regras de distribuição)” (Habermas 1983: 115).
Para Hegel a linguagem era anterior ao trabalho, o que garante que o primeiro modo de produção
era baseado em sistemas de coordenação e cooperação que nos obrigava a considerar uma
protolinguagem. Isto quer dizer que a interação já são mediatizadas simbolicamente, mesmo
naquele estágio evolutivo.
Ainda em Habermas, encontramos a ideia de que o conceito de trabalho social é essencial uma
vez que a organização social como fator de evolução em relação ao trabalho e distribuição é
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claramente antecedida de uma comunicação linguisticamente evoluída, que, por sua vez é
anterior ao desenvolvimento social de papéis. (Habermas 1983: 118).
Já para Max, sobre as formações econômicas pré-capitalistas, o que ele chama de “a posição do
indivíduo como trabalhador”, em sua essência, é inexoravelmente um produto histórico. (Marx
1973). Portanto, é necessário entender a linguagem como ferramenta didática e diferenciada em
situações de formação e participação do pensamento formador das posturas sociais e cognitiva,
capaz de preparar os indivíduos em suas ações sociais e profissionais, isto e, é apresentada como
não como elemento desinstrumentalizador, mas como ferramenta de preparação para o trabalho e
suas complexidades históricas e tecnológicas. Dessa forma, o trabalho não pode ser considerado
apenas sob o ponto de vista do agir instrumental com intenção ao sucesso.
Essa concepção é interpretada como uma perspectiva dialética em que é resultado de um
movimento histórico de reprodução da vida material; é interpretada como uma nova linguagem
que resulta da produção, da ação, da interação. A linguagem serve, neste viés, como um elemento
didatizador, construtor e modificador.

3.1. Educação e trabalho: maquinaria e língua(gem) em debate
O trabalho social traz imediatamente questões históricas como quais as características humanas
permitem realizar ações de trabalho, qual o papel da linguagem na formação humana, nos
contextos de trabalhos e quais as exigências imanentes às atividades de execução de tarefa, quais
habilidades o indivíduo precisar ter para o exercício de atividades demarcadamente físicas e
intelectuais. Abordagens como esta podem orientar a sabermos qual o perfil ideal do indivíduo no
mercado de trabalho. Indubitavelmente, devemos refletir sobre as próprias peculiaridades do
mercado de trabalho sob quais expectativas recaem sobre o funcionário e sua formação.
Com o avanço das forças produtivas e o advento da indústria moderna, vemos que houve uma
simplificação dos ofícios, das atividades desempenhadas em virtude do surgimento e introdução
da maquinaria, passando a executar funções que historicamente foram de cunho manual,
artesanal. Entendemos que a maquinaria seja um trabalho instrumentalizado caracterizado pela
materialização da intelectualidade. A ciência passou a potencializar os sistemas de produção e
também passou a apresentar um novo indivíduo social com outros desdobramentos, cujas
habilidades foram transferidas, de certa forma, para a maquinização do trabalho e das funções
intelectuais, isto é, uma transferência para as máquinas das funções manuais.
Os componentes intelectuais imanentes ao trabalho manual humano forma incorporadas à
máquina, inaugurando o que chamamos de mecanização das operações manuais. As máquinas
incorporaram em seus mecanismos as atividades tipicamente humanas e, com isso, o trabalho
intelectual, criativo e abstrato do indivíduo passou a ter outra configuração e atividade.
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