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O poder deve ser analisado como algo que 
circula, ou melhor, como algo que só funciona 
em cadeia. Nunca está localizado aqui ou ali, 
nunca está nas mãos de alguns, nunca é 
apropriado como uma riqueza ou um bem. O 
poder funciona e se exerce em rede. Nas suas 
malhas os indivíduos não só circulam, mas 
estão sempre em posição de exercer este poder 
e de sofrer sua ação; nunca são o alvo inerte ou 
consentido do poder, são sempre centros de 
transmissão. Em outros termos, o poder não se 
aplica aos indivíduos, passa por eles. [...] 
Efetivamente, aquilo que faz com que um corpo, 
gestos, discursos e desejos sejam identificados e 
constituídos enquanto indivíduos é um dos 
primeiros efeitos do poder. Ou seja, o indivíduo 
não é outro do poder: é um de seus primeiros 
efeitos. O indivíduo é um efeito do poder e 
simultaneamente, ou pelo próprio fato de ser 
um efeito, é seu centro de transmissão. O poder 
passa através do indivíduo que ele constituiu. 

(Michel Foucault, 2002, p.183-184)  
 
 



 

 

 

 
RESUMO 

 

 

Esta pesquisa se fundamenta na interface entre os estudos de linguagem, mais 
especificamente, a Análise do discurso de base enunciativa (MAINGUENEAU, 1997, 
2001, 2008a, 2008b, 2010) e os estudos sobre trabalho a partir da disciplina Ergológica 
(SCHWARTZ, 1996, 2000, 2002, 2007). Visa a enfocar os conceitos acerca do trabalho 
que estão sendo construídos em época de extrema valorização do conhecimento e da 
informação em ambientes virtuais e em particular dentro do site Battle of Concepts (BoC). 
Assim, o intento desta pesquisa é a investigação dos discursos acerca do trabalho em 
determinados campos e espaços discursivos (MAINGUENEAU, 1997; 2001a; 2008a; 
2008b; 2010) e que a partir desses definem funções enunciativas específicas (FOCAULT, 
2002; 2008; 2009) em tempos de economia informacional e época pró-patentes. Para tanto, 
esta pesquisa analisou três aspectos em função da construção discursiva dos conceitos 
acerca do trabalho dentro do site Battle of Concepts: a) as constituições discursivas de 
campo e espaço discursivo (MAINGUENEAU, 1997; 2001a; 2008a; 2008b; 2010) e que 
determinam condições ou possibilidades de existência de funções enunciativas específicas 
(FOUCAULT, 2002; 2008; 2009); b) semântica global (MAINGUENEAU, 2008a) das 
constituições conceituais discursivas acerca do trabalho no site e; c) dialética de tensões 
em espaço tripolar (SCHWARTZ, 1996; 2000; 2002; 2007) com finalidade de 
identificarmos como e qual conceito de valor acerca do trabalho se discursiviza no site 
Battle of Concepts. Desse modo, iniciamos esta pesquisa traçando as tendências do campo 
econômico, político e jurídico. Assim sendo, identificamos que dentro do campo 
econômico o capitalismo tem por base o cognitismo como fator chave nos processos de 
produção. No jurídico, vivencia-se a época pró-patente em que a inovação e criatividade 
estão vinculadas ao novo paradigma econômico de geração de valor. Concluímos, a partir 
das abordagens analíticas, que tais campos se constituem dentro do BoC como dispositivos 
com capacidade de reconfiguração conceitual acerca do trabalho. De tal modo, que não só 
o trabalho, mas também os conceitos acerca do trabalho são perpassados pelo campo 
econômico, político e jurídico, fazendo com que decisões micro ou macroeconômicas 
produzam efeitos sociais e efeitos de sentido de forma direta no trabalho e em suas 
discursivizações que funcionam como dispositivo de verdade em dado momento e lugar.  
 
Palavras-chave: Linguagem e Trabalho. Semântica Global. Funções Enunciativas. 
Inovação. Internet. 
  



 

 

 

ABSTRACT 
 
 
 

This  dissertation is based in the interface between the studies of the language , 
more specifically, on the  Discourse Analysis taking into account  the basis of the discourse 
((MAINGUENEAU, 1997, 2001, 2008a, 2008b, 2010) and the studies on work based on 
the Ergology (SCHWARTZ, 1996, 2000, 2002, 2007). Besides, it focus on the concept of 
the work that is being constructed in the era in which the knowledgment  and  the virtual 
information environment  are so much appreciated, particularly inside the site Battle of 
Concepts. Therefore, the object of this dissertation is to investigate the discourse about 
work on certain subjects and on the discourse environment (MAINGUENEAU, 1997, 
2001a, 2008a, 2008b, 2010), and, then define the specific functions of the utterance 
(FOCAULT, 2002, 2008, 2009) in the era of the informative economy and pro-patents. In 
order to reach such a result, this dissertation analyzed three aspects of  the work in the site 
Battle of Concepts : a) the subject and environment of the discourse (MAINGUENEAU, 
1997, 2001a, 2008a, 2008b, 2010) that defines the conditions and the possibility of  the 
existence of the specific enunciative function (FOUCAULT, 2002, 2008, 2009); b) global 
semantics (MAINGUENEAU, 2008a) of the constitution of the discourse concepts about 
the work in the site  C) dialetics of the tensions in a tri-polar environment (SCHWARTZ, 
1996, 2000, 2002, 2007) which aims to identify how and which concept of the work  is 
used as a discourse in the site Battle of Concepts. Then, this dissertation started by 
describing the tendencies of the economic, political and legal field. For this reason, it could 
be identified that in the economic field, the Capitalism is based on the cognition as a key 
factor in the production processes. In the Legal field we can observe the pro-patent era in 
which the innovation and creativity are linked to the new economic paradigm of generation 
of value. We can conclude by the analytical approaches that  those fields are constituted  
inside the Battle of Concepts as a device with capacity to be re-configurated regarding the 
concepts about the work in such a way that not only  the work, but the concepts about the 
work are present in the economic, political and legal fields, making it possible that micro 
and macro-economic decisions produce social effect and direct effect in the work and in 
their discursivity that functions as a real device in an specific moment and place. 
 
Key words: Language and Work. Global Semantics. Enunciative Function. Inovation. 
Internet. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Pensar sobre o momento histórico atual no qual estamos inseridos, vivenciando 

processos de transformações sociais em que o campo econômico, o campo jurídico e o 

campo político atuam de maneira decisiva sobre questões relacionadas ao trabalho, às 

situações de trabalho e ao próprio trabalhador, nos faz questionar como tais discursos estão 

constituindo conceitos acerca do trabalho em época de extrema valorização do 

conhecimento e da informação; na qual o trabalho imaterial (HARDT; NEGRI, 2001a; 

LAZZARATO; NEGRI, 2001b; NEGRI, 2004), produz uma reconfiguração metodológica 

do conhecimento e a aplicação deste em sociedade, não apenas local, mas globalmente.  

A sociedade da chamada Era da informação e do conhecimento experimenta uma 

alteração espaço-temporal e laboral (LÉVY, 2004) na qual as modificações técnicas, com o 

surgimento constante de novas tecnologias atingem aspectos políticos, econômicos, 

ambientais, mentais e culturais, aspectos estes que condicionam a maneira de agirmos e 

interagirmos na sociedade. Juridicamente, o campo econômico-político, no que diz respeito 

à produção intelectual, desenvolve o protecionismo patentário que mantém relação direta 

com o trabalho material e imaterial, ou seja, desenvolve-se em uma época pró-patente 

(GODINHO, 2004; HERSCOVICI, 2006; MENEZES, 2007) baseada em uma economia 

informacional na qual o trabalho imaterial (HARDT; NEGRI, 2001a; LAZZARATO; 

NEGRI, 2001b; NEGRI, 2004) produz uma reconfiguração metodológica do conhecimento 

e a aplicação deste em sociedade. Para Lévy (2003, p.60), o trabalho é imaterial por estar 

inserido em uma economia de informação sendo o seu valor obtido por meio do valor de 

uso e não mais de troca, uma vez que no pós-fordismo o trabalhador, segundo Lévy (2003, 

p. 60): “tende a vender não mais sua força de trabalho, mas sua competência, ou melhor, 

uma capacidade continuamente alimentada e melhorada de aprender a inovar. O trabalho 

se torna imaterial, uma vez que se valoriza um saber-fazer e um saber-ser”. 

Desse modo, podemos pensar em uma destas novas tecnologias, o saber 

informático, por exemplo, que fez do computador um dispositivo técnico pelo qual 

concebemos o mundo sob uma nova matriz de leitura informática (LÉVY, 2004) e, que 
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vem instaurando sentidos novos, modificando a realidade na qual estamos inseridos. 

Elucidando essa afirmação, podemos citar os recentes acontecimentos ocorridos em países 

islâmicos que viviam - e vivem - sob domínio ditatorial, onde manifestações populares 

organizadas através de redes sociais conseguiram mobilizar a sociedade e a comunidade 

internacional alcançando transformações socialmente significativas. Tais protestos ficaram 

conhecidos como Primavera Árabe1 e foram realizados como forma de mobilização e 

questionamento contra regimes autoritários que mantinham – ou mantêm – a população 

sob forte repressão.  

O saber técnico influenciou, influencia e influenciará a maneira de pensarmos, 

entendermos e vivermos no mundo e com o mundo e, de nos relacionarmos com o mundo 

do trabalho e de o conceitualizarmos. Portanto, tais mudanças fazem com que o indivíduo 

esteja em constante formação, em constante desenvolvimento de suas competências para 

que estas possam coadunar-se às técnicas e às novas técnicas que se fazem presentes em 

nosso dia-a-dia.  

Mediante isso, falar sobre técnica, nesta pesquisa, objetiva relacioná-la ao 

desenvolvimento econômico e político no qual está inserida e, ainda, relacioná-la aos 

processos de mudança que estão ocorrendo no mundo do trabalho e, principalmente, nos 

discursos ligados à construção conceitual acerca do trabalho. Assim, discorrer de técnica é 

propriamente articular saberes investidos, história, percursos e transformações 

empreendidos pela imaginação humana com objetivo de modificação do meio em que vive. 

Uma técnica sempre será acompanhada de intenção técnica, de um saber-fazer e, portanto, 

de atividade (SCHWARTZ, 2007). Mediante isso, a técnica estará sempre associada a um 

contexto mais amplo e, por isso, jamais será neutra, não podendo ser nem boa, nem má; 

porém, esta, determina o contexto e é determinada por ele (LÉVY, 1993, 2004). Segundo 

Lévy, as técnicas e as novas tecnologias nas quais estamos inseridos em tempos de 

ciberespaço, são apenas uma continuidade histórica de diversos saberes que foram 

apreendidos e (re)configurados através dos tempos, são continuidades de uma história das 

diversas tecnologias intelectuais e das formas culturais que a elas estão ligadas. Assim, em 

Lévy (1993, p. 76-77): 
Se a humanidade construiu outros tempos, mais rápidos, mais violentos 
do que os das plantas e animais, é porque dispões deste extraordinário 
instrumento de memória e de propagação das representações de que é a 
linguagem. É porque cristalizou uma infinidade de informações nas 
coisas e em suas relações de forma que pedras, madeira, terra, construtos 

                                                        
1 Movimento popular que busca estabelecer a democracia em países islâmicos do Oriente Médio e norte da 
África.   
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de fibras ou ossos, metais, retêm informações em nome dos 
humanos.[...]Linguagem e técnica contribuem para produzir e modular o 
tempo. A presença ou a ausência de certas técnicas fundamentais de 
comunicação permite classificar as culturas em algumas categorias gerais. 
Esta classificação apenas nos auxilia a localizar os pólos. Não deve fazer 
com que nos esqueçamos que cada grupo social, em dado instante, 
encontra-se em situação singular e transitória frente ás tecnologias 
intelectuais, apenas podendo ser situado, portanto, sobre um continuum 
complexo. 

 
Logo, encontramos em Lévy (1993) apontamentos que tratam da história intelectual 

da humanidade chegando à era informática, contudo, sem aprendê-la como saber 

fascinado, única e sem precedentes, fazendo-nos perceber a evolução de uma história 

intelectual que abrange evoluções técnicas e intelectuais tais como: a oralidade, a escrita e 

a agricultura, a impressão, as revoluções industriais, a informatização das indústrias e, mais 

recentemente, a rede digital. Além disso, segundo o autor, técnica e política são 

indissociáveis, uma vez que a cada transformação técnica haverá uma transformação da 

ordem política e econômica. Assim, Lévy afirma (1998, p. 59): 
As infraestruturas de comunicação e as tecnologias intelectuais sempre 
mantiveram estreitas relações com as formas de organização econômicas 
e políticas. [...] O nascimento da escrita está ligado aos primeiros Estados 
burocráticos de hierarquia piramidal e às primeiras formas de 
administração econômicas centralizadas (imposto, gestão de grandes 
domínios agrícolas etc.). O surgimento do alfabeto na Grécia é 
contemporâneo ao aparecimento da moeda, da cidade antiga e, sobretudo, 
da invenção da democracia. [...] A imprensa tornou possível uma ampla 
difusão de livros e a existência de jornais, base da opinião pública. [...] a 
imprensa representa a primeira indústria de massa, e o desenvolvimento 
técnico científico por ela promovido foi um dos motores da Revolução 
Industrial. A mídia audiovisual do século XX (rádio, televisão, discos, 
filmes) participou do surgimento de uma sociedade do espetáculo, que 
transformou as regras do jogo tanto na cidade como no mercado 
(publicidade).  

 
Para Negri (2004, p.75): “Cada vez, pues, que cambia el contexto histórico, cambia, 

asimismo, el método”. Esta passagem se refere às concepções atuais do trabalho uma vez 

que, devido às mudanças tecnossociais e econômico-políticas, o trabalho, influenciado por 

uma economia informacional, sofre alteração em sua qualidade e natureza, dessa forma em 

Hardt e Negri (2001a, p.310): 
Assim como ocorreu com a modernização em época anterior, hoje a pós-
modernização ou a informatização assinalam uma nova maneira de 
tornar-se humano. [...] Precisamos inventar o que Pierre Lévy chama de 
antropologia do ciberespaço. Essa troca de metáforas nos dá uma 
primeira ideia da transformação, mas precisamos examinar para ver 
claramente as mudanças em nossa noção do humano e na própria 
humanidade, que surgem na transição para uma economia informacional. 
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A transição para uma economia informacional envolve, necessariamente, 
uma mudança na qualidade e natureza do trabalho. Esta é a implicação 
sociológica e antropológica mais imediata da transição de paradigmas 
econômicos. Hoje a informação e a comunicação desempenham um papel 
fundamental nos processos de produção.  
 

Portanto, nosso estudo intenta analisar tais processos transicionais do campo 

econômico-político tentando vinculá-los às constituições conceituais acerca do trabalho em 

época de Cibercultura, em época pró-patente, enfim, em época de economia informacional. 

Para tanto, selecionamos como córpus de estudo o site Battle of Concepts (BoC) Brasil, 

conhecido também como Batalha de Conceitos. A proposta do site é a elaboração de 

batalhas2 nas quais participam jovens que estejam obrigatoriamente na faixa etária de 

dezesseis a trinta anos de idade. Essas batalhas acontecem virtualmente. Em primeiro 

lugar, uma empresa lança um desafio no qual os jovens são instigados a solucionar um 

problema. As empresas, instituições ou órgãos governamentais participantes, oferecem um 

determinado valor em dinheiro como premiação ao vencedor da batalha. Sendo assim, para 

entrar na batalha, os participantes devem enviar seus conceitos anonimamente através do 

site e aguardarem o resultado final. Esses conceitos são reenviados para as empresas por 

intermédio do site e, a partir do momento que esses jovens enviam estes, assinam 

virtualmente um contrato com a cessão de direitos destes em favor da empresa que está 

promovendo a batalha, independentemente de serem aceitos ou não.  

O BoC, segundo seus criadores,  é uma ferramenta de soluções inovadoras que 

tanto ajuda às empresas quanto aos estudantes, pequenos empresários e, serve de ponte 

virtual entre as trocas de P&D no Brasil, ou seja, entre as transferências de conhecimento e 

de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico dentro do país, ligando pesquisadores e 

instituições de pesquisas ao mercado empresarial. O conceito econômico desenvolvido 

dentro do BoC é baseado no modelo econômico de inovação aberta de mercado 

(THOMAS, 2009) conhecido atualmente como Open Innovation ou Inovação Aberta, onde 

a Pesquisa e o Desenvolvimento Tecnológico e Científico (P&D) são socializados entre os 

parceiros comerciais. Retomaremos no Capítulo 3, subitens 3.1 e 3.2, com maior 

aprofundamento e embasamento teórico as descrições feitas anteriormente no que concerne 

a nosso córpus de estudo. 

                                                        
2 São desafios propostos pelas empresas participantes do site Battle of Concepts no qual uma solução para 
resolver determinado problema é pedida, seja criação de produtos ou um tipo específico de desenvolvimento 
técnico ou tecnológico. 
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Conjeturar sobre o momento histórico atual em que conceitos acerca do trabalho 

estão sendo constituídos é uma tarefa árdua, já que estamos vivenciando o presente. 

Quando refletimos sobre o passado histórico acerca de discursos sobre o trabalho, por 

exemplo, o taylorismo, analisamo-lo sobre o já-constituído conceitualmente, o já-

construído em determinado contexto histórico e discursivo, sendo menos difícil a 

observação do objeto de estudo uma vez que temos várias vertentes de historicidade - que 

são constituições e construções discursivas - das quais podemos nos apropriar e que, 

principalmente, estamos distantes no tempo histórico e não inseridos em seu contexto.  

Dessa maneira, para aquele momento, o já-constituído foi o que assumiu a condição de 

verdade tornando-se menos complicado valorarmos e analisarmos suas constituições tidas 

como verdadeiras ou falsas, ou seja, o que dentre tantos outros discursos obteve o grau de 

veracidade, de aceitabilidade, sendo assim, Foucault (2002 p. 12) diz que: 
A verdade é deste mundo; ela é produzida nele graças a múltiplas 
coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade 
tem o seu regime de verdade, sua “política geral” de verdade; isto é, os 
tipos de discursos que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros, os 
mecanismos e as instâncias, que permitem distinguir os enunciados 
verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona uns e outros; as 
técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da 
verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona 
como verdadeiro. 
 

De tal modo, ao pensarmos a atualidade, nos deparamos com diversas condições 

de possibilidade de existência para a constituição e construção discursiva acerca do 

trabalho e com vertentes teóricas perpassadas por diversos campos e espaços discursivos 

(MAINGUENEAU, 1997, 2001a, 2008a, 2008b, 2010). Esta dissertação não tem como 

foco discutir a disciplina econômica, política ou jurídica, porém, tem como objetivo 

analisar constituições e construções discursivas que abordam o trabalho na atualidade e que 

compartilham espaços discursivos complementares a esses campos, e que são constituídos 

a partir de funções enunciativas específicas (FOUCAULT, 2008) tornando-os dispositivos 

de verdade (FOUCAULT, 2002; 2009), mais especificamente, dentro de nosso córpus de 

pesquisa, o Battle of Concepts (BoC).  

Para realizarmos essa discussão, torna-se inevitável a abrangência a tais campos, 

pois é o próprio objeto de estudo que demanda tais sinergias de saberes, ou seja, é própria 

do objeto trabalho, segundo Schwartz (2002), a necessidade de abordagem pluridisciplinar 

no que tange a sua compreensão. No entanto, sabemos que as referências feitas por Yves 

Schwartz abordam o trabalho como atividade, contudo, pensamos que o próprio objeto 

admite discussões e investigações acerca deste, necessitando, igualmente, de abordagem 
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pluridisciplinar. É essa convocação de saberes dentro da atividade, igualmente 

indispensável quando o trabalho diz respeito a sua própria constituição conceitual.  

Mais que refletir sobre práticas de linguagem em situação de trabalho, esta pesquisa 

tenciona investigar práticas linguageiras, a princípio, sem vinculação específica com 

situações de trabalho. Seguindo, para o encaminhamento deste estudo, a situação de 

trabalho através de uma concepção ampliada nas quais esta “se configura a partir de toda 

uma rede de discursos proferidos, os quais se responsabilizam, em última instância, pelo(s) 

sentido(s) produzido(s)” (DAHER; ROCHA; SANT’ANNA, 2002, p.79).  

Assim, o foco desta pesquisa é a investigação dos discursos acerca do trabalho em 

determinados campos e espaços discursivos (MAINGUENEAU, 1997; 2001a; 2008a; 

2008b; 2010) e que, a partir desses, definem funções enunciativas específicas (FOCAULT, 

2008) em que há o predomínio de uma economia informacional e da época nomeada de 

pró-patente. Portanto, segundo Daher, Rocha e Sant’Anna (2002, p.77): 
A tradição francesa na área, bem como vários trabalhos que vêm sendo 
realizados no Brasil, parece justificar a relevância dos estudos voltados 
para as práticas de linguagem em situação de trabalho: a palavra que 
acompanha a execução de uma dada tarefa, a palavra que renormaliza o 
cumprimento da tarefa etc. neste trabalho, porém, queremos focalizar um 
outro vetor de pesquisas que vem se caracterizando como especificidade 
das investigações que se desenvolvem no país, no marco da Análise do 
Discurso em sua vertente de base enunciativa: a investigação dos 
discursos sobre o trabalho. [...] o discurso entendido como o encontro de 
uma produção textual e, simultaneamente, produção de uma comunidade 
que sustenta esses discursos. 

 

 Com isso, sabemos que discutir trabalho é sempre muito difícil e discutir uma 

discursivização conceitual de trabalho na atualidade, considerando aspectos econômicos, 

políticos e jurídicos, inseridos em era de informatização se torna, igualmente, complexo, 

pois essa convocação de diversos campos exige pensamento dialético em que o trabalho 

dos valores sobre o trabalho (SCHWARTZ, 1996) institui, mantém, constitui e se torna 

dispositivo de verdade (FOUCAULT, 2002) através de determinadas funções enunciativas 

(FOUCAULT, 2008) e de práticas discursivas específicas (MAINGUENEAU, 1997; 

2001a; 2008a; 2008b; 2010)  

No que tange à era informática, para Lévy (2004), estamos passando por um 

segundo dilúvio, um dilúvio informacional que não terá fim. Esse novo mundo está 

inserido em oceanos conhecidos e desconhecidos. Nesse dilúvio de informações, o filósofo 

reflete e nos faz refletir sobre a interação da sociedade com a Internet e como essa nova 

técnica está modificando a realidade social, principalmente os aspectos referentes ao tempo 
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e ao espaço que promovem uma nova reorganização espaço-temporal mediante a uma 

desterritorialização acelerada que nos obriga a pensarmos novos modos de regulação 

política (LÉVY, 1998) e, com isso, refletir, igualmente, sobre uma discursivização do 

trabalho em tempos de Cibercultura e inovações pautadas em uma economia da informação 

e do conhecimento (LÉVY, 2003). Os conceitos das obras de Lévy (1998, 1999, 

2003,2004), de Hardt e Negri (2001a), de Lazzarato e Negri (2001b) e de Negri (2004), 

foram tomados nesta pesquisa, visto que a análise de nosso córpus nos remete diretamente 

à técnica, às novas tecnologias e aos processos econômicos, políticos e sociais interligados 

ao ciberespaço e a globalização. 

Em Schwartz (2007) a referência à Internet se faz como uma revolução informática 

sendo o trabalho humano a melhor maneira para podermos apropriar-nos desse saber 

técnico (SCHWARTZ, 2007). A partir do advento da Internet, segundo o filósofo, temos 

muitas razões para nos reinterrogarmos no que diz respeito à relação do homem com a 

técnica, já que o que é conhecido por novas tecnologias “aumentam consideravelmente 

certas dimensões do problema” no que concerne a forma de lidarmos com o trabalho. 

Sendo assim, para Schwartz (2007, p. 83):  
A revolução informática, as novas tecnologias, a Internet: longe de estar 
em via de desaparição, o trabalho humano é, hoje, a chave do sucesso 
para tirar o melhor partido destes novos meios de produção e de 
comunicação. Mais do que nunca será necessário investir na performance 
humana, indissociável da performance econômica. É, portanto, necessário 
refletir sobre as competências que estão no centro da ligação entre o 
homem e a técnica. Ora, a competência remete diretamente à atividade: 
trabalhar é dar existência à técnica em um contexto preciso, em um 
momento específico.  

 
Acreditamos que as transformações que estão ocorrendo no mundo do trabalho, na 

relação do homem em processo de trabalho, e principalmente, nos discursos que estão 

sendo constituídos acerca do trabalho, sejam influenciadas por processos de mudanças 

tecnossociais e socioeconômicas, uma vez que tais reconfigurações criam novos arranjos 

na forma de pensarmos o trabalho/trabalhador e, consequentemente, de pensarmos, 

igualmente, nessas novas práticas de linguagem que estão sendo veiculadas e constituídas 

nesse processo de discursivização do trabalho em tempos de Cibercultura, economia 

informacional e época pró-patente, em diversos campos e espaços discursivos. O que 

justifica aderirmos ao pensamento de Hardt e Negri (2001, p. 319): “no auge da produção 

contemporânea, a informação e a comunicação são as verdadeiras mercadorias produzidas; 

a rede, em si, é o lugar tanto da produção quanto da circulação”. 
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Esta dissertação tem como objeto de estudo os conceitos que estão sendo 

constituídos acerca do trabalho em tempos de economia informacional e época pró-patente. 

Assim, para realizá-la analisaremos o córpus selecionado – o site Battle of Concepts  

(BoC) – empregando uma dialética em espaço tripolar (SCHWARTZ, 2007), já que o 

objeto, ou seja, a discursivização do trabalho dentro desse, perpassa o polo econômico, o 

polo jurídico e o polo das gestões.  

Desse modo, o problema de nossa pesquisa é identificar como se discursiviza 

conceitos acerca do trabalho dentro do BoC e como esses conceitos sobre o trabalho 

discursivizam valores, instituem, se mantêm, circulam via determinada constituição 

enunciativa que está no site. Nosso objetivo principal é mostrar como dentro de um site, 

que, em tese, não coaduna a atividade do trabalho, se constitui e se discursiviza um sentido 

para trabalho, ampliando e contribuindo dessa maneira para discussão conceitual sobre o 

trabalho em tempos de Cibercultura, de economia da informação e do conhecimento, época 

pró-patente, trabalho imaterial e relações entre universidades e empresas. 

Assim sendo, nossa pesquisa intenta analisar três aspectos em função da construção 

discursiva dos conceitos acerca do trabalho dentro do site Battle of Concepts: a) as 

constituições discursivas de campo e espaço discursivo (MAINGUENEAU, 1997; 2001a; 

2008a; 2008b; 2010) para determinar as condições de possibilidades de existência de 

funções enunciativas específicas (FOUCAULT, 2008); b) semântica global 

(MAINGUENEAU, 2008a) das constituições conceituais discursivas acerca do trabalho no 

BoC, uma vez que para apreensão de determinadas práticas discursivas, o discurso deve ser 

abrangido em toda a sua globalidade e, desse modo, a semântica global irá possibilitar essa 

abordagem, pois sustenta vários planos do discurso; c) empreender dialética de tensões em 

espaço tripolar (SCHWARTZ, 1996; 2000; 2002; 2007) identificando como e qual o 

conceito de valor acerca do trabalho se discursiviza no BoC. 

Para isso, tomaremos o site Battle of Concepts como córpus de estudo uma vez que 

este se insere, pelo menos a princípio, dentro do novo paradigma do campo econômico de 

mercado voltado para o chamado trabalho intelectual e para a inovação aberta. Em nossa 

pesquisa, o dito trabalho intelectual será concebido como trabalho imaterial (HARDT; 

NEGRI, 2001a; LAZZARATO; NEGRI, 2001b; NEGRI, 2004), também, por estar o site 

inserido em discussões que envolvem a época pró-patente e por problematizar as recentes 

relações entre Universidade/Empresas que reconfiguram campos e espaços discursivos, até 

então, distintos e, finalmente, por proporcionar reflexão acerca do trabalho dos valores 

sobre o trabalho na atualidade e na constituição conceitual desses (SCHWARTZ, 1996). 
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Pensamos ser relevante este estudo uma vez que não há como dissociar situações e 

decisões econômicas, políticas e jurídicas das questões que dizem respeito ao trabalho e, 

mesmo, aos conceitos a este direcionados, já que influenciam diretamente a vida de todos 

nós. Não só o trabalho, mas também o conceito acerca dele é perpassado pelos campos 

econômico, político e jurídico. Decisões micro ou macroeconômicas produzem efeitos 

sociais e efeitos de sentido de forma direta no trabalho e em suas discursivizações. Para 

validar tal pensamento, basta imaginarmos que tais situações e decisões são primeiramente 

conceituais, construídas e constituídas conforme seu tempo e contexto, (con)firmadas ou 

infirmadas por meio de seus dispositivos de verdade, segundo Foucault (2002, p.13): 
Em nossas sociedades, a “economia política” da verdade tem cinco 
características historicamente importantes: a “verdade” é centrada na 
forma do discurso científico e nas instituições que o produzem; está 
submetida a uma constante incitação econômica e política (necessidade 
de verdade tanto para a produção econômica, quanto, para o poder 
político); é objeto, de várias formas, de uma imensa difusão e de um 
imenso consumo (circula nos aparelhos de educação ou de informação, 
cuja extensão no corpo social é relativamente grande, não obstante 
algumas limitações rigorosas); é produzida e transmitida sob o controle, 
não exclusivo, mas dominante, de alguns grandes aparelhos políticos ou 
econômicos (universidade, exército, escritura, meios de comunicação); 
enfim, é objeto de debate político e de confronto social (as lutas 
“ideológicas). 

 

Dentro deste estudo, tomaremos os campos econômico, político e jurídico como 

espaços discursivos de constituição e construção dos conceitos sobre o trabalho, 

articulando-os aos conceitos ergológicos de tensão em espaço tripolar com objetivo de 

confrontá-los com os resultados obtidos após análise discursiva do BoC, identificando 

discursivizações do trabalho determinadas por funções enunciativas específicas e práticas 

discursivas. Acreditamos que ao abarcarmos teorias vindas de saberes científicos diversos, 

sem que entrem em choque seus princípios teóricos, estes saberes pluridisciplinares 

poderão validar nosso percurso na busca dos resultados almejados. 

Sendo assim, iniciaremos o primeiro capítulo desta pesquisa traçando 

panoramicamente as tendências do campo econômico, político e jurídico, visto que tais 

campos influenciam diretamente as questões conceituais acerca do trabalho e, igualmente, 

o trabalho e o trabalhador. Discorreremos sobre capitalismo em era informacional e 

trabalho imaterial (HARDT; NEGRI, 2001a; LAZZARATO; NEGRI, 2001b; NEGRI, 

2004; LÉVY, 1997; 1999; 2003; 2004), tendências do campo jurídico da época pró-patente 

e do campo econômico entre universidade e empresa (GODINHO, 2004; HERSCOVICI, 

2006; MENEZES, 2007) e, por fim, direcionamentos do campo jurídico-econômico que 
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envolvem o novo paradigma de mercado em que a inovação é cerceada pelos campos 

anteriormente citados.  

No Capítulo 2, trataremos da fundamentação teórica na qual está inserida nosso 

trabalho, visto que este se fundamenta na interface entre os estudos de linguagem, mais 

especificamente, a Análise do discurso de base enunciativa, e os estudos sobre trabalho, em 

especial, a Ergologia. Abordaremos, dessa maneira, as principais noções que serão 

operacionalizadas nesse estudo de ambas as perspectivas. Para tanto refletiremos sobre 

conceitos desenvolvidos por Maingueneau (1997; 2001a; 2001b; 2008a; 2008b; 2010) no 

que tange os estudos da linguagem e por Schwartz (1996; 2000; 2002; 2007) no 

concernente aos estudos ergológicos que envolvem o trabalho. Trataremos, também, das 

contribuições foucaultianas para os estudos da linguagem, mais especificamente, no que se 

refere às funções enunciativas desenvolvidas por Foucault (2002; 2008; 2009), não como 

teoria, mas como condição ou possibilidade de existência que objetiva, em nosso estudo, 

estabelecer instrumento metodológico para empreendermos uma análise qualitativa do 

córpus selecionado, ou seja, constituir a discursivização do conceito trabalho em tempos de 

economia da informação e época pró-patente dentro do BoC.  

No Capítulo 3, será apresentado de maneira mais detalhada nosso córpus de 

estudo, o porquê de sua escolha e nosso objetivo de pesquisa.  Discutiremos sobre uma 

nova prática discursiva pautada pelo discurso possivelmente constituinte da Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), mesmo que de maneira não 

aprofundada, visto que o nosso objetivo, para esta pesquisa, não é a investigação discursiva 

de constituição de um saber de mercado econômico embasado pelo discurso da OCDE, 

mas, sim, termos um balizamento inicial de nossa própria constituição discursiva para a 

apreensão dos conceitos acerca do trabalho construídos dentro do BoC, uma vez que este 

se pauta pelo campo discursivo econômico de inovação aberta de mercado. Igualmente, 

investigaremos a constituição de novas comunidades discursivas (MAINGUENEAU, 

2010) que coadunam uma nova prática econômica, jurídica e laboral. Ainda no Capítulo 3, 

iniciaremos a análise discursiva do recorte do córpus de nossa pesquisa. Assim, uma 

divisão analítica foi desenvolvida para tentarmos construir nossa própria constituição 

discursiva e encaminhamento lógico para este estudo, visto ser o nosso objetivo responder 

a como se discursiviza conceitos acerca do trabalho dentro do BoC e como esses conceitos 

sobre o trabalho discursivizam valores, instituem, se mantêm, circulam via determinada 

constituição enunciativa que está no site. Nossa divisão analítica é disposta pela seguinte 

ordem: a) análise global do BoC, em que operacionalizamos conceitos referentes à 
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semântica global do discurso com intuito de observarmos a formação de novos conceitos 

acerca do trabalho que estariam voltados para uma economia informacional, época pró-

patente e trabalho imaterial; b) análise de função enunciativa a partir de dois 

posicionamentos distintos de constituição discursiva da empresa Natura3 por intermédio do 

“regulamento” de participação na Batalha proposta pela empresa e; por fim, c) empreender 

análise comparativa baseada na dialética das tensões em espaço tripolar objetivando 

confrontar os resultados obtidos nas análises anteriores ao espaço tripolar e, com isso, 

identificarmos quais são os valores a respeito do conceito trabalho que são constituídos 

dentro do BoC.  

Finalizando esta pesquisa, retomaremos pontos importantes deste trabalho e 

teceremos as conclusões apresentando os resultados dos conceitos aplicados ao córpus a 

fim de cruzá-los com os questionamentos iniciais que serão, ou não, ratificados através 

deste estudo. 

 

 

 
 

  

                                                        
3 Tendo em vista que essas informações são públicas e de fácil acesso na rede mundial, optamos por não 
manter o sigilo acerca do nome da empresa em questão. 



26 
 

 

 

 

 

 

 

1  CAPITALISMO E TRABALHO DENTRO DA NOVA ECONOMIA 

DE INFORMAÇÃO E ÉPOCA PRÓ-PATENTE 
 

 

O objetivo deste capítulo é o de traçar as tendências do campo econômico, político 

e jurídico que envolvem e direcionam o caminho desta pesquisa, visto que influenciam 

diretamente as questões conceituais acerca do trabalho e, igualmente, a atividade de 

trabalho e o trabalhador, porém sem nos aprofundarmos em questões teóricas que as 

envolvem. Abordar tais campos discursivos tem o intuito de refletir como se constitui 

dentro do BoC a discursivização de conceitos acerca do trabalho e como esses conceitos 

sobre o trabalho discursivizam valores, instituem, se mantêm, circulam via determinada 

constituição enunciativa que está no site.. Não que tais tendências desses campos 

discursivos sejam únicas, mas são as que nos nortearão e que nos conduzirão, através de 

raciocínio dialético, na apreensão do objeto de estudo. Sendo assim, discorreremos a seguir 

sobre: capitalismo em era informacional e trabalho imaterial (HARDT; NEGRI, 2001a; 

LAZZARATO; NEGRI, 2001b; NEGRI, 2004; LÉVY, 1997, 1999, 2003, 2004); 

tendências do campo jurídico da época pró-patente e do campo econômico entre 

universidade e empresa e, por fim, direcionamentos do campo jurídico-econômico que 

envolvem novo paradigma de mercado em que a inovação é cerceada pelos campos 

anteriormente citados (DA SILVA, 1996; GODINHO, 2004;  OCDE, 2005; 

HERSCOVICI, 2006; MENEZES, 2007, THOMAS, 2009). 

 

1.1  Dispositivo econômico: capitalismo informacional 

 

Cabe fazermos uma ressalva quanto aos subitens intitulados de Dispositivos. 

Assumimos e entendemos nesta pesquisa “dispositivo” nos termos foucaultianos, ou seja é: 
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[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 
instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 
medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 
morais, filantrópicas. Em suma: o dito e o não dito são os elementos do 
dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses 
elementos. (FOUCAULT, 2002, p. 244) 

 

Desse modo, tencionamos estabelecer uma rede discursiva semântica entre diversos 

campos e espaços que aparentemente são dissociáveis das questões laborais, mas estão 

inseridos na complexidade que envolve trabalho e, consequentemente, os conceitos acerca 

deste. Dito isso, iniciaremos nossa constituição discursiva. 

Segundo Hardt e Negri (2001a, p.11), estamos vivenciando nas últimas décadas 

uma globalização “irresistível e irreversível” de trocas econômicas e culturais e de 

“produção e de permuta” em ritmo acelerado, na qual as “relações econômicas tornam-se 

mais independentes de controles políticos”. É esta nova ordem global que os autores 

nomeiam de Império, em que “fatores primários de produção e troca – dinheiro, tecnologia, 

pessoas e bens – comportam-se cada vez mais à vontade num mundo acima das fronteiras 

nacionais”. Geograficamente existe uma mudança no modo de mercado capitalista. O que 

antes era bem delimitado como primeiro, segundo e terceiro mundo, hoje já não o é, uma 

vez que o capital ora se “desterritorializa” se “retorializa” e, com isso, os próprios 

processos dominantes estão em constante reconfiguração. Assim, segundo Hardt e Negri, 

(2001a, p.13):  
O capital parece se defrontar com um universo ameno, ou, com efeito, um 
mundo definido por novos e complexos regimes de diferenciação e 
homogeneização, ora se desterritorializando, ora se retorializando. A 
construção dos caminhos e limites desses novos fluxos globais tem sido 
acompanhada por uma transformação dos próprios processos produtivos 
dominantes, com o resultado de que o papel da mão-de-obra industrial foi 
restringido, e em seu lugar ganhou propriedade a mão-de-obra 
comunicativa, cooperativa e cordial. Na pós-modernização da economia 
global, a produção de riqueza tende cada vez mais ao que chamaremos de 
produção biopolítica, a produção da própria vida social, na qual o 
econômico, o político e o cultural cada vez mais se sobrepõem e se 
complementam um ao outro. 

 
O Império é determinado pela existência, segundo os autores (HARDT; NEGRI 

2001a, p.21), de uma ordem mundial expressa como uma formação jurídica. No entanto, 

essa determinação não é da ordem de uma teoria conspiratória de globalização e, tão 

menos de uma mão invisível do mercado surgida espontaneamente de processos 

heterogêneos globais. Para Hardt e Negri, o conceito jurídico de Império começa a tomar 
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forma com a fundação da Organização das Nações Unidas (ONU). Assim, afirmam 

(HARDT; NEGRI 2001a, p.22-23): 
O nascimento das Nações Unidas no fim da Segunda Guerra Mundial 
simplesmente reiniciou, consolidou e estendeu uma ordem jurídica em 
desenvolvimento, que foi primeiro europeia, mas gradativamente se 
tornou global. As Nações Unidas, na realidade, podem ser vistas como o 
auge desse processo constitutivo, uma culminação que ao mesmo tempo 
revela as limitações do conceito de ordem internacional e aponta para 
além dela, rumo a um novo conceito de ordem global. [...] Um novo 
centro de produção normativa que pode desempenhar um papel jurídico 
soberano. A ONU funciona como um gonzo na genealogia de estruturas 
jurídicas internacionais em sua evolução para estruturas globais. De um 
lado, toda a estrutura conceitual da ONU baseia-se no reconhecimento e 
na legitimação da soberania de Estados individuais, e está, portanto, 
firmemente assentada no velho alicerce do direito internacional definido 
por pactos e tratados. 
 

Voltaremos a tratar dessa citação concernente à ONU, na passagem sobre o novo 

modelo de mercado econômico mundial, a inovação aberta, visto que ele é normatizado 

pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e é de 

extrema importância para o encadeamento estrutural desta pesquisa. Esse percurso 

analítico se justifica uma vez que, a princípio, a OCDE parece compartilhar uma ordem 

econômica similar à jurídica que é tratada pelos autores HARDT e NEGRI (2001a) e, 

ainda, por MAINGUENEAU (2008b; 2010) ao abordar o discurso da ONU como 

possivelmente constituinte. Seguimos a hipótese de ser a OCDE uma possível fonte 

legitimante dos discursos que serão analisados como córpus desta pesquisa.  

 O pós-modernismo ou economia informacional é definido pelos autores através de 

um processo de transição de paradigmas econômicos. Para eles, existem três paradigmas 

principais: a agricultura e extração de matérias-primas, a indústria e a fabricação de bens 

duráveis e, o atual, a oferta de serviços e o manuseio de informações. A noção de 

paradigmas econômicos pode ser definida por modelos dominantes da economia em cada 

época e, até mesmo em setores, já que atualmente estamos, segundo os autores, em uma 

transição para uma economia informacional que acarretam mudança na qualidade e na 

natureza do trabalho, 

Precisamos inventar o que Pierre Lévy chama de antropologia do 
ciberespaço. Essa troca de metáforas nos dá uma primeira ideia da 
transformação, mas precisamos examinar com mais atenção para ver 
claramente as mudanças em nossa noção do humano e na própria 
humanidade, que surgem na transição para uma economia informacional. 
[...] Hoje a informação e a comunicação desempenham um papel 
fundamental nos processos de produção. Um primeiro aspecto dessa 
transformação é reconhecido por muita gente em termos da mudança no 
trabalho fabril – usando a indústria automobilística como ponto central de 



29 
 

referência – do modelo fordiano para o modelo toyotiano. A principal 
mudança estrutural entre esses modelos envolve o sistema de 
comunicação entre a produção e o consumo de mercadorias, isto é, a 
passagem de informação entre a fábrica e o mercado. (HARDT; NEGRI, 
2001a, p. 310) 

 

Portanto, acreditamos que se levado em conta um modelo de comunicação 

produtiva, a economia pode ser caracterizada através de modelos de estrutura e gestão de 

mercado entre fordismo4 e toyotismo5, visto que o primeiro construiu uma relação 

“calada”, segundo Hardt e Negri (2001a, p.310), entre o percurso de produção e de 

consumo, ou seja, adotou o modelo de “produção em massa de mercadorias padronizadas”, 

sem necessidade de “ouvir” o mercado e, o segundo, o toyotismo, praticou um modelo 

oposto ao primeiro, visto que havia comunicação entre o processo de produção e o de 

consumo, ou seja, (2001a, p.311):  
[...] o planejamento de produção se comunica com os mercados constante 
e imediatamente. As fábricas mantêm estoque zero, e as mercadorias são 
produzidas na medida exata, de acordo com a demanda atual dos 
mercados existentes. Esse modelo envolve não apenas um feedback mais 
rápido, mas também uma inversão da relação, porque, pelo menos em 
tese, a decisão de produção vem, de fato, depois da decisão do mercado, e 
como reação a ela. 
 

Atualmente os setores de serviço da economia e acreditamos o BoC, se baseiam na 

permuta contínua de conhecimento. Desse modo, a definição de trabalho imaterial é, 

segundo Hardt e Negri (2001a, p.311): “trabalho que produz um bem imaterial, como 

serviço, produto cultural, conhecimento ou comunicação, já que a produção de tais 

serviços não resulta em bem material e durável”. A pós-modernização, para os autores 

pode ser definida como a “informatização da produção”.  

Se antes, a atividade humana era pensada no trabalho, mesmo em nível conceitual 

deste, através de um modelo mecanicista, atualmente a matriz informática (LÉVY, 2003) 

está mais e mais presente, pois se torna indispensável às atividades laborais, sendo que a 

maior parte destas tendem ao modelo, segundo Hardt e Negri (2001a, p.312), “das 

                                                        
4 “Linha de montagem criada por Henry Ford (1863-1947) na fabricação em massa de automóveis. [...] 
atividade em cadeia que elevou o grau de mecanização no trabalho, reduzindo ainda mais a iniciativa e 
autonomia dos operários. Ao ditar a cadência do trabalho, a linha de montagem permite um grau de 
padronização da mão-de-obra que elimina o operário zeloso ou preguiçoso, pois ambos retardariam a marcha 
da produção. Através da esteira transportadora, o fordismo fixa o operário em seu posto, fazendo com que as 
peças venham até ele [...]” (CARMO, 1950, p. 44). 
5 “Modo de organização da produção capitalista criado pela fábrica da Toyota no Japão. Modelo flexível 
baseado no just-in-time. Este tipo de capitalismo flexível afirma-se como a antítese de um modelo que se 
caracterizava por apresentar uma estrutura hierárquica e acentuada centralização do poder, o taylorismo-
fordismo, modelo consagrado pela repetição mecânica de tarefas [...]” (STURM, 2006, p.19). 
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tecnologias de informação e comunicação”, sendo a “antropologia do ciberespaço, na 

realidade, um reconhecimento da nova condição humana”.  

Com isso, o que estamos testemunhando e o que estamos constituindo nesta 

pesquisa é o surgimento de uma “divisão de trabalho fundamental na esfera da produção 

imaterial”, porquanto, ao haver um crescimento do número de empregos baseados na 

gestão do conhecimento e da criatividade, inversamente há o crescimento do número de 

empregos de baixo valor e pouca qualificação (HARDT; NEGRI, 2001a, p.313). 

Atualmente o que prevalece é uma homogeneização dos processos de trabalho 

devido à informatização da produção do trabalho imaterial que impulsionam o setor de 

serviços, sendo o trabalho imaterial, segundo Hardt e Negri (2001a, p.314), segmentado 

em três tipos:  
Em resumo, podemos distinguir três tipos de trabalho imaterial que 
impulsionam o setor de serviços, no topo da economia informacional. O 
primeiro está envolvido em uma economia industrial que foi 
informacionalizada e incorporou tecnologias de comunicação de um 
modo que transforma o próprio processo de produção. A atividade fabril 
é vista como serviço, e o trabalho material da produção de bens duráveis 
mistura-se com o trabalho imaterial e se inclina na direção dele. O 
segundo é o trabalho imaterial de tarefas analíticas e simbólicas, que se 
divide na manipulação inteligente e criativa de um lado e nos trabalhos 
simbólicos e de rotina de outro. Finalmente, a terceira espécie de trabalho 
imaterial envolve a produção e a manipulação de afetos e requer contato 
humano (virtual ou real), bem como trabalho do tipo físico. Esses são os 
três tipos de trabalho que impulsionam a pós-modernização da economia 
global. [...] A cooperação é totalmente inerente ao trabalho. O trabalho 
imaterial envolve de imediato a interação e a cooperação social. Em 
outras palavras, o aspecto cooperativo do trabalho imaterial não é 
imposto e organizado de fora, como ocorria em formas anteriores de 
trabalho, mas a cooperação é totalmente imanente à própria atividade 
laboral.  

 

Economicamente estamos vivenciando uma descentralização da produção, o que 

demonstra a transformação de uma economia industrial para uma economia de informação 

(HARDT; NEGRI, 2001a, p.316) em que “a linha de montagem foi substituída pela rede 

como modelo de organização da produção, alterando as formas de cooperação e 

comunicação dentro de cada lugar que produz e os lugares de produção”. Se antes, nas 

fábricas, os circuitos de cooperação no trabalho eram definidos fisicamente pela 

organização espaço-temporal, na atualidade, a economia informacional não mais necessita 

de tal arranjo proximal e de meios físicos, porque a produção não é tão dependente dessa 

centralização. Exemplificando, ainda segundo Hardt e Negri (2001a), a cooperação entre 
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lugares de produção exigia a proximidade para coordenar os ciclos produtivos e para 

reduzir os custos de transporte e de tempo das mercadorias produzidas: 
As tecnologias tendem a tornar as distâncias menos relevantes. Operários 
envolvidos em um único processo podem, com efeito, se comunicar e 
cooperar em pontos remotos, não dependendo da proximidade. De fato, a 
rede de cooperação no trabalho não requer território nem centro físico. A 
tendência à desterritorialização da produção é ainda mais pronunciada 
nos processos de trabalho imaterial, que envolvem o manuseio de 
conhecimento e de informação. Processos laborais podem ser conduzidos 
de forma quase inteiramente compatíveis com redes de comunicação – 
para as quais localização e distância têm importância limitada. Operários 
podem até ficar em casa e acessarem a rede. O trabalho de produção 
informacional (tanto de serviços quanto de bens duráveis) baseia-se no 
que pode ser chamado de cooperação abstrata. [...] O circuito de 
cooperação é consolidado na rede e na mercadoria num nível abstrato. 
(HARDT; NEGRI, 2001a, p.316) 

 

Essa forte desterritorialização do trabalho imaterial é devida ao “manuseio de 

conhecimento e informação” que o caracteriza por um paradigma organizado em redes 

horizontais de empresas em oposição ao modelo vertical industrial. Assim, a 

informatização da produção e sua consequente desterritorialização podem quebrar 

(HARDT; NEGRI, 2001a, p.318) uma certa estabilidade do trabalho, porque este pode se 

tornar mais “precário e acomodar diversas formas antigas de trabalho não-garantido, como 

o trabalho freelance, o trabalho em casa e o trabalho pago por tarefa”. Essa questão será 

retomada no fechamento conclusivo deste estudo, pois dentro do BoC supomos haver uma 

quebra na estabilidade do trabalho imaterial que nele se constitui discursivamente.  

Podemos constatar a consequência dessa transformação de produção industrial para 

uma produção informacional por meio de questões jurídicas e de tentativas de 

regulamentação de diversas situações contemporâneas. Por exemplo, no que tange ao 

trabalho, que vivenciamos dilemas referentes a novos paradigmas, tais como, o 

Teletrabalho que segundo Pinel (1988) resulta de: 
O processo de reestruturação global da economia, proporcionado pelo 
desenvolvimento científico tecnológico, prenunciam a lenta morte da 
distância e apontam cada vez mais para as relações no mundo virtual, 
onde os computadores capazes de compreender a fala, ler textos 
manuscritos, executar tarefas anteriormente desempenhadas por seres 
humanos, anunciam uma nova organização social na qual o 
desenvolvimento de atividades dependerá cada vez mais de tecnologias - 
A Sociedade da Informação. No âmbito dessa nova Sociedade, 
redesenham-se as formas de vida e trabalho, impondo um novo ritmo ao 
desenvolvimento das atividades humanas. O funcionamento dessa 
sociedade implica na necessidade de redefinição de tempo e espaço, 
resultando, dentre outros fatores, em novos processos na organização e 
desenvolvimento do trabalho através do ciberespaço. O trabalho na 
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sociedade da informação caracteriza-se pela utilização da tecnologia da 
informação e da comunicação (TICs) no desenvolvimento de suas 
atividades, agregando elevada carga de inovação, tecnologia e 
conhecimento na produção de bens e serviços. Neste contexto, o 
TeleTrabalho, por contemplar em sua natureza intrínseca a flexibilidade 
de tempo e espaço, através da utilização de Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TIC's), possibilita alcance extraterritorial, daí afirmar que 
ele é a forma de trabalho que atende as novas exigências da globalização. 

 
Acreditamos que esses dilemas abrangem os novos paradigmas no que diz respeito 

à aplicação de “leis” concernentes ao Direito do Trabalho, constituídas e construídas 

discursivamente para “regulamentar” o trabalho tradicional, isto é, o trabalho 

“territorializado”, parafraseando Hardt e Negri (2001a), para opô-lo ao conceito dos 

autores de “desterritorialização” ao se referirem à era informacional e ao trabalho 

imaterial. Porém, no que concerne ao nosso estudo, tais especificações teóricas, como 

Teletrabalho, não estariam conectadas diretamente a esse novo paradigma, porque, pelo 

menos em tese, não há vínculo de trabalho entre os participantes das Batalhas realizadas 

dentro do BoC e as empresas que às promovem6. 

Sendo assim, Negri (2004), ao construir conceitos que explicassem essa nova 

ordem econômica global, seguiu três teses que serão importantes para nosso estudo. A 

primeira tese é a de que: não existe globalização sem regulação: 
No existe un orden económico, un orden de intercambios que no exija 
algún tipo de regulación. Es inútil alimentar mitologías como aquella 
liberal relativa a la “mano invisible” la que nos habla de una 
providencia que regula un mercado sin sujeto. Hay siempre manos, 
manos activas, reglas más o menos visibles, eficaces y siempre 
manipuladoras, que circulan en el mercado y en cualquier parte de la 
sociedad. No se puede desvincular la escena del mercado y mucho menos 
la de la globalización7. (NEGRI, 2004, p.12) 
 

A segunda tese defendida pelo autor é a de que sempre irão existir leis para 

regular o mercado, pois são necessárias regulamentações que pretendem ser gerais e que 

tendem a substituir e “suplir, de alguna manera la regulación estatal”8. Segundo os 

autores, podemos sentir esse processo em períodos de crises financeiras quando os Estados 

Soberanos (NEGRI, 2004, p. 13) intervêm urgente e desesperadamente no mercado. A 

                                                        
6 Aprofundaremos o assunto no capítulo destinado à análise do córpus. 
7 “Não existe uma ordem econômica, uma ordem de intercâmbios que não exija algum tipo de regulação. É 
inútil alimentar mitologias como aquela liberal relativa de uma “mão invisível” que nos fala de uma 
providência que regula um mercado sem sujeito. Há sempre mãos, mãos ativas, regras mais ou menos 
visíveis, eficazes e sempre manipuladoras que circulam no mercado e em qualquer parte da sociedade. Não se 
pode desvincular a cena do mercado e muito menos da globalização” (tradução nossa). 
8 “suprir de alguma maneira a regulação estatal” (tradução nossa). 
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terceira tese se refere à crise de soberania dos Estados-Nação, isso significa dizer que crise 

é transferência de soberania do Estado a outras partes (NEGRI, 2004, p.14): 
Por ello decimos que la soberanía imperial se encuentra en un <<no-
lugar>>. De lo que estamos seguros es de que hay una transferencia 
efectiva de la soberanía del Estado-Nación en formas distintas a las 
tradicionales. Esto lo pone de manifiesto las crisis del derecho 
internacional de tipo westifaliano, es decir, del derecho internacional 
fundado esencialmente en la relación entre potencias estatales 
nacionales que establecen entre ellas una serie de acuerdos – pactos – 
contratos y prevén una serie de sanciones allí donde el pacto se rompa 
y/o se viole de algún modo.9 
 

Comprovando essa passagem, podemos citar o grande mal-estar gerado entre Brasil 

e países integrantes da OMC (Organização Mundial do Comércio) com o repentino 

aumento do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) de carros importados, anunciado 

no dia 15/09/2011 pelo governo brasileiro sob argumento de medida “protetiva” com 

intenção de “preservar empregos e fortalecer indústrias brasileiras”.  

 Trataremos no próximo subitem das questões referentes ao trabalho imaterial. Esta 

abordagem é de fundamental importância uma vez que pretendemos analisar nosso objeto 

de estudo pautado no momento atual que envolve novas formas de trabalho, de economia e 

política.  

 

1.2  Dispositivo laboral: o imaterial 

 

A definição de trabalho imaterial é segundo Hardt e Negri, 2001a, p.311: “trabalho 

que produz um bem imaterial, como serviço, produto cultural, conhecimento ou 

comunicação, já que a produção de tais serviços não resulta em bem material e durável”. 

Para analisar o momento atual que envolve as novas formas de trabalho, segundo Negri 

(2004), precisamos de uma nova ontologia social pensada a partir de reconfiguração 

metodológica do conhecimento, porque não existe um método de conhecimento único 

universal e imutável, pelo contrário, o que existe são métodos determinados em situação 

concreta e em dado contexto.  

                                                        
9 “Assim, dizemos que a soberania imperial está em um “não-lugar”. O que temos certeza é que há uma 
verdadeira transferência de soberania do Estado-nação em formas não tradicionais. Isto é evidente a partir da 
crise do direito internacional do tipo westifaliano, ou seja, o direito internacional, essencialmente, com base 
na relação entre os poderes estatais nacionais que estabelecem entre elas uma série de acordos, pacto, 
contratos e fornecem uma gama de sanções onde o pacto é quebrado e / ou de alguma forma este se viole” 
(tradução nossa). 
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Sendo assim, acreditamos e demonstraremos na seção dedicada às análises de 

córpus que para considerarmos os aspectos de valor devemos ter em mente as 

reconfigurações econômicas da era da informação e do conhecimento. Desse modo, para o 

autor (2004, p.75), o valor de uso foi desfigurado e remodelado por intermédio de novas 

formas do trabalho e da força produtiva que atua para geri-lo: 
En la actualidad, aquel valor de uso está por completo desfigurado y 
remodelado […] son las transformaciones de la forma trabajo, de la 
fuerza productiva; la forma desmaterializada en la que actuamos para 
producir mercancías y construir el mundo. Además, cada vez creemos 
con mayor convicción que la capacidad de conocer es lo que nos permite 
acceder hoy a la producción del ser social. Por esta razón necesitamos 
desarrollar una ontología del trabajo inmaterial, o, mejor, una ontología 
del ser inmaterial que percibe en su interior la hegemonía del trabajo 
inmaterial, allí donde por trabajo inmaterial se considere el conjunto das 
actividades intelectuales, comunicativas, relacionales y afectivas 
expresadas por los sujetos y los movimientos sociales – por ello éstos 
conducen a la producción.10  

 

Outra comprovação de mudança econômica e social no que concerne o trabalho é a 

própria reconfiguração temporal que modificou radicalmente o que se entendia como 

tempo produtivo, que é aquele (NEGRI, 2004, p76) que destinava certo número de horas 

para se produzir uma mercadoria. Com isso, o que se observa atualmente é, segundo Negri 

(2004, p.76): 
Todo aumento de la producción nace de la expresión de actividades 
intelectuales, de la fuerza productiva de la invención científica y, sobre 
todo, de la estrecha aplicación de la ciencia y la tecnología en la 
elaboración de la materia. En consecuencia, estamos ante una 
modificación radical de la función del tiempo productivo (y del tiempo 
histórico) se pone de manifiesto, por ejemplo, que llega a ser más 
importante el tiempo de los procesos de formación que el de aplicación 
inmediata a la producción. Será más importante, pues, el tiempo de las 
relaciones exteriores que nutren el conocimiento y lo impulsan hacia 
actos y decisiones mentales que la acumulación de pequeñas cantidades 
temporales de trabajo que no constituyen, como sucedía antes, la 
condición de despegue de la realización capitalista del valor11. 

                                                        
10 “Atualmente, aquele valor de uso está completamente desfigurado e remodelado [...] são as transformações 
da forma de trabalho, da força produtiva; forma desmaterializada em que operamos para produzir bens e 
construir o mundo. Além disso, sempre acreditamos com maior convicção que a capacidade de saber é o que 
nos permite ter acesso para a produção do ser social hoje. Por esta razão, precisamos desenvolver uma 
ontologia do trabalho imaterial, ou melhor, uma ontologia do ser imaterial que percebe em seu interior a 
hegemonia do trabalho imaterial, ali onde por trabalho imaterial se considere o conjunto das atividades 
intelectuais, comunicativas, relacionais e afetivas expressadas pelos sujeitos e pelos movimentos sociais, que, 
por conseguinte, conduzem à produção” (tradução nossa) 
11 “Todo aumento da produção vem da expressão de atividades intelectuais e da produtividade da invenção 
científica e, sobre tudo, da estreita aplicação da ciência e da tecnologia no desenvolvimento da matéria. 
Consequentemente, esta é uma mudança radical no papel do tempo produtivo (e do tempo histórico), 
evidenciado, por exemplo, que se torna mais importante o tempo de formação de processos do que 
imediatamente aplicação desses à produção. Assim, será mais importante o tempo das relações exteriores que 
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Dentro do campo econômico, estamos vivenciando o Capitalismo Cognitivo12 

(HERSCOVICI, 2006) e, do jurídico, a época pró-patente (GODINHO, 2004). Para Negri 

(2004), estaríamos em uma terceira transição capitalista, que tem como base o cognitismo 

como fator chave em processos de produção. Para o autor, nunca antes, o processo de 

criação, de criatividade foi tão valorizado como agora. Assim, para Negri (2004, p.76): “la 

originalidad del capitalismo cognitivo consiste en captar, dentro de una actividad social 

generalizada, los elementos innovadores que producen valor”13. Segundo Negri, o que 

Schumpter14 considerou como elemento de desenvolvimento inovador, seria aquele que, 

rompendo com a repetição produtiva, criava valor e gerava o desenvolvimento e que, 

caracteriza, no presente, o próprio e todo o desenvolvimento. Desse modo, segundo Negri 

(2004, p 77): 
La captación de esta novedad, expresión de la actividad creadora, es el 
resultado de una socialización creciente de la producción. Lo que 
significa aún que la empresa debe poder valorar la riqueza producida 
por las redes que no le pertenecen. La empresa y, por lo tanto, la 
organización del capitalismo cognitivo se fundamentan en un continuado 
mayor acento en la capacidad de apropiación privada, impuesta por la 
percepción de los flujos sociales del trabajo cognitivo. Se siegue de ello 
que la explotación vuelve a ser la obtención de plusvalía absoluta, 
porque para producir el capital sólo utiliza el dominio.15 

 

Essa crítica ao capitalismo cognitivo será seguida neste estudo, uma vez que, 

segundo Negri (2004), o capitalismo cognitivo exerce função de bloquear a informação 

porque interrompe os movimentos dos processos cognitivos, extraindo, dessa maneira, 

                                                                                                                                                                        
alimentam o conhecimento e o direcionam a atos e decisões mentais que a acumulação de pequenas 
quantidades de tempo de trabalho, que não constituem como antes, a condição de decolagem da realização 
capitalista do valor” (tradução nossa). 
12 Nosso objetivo em destacarmos o Capitalismo Cognitivo justifica-se por nosso percurso teórico em 
contrastá-lo à disciplina ergológica e aos conceitos desenvolvidos por Schwartz (1996; 2002; 2007), 
principalmente à questão da tensão em espaço tripolar, que abordaremos no Capítulo 2, subitem 2.5.  
13 A originalidade do capitalismo cognitivo consiste em captar, dentro de uma atividade social generalizada, 
os elementos inovadores que produzem valor. (Nossa tradução) 
14 Segundo Thomas (2009), Joseph Alois Schumpter (1883 – 1950) foi o economista que criou a Teoria do 
Desenvolvimento Econômico em 1911 e, que durante o contexto da Revolução Industrial criou o conceito de 
inovação de processos e produtos baseados em ciclos econômicos (Business Cycles – 1939). 
15 “A captação deste desenvolvimento, expressão da atividade criativa, é o resultado de uma socialização 
crescente da produção. Isto significa que a empresa deve ainda ser capaz de avaliar a riqueza produzida pelas 
redes que não lhe pertencem. A empresa e, portanto, a organização do capitalismo cognitivo baseia-se em 
uma ênfase contínua na capacidade da propriedade privada imposta pela percepção dos fluxos sociais do 
trabalho cognitivo. Daqui resulta que a operação retorna para a produção de mais valia absoluta, porque o 
capital para produzir utiliza apenas o domínio” (Nossa tradução). 
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valor. Esse movimento de interrupção do conhecimento e geração de valor será tratado 

posteriormente ao falarmos de época pró-patente16. 

Após revisarmos a literatura adotada para este estudo, em nossa concepção, no que 

diz respeito ao trabalho, é a de que se torna difícil desvincular trabalho material e imaterial, 

pois para nós são inseparáveis. Um exemplo seria, conforme Negri (2004, p. 83), o 

trabalho agrícola que cada vez mais é “asimilado por las tecnologías al trabajo 

inmaterial”17.  

Para a economia do capitalismo intelectual ou cognitivo, o intelecto é uma 

trivialidade e, com isso, passível de monopolização. É, também, dual, já que o trabalho é 

dividido em material, que seria aquele em que o intelecto não é necessário e, imaterial, que 

seria o trabalho em que o intelecto é necessário. Dentro do capitalismo intelectual ou 

cognitivo, em nossa concepção, há apenas a visão ainda pautada pelo mecanicismo laboral, 

no qual toda a complexidade da atividade humana não é considerada, sendo, para nós, uma 

classificação precária do trabalho/trabalhador. 

 Por ser nossa pesquisa fundamentada por conceitos da disciplina ergológica, esta 

nos oferece paradigma completamente oposto ao capitalismo cognitivo no que concerne às 

questões referentes à atividade do trabalho e do trabalhador. Segundo Schwartz (1996, 

2002; 2007), se adotássemos unicamente uma visão epistêmica do trabalho, como nos 

parece ser a adotada pelo capitalismo cognitivo, deixar-se-ia de lado o próprio fator 

humano investido no trabalho, abrangendo-se, dessa maneira, apenas os valores 

dimensionáveis, isto é, aqueles valores quantificáveis, e deixaríamos à parte todo o 

patrimônio que é investido no trabalho, ou seja, os saberes e valores que são de natureza 

não dimensionável, não quantificável, os saberes que só são passíveis de observação 

quando se vai além da visão que sobrepõe o mecanicismo ao fator humano, 

desconsiderando, dessa maneira, toda a complexidade que envolve o ser humano em 

atividade de trabalho.  

Essa concepção ergológica e não mecanicista da atividade do trabalho, a 

encontramos, de modo similar, nas questões que tratam do trabalho imaterial (HARDT; 

NEGRI, 2001a; LAZZARATO; NEGRI, 2001b, e NEGRI, 2004). Por esse motivo, 

entendemos que abordar o trabalho imaterial, para esses autores e para nós, é afirmar que 

todos são dotados de intelecto, capazes e competentes no desenvolvimento e na gestão da 
                                                        

16 Trataremos da chamada época pró-patente (GODINHO, 2004; MENEZES 2007) no subitem 1.3, intitulado 
Dispositivo Jurídico – Época pró-patente, em que discorreremos sobre os processos de geração de valor 
baseados em novo paradigma econômico e de regulação que marca a sociedade pós-industrial, as patentes. 
17 “Assimilado pelas tecnologias para o trabalho imaterial” (tradução nossa). 
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atividade do trabalho e, não, uma dualidade material/imaterial, como designada dentro do 

capitalismo intelectual ou cognitivo. 

 Em Lévy (2003), há uma conceptualização de trabalho imaterial, que para nós, 

corrobora com Hardt e Negri (2001a) e Negri (2004) e, igualmente, com nosso estudo. Ao 

definir “virtual” como “um processo de transformação de um modo de ser num outro” e a 

virtualização como “a essência ou a ponta fina da mutação em curso”, Lévy (2003, p. 63) 

afirma que “todo ato registrável cria efetivamente ou virtualmente informação, ou seja, 

numa economia da informação, riqueza”.  

Assim, o trabalho imaterial em Lévy (2003) é pautado na transformação do capital, 

no que se refere ao valor, do valor de troca em valor de uso dentro dessa nova economia da 

informação e do conhecimento, havendo, por esse motivo, uma reconfiguração conceitual 

das formas de trabalho em “trabalho imaterial”. Ainda, segundo Lévy (2003, p. 60), no 

pós-fordismo o trabalhador “tende a vender não mais sua força de trabalho, mas uma 

competência, ou melhor, uma capacidade continuamente alimentada e melhorada de 

aprender e inovar”, também, o trabalho se torna imaterial uma vez que não pode ser mais 

medido por horas de trabalho e, se valoriza, na verdade, um saber-fazer e um saber-ser. 

Dessa maneira, afirma Lévy (2003, p. 60): 
Em verdade, o trabalho jamais foi pura execução. Se pôde ser tomado 
como uma queda de potencial, uma realização, foi apenas em 
consequência de uma violência social que negava (embora utilizando) seu 
caráter de atualização criadora. Uma coisa é certa, a hora uniforme do 
relógio não é mais a unidade pertinente para a medida do trabalho. Essa 
inadequação há muito era flagrante para a atividade dos artistas e dos 
intelectuais, mas hoje se estende progressivamente ao conjunto das 
atividades. 

 

Igualmente em Lazzarato e Negri (2001b) existe um rearranjo conceitual no que se 

refere à atividade do trabalho. Se antes o operário fordista fora considerado sob algumas 

vertentes como trabalhador massificado, reprodutor e mecanicista, no presente, segundo os 

autores (2001b, p. 12): 
En efecto, es contemporáneamente sobre la derrota del operario fordista 
y sobre el reconocimiento de la centralidad de un trabajo vivo siempre 
más intelectualizado que se constituirán las variantes del modelo post-
fordista. En la gran empresa reestructurada, el trabajo del operario es 
un trabajo que implica siempre más, en diversos niveles, capacidad de 
escoger entre diversas alternativas, responsabilidad de ciertas 
decisiones. […] “es el alma del operario que debe descender en la 
oficina”. Es su personalidad, es su subjetividad que debe ser organizada 
y comandada. Calidad y cantidad de trabajo son reorganizadas en torno 
a su inmaterialidad. Primero la transformación del trabajo operario en 
trabajo de control, de gestión, de capacidades de decisión que pide que 
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la investidura de la subjetividad, toque a los operarios de manera 
diferente, segundo sus funciones en la jerarquía de la fábrica, se 
presentan actualmente como un proceso irreversible.18 

 

Desse modo, segundo os autores, nenhuma organização científica do trabalho pode 

predeterminar a capacidade do trabalhador em gerir suas possibilidades humanas investidas 

na atividade do trabalho. Da mesma forma, em Schwartz (2007) encontramos conceitos 

similares às questões analisadas por Lazzarato e Negri (2001b) no que tange à atividade do 

trabalho e à valorização de uma subjetividade (LAZZARATO; NEGRI, 2001b) do 

trabalhador em atividade, que para Schwartz será o corpo-si, entidade enigmática 

carregada de valor, saber e história. Em Lazzarato e Negri, o trabalho se transforma 

integralmente em trabalho imaterial” e, a força de trabalho, se transforma em 

intelectualidade de massa, por ser esta a que promove uma subjetivação do sujeito social 

politicamente hegemônico.  

O trabalho imaterial pode ser definido por ciclos de produções reguladas por 

relações sociais e na comunicação, que no presente é chamada de economia da informação 

e do conhecimento. Por isso, afirmam Lazzarato e Negri (2001b, p. 20): 
La Gran Industria – La empresa y la economía son fundadas sobre el 
tratamiento de la información. Pero en lugar de asegurar (como hacia 
todavía la empresa del siglo XIX) el control de cuanto está en el 
montante de su producto y el control de los mercados de las materias 
primas (inclusive el trabajo), la empresa estructura su estrategia de lo 
que encuentra en el final del proceso de producción: la venta y la 
relación con el consumidor. Ella se vuelca siempre más hacia la 
comercialización y el financiamiento, que hacía a la producción.  Un 
producto, antes de ser fabricado, debe ser vendido. […] Esta estrategia 
se basa sobre la producción y el consumo de y el consumo de 
información.19 
 

                                                        
18 “Na verdade, é ao mesmo tempo sobre a derrota do trabalhador fordista e sobre o reconhecimento da 
centralidade de um trabalho vivo sempre mais intelectualizado que se constituiram as variantes do modelo 
pós-fordista. Na grande empresa reestruturada, o trabalho do operário é sempre mais um trabalho envolvido 
em vários níveis, com capacidade de escolher entre diversas alternativas e com responsabilidade de certas 
decisões. [...] "É a alma do operário que deve descer no escritório". É a sua personalidade, é a sua 
subjetividade que devem ser organizadas e comandadas. Qualidade e quantidade do trabalho são 
reogarnizadas em torno da sua imaterialidade. Primeiro a transformação do trabalho operário em trabalho de 
controle, de gestão, de capacidade de decisão que pede, chama a investidura da subjetividade, que toca de 
forma diferente o operário, segundo suas funções na hierarquia da fábrica, se apresentam atualmente como 
um processo irreversível” (tradução nossa). 
19 “A Grande Indústria - Negócios e economia são baseados em processamento de informações. Mas, em vez 
de assegurar (como ainda para empresa do século XIX) o controle no valor de seu produto e o controle do 
mercado de matérias-primas (inclusive do trabalho) a empresa estrutura a sua estrtégia no final do processo 
de produção: as vendas e o relacionamento com os clientes. Ela se volta mais para a comercialização e para o 
financiamento do que para a produção. Assim, um produto antes de ser fabricado deve ser vendido [...] Esta 
estratégia é baseada na produção e no consumo e no consumo de informação” (tradução nossa). 
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Tendo em mente o que anteriormente foi aludido, no modelo econômico pós-

industrial, estamos assistindo a um constante crescimento do terceiro setor impulsionado 

pelo setor de serviços em que o consumidor final é fator principal nos processos de 

produção. Podemos mencionar, por exemplo, em nossa pesquisa a Batalha lançada no BoC 

pela Natura20 “Encante, Emocione, Envolva”, na qual o “desafio” aos participantes é: “Crie 

uma experiência relacionada à Natura, que encante, emocione e envolva nossos 

consumidores”, este “desafio” envolve o que Lazzarato e Negri aludiram anteriormente de 

que um produto antes de ser fabricado deve ser vendido e, também, o foco deve estar no 

processo de comunicação entre o consumidor e a empresa, tornando o “producto servicio” 

um processo de construção social de “concepción” e “innovación”, em que o consumidor 

intervém de maneira ativa na construção do produto. Portanto, asseguram os autores 

(2001b, p. 21): 
En los servicios, los empleos de back-office (el trabajo clásico de los 
servicios) disminuyen, en tanto, aumentan los de front-office (las 
relaciones con los clientes). […] Cuanto más el producto tratado por la 
empresa de los servicios se caracteriza como producto inmaterial, más se 
distancia del modelo industrial de producción y consumo.21 
 

Sendo assim, concluímos que o trabalho imaterial está presente tanto nas grandes 

indústrias quanto no setor de serviços. Podemos perceber esse processo claramente ao 

pensarmos as atuais relações comerciais, por exemplo, nas grandes concessionárias de 

veículos, o “cliente” monta seu próprio veículo de acordo com sua procura e necessidade. 

Igualmente ocorre nos setores de moda, de produção de softwares, na publicidade em 

geral, enfim, nas inovações de mercado. Ainda sobre a condição atual do trabalho 

imaterial, dizem Lazzarato e Negri (2001, p. 21):  
El trabajo inmaterial se encuentra en un cruzamiento (es la interfase) de 
esta nueva relación producción/consumo. Es el trabajo inmaterial que 
activa y organiza la relación producción/consumo. La activación sea de 
cooperación productiva, sea de la relación social con el consumidor es 
materializada dentro y a través del proceso comunicativo. Es el trabajo 

                                                        
20 O motivo por termos deixado o nome da empresa se justifica em nosso recorte teórico, uma vez que o 
enunciado para Foucault (2008, pg. 133) não são “elementos intercambiáveis, mas conjuntos caracterizados 
por sua modalidade de existência”. Com isso, a cada enunciado se exerce uma determinada função 
enunciativa que mobiliza regras constitutivas do discurso em questão, fazendo com que este seja interpretado 
como uma prática discursiva. Assim, acreditamos que as Batalhas lançadas pela empresa Natura nos 
direcionam na busca por funções enunciativas específicas condicionadas por determinadas por condições ou 
possibilidade de existência nos campos e espaços discursivos delimitados, dentro das Batalhas lançadas pela 
empresa Natura, no Battle of Concepts. 
21 “Nos serviços, os empregos de back-office (trabalho clássico dos serviços) diminuem, no entanto, 
aumentam os de front-office (as relações com os clientes). [...] Quanto mais o produto tratado pela empresa 
para serviços se caracteriza como produto intangível, mais se distancia do modelo industrial de produção e 
consumo” (tradução nossa). 
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inmaterial que innova continuamente las formas de las condiciones de la 
comunicación es por lo tanto, del trabajo y del consumo. Da forma y 
materializa las necesidades, el imaginario y los gustos del consumidor. Y 
estos productos deben, a su vez, ser potentes productores de necesidades 
del imaginario, de gustos.22 

 

Ainda, conforme Lazzarato e Negri o trabalho imaterial não produz somente 

mercadorias, produz subjetividades, assim a subjetividade e a produção de subjetivação 

estão intrinsecamente ligadas ao trabalho imaterial, pois este se funda em produção direta 

de relação social, obtendo-se dessa relação um processo de valorização e de valor 

econômico.  

Abordar as questões concernentes ao trabalho imaterial nos permite delimitar os 

temas que serão analisados neste estudo, pois tal concepção está ligada diretamente, dentro 

de nossa pesquisa, aos novos arranjos do campo econômico que levam em consideração, 

dentro de seus espaços discursivos específicos, a transformação de um produto a partir das 

relações sociais abertas no processo de criação dentro da nova sociedade do conhecimento 

e da informação.  

Na próxima seção trataremos de que o campo discursivo jurídico nomeia de época 

pró-patente dentro da nova economia intelectual ou cognitiva em que a inovação e a 

criatividade são considerados elementos de geração de valor na sociedade pós-industrial. 

 

1.3  Dispositivo jurídico: época pró-patente 
 

 Discorreremos neste subitem sobre a época pró-patente que complementará o 

encadeamento de nossa construção discursiva em que abordamos as novas relações 

laborais baseadas em uma sociedade do conhecimento e da informação. Com isso, não há 

como tratar de inovação e criatividade sem se falar em patentes, uma vez que é esta que 

gera valor dentro da economia intelectual ou cognitiva da nova sociedade do conhecimento 

e da informação. 

                                                        
22 O trabalho imaterial se encontra em um cruzamento (é a interface) desta nova relação produção/consumo. 
É o trabalho imaterial que ativa e organiza a relação produção/consumo. A ativação é a cooperação 
produtiva, é a relação social com o consumidor materializada dentro e através do processo de comunicação. É 
o trabalho imaterial que inova continuamente as formas de condições de comunicação e, por conseguinte, do 
trabalho e do consumo. Dá forma e materializa as necessidades, o imaginário e os gostos do consumidor. E 
estes produtos devem, por sua vez, ser potentes produtores de necessidades do imaginário, de gostos 
(tradução nossa). 
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Estamos vivenciando uma época em que a inovação e criatividade estão vinculadas 

ao novo paradigma econômico de geração de valor. Criatividade e inovação representam a 

sociedade pós-industrial. Com isso, observamos uma reconfiguração de dispositivos de 

controle econômico regularizado por uma economia pró-patente (GODINHO, 2004), sendo 

a “propriedade pressuposto básico do modo de produção capitalista” (MENEZES, 2007, 

p.1). É importante ressaltar que a proteção a esses bens representa para a indústria uma 

vantagem competitiva. Quando a empresa obtém esse benefício e desenvolve uma 

tecnologia ou uma inovação de produto ou de processo, isso funciona como um bem 

negociável no mercado, por esse motivo, se considera a época atual, dentro do campo 

discursivo jurídico, como época pró-patente. Uma vez depositada uma tecnologia em 

forma de patente, registro ou marca, esses itens transformam-se em valor e, 

consequentemente, regulam o capitalismo baseado nas novas tecnologias, em que, dentro 

do campo discursivo econômico, considera-se de capitalismo intelectual ou cognitivo. 

No Brasil, como exemplo de economia pró-patente, podemos mencionar o Plano de 

Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Nacional (PACTI) e a 

Lei de Incentivo à Inovação Aberta (BRASIL, 2004) - da qual falaremos com maior 

aprofundamento no subitem 1.4 - como exemplos do campo jurídico-político que intervêm 

no campo econômico. Juridicamente, segundo Godinho (2004), o que se observa nesse 

campo é o desenvolvimento de uma época pró-patente em que a economia se baseia em um 

capitalismo intelectual, pois este se ajusta ao sistema jurídico da Propriedade Intelectual. 

Esta pode ser definida a partir de dois espaços discursivos: Propriedade Industrial e Direito 

Autoral23.  

Segundo Menezes (2007, p.1), o novo paradigma do capitalismo tem ancoragem no 

monopólio de patentes e em “uma desmedida exploração dos bens intangíveis”, sendo a 

propriedade “um pressuposto básico, do modo de produção capitalista” que “mercantiliza” 

o intelecto humano por intermédio de uma valoração de bens intangíveis. Para Lévy (2003, 

p. 65) estamos, atualmente, diante de uma inversão conceitual do valor, o que coaduna com 

a perspectiva de Menezes (2007) e, igualmente, com a nossa, pois em época pró-patente, o 

que se tem é o valor de uso dentro do capitalismo intelectual ou cognitivo e, não mais o 

valor de troca. Assim, para o autor (2003, p. 63), “todo ato registrável cria efetivamente ou 

virtualmente informação, ou seja, em uma economia da informação, riqueza”. Ainda, 

segundo Menezes (2007, p.2), o que se observa hoje no que se refere à propriedade é: 

                                                        
23 Nossa pesquisa não tenciona o aprofundamento teórico de tais espaços discursivos e, sim sua delimitação a 
fim de continuarmos nosso percurso e embasarmos nossa pesquisa. 



42 
 

O conhecimento encarcerado pelas políticas de patenteamentos de 
mercadorias intangíveis mercantilizadas subjuga a ciência e a tecnologia 
através da lógica do imediatismo produtivo capitalista. Com essa 
dinâmica imposta pelo capitalismo de exploração dos bens intangíveis o 
conhecimento não mais é usufruto do interesse coletivo e tampouco 
socializável, mas uma voraz máquina destinada à multiplicação da 
acumulação. [...] Somente nas últimas décadas do século XX é que se 
passa a fazer presente uma maior atenção à propriedade intelectual, como 
ativo econômico, independente de seu potencial desenvolvimentista. 

 

Godinho (2004) afirma que a época pró-patente se inicia nos anos 80 com o 

governo de reação de Ronald Reagan contra a emergência do Japão e de alguns países da 

Europa, como por exemplo, a Alemanha, que “nos finais da década de 70 aproximou-se do 

desenvolvimento econômico americano”. Essa aproximação do Japão e da Alemanha 

deveu-se aos , segundo o autor, fluxos de transferência de tecnologia com origem nos 

EUA.  

Dessa maneira, com a necessidade de proteger a pesquisa e o desenvolvimento 

tecnológico americanos, com intuito de defender a vantagem americana em novas 

tecnologias surgiu o que hoje se considera uma época pró-patente. Com isso, 

desenvolveram-se, igualmente, diversas ações políticas de direitos de propriedade 

intelectual, comprovando-se desse jeito, o caráter essencialmente econômico da instituição 

da propriedade intelectual e, que no Brasil, em nossa concepção, começamos a sentir os 

efeitos por intermédio de planos políticos e jurídicos, como o PACTI e a Lei de Incentivo à 

Inovação, temas que abordaremos mais adiante. 

A noção de globalização abarca a era pró-patente global, já que várias medidas 

legais têm sido adotadas no campo jurídico internacional, com isso afirma Menezes (2007, 

p.2) ao citar Chesnais (1994): 
Não é possível desassociar a questão dos direitos de propriedade 
intelectual (DPI) da crescente mundialização do capital. É um fenômeno 
que atinge todos os blocos econômicos e de todos os países inseridos nas 
práticas do comércio internacional.  
 

Um dos marcos do tratado de comércio internacional foi a criação do TRIPS24 

(GODINHO, 2004) que é constituído pela Organização Mundial do Comércio- OMC. Para 

Godinho (2004): 
A integração da propriedade intelectual no âmbito do sistema de regulamentação 
do comércio internacional constitui um passo sem precedentes e ilustra a 
importância que vem sendo atribuída à temática dos direitos de propriedade 
intelectual no contexto de globalização econômica que vivemos. 

                                                        
24 Acordo sobre os direitos de propriedade intelectual relacionados com o comercio internacional. 
(GODINHO, 2004). 



43 
 

 

Mediante isso, as novas economias (SHWARTZ, 2007) têm na pesquisa científica e 

no desenvolvimento tecnológico, os propulsores da economia mundial. O conhecimento 

torna-se fundamental para o crescimento econômico das nações que aderem ao 

protecionismo patentário. Então, para Menezes (2007, p.4, grifo nosso), as patentes criam 

dimensões econômicas variáveis por intermédio do seu poder de monopólio, assim: 
A patente confere a seu titular o monopólio de produtos num determinado 
território e, por um dado período de tempo. A não utilização da patente é 
aqui entendida como a ausência de produção no país. [...] Uma patente 
utilizada ou não, fornece uma vantagem tangível ao país concedente da 
patente: as taxas pagas pelo requerente.  
 

Em nossa pesquisa será de essencial importância essa passagem por nós grifada: “A 

não utilização da patente é aqui entendida como ausência de produção no país”, para 

adentrarmos a seção que tratará das novas relações entre universidades e empresas e, 

também, para compreendermos como essas novas práticas discursivas estão sendo 

constituídas e construídas mediante o uso da regulamentação e da formação de 

comunidades discursivas específicas. 

 

1.4  Dispositivo relacional: época pró-patente e as novas relações universidades / 

empresas 

 

Ao discorremos sobre a época pró-patente na seção anterior, o fizemos com intuito 

de embasar o discurso de inovação de mercado, que vem se tornando uma prática 

discursiva em nosso país na constituição e construção de discursos acerca do trabalho, 

mesmo que indiretamente. Com isso, não há como tratar de inovação sem se falar em 

patentes, uma vez que é esta que gera valor dentro da nova economia intelectual ou 

cognitiva como pudemos comprovar nos subitens anteriores.  

Retomando a discussão inicial deste subitem no que se refere às novas relações 

entre universidades e empresas, o governo se torna um agente importante na execução de 

Pesquisa e Desenvolvimento e, em seu financiamento, porque as políticas e programas do 

governo têm mais “um impacto sobre a inovação do que atividades e estratégias das 

empresas privadas” (OCDE, 2005). Dito isso, os apontamentos iniciais feitos na seção 

anterior objetivaram delimitar a relação universidade/empresa em época pró-patente. Dessa 

maneira, segundo o Manual de Oslo (OCDE, 2005, p. 105, grifo nosso), “um processo de 



44 
 

inovação envolve fontes de financiamento do tipo: recursos próprios, de empresas 

relacionadas ou associadas, empresas financeiras, outras empresas não financeiras ou 

recursos públicos”.  

Assim, visando o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de um “cenário de 

inovação do país”, foi criado o PACTI que, segundo o Plano de ação 2007 – 2010 do 

Ministério da Ciência e Tecnologia: a ciência, a tecnologia e a inovação são, no cenário 

mundial contemporâneo, instrumentos fundamentais para o desenvolvimento, o 

crescimento econômico, a geração de emprego e renda e a democratização de 

oportunidades. 

O governo brasileiro, através do PACTI, mantém programas de financiamento da 

Inovação por intermédio de operadores específicos, tais como: FINEP, CNPq, BNDES, 

recursos estaduais, recursos municipais, venture capital25 e Fundações de Amparo. 

Especificamente para as empresas, há a parceria de inovação, que é a Financiadora de 

Estudos e Projetos - Inova Brasil, Projeto Inovar (Capital de Risco) -, Programas Regionais 

(Juros Zero – Pappe / Subvençao – Finep e Prime - Primeira Empresa - e Prêmio Finep). 

Todos os programas mencionados são tratados pelo governo federal como agentes de 

inovação.  

O governo mantém uma página oficial na Internet nomeada Portal Inovação. Esse 

site tem como objetivo congregar diferentes públicos e diferentes bases de informações, a 

fim de impulsionar projetos e parcerias.  

Em relação às Instituições de Ensino Superior (IES), o CNPq tem o programa 

RHAE, que tem o objetivo de apoiar atividades de inovação por intermédio da inserção de 

mestres e doutores nas empresas. Mais adiante trataremos da Lei de Incentivo à Inovação 

no que concerne às IES. 

Assim sendo, as mudanças econômicas e sociais que estão ocorrendo atualmente, 

abrangem, igualmente, instituições educacionais, tais como, as universidades, tanto em 

âmbito público quanto privado. O objetivo em abordarmos esta questão se justifica pelo 

fato do próprio córpus de estudo, o BoC e, por nosso objeto de análise, a discursivização 

de conceitos acerca do trabalho dentro do site e como esses conceitos sobre o trabalho 

discursivizam valores, instituem, se mantêm, circulam via determinada constituição 
                                                        

25 Venture Capital é a classificação que o capital de risco recebe. Capital de risco é uma forma de 
investimento que favorece um negócio através da compra de ações. As ações são compradas para que após a 
valorização dessas o comprador tenha lucros. A classificação Venture Capital é usada quando o 
investimento em empresas em estágio inicial, com potencial de geração de receitas e lucros ainda incerto, e 
possivelmente dependente de um produto, tecnologia ou mercado que não tenha sido inteiramente testado 
como proposição de negócios. Neste investimento o risco é bem maior, pois se trata de algo novo.  
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enunciativa dentro do BoC. Igualmente, por ser o referido site voltado para estudantes de 

IES e escolas técnicas e, por envolvê-las indiretamente e, algumas vezes, diretamente, em 

desafios que envolvem questões ligadas ao trabalho imaterial e ao capitalismo cognitivo.  

Visando a uma pequena explanação do assunto sem, contudo, aprofundamento 

teórico, discorreremos sobre essas recentes relações entre universidade/empresa, buscando 

o entrelaçamento discursivo ao nosso estudo e, para iniciarmos, vamos expor exemplo 

desse processo constitutivo da relação universidade/empresa dentro do BoC, como 

embasamento de nossa própria construção discursiva: 

 

 
Figura 1: Gráfico com o número de universidades participantes26 

                                                        
26 Tendo em vista a baixa qualidade da imagem, reproduzimos aqui as universidades participantes do site: 
Região Norte (em vermelho) - Universidade Federal da Amazônia; Universidade Estadual da Amazônia 
Universidade Federal do Acre, SENAI, Universidade Federal de Rondônia, Universidade Federal do Pará e 
Centro de Ensino Superior do Amapá; Região Centro-Oeste (em azul) - Universidade Federal do Mato 
Grosso, Universidade Federal do Tocantins, Universidade de Brasília, Universidade Federal de Goiás, 
Universidade Católica de Goiás e Universidade Federal do Mato Grosso do Sul; Região Sul (em amarelo) -  
Universidade Federal do Paraná, Universidade Estadual de Ponta Grossa, Universidade Federal de Santa 
Catarina, universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade Federal de Pelotas; Região Sudeste (em 
verde) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, Universidade Rural do 
rio de Janeiro, Universidade Estadual do rio de Janeiro, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade 
Federal de Ouro Preto, Universidade Federal do Espírito santo, Universidade de São Paulo, Fundação Getúlio 
Vargas, Escola Superior de Propaganda e Marketing, Universidade Federal de São Carlos, Universidade 
Estadual de Campinas e Universidade Estadual Paulista; Região Nordeste (em laranja) - Universidade 
Federal do Alagoas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, CEFET-RN, Universidade Federal do 
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Desse modo, o contexto das relações entre universidades e empresas se insere na 

própria economia da qual tratamos até então, uma economia voltada ao empreendedorismo 

do conhecimento científico e da informação. Segundo Webster (apud DA SILVA, 1996, 

p.1):  
O mundo de hoje está experimentando um período prolongado de 
instabilidade social e econômica global que resultam no seguinte 
contexto: 
 

 A indústria está pressionada pela necessidade de inovação para 
competir num mercado global cada vez mais ágil e competitivo; 

 A universidade é pressionada pela necessidade de buscar recursos 
financeiros fora dos mecanismos tradicionais, ou seja, fora do 
financiamento governamental. 
 

Ainda segundo Da Silva (1996), as mudanças nessa relação igualmente foram 

ocasionadas por globalização de capital, transferência de tecnologia e conhecimento, 

protecionismo econômico e alto financiamento estatal independente de demanda industrial 

e econômica. A aproximação entre universidades e empresas pode ser classificada 

conforme Da Silva (1996, p.6) como “Universidade Adaptativa e Empreendedora”, que é 

aquela que diferentemente do modelo clássico europeu, isto é, em que o ensino e a 

pesquisa estão voltados “para a produção e disseminação do conhecimento científico”, do 

modelo em que a pesquisa e o ensino estão voltados para a sociedade, para o 

desenvolvimento do conhecimento científico voltado à demanda da sociedade, inclusive, 

do mercado e da própria indústria. Dessa maneira, afirma Da Silva (1996, p.4): 
Uma universidade adaptativa e empreendedora desenvolve e transmite o 
conhecimento científico buscando o balanço entre a sua utilização para: 
serviço comunitário, sobrevivência institucional própria e 
desenvolvimento tecnológico e industrial. 
 

Dentro das delimitações feitas para a realização desta pesquisa, mesmo que 

panoramicamente, vale ainda dizer que o Governo Federal, junto a instâncias estaduais e 

municipais, mantém programas de incentivo a essa nova demanda econômica e social. Um 

exemplo desse tipo de incentivo à cooperação entre universidades e empresas e, ao próprio 

desenvolvimento econômico pautado na prática discursiva da inovação, é a Lei nº 10.973 

(BRASIL, 2004) e a Lei nº 11.196 (BRASIL, 2005), conhecidas respectivamente como Lei 

                                                                                                                                                                        
Maranhão, Universidade Federal do Sergipe, Universidade Federal do Piauí, Universidade Federal do Ceará, 
Universidade Estadual do Ceará, Universidade Federal de Campina Grande, Universidade Federal de 
Pernambuco, Universidade Federal da Bahia e Universidade Católica de Salvador. 
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de Incentivo à Inovação e Lei do Bem. Sobre esse assunto, referente a incentivos feitos por 

governos, afirma Da Silva (1996, p.7): 
O relacionamento com o governo, nas suas várias instâncias, pode 
facilitar, inibir, ou, até mesmo, inviabilizar o comportamento 
empreendedor na universidade. O governo pode ter papel indutor da 
cooperação, através de incentivos variados à indústria e financiamento 
específico para projetos cooperativos. 
 

Resumidamente, os principais objetivos da Lei de Incentivo a Inovação no que 

concerne à relação universidade/empresa são: 

 Promoção do desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil; 

 A aplicação de inovações (produtos e processos) criadas em ambiente 

acadêmico e a inserção destas no mercado econômico e em sociedade; 

 A cooperação entre instituições públicas e o setor empresarial nas diferentes 

fases de inovação de produto ou processo, tanto na transferência de 

tecnologias quanto no licenciamento desta, ou seja, patentes. 

 

A Lei de Incentivo à Inovação surge como forma de regulamentação dos processos 

de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico e Científico (P&D) no Brasil após a 

constatação da “insuficiência dos investimentos em P&D e o reduzido número de depósito 

de patentes no Brasil” (OCDE, 2005). Essa lei regulamenta, no Brasil, em nossa 

concepção, o período pró-patente, uma exigência de mercado globalizado no qual a 

Propriedade Intelectual (PI) se torna condicionante para o desenvolvimento do campo 

econômico baseado no capital cognitivo.  

Dessa maneira, como exemplificação desses principais pontos normativos da Lei nº 

10.973 (BRASIL, 2004), no que se refere especificamente aos Capítulos II e III que tratam 

respectivamente do “estímulo à construção de ambientes especializados e cooperativos de 

inovação” e “do estímulo à participação das ICT no processo de inovação”, seguem 

comprovações através das figuras abaixo de que o artigo 16 do Capítulo III, no qual a lei é 

específica quanto à obrigatoriedade de as Universidades públicas disporem de núcleo de 

inovação tecnológica (próprio ou em associação com outras ICTs): 
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Figuras 2: Portal da Agência de Inovação da Universidade Federal Fluminense - UFF 

 

 

 

 

 



49 
 

 

 
Figuras 3: Portal da Agência de Inovação da Universidade de Campinas - UNICAMP 
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Figura 4: Portal da Agência de Inovação da Universidade de São Paulo - USP 

 

 
Figura 5: Portal da Agência de Inovação da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG 

 

Seguindo a obrigatoriedade da Lei nº 10.973 (BRASIL, 2004), no que se refere 

especificamente aos Capítulos II e III que tratam respectivamente do “estímulo à 

construção de ambientes especializados e cooperativos de inovação” e “do estímulo à 
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participação das ICT no processo de inovação” as universidades que figuram nesta seção 

como exemplificação mantêm agências de inovação que têm como objetivo fundamental a 

produção e circulação da Pesquisa e do Desenvolvimento Científico no país estabelecendo 

articulação entre os setores produtivos do mercado, empresas públicas ou privadas e a 

sociedade. 

 

1.5  Inovação aberta: dispositivo “em-nova-ação”? 

 

Discorreremos neste capítulo a respeito do modelo de Inovação Aberta de mercado 

como forma de nova prática discursiva em ação no que tange os campos econômico, 

jurídico e político, tendo em vista que não se inova isoladamente e esse processo depende 

de todos os campos citados anteriormente. Outro fator de importância diz respeito mesmo a 

nosso objeto de estudo e a nosso córpus: o primeiro se refere à discursivização do trabalho 

em tempos de economia informacional e, o segundo ao BoC, por ter este, a nosso ver, 

aspectos que abrangem os conceitos discutidos até o momento. Nesta seção, portanto, 

trataremos dos modelos de mercado (aberto e fechado) objetivando uma visão panorâmica 

do assunto e não um aprofundamento das questões teóricas que os envolvem. A opção em 

fazer este breve percurso tem por justificativa nosso objeto de estudo, a discursivização do 

trabalho em tempos de Cibercultura, economia informacional e época pró-patente, uma vez 

que o site adota um discurso de modelo aberto de mercado em sua construção discursiva. 

Dito isso, o BoC Brasil, conhecido também como BoC, ou Batalha de Conceitos, é 

uma interface e serve de ligação entre as grandes empresas e instituições públicas ou 

privadas de ensino, assim como, pequenas empresas, estudantes e jovens recém formados, 

proporcionando, dessa forma, a circulação de pesquisa e desenvolvimento entre os 

mesmos27. O BoC descreve a si próprio como interface entre as empresas estruturando todo 

o desenvolvimento das batalhas realizadas dentro dele:  
O BoC atua como interface entre as empresas, estruturando todo o 
processo de desenvolvimento das batalhas: contempla a definição do 
problema a ser apresentado, publica os conceitos inovadores no website 
www.battleofconcepts.com.br , mantém o acesso às informações das 
batalhas em andamento, materiais para download, resultado das batalhas 
encerradas, ranking dos alunos e instituições de ensino e distribuição de 
prêmios. Empresas como Alphaville Urbanismo, Tecnisa, Fundação Pró-
Sangue, Whirpool, Natura, Philips, Ambev, já se utilizaram de batalhas 

                                                        
27 Informação coletada na página do Battle of Concepts em seu Realease de lançamento. 
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para se relacionarem com os universitários e promover a Inovação 
Aberta28.  
 

O conceito econômico desenvolvido dentro do BoC é baseado em um modelo 

econômico de inovação aberta de mercado (THOMAS, 2009) conhecido atualmente como 

Open Innovation ou Inovação Aberta, no qual a Pesquisa e o Desenvolvimento 

Tecnológico e Científico (P&D) são socializados entre os parceiros comerciais. Este 

conceito de inovação29 de mercado vem sendo desenvolvido mundialmente, desde a década 

de 1930, principalmente, nos Estados Unidos e na Europa. Porém, é com Henry 

Chesbrough30 (apud THOMAS, 2009), a partir do lançamento de seu livro intitulado Open 

innovation: the new imperative for creating and profiting, em 2003, que surge o conceito 

Open Innovation e, consequentemente, o desenvolvimento de um modelo estratégico de 

empreendimento para as empresas se tornarem competitivas e lucrarem com este novo 

conceito de mercado aberto. Assim, Chesbrough desenvolve o conceito de Inovação, 

criado por Joseph Schumpter no final dos anos de1930, como um novo paradigma de 

gestão empresarial apoiado na socialização do conhecimento e da informação, pois 

considera que o processo de inovação, nos questionamentos e resoluções de problemas e 

geração de ideias de uma empresa, não deve ficar somente no interior desta e, sim, buscar 

recursos externos e parcerias. 

 Em nossas observações iniciais, a partir da sua construção discursiva, pudemos 

perceber o BoC como um site especializado, pelo menos em tese, em promover a 

circulação da P&D dentro do Brasil. É um site não oficial e que promove a inovação aberta 

de conhecimento através de uma ponte virtual entre empresas de grande porte, 

universidades federais e privadas, instituições públicas ou privadas de fomento à pesquisa, 

governos estaduais (mesmo não sendo oficial) e, também, entre os estudantes e recém-

formados, pequenas empresas ou jovens empreendedores.  

  Segundo Thomas (2009), Chesbrough traça o histórico de algumas empresas, que 

adotaram um sistema aberto de mercado e, que começaram a lucrar mais que outras que 

permaneciam em sistema fechado de mercado, como exemplo de empresas inovadoras 

Thomas (apud CHESBROUGH, 2003) destaca a P&G (Procter & Gamble) e a IBM. 

                                                        
28 Informação coletada na página do Battle of Concepts na seção de notícias.  
29 Conceito inicialmente criado pelo economista Joseph Schumpter (1883-1950) durante o contexto da 
Revolução Industrial (THOMAS, 2009). 
30 Professor adjunto da Haas School of Business (University of California Berkeley) e Diretor Executivo do 
Center for Open Innovation nessa mesma universidade. 
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No Brasil, o Open Innovation ou modelo de Inovação Aberta teve em 2004 seu 

marco com a regulamentação da Lei de Incentivo à Inovação Aberta (BRASIL, 2004), 

sendo o objetivo desta promover, por intermédio de incentivos fiscais, a inovação dentro 

da Pesquisa e do Desenvolvimento Tecnológico e Científico (P&D) do Brasil. 

Segundo as diretrizes do Manual de Oslo (OCDE, 2005), esse setor, dentro do 

Brasil, estava desatualizado em comparação aos avanços técnicos e tecnológicos de outras 

nações que já praticavam políticas de incentivo ao crescimento econômico, baseadas na 

inovação, por exemplo, parcerias entre universidades e empresas e, igualmente, depósitos 

de patentes. Inicialmente, o Manual de Oslo foi o resultado de uma pesquisa desenvolvida 

em 1988 pela Nordic Fund for Industrial Development – NFID - sobre atividades 

inovadoras na Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia, que objetivava coletar e interpretar 

dados que tratassem da inovação tecnológica daqueles países. Atualmente a Financiadora 

de Estudos e Projetos - FINEP adota o Manual de Oslo como referência sobre inovação. 

Assim, conforme o Manual de Oslo (OCDE, 2005, p.9): 
O Manual de Oslo parte de uma série de publicações da instituição 
intergovernamental Organização para Cooperação Econômica e 
Desenvolvimento – OCDE, o Manual de Oslo tem o objetivo de orientar 
e padronizar conceitos, metodologias e construção de estatísticas e 
indicadores de pesquisa de P&D de países industrializados. Seu 
antecessor, o Manual Frascati, editado em 1962, originou a série de 
publicações da OCDE que ficou conhecida como Família Frascati. Cada 
conferência de seus países membros, para a atualização de dados, toma o 
nome da cidade em que se realiza. São 28 os países membros da OCDE, 
que são, também, a base para os indicadores. A primeira edição do 
Manual de Oslo data de 1990. A primeira tradução para o português foi 
produzida e divulgada pela FINEP em meio eletrônico, em 2004. O 
Manual de Oslo é bastante abrangente e flexível quanto a suas definições 
e metodologias de inovação tecnológica e, por isso mesmo, tem sido uma 
das principais referências para as atividades de inovação na indústria 
brasileira que se quer cada vez mais competitiva. 

 

A importância de discorremos sobre o Manual de Oslo em nossa pesquisa deve-

se ao fato de tentarmos traçar uma possível prática discursiva “regulamentada” a partir de 

modelos internacionais, ou seja, como comprovação de uma prática globalizada que 

transcreve uma nova ordem mundial e delimita campos e espaços discursivos embasados 

pela nova economia informacional.  

Sendo assim, a definição de inovação é tratada na página 55, parágrafo 146 do 

Manual como: “uma implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de negócio, ou um 

novo método organizacional nas práticas de negócio, na organização do local de trabalho 
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ou nas relações externas”. Para Chesbrough (apud THOMAS, 2009) o conceito de Open 

Innovation será guiado a partir de soluções internas (dentro da própria empresa) e externas 

(parceiros) para alcançar determinado objetivo a partir do desenvolvimento da pesquisa e 

da tecnologia. Portanto, a partir desse conceito de inovação aberta, os parceiros comerciais, 

empresas e companhias poderiam socializar conhecimentos e tecnologias aproveitando 

oportunidades comerciais e incentivando a criatividade, promovendo, dessa maneira, a 

pesquisa, o desenvolvimento econômico de mercado e a comercialização do produto 

gerado. O modelo aberto também permitiria uma maior valorização da equipe interna de 

P&D, pois estaria em permanentes trocas de conhecimento, experiência e criatividade. Ao 

praticar o modelo aberto de mercado, os parceiros comerciais automaticamente se 

beneficiariam uma vez que iriam baixar riscos de P&D, estariam em diálogo com parceiros 

externos e, com isso, não perderiam investimentos em pesquisas e desenvolvimentos já 

testados anteriormente por outros. Além disso, a P&D se desenvolveria em tempo menor 

do que é geralmente desenvolvida e, assim, haveria uma maior diversificação dos 

negócios, uma vez que se expandiria o alcance para gerar criatividade, novas ideias e 

soluções tecnológicas. Com isso, o modelo baseado na inovação aberta de mercado 

substitui o isolamento cognitivo no desenvolvimento de processos e produtos pela 

cooperação de conhecimentos entre as empresas e os parceiros. O modelo aberto de 

inovação promove, igualmente, parcerias com Instituições de Ensino Superior (IES) 

mediante o uso de suas instalações tecnológicas, regulamentadas pela Lei de Incentivo à 

Inovação.  

Ainda com relação às IES, optamos por apresentarmos no Capítulo 3 pequeno 

resumo de partes específicas da Lei nº10. 973 (BRASIL, 2004) por pensarmos ser este o 

melhor caminho metodológico a ser percorrido ao tratarmos da citada lei. Assim, vamos 

intercalar passagens da lei às delimitações feitas no córpus para a realização desta 

pesquisa. 
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2  DISPOSITIVO TEÓRICO: PEDRA ANGULAR DO CAMINHO DE 

CONSTRUÇÃO DA “VERDADE” NESTA PESQUISA 
 

 

Esta pesquisa se fundamenta na interface entre os estudos de linguagem, mais 

especificamente, a Análise do discurso de base enunciativa (MAINGUENEAU, 1997, 

2001, 2008a, 2008b, 2010) e os estudos sobre trabalho, em especial, a Ergologia 

(SCHWARTZ, 1996, 2000, 2002, 2007).  Neste capítulo, abordaremos as principais 

noções de ambas as perspectivas que serão operacionalizadas neste estudo. 

 

2.1  Estudos de linguagem: a perspectiva da Análise do discurso de base enunciativa 

 

Os estudos de língua, principalmente os que a objetivavam em sua estrutura, por 

muito tempo foram associados à sistematização e à descrição de assuntos referentes às 

questões gramaticais em que as categorias de uso ficavam à parte em detrimento da norma, 

da regularidade e da prescrição. Sendo assim, os estudos da linguagem eram voltados, 

segundo Flores e Teixeira (2008, p. 12), “à linguística da língua” e ao “sistema 

combinatório”, ou seja, o sistema da língua como regularidades internas (langue) e como 

formalização do objeto e sistema organizado por leis internas. Portanto, a língua deveria 

ser apreendida através de sua homogeneidade e, não, a partir de variações, visto que estas 

pertenceriam à fala (parole) e, por esse motivo, não poderiam ter tratamento científico por 

se tratar de objeto heterogêneo, pertencente a realizações individuais de uso. Dessa forma, 

afirmam Flores e Teixeira (2008, p. 29): 
O estruturalismo moderno teve seu início com Saussure – em especial, 
com leitura hjesmesleviana de Saussure – a partir da clássica dicotomia 
langue/parole (língua/fala). O objeto da linguística foi concebido, na 
perspectiva estruturalista, como um sistema de relações internas do qual 
se deveria reter as leis de organização. Disso resultou o objetivo geral de 
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investigar as regularidades do sistema, abstraindo, para tanto, toda a 
referência a elementos externos ao método.  

 
 Contudo, com o desenvolvimento das teorias em que o uso da língua passou a ser 

observada não dissociada do social. Desse modo, a língua passou a ser vista não apenas um 

veículo de representação estrutural do mundo real, mas um meio de interação social pelo 

qual o sujeito se representa e é representado. 

Mediante isso, algumas perspectivas teóricas passaram a relacionar os estudos 

linguísticos ao que envolve os sujeitos nos atos de linguagem. O texto começou a se 

configurar como uma unidade básica significativa de comunicação, voltado para a 

situação, para o contexto e para o momento da enunciação, ou seja, “voltada às relações 

entre linguagem em uso e sujeito”. Assim, definindo os estudos que levam em conta o 

momento da enunciação, temos em Flores e Teixeira (2008, p.12): 
As teorias da enunciação estudam as marcas do sujeito no enunciado e 
não o próprio sujeito.[...]a teoria da enunciação supõe um sujeito, mas 
não faz teoria sobre ele, pois seu interesse é propriamente o sentido.[...]o 
conceito de enunciação “é sem dúvida a tentativa mais importante para 
ultrapassar os limites da linguística da língua”. Com ele, consolida-se o 
estudo que busca evidenciar as relações da língua não apenas como 
sistema combinatório, mas como linguagem assumida por um sujeito. As 
marcas da enunciação no enunciado têm a especificidade de remeter à 
instância em que os enunciados são produzidos, fazendo irromper o 
sujeito da enunciação. 
 

Com tal perspectiva teórica linguística, os estudos sobre a linguagem foram 

direcionados à apreensão discursiva do texto, voltando-se para a constituição de sentido 

mediante elementos implícitos, em que os sujeitos envolvidos, a situação, o contexto e 

outros, começam a ser tão importantes quanto a interpretação que se restringia aos textos. 
Atualmente a linguística convive com a diversidade teórica, e seus 
pesquisadores ou assumem uma visão sensível aos mecanismos inerentes 
à língua e, portanto, enfatizam a potencialidade do estudo do fenômeno 
em nível stricto sensu ou adotam uma visão caracterizada pelo constante 
debate epistemológico e, por isso mesmo, mais sensível à constituição 
heterogênea da língua (irregularidades, subversões ao sistema, etc.). Estes 
enfatizam a potencialidade do estudo do fenômeno em nível lato sensu. 
No primeiro grupo, estão as diferentes linguísticas que buscam a 
formalização de seu objeto. No segundo, aquelas que concebem o próprio 
objeto como heterogêneo. Defendemos que ambas as perspectivas são 
complementares e respondem por momentos distintos de análise da 
linguagem. A linguística da enunciação encontra abrigo no segundo 
grupo e isso ao menos por um motivo: incluir no objeto da linguística 
questões como subjetividade, referência, dêixis, contexto, modalização, 
entre outras, é concebê-lo como heterogeneamente constituído. 
(FLORES; TEIXEIRA, 2008, P.12) 
 



57 
 

Com o exposto, contudo, nossa intenção nessa pesquisa não é a de refazer um 

percurso histórico da linguística da enunciação, mas sim, por razões de recorte teórico, 

discorrer sobre os principais conceitos teóricos da Analise do discurso de base enunciativa 

que embasam esta pesquisa. Para isso, nosso foco de operacionalização teórica 

compreende os conceitos de Dominique Maingueneau (1997, 2001, 2008a, 2008b, 2010) 

de: Interdiscurso, Semântica Global, Prática Discursiva e Intersemiótica e, também, 

apontamentos sobre paratopia e tropismo no discurso. Ainda, de forma menos 

aprofundada, pretendemos propor diálogo com Michel Foucault (2008) no referente aos 

estudos da linguagem, mesmo sabendo não ser este o foco desse filósofo, porém, são 

inegáveis as discussões e as contribuições para a Análise do Discurso no que tange ao 

referencial de enunciado, já que Foucault os considera como acontecimento único e, de 

função enunciativa, por se tratar esta de uma posição que pode ser ocupada a partir de 

certas condições, daí ser compreendida como condição de possibilidade de existência, de 

uso ou de reutilização.  

Citando Brandão (1998, p. 24), ao afirmar que a Análise do Discurso compreende 

o discurso entre instâncias linguísticas e não linguísticas e analisa seu córpus de estudo por 

mais de uma perspectiva, faremos, igualmente, essa apreensão da linguagem neste 

trabalho: 
A análise do discurso passou a atuar em um campo interdisciplinar, mas 
mantém a sua identidade à medida que é constituída pelo enraizamento 
na linguística e pela preocupação com o imbricamento entre um modo de 
enunciação e o lugar histórico e social de onde emerge essa enunciação. 
Isto é, seu objetivo é apreender a linguagem enquanto discurso, a 
instância que materializa o contrato entre o linguístico (sistema de regras, 
de categorias) e o não-linguistico (lugar de investimentos sociais, 
históricos, psíquicos...) pela atividade de sujeitos que interagem em 
situações concretas. 

 
 Para Maingueneau (2008a, p. 137) enunciado e texto “estão sempre imbricados” 

em um lugar social considerando aquilo que une organização textual e situação de 

comunicação mediante um modo de enunciação: “Esta teoria atribui, assim, um papel 

central à categoria de gênero de discurso, considerada, para além da simples exterioridade 

entre ‘texto e contexto’, como um dispositivo de comunicação ao mesmo tempo, social e 

verbal, historicamente definido”. Ao abordar questões referentes às novas tendências da 

Análise do discurso faz a seguinte afirmação: 
Para descrever estas tendências recentes da AD, poderíamos ter sido 
levados a apresentar investigações relativamente desconexas entre si. [...] 
Na realidade, existe uma certa coerência nos movimentos essenciais que 
conduzem à AD. Esta coerência resulta de uma dependência comum, 
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embora frequentemente mediada, em relação às questões da enunciação e 
da pragmática. Quaisquer que sejam as divergências entre essas duas 
correntes , elas convergem para recusar uma certa concepção da 
linguagem – aquela que a entende como um simples suporte para a 
transmissão de informações , em lugar de considerá-la como o que 
permite construir e modificar as relações entre os interlocutores, seus 
enunciados e seus referentes[...]o fato de que um enunciado supõe um 
enunciador, um destinatário, uma relação com outras enunciações reais 
ou virtuais, que esteja atravessado pelo implícito, etc.; tudo isto não é 
uma dimensão que se acrescentaria posteriormente a uma estrutura 
linguística já constituída . (MAINGUENEAU, 1997, p. 20) 
 

Assim, essa será a nossa concepção de linguagem para este estudo: o enunciado e o 

texto são inseparáveis de seus locais de produção, ou seja, do lugar social em que são 

constituídos. Para tanto, na seção seguinte abordaremos o conceito de interdiscurso 

(MAINGUENEAU, 2008a), uma vez que nosso córpus de estudo abrange variados campos 

discursivos e fechamentos semânticos em determinados espaços de circulação discursiva, 

tais como o econômico e o jurídico.  

2.1.1  O primado do interdiscurso 

 

Para esta pesquisa seguiremos o conceito desenvolvido por Dominique 

Maingueneau (2008a) de interdiscurso. Mesmo sabendo que este não é um conceito 

totalmente novo, a visão de Maingueneau delimita o interdiscurso a partir dos critérios de 

fechamentos semânticos específicos de determinadas formações discursivas - que para este 

autor será posicionamentos - em campo e espaço discursivo. Esse critério de apreensão do 

discurso através de campos e espaços discursivos determinados é de extrema importância 

em nossa pesquisa, uma vez que nosso córpus de estudo abrange variados campos 

discursivos e fechamentos semânticos em determinados espaços de circulação discursiva.  

Assim, através do primado do interdiscurso, assumimos neste trabalho, que há 

espaço de trocas entre os discursos analisados e, que o “Outro” está introduzido no 

“Mesmo”, ainda que aquele não esteja claramente exposto em citações e perceptível na 

superfície linguística. O “Outro”, segundo Maingueneau (2008a, p.37) seria um interdito, 

ou seja, o dizível faltoso da interação discursiva e é dessa maneira que iremos abranger 

este estudo para entendermos a constituição discursiva do conceito trabalho em tempos de 

economia da informação e de época pró-patente dentro do site BoC a partir de redes de 

trocas em espaços discursivos determinados. Dessa forma, afirma Maingueneau (2008a, p. 

35- 37) no que tange a relação interdiscursiva “Mesmo/Outro”: 
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Reconhecer este tipo de primado do interdiscurso é incitar a construir um 
sistema no qual a definição da rede semântica que circunscreve a 
especificidade de um discurso coincide com a definição das relações 
desse discurso com seu Outro. No nível das condições de possibilidades 
semânticas, haveria, pois, apenas um espaço de trocas e jamais de 
identidade fechada. [...] O Outro não deve ser pensado como uma espécie 
de “invólucro” do discurso, ele mesmo considerado como invólucro de 
citações tomadas em seu fechamento. No espaço discursivo, o Outro não 
é nem um fragmento localizável, uma citação, nem uma entidade 
externa[...]ele se encontra na raiz de um Mesmo sempre já descentrado 
em relação a si próprio[...]ele é aquele que faz sistematicamente falta a 
um discurso e lhe permite encerrar-se em um todo. É aquela parte de 
sentido que foi necessário o discurso sacrificar para constituir a própria 
identidade. [...] Disso decorre o caráter essencialmente dialógico de todo 
enunciado do discurso, a impossibilidade de dissociar a interação dos 
discursos do funcionamento intradiscursivo. [...] o Outro no espaço 
discursivo não é em nada redutível a uma figura de interlocutor, [...] 
talvez seja mais justo ver no Outro um eu do qual o enunciador discursivo 
deveria constantemente separar-se. Ele seria, de alguma forma, o interdito 
de um discurso.  
 

Maingueneau (2008a) tem como um de seus principais pontos teóricos a tese do 

Primado do Interdiscurso sobre o discurso. Discurso sendo compreendido pelo autor como 

“integralmente linguísticos e integralmente históricos” (MAINGUENEAU, 2008a, p.16) e, 

como “um sistema de regras que define a especificidade de uma enunciação” 

(MAINGUENEAU, 2008a, p.19) e sendo a enunciação “o produto de um acontecimento 

único, que supõe um enunciado, um destinatário, um momento e um lugar particulares” 

(MAINGUENEAU, 2001). Dessa forma, Maingueneau se situa em um lugar capaz de 

descrever o discurso a partir de sua enunciabilidade, que é o fato de um discurso ter sido 

“objeto de atos de enunciação por um conjunto de indivíduos, que condiciona toda a sua 

estrutura” (MAINGUENEAU, 2008a, p.18) e, por isso, passível de ser historicamente 

circunscrita.  

Dentro dessa perspectiva, o interdiscurso precede o discurso. Assim, o objeto de 

análise para os pesquisadores são as relações existentes entre os diversos discursos, ou 

seja, as relações interdiscursivas e, não, discursos em si, isolados. Maingueneau (2008a, 

p.33) elabora uma tríade para tornar “menos grosseiro este termo muito vago” e opta por 

trabalhar e delimitar as condições de enunciabilidade no nível de um “universo discursivo, 

campo discursivo e espaço discursivo”, noções que abrangeriam de forma mais exata a 

noção de interdiscurso e, consequentemente, o processo de interdiscursividade. Mediante 

isso, segundo Maingueneau (2008a, p.20), “o interdiscurso tem procedência sobre o 

discurso”. Isso significa propor que a unidade de análise pertinente não é o discurso, mas 

um espaço de trocas entre vários discursos convenientemente escolhidos. A noção de 
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interdiscurso é segmentada pelo autor em três conceitos que embasam a nossa construção 

discursiva de pesquisa: 

 

1. Universo Discursivo: conjunto de formações discursivas de todos os tipos que 

interagem numa conjuntura dada. É um conjunto finito e não pode ser apreendido em sua 

globalidade. O Universo discursivo serve como balizador ao analista do discurso para 

definir domínios que serão estudados (MAINGUENEAU, 2008a, p.33). 

 

2. Campo Discursivo: conjuntos de formações discursivas que se encontram em 

concorrência, delimitam-se reciprocamente em uma região determinada do universo 

discursivo. (MAINGUENEAU, 2008a, p.34). No que diz respeito à noção de formação 

discursiva, Maingueneau opta por denominá-la, atualmente, de posicionamentos, que 

podem estar em confronto, aliança ou em uma neutralidade aparente dentro de seus 

universos discursivos. Este tipo de concorrência entre as formações discursivas, ou 

posicionamentos, se dá entre discursos que possuem a mesma função social, mas 

divergentes quanto ao modo pelo qual ela deve ser preenchida. “É no interior de um campo 

discursivo que se constitui um discurso, e levantamos a hipótese de que essa constituição 

pode deixar-se descrever em termos de operações regulares sobre formações discursivas já 

existentes”. (MAINGUENEAU, 2008a, p.34). Isso não significa que todos os discursos de 

um mesmo campo se constituam de uma mesma forma. O recorte em campos é uma 

abstração necessária e não definidor de zonas insulares. 

 

3. Espaço Discursivo: subconjuntos de formações discursivas que o analista, diante de 

seu propósito, julga relevante pôr em relação. (MAINGUENEAU, 2008a, p.35). Esse 

espaço discursivo é estabelecido pelo analista através do conhecimento do campo 

discursivo e de hipóteses referidas e fundamentadas sobre conhecimento dos textos e um 

saber histórico, que serão confirmadas ou infirmadas na análise.  

 

Ao se reconhecer o Primado do Interdiscurso através de uma operacionalização dos 

conceitos acima descritos, haveria um espaço de trocas entre os discursos e jamais 

identidades fechadas no nível de condições das possibilidades semânticas. Dentro dessa 

interação entre os discursos, repousa toda a função dialógica de linguagem, uma vez que 

tal interação permite a presença do Mesmo no Outro, um interdito, dizível faltoso em 

constante “conflito regulado”: 
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No espaço discursivo, o Outro não é nem um fragmento localizável, uma 
citação, nem uma entidade externa; não é necessário que ele seja 
localizável por alguma ruptura visível da compacidade do discurso. Ele se 
encontra na raiz de um Mesmo sempre já descentrado em relação a si 
próprio, que não é em momento algum passível de ser considerado sob a 
figura de uma plenitude autônoma. Ele é aquele que faz sistematicamente 
falta a um discurso e lhe permite encerrar-se em um todo. É aquela parte 
de sentido que foi necessário o discurso sacrificar para constituir a 
própria identidade. Disso decorre o caráter essencialmente dialógico de 
todo enunciado do discurso, a impossibilidade de dissociar a interação 
dos discursos do funcionamento intradiscursivo. (MAINGUENEAU, 
2008a, p.37) 

 

Desse modo, por considerar como objeto de análise as relações interdiscursivas e, 

não, discursos em si, isolados, Maingueneau (2008a) propõe a apreensão desses objetos 

mediante uma semântica global do discurso para dar conta dos múltiplos planos 

discursivos. Dessa maneira, na seção seguinte trataremos da hipótese desenvolvida por 

Maingueneau (2008a) de uma semântica global que sustente os vários planos discursivos e, 

que em nossa pesquisa, será operacionalizada com intuito de dar sustentação a nossa 

construção e constituição discursiva. 

2.1.2  Uma semântica global do discurso 

 

Abordar a semântica global como perspectiva para este trabalho tem objetivo de 

considerar a prática discursiva, selecionada em nosso córpus de estudo, em sua integridade 

para um melhor entendimento da constituição discursiva do conceito trabalho dentro do 

site BoC, uma vez que Maingueneau (2008a) assume a concepção que para alcançar uma 

formação discursiva e analisá-la devem-se observar seus múltiplos planos discursivos, 

dessa maneira, apreender-se-ia o discurso de maneira integral. Desse modo igualmente, 

essas concepções serão balizadoras nesta pesquisa e definirão nossa construção e 

constituição discursiva. 

2.1.2.1  Semântica Global 

Dominique Maingueneau (2008a) organizou sete hipóteses pelas quais definiu um 

sistema de restrições semânticas não-hierarquizadas que governassem, ao mesmo tempo, 

vários planos discursivos. O discurso, então, é analisado como um todo através de um 

sistema de restrições globais sem que haja uma hierarquia entre os planos discursivos, ou 
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seja, através do que o autor nomeia de “Semântica Global” e que terá papel fundamental 

em nosso estudo. 
Um procedimento que se funda sobre uma semântica “global” não 
apreende o discurso privilegiando esse ou aquele dentre seus “planos”, 
mas integrando-os todos ao mesmo tempo, tanto na ordem do enunciado 
quanto na da enunciação. (MAINGUENEAU, 2008a, p 75) 

 
Assim, um sistema de restrições globais, como suporte metodológico, é aplicado ao 

discurso humanista devoto pelo autor que frisa não pretender que estes planos sejam 

tomados como modelo, sendo aplicados a todo e a quaisquer tipos de corpora, já que 

dentro da ordem de apresentação do recorte dos planos discursivos do discurso humanista 

devoto, a escolha metodológica, no que diz respeito ao esquema construtor global, foi 

totalmente arbitrária. Maingueneau (2008a, p.77) diz que “sua única finalidade é ilustrar a 

variedade das dimensões abarcadas pela perspectiva de uma semântica global, e nada 

impede de isolar outras ou de repartir diferentemente as divisões propostas”. Então, cabe 

ao analista compreender que cada discurso apreende de maneira singular funcionamentos 

discursivos distintos e, por esse motivo, têm suas marcas próprias e relevantes que 

mobilizam diferentes aportes metodológicos e operacionais, ficando a cargo do analista 

especificá-los. 

A semântica global proposta pelo autor é dividida em planos de discurso, assim, no 

primeiro plano aparece a Intertextualidade, “tipos de relações intertextuais que a 

competência discursiva define como legítimas”. A Intertextualidade define quais serão os 

textos que podem ser evocados por determinada formação discursiva, define também a 

maneira e o como estes textos serão evocados, assim, eles poderão ser aceitos ou não por 

essas comunidades, dependendo do que é tido ou não como autoridade ou fonte legitimante 

de cada formação discursiva. 

A Intertextualidade pode ser de dois tipos específicos: uma intertextualidade 

interna, acionada através do que Maingueneau (2008a, p. 78) denomina “memória 

discursiva” que são enunciados “semanticamente próximos daqueles que são autorizados 

pela formação discursiva” e uma intertextualidade externa, já que os discursos têm relações 

e se definem com outros campos discursivos, citáveis ou não.  

Outros aspectos para uma concepção global do discurso são:  

 O Vocabulário – noção útil para uma exploração semântica que privilegie o 

“contraditório”, já que não existe sentido algum em falar do vocabulário específico de 

cada discurso visto que essa propriedade não existe. Por isso, o mais interessante é 

contrapor semanticamente vocabulários usados na construção discursiva de cada 
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discurso, sendo essa metodologia mais produtiva em termos de “tradução” do Outro, já 

que “a restrição do universo lexical é inseparável da constituição de um território de 

conivência”. (MAINGUENEAU, 2008a, p. 81). 

 Os temas – aquilo que um discurso trata em qualquer nível que seja. Sua ação 

é perceptível em todos os pontos do texto. 

 O estatuto do enunciador e do destinatário – “cada discurso define o estatuto 

que o enunciador deve se atribuir e o que deve atribuir a seu destinatário para legitimar 

seu dizer” (MAINGUENEAU 2008a, p 87).  Maingueneau classifica este estatuto como 

modos da subjetividade enunciativa. Ele também deve ter uma dimensão institucional que 

relaciona o enunciador e o destinatário a diversas fontes de saber, que se voltam à 

dimensão intertextual. 

 A dêixis enunciativa – na língua define um ato de enunciação por referências 

espaço-temporal articulados pelo esquema referencial: EU – TU – AQUI – AGORA.  A 

dêixis discursiva tem a mesma função, porém no nível da enunciação que cada discurso 

constrói a partir de seu próprio universo. Dentro desta dêixis discursiva existem: o 

locutor, o destinatário discursivo, a cronografia e a topografia (MAINGUENEAU, 1997, 

p 41). 

 O modo de enunciação- problemática desenvolvida por Maingueneau a partir 

dos anos 1980. Todo discurso, escrito ou falado, possui uma voz, um tom, uma voz 

própria produzida e desdobrada em um espaço discursivo que, mesmo negando-a, é 

possível apreendê-la. “O próprio “tom” se apoia sobre uma dupla figura do enunciador, a 

de um caráter e a de uma corporalidade, estreitamente associadas” (MAINGUENEAU, 

2008a, p 92). Atualmente, o tom foi desenvolvido e é trabalhado por Dominique 

Maingueneau como Ethos discursivo co-extensivo a toda enunciação: “Assim, o 

“conteúdo” do enunciado suscita adesão por meio de uma maneira de dizer que é também 

uma maneira de ser” (MAINGUENEAU, 2010, p 80). 

 O modo de coesão – tem a ver com a interdiscursividade. Um discurso, 

dependendo de cada formação discursiva, lança mão de referências anafóricas 

discursivas, construindo uma rede de remissões internas que legitimam ou não a rede 

semântica a qual pertencem. Este modo de coesão recobre o que Dominique 

Maingueneau conceitua de recorte discursivo e encadeamento do discurso, este último, 

seria um domínio pouco estudado, mas de grande importância, já que “cada formação 
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discursiva tem uma maneira que lhe é própria de construir seus parágrafos, seus capítulos, 

de argumentar, de passar de um tema a outro”. (MAINGUENEAU, 2008a, p 98). 

2.1.2.2  O discurso como ampliação de uma prática discursiva 

A prática intersemiótica é o conceito que Maingueneau (2008a) desenvolve para 

uma forma mais ampliada do que o autor conceitua como Prática Discursiva. Sendo assim, 

a quinta hipótese proposta por Maingueneau (2008a) recai sobre o que o autor nomeia de 

Prática Discursiva propondo uma reorientação de conjunto, remodelando a noção de 

discurso, deslocando-o em direção a seu “ambiente para fazer aparecer uma imbricação 

semântica irredutível entre aspectos textuais e não textuais” (MAINGUENEAU, 2008a, p 

136). 

Mediante isso, a partir de uma mesma rede de restrições semânticas, que regem 

diversas instâncias do discurso, o autor pressupõe que dentro dessas diversas instâncias 

discursivas haja uma dinâmica institucional. A partir desta hipótese, o discurso passa a ser 

definido como uma prática discursiva. Para isso, Maingueneau propõe uma rearticulação 

das instâncias do universo do discurso operando-a em torno do princípio de uma semântica 

global fundamentalmente dialógica para repensar a discursividade não mais em um 

fechamento discursivo. 

A proposta de Maingueneau recai sobre a concepção de uma articulação entre 

discurso e instituição, feita através de um sistema de restrições semânticas comuns. Mesmo 

assim, porém, o interesse do analista deve ser focado na articulação entre esses dois planos 

(discurso e instituição) e, não na instituição em si, pois se isto ocorrer, a análise será 

apenas de cunho sociológico, comprometendo, desta maneira, uma análise propriamente 

discursiva.  
Procurando articular discurso e instituições através de um sistema de 
restrições semânticas comum, nosso projeto supõe, evidentemente, a 
rejeição de uma concepção sociológica “externa”. É a própria 
possibilidade dessa articulação que nos interessa, e não a instituição em 
si. Se se constata que a mudança de dominação discursiva num campo é 
acompanhada também de uma mudança correlativa dos espaços 
institucionais, e que tal mudança é pensável em termos de semântica 
global, isso significa que também nesse nível não há transformação 
gradual dos enunciadores de um discurso em enunciadores de outro 
discurso por uma série de micro evoluções, mas substituição do conjunto 
de uma população de enunciadores, de uma rede de produção-difusão 
etc., de um certo tipo por outros. (MAINGUENEAU, 2008a, p 121) 
 

Outra questão abordada pelo autor dentro de uma prática discursiva é a referência 

feita ao estatuto dos enunciadores e ao modo de enunciação destes, que ao enunciarem se 
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inscrevem em certa posição social juntamente com seus enunciatários. Assim: “sobre este 

ponto nós nos encontramos na juntura do discurso e das instituições que produzem e fazem 

articular seus enunciados” (MAINGUENEAU, 2008a, p 122).  

A partir do laço semântico, dessa dupla modalidade, discursiva e institucional, que 

une o funcionamento discursivo, o laço determina os estatutos enunciativos que são 

filtrados pelo discurso e apreendidos por determinada formação discursiva, gerando o que 

Maingueneau define como uma vocação enunciativa, sendo esta a capacidade de falar e de 

agir legitimamente, ou seja, “de maneira autorizada e com autoridade”.  

Além da vocação enunciativa a prática discursiva supõe determinados ritos 

genéticos, que é o conjunto de atos realizados por um sujeito com vista a produzir um 

enunciado. Dentro deste quadro proposto pelo autor, a enunciação supõe também um modo 

de difusão dos textos e um modo de consumo destes. 

Sendo assim, a Prática Intersemiótica é uma ampliação do sistema de restrições 

semânticas de práticas discursivas que vai além do domínio textual, podendo “incidir sobre 

outros tipos de estruturas semióticas” (MAINGUENEAU, 2008a, p 137). O discurso para 

Maingueneau pressupõe uma dinâmica institucional, por este motivo, o autor o considera 

como uma prática discursiva, já que há uma imbricação irredutível entre aspectos textuais e 

não textuais. Portanto, o sistema de restrições semânticas trabalhado pelo autor pode ser 

ampliado a outros tipos de estrutura semiótica de ordem não linguística. 
Limitar o universo discursivo unicamente aos objetos linguísticos 
constitui sem dúvida alguma um meio de precaver-se contra os riscos 
inerentes a qualquer tentativa “intersemiótica”, mas apresenta o 
inconveniente de nos deixar muito além daquilo que todo mundo sempre 
soube, a saber, que os diversos suportes semióticos não são 
independentes uns dos outros, estando submetidos às mesmas escansões 
históricas, às mesmas restrições temáticas, etc.. (MAINGUENEAU, 
2008, p 138) 
 

Dentro de uma abordagem analítica que leva em consideração uma prática 

discursiva ampliada a índices intersemióticos do discurso, vale destacar a proposição feita 

por Dominique Maingueneau no que se refere ao sistema de restrições semânticas: “O 

pertencimento a uma mesma prática discursiva de objetos derivados de domínios 

semióticos diferentes exprime-se em termos de conformidade a um mesmo sistema de 

restrições semânticas” (MAINGUENEAU, 2008a, p 138).  

Desse modo, para ampliar a hipótese da prática discursiva à prática intersemiótica 

do discurso, Maingueneau a operacionaliza à hipótese quatro que trata de uma 

interincompreensão regrada que é a própria possibilidade das diversas posições 



66 
 

enunciativas ao processo de tradução do Outro por intermédio de uma rede de interação 

semântica entre os espaços discursivos. Esse processo de tradução do Outro pode operar 

em dois sentidos: um positivo, em que o sistema de restrições semânticas condescende com 

dado universo discursivo deslocando-o a partir de critérios semânticos positivos 

apreendidos por determinado campo discursivo, e um negativo, em que o sistema de 

restrições rejeita e nega os critérios semânticos de seu Outro. Desta forma, a partir de uma 

tradução do Outro no Mesmo, pode-se aceder, formando as alianças discursivas, já que são 

pertencentes ao mesmo critério de restrições semânticas, ou, rejeitá-los através do que 

Dominique Maingueneau conceitua de interincompreensão regrada. 

Embasado pelo sistema de coerções semânticas globais que restringem todos os 

planos discursivos o autor irá ampliar a análise da prática discursiva à prática 

intersemiótica do discurso, analisando dois textos pictóricos em que, por meio do sistema 

de restrições, articula os planos discursivos de ambos mostrando a coerência do conjunto 

das transformações de um texto a outro, operacionalizados pelo o que conceitua de 

interincompreensão regrada (MAINGUENEAU, 2008a). Para Maingueneau, uma análise 

intersemiótica é natural, uma vez que, através de outros tipos de estruturas semióticas, 

pode-se ter acesso a uma forma ampliada do processo de interincompreensão, ou seja, ao 

processo de tradução do Outro nas categorias do Mesmo. Sendo o objetivo do autor 

determinar se o modelo do espaço discursivo aplicado aos enunciados, conjuntos mais 

abstratos, têm a mesma validade a outros planos intersemióticos, como por exemplo, os 

pictóricos ou os arquitetônicos, conjuntos mais concretos, inserindo-os, dessa forma, em 

uma mesma prática discursiva. 

Dentro dessa concepção intersemiótica da prática discursiva, deve-se entender o 

discurso a partir de uma prática mais ampliada, uma vez que os enunciadores e os 

enunciatários participam do princípio definido por Maingueneau como competência 

discursiva que – “funciona como sistema de critérios que permitem afirmar ou recusar o 

pertencimento de um enunciado à prática discursiva” (2008a, p. 143). 
O recurso a um mesmo sistema semântico para diversas práticas 
semióticas no seio da mesma unidade discursiva supõe certamente uma 
extensão correlativa do princípio de “competência discursiva”. Se 
quisermos ser consequentes, não poderemos reservar esse princípio 
apenas aos enunciadores linguísticos. O pintor, o arquiteto..., dado que 
participam da mesma prática discursiva, dispõem da mesma rede de 
regras que os enunciadores para tratar os materiais significantes. Como 
aqueles, serão capazes de reconhecer a incompatibilidade das produções 
de seu Outro, assim como a coincidência de tais e tais produções com as 
regras de sua própria formação discursiva. (MAINGUENEAU, 2008a, p 
140) 
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No subitem seguinte trataremos dos conceitos de Paratopia e Tropismo. Abordá-

los neste estudo objetiva uma pequena operacionalização teórica de ambos ao córpus de 

estudo selecionado, mesmo que de forma menos aprofundada, já que nosso intuito é o de 

constituir nossa perspectiva analítica nesta pesquisa. De forma pontual, esses conceitos 

serão operacionalizados no momento em que formos analisar, mesmo que de maneira 

panorâmica, a constituição e circulação do discurso econômico embasado por novos 

paradigmas de mercado e difundido pela OCDE31. 

2.1.2.3  Paratopia e Tropismo 

Não poderíamos discorrer sobre Paratopia e Tropismo sem antes mencionarmos a 

questão de Discurso Constituinte abordada por Maingueneau (2008a, 2008b, 2010), por 

isso iniciaremos esta seção discorrendo primeiramente sobre Discurso Constituinte e, em 

seguida, Paratopia e Tropismo. 

O conceito de discurso constituinte surgiu na França em 1995, na revista 

Languages, 117, apresentado em um artigo intitulado de: “L’analyse des discours 

constituants”, de autoria de Dominique Maingueneau e F. Cossuta. Assim, esses autores 

estabelecem discursos que poderiam ser classificados como fundadores: o religioso, o 

filosófico, o científico e o literário – já que “nada impede de considerar a literatura um 

discurso constituinte, embora isso choque a alguns. Sem dúvida porque mais ou menos 

conscientemente assimilam constituinte e fundador” (MAINGUENEAU, 2008b, p 38) – 

uma vez que não reconhecem nenhuma autoridade além da sua própria autoridade e não 

admitem nenhum outro tipo de discurso que se sobreponha a eles, porém, mesmo não 

admitindo nenhum outro tipo de discurso senão os próprios, existe uma constante interação 

entre “discursos constituinte e não-constituintes, assim como, discursos constituintes e 

discursos constituintes” (MAINGUENEAU, 2008b, p 37). 

 Segundo Maingueneau, o enquadramento dos discursos, religioso, filosófico, 

literário, científico, “em uma mesma categoria, a de discursos constituintes, permite, 

porém, pôr em evidência propriedades comuns que são invisíveis ao primeiro olhar” 

(MAINGUENEAU, 2008b, p 37). Dessa maneira, a categoria de gênero de discurso se 

torna fundamental, uma vez que, apreendendo desta forma, “além da simples exterioridade 

entre “texto” e “contexto””, os gêneros passam a ser vistos como práticas verbais. Por isso, 

agrupados por tipo de discurso (religioso, filosófico, científico, literário), os discursos 
                                                        

31 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 
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constituintes fundam situações específicas de comunicação dentro de uma determinada 

sociedade, estando a categoria de gênero reservada a discursos não-constituintes, ou seja, 

aos discursos garantidos pelos discursos constituintes que são fundadores ou fontes, pois 

estes “dão sentido aos atos da coletividade”, segundo Maingueneau (2008b, p. 39): 
Para não se autorizarem apenas por si mesmos, devem aparecer como 
ligados a uma Fonte legitimadora. Eles são ao mesmo tempo auto e 
heteroconstituintes, duas faces que se supõem reciprocamente: só um 
discurso que se constitui tematizando sua própria constituição pode 
desempenhar um papel constituinte para outros discursos.(...)Se 
tomamos o exemplo do discurso humanista devoto (que surge no fim do 
século XVI e dura até a primeira metade do século XVII), sobre o qual 
trabalhamos (Maingueneau, 1983 e1984), veremos que ele instaura a 
figura de um Deus “manso” para legitimar sua doutrina contra-
reformista, mas essa “mansidão” é na verdade eleborada pelos próprios 
textos que o reivindicam.  

 

Dominique Maingueneau (2010) considera o discurso constituinte como fiador de 

diversas e variadas práticas discursivas de uma sociedade que dão sentido aos atos de fala 

desta. Porém, para dar sentido aos atos de fala da sociedade, esses discursos constituintes 

devem estar apoiados em algum Absoluto, uma fonte que os legitimam sendo, ao mesmo 

tempo, auto e heteroconstituintes (2008b, p 39), “duas faces que se supõem 

reciprocamente”, esse Absoluto deve conferir aos discursos constituintes uma autoridade 

paradoxalmente exterior, porém, ao mesmo tempo, deve ser fundada e construída por estes, 

por esse motivo, os discursos constituintes são de natureza paratópica. Dentro dessa 

questão dos discursos constituintes, Maingueneau diferencia os Discursos Paratópicos e os 

Discursos Tópicos, assim, os discursos constituintes seriam paratópicos por natureza, uma 

vez que o conceito de paratopia seria “um pertencimento paradoxal” (2010, p 160), é um 

pertencer e ao mesmo tempo um não-pertencer a uma topia, um lugar e um não-lugar. 

Assim, afirma Maingueneau (2008b, p 45): 
Desse modo, em se tratando de discurso constituinte, o estatuto do autor 
não pode ser evidente: um filósofo ou um escritor não podem se pôr nem 
no exterior nem no interior da sociedade; eles estão condenados a 
alimentar sua obra com o caráter radicalmente problemático de seu 
próprio pertencimento a essa sociedade. Sua enunciação se constitui na 
impossibilidade mesma de atribuir para si um verdadeiro “lugar”. 
Localidade paradoxal a que nós chamamos de paratopia. Não se trata do 
caso de um indivíduo, mas de uma condição de possibilidade para o 
campo filosófico, literário etc., que não é a ausência de qualquer lugar, 
mas a difícil negociação entre o lugar e o não-lugar, uma localização 
parasitária, que vive da própria impossibilidade de se estabilizar. 
 

Desta forma, a noção de localização (paratopia) para a instituição do discurso 

constituinte torna-se fundamental na análise de uma enunciação. Outra questão importante 
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dentro da apreensão do discurso constituinte é a noção de delimitação do espaço, já que a 

partir desta pode-se apreender o posicionamento que ajudará na legitimação enunciativa, 

uma vez que “os discursos constituintes supõem um conflito permanente entre diversos 

posicionamentos”. (MAINGUENEAU, 2008b, p 43). Ainda dentro do âmbito 

posicionamento, vale destacar que essa noção para Maingueneau se difere da de posição 

em Michel Pêcheux. Em Maingueneau (2008b, p 14) posicionamento se define no interior 

de um campo discursivo e, em Pêcheux, a noção de posição “é inscrita no espaço da luta de 

classes”.  

Os discursos constituintes possuem um estatuto singular: “zonas de fala entre 

outras falas que têm a pretensão de pairar sobre as demais; discursos limite que, assentados 

em um limite e tratando do limite, devem gerir os paradoxos que seu estatuto implica”. 

(MAINGUENEAU, 2010, p 158). Esses discursos também podem ser abrangidos segundo 

duas dimensões indissociáveis, uma constituição como ação de estabelecer legalmente e, 

um modo de organização, de coesão discursiva, “a constituição no sentido de um 

agenciamento de elementos que formam uma totalidade textual” (MAINGUENEAU, 2010, 

p 159). Posicionamentos estes que não podem ser dissociados “de grupos que os elaboram 

e os fazem circular, gerindo-os (MAINGUENEAU, 2008b, p 43)”. Esses discursos são 

elaborados localmente no interior de grupos restritos que os moldam através de seus 

comportamentos. Esses grupos restritos formam o que o autor nomeia de comunidade 

discursiva, uma vez que os discursos constituintes não mobilizam apenas autores, mas 

papéis sociodiscursivos, assim, para Maingueneau (2008b, p. 45):  
A forma tomada por uma “comunidade discursiva”, que não existe senão 
na e pela enunciação de textos, às vezes, varia em função do tipo de 
discurso constituinte em questão e de cada posicionamento. Este último 
não é somente um conjunto de textos, um córpus, mas uma imbricação 
entre um modo de organização social e um modo de existência de textos. 
(...)Desse modo falar de “comunidade discursiva” é afirmar que, por um 
movimento de envolvimento recíproco, a comunidade é cimentada por 
discursos que são produtos dessa mesma comunidade. 
 

Essas definições são complementadas através do modo de inscrição destes 

discursos, visto que, segundo o autor, inscrever não é necessariamente escrever um texto 

ou uma obra. “Produzir uma inscrição é não tanto falar em próprio nome, mas seguir os 

traços do Outro invisível, que associa os enunciadores-modelo de seu posicionamento e, no 

limite, a presença da Fonte que funda o discurso constituinte: a Tradição, a Verdade, a 

Beleza” (MAINGUENEAU, 2008b, p 47).  
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 Segundo as definições de Dominique Maingueneau, somente os discursos 

constituintes podem ser considerados paratópicos, sendo todo o restante da produção 

discursiva da sociedade tópicos, ou seja, enunciados inscritos na história, “espaços já pré-

delineados pelas práticas verbais”, onde se integram várias zonas de produção discursiva. 

Maingueneau integra a essas várias zonas de produção discursiva a do discurso político, 

que em nosso estudo, mais adiante, voltaremos a retomar ao falar da OCDE. 

Na seção posterior, discorreremos sobre as contribuições foucaultianas sobre a 

linguagem, mais especificamente, para este trabalho, as condições ou possibilidades de 

existência de determinadas funções enunciativas. Mediante isso, nosso intuito é o 

entrelaçamento do conceito de função enunciativa a nossas análises de córpus com objetivo 

de embasamento teórico e metodológico para encaminhamento e construção discursiva 

desta pesquisa e, consequentemente, de nosso pensamento. 

 

2.2  Funções Enunciativas: Contribuições Foucaultianas sobre a linguagem 
 

 

Abordar nesta pesquisa o que Michel Foucault (2008) conceituou de função 

enunciativa, instaurando-a não como teoria, mas como condição ou possibilidade de 

existência, objetiva estabelecer instrumento metodológico para empreendermos uma 

análise qualitativa do córpus selecionado, ou seja, constituir a discursivização do conceito 

trabalho em tempos de economia da informação e época pró-patente dentro do site BoC. 

Para tanto, estabeleceremos diálogo com o conceito de função enunciativa, ou melhor, com 

a “condição” ou “possibilidade” de existência da função enunciativa, explicitada na obra “ 

A arqueologia do saber (1969)”. Assim, justificando a classificação desse conceito como 

“possibilidade” e não como teoria, afirma Foucault (2008), p. 130: 
Não se trata de fundar, de direito, uma teoria – e antes de poder 
eventualmente fazê-lo (não nego que lamento não ter ainda chegado a 
tanto) – mas sim, no momento, de estabelecer uma possibilidade. 
Examinando o enunciado, o que se descobriu foi uma função que se apoia 
em conjuntos de signos, que não se identifica nem com a “aceitabilidade” 
gramatical, nem com a correção lógica, e que requer, para se realizar, um 
referencial (que não é exatamente um fato, um estado de coisas, nem 
mesmo um objeto, mas um princípio de diferenciação); um sujeito (não a 
consciência que fala, não o autor da formulação, mas uma posição que 
pode ser ocupada sob certas condições, por indivíduos indiferentes); um 
campo associado (que não é o contexto real da formulação, a situação na 
qual foi articulada, mas um domínio de coexistência para outros 
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enunciados); uma materialidade (que não é apenas substância ou o 
suporte da articulação, mas um status, regras de transcrição, 
possibilidades de uso ou de reutilização).  
 

Como dito anteriormente, nosso intuito é o entrelaçamento do conceito de função 

enunciativa a nossas análises de córpus com objetivo de embasamento teórico e 

metodológico para encaminhamento e construção discursiva desta pesquisa e, 

consequentemente, de nosso pensamento. Sendo assim, discorreremos sobre o que 

Foucault nomeou de enunciado, discurso, formação discursiva e de prática discursiva, não 

com aprofundamento, porque o nosso objetivo não é este e sim o de introduzir o conceito 

de função enunciativa de maneira a operacionalizá-lo a nosso córpus de estudo. Porém, não 

há como citá-lo sem antes uma pequena introdução nos conceitos anteriormente 

mencionados. 

Dessa forma, o enunciado para Foucault (2008, p. 133) não são “elementos 

intercambiáveis, mas conjuntos caracterizados por sua modalidade de existência” sendo o 

discurso “um conjunto de enunciados, na medida em que se apoiem na mesma formação 

discursiva e é constituído de um número limitado de enunciados para os quais podemos 

definir um conjunto de condições de existência”. Por isso, o discurso, definido por Michel 

Foucault, é um conjunto de enunciados que se originam de uma mesma formação 

discursiva, sendo esta, a junção de enunciados, conceitos, escolhas temáticas que 

descrevem sistemas de dispersões que constatam como o discurso se organiza em uma 

dada ordem.  

A cada enunciado se exerce uma determinada função enunciativa que mobiliza 

regras constitutivas do discurso em questão, fazendo com que este seja interpretado como 

uma prática discursiva. Essa articulação dos enunciados, faz surgir conteúdos passíveis de 

serem descritos e interpretados pelo analista, ou pesquisador, que tem a possibilidade de 

expor o funcionamento discursivo dos enunciados, a partir de funções enunciativas 

específicas, em dado momento e lugar.  Foucault (2008) diz que o enunciado foi e é 

produzido por uma “posição sujeito” e em lugar institucional específico, sendo inseparável 

esta condição. Assim, afirma Foucault (2008), no que tange a posição sujeito, em diversas 

passagens na obra “A arqueologia do saber”, p. 58 - 82: 
As posições do sujeito se definem igualmente pela situação que lhe é 
possível ocupar em relação aos diversos domínios ou grupos de objetos: 
ele é o sujeito que questiona, segundo uma certa grade de interrogações 
explícitas ou não, e que ouve, segundo um certo programa de informação; 
é sujeito que observa, segundo um quadro de traços característicos, e que 
anota, segundo um tipo descritivo; está situado a uma distância perceptiva 
ótica cujos limites demarcam a parcela de informação pertinente [...]. A 
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essas situações perceptivas é preciso somar as posições que o sujeito pode 
ocupar na rede de informações [...]. Em suma, as modalidades diversas da 
enunciação não estão relacionadas à unidade de um sujeito – quer se trate 
do sujeito tomado como pura instância fundadora de racionalidade, ou do 
sujeito tomado como função empírica de síntese. Nem o “conhecer” nem 
os “conhecimentos”. Na análise proposta, as diversas modalidades de 
enunciação, em lugar de remeterem à síntese ou à função unificante de 
um sujeito manifestam sua dispersão. [...] Renunciaremos, pois, a ver no 
discurso um fenômeno de expressão – a tradução verbal de uma síntese 
realizada em algum outro lugar; nele buscaremos antes um campo de 
regularidades para as diversas posições de subjetividade. O discurso, 
assim concebido, não é a manifestação, majestosamente desenvolvida, de 
um sujeito que pensa, que conhece, e que o diz: é, ao contrário, um 
conjunto em que podem ser determinadas a dispersão do sujeito e sua 
descontinuidade em relação a si mesmo. [...] é preciso reconhecer, agora, 
que não é nem pelo recurso a um sujeito transcendental nem pelo recurso 
a uma subjetividade psicológica que se deve definir o regime de suas 
enunciações. [...] Quanto às modalidades de enunciação, vimos que eram 
descritas a partir da posição que o sujeito ocupa em relação ao domínio 
de objetos de que fala.  

 
 
Ao falar em posição sujeito, Foucault elabora o que conceituou de modalidade 

enunciativa que admitiria a descrição das formas dos enunciados e estabeleceria a relação 

do sujeito que enuncia. Assim, para Foucault (2008, p. 56), é preciso saber:  
Quem fala? Quem no conjunto de todos os sujeitos falantes tem boas 
razões para ter esta espécie de linguagem? Quem é seu titular? Quem 
recebe dela sua singularidade, seus encantos, e de quem, em troca, recebe 
se não sua garantia, pelo menos a presunção de que é verdadeira? Qual é 
o status dos indivíduos que têm – e apenas eles – o direito regulamentar 
ou tradicional, juridicamente definido ou espontaneamente aceito, de 
proferir semelhante discurso? O status do médico compreende critérios de 
competência e de saber; instituições, sistemas, normas pedagógicas; 
condições legais que dão direito – não sem antes lhe fixar limites - à 
prática e à experimentação do saber. 
  

Mediante o exposto, torna-se evidente a importância de admitirmos funções 

enunciativas para determinadas situações discursivas, uma vez que tais funções são 

constituídas por um jogo enunciativo que faz coexistir determinadas funções discursivas. 

Desse modo, o enunciado, através de uma abordagem Foucaultiana da linguagem, pertence 

ao domínio de possibilidades de aparecimento e de delimitação do que dá ao enunciado o 

seu sentido. Segundo Foucault (2008, p.98) o enunciado: “não é em si mesmo uma 

unidade, mas sim uma função que cruza um domínio de estruturas e de unidades possíveis 

e que as faz com que apareçam, com conteúdos concretos, no tempo e no espaço”. 
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2.3  Estudos sobre o trabalho: a perspectiva ergológica 
 

“Por trás dos gestos, os mais simples, há sensibilidade, estratégia, 
inteligência, todo um saber-fazer amplamente subestimado”. 

Schwartz (2007, p. 68) 
 

A Ergologia é uma disciplina que tem por objeto de estudo o trabalho, porém, este 

estudo não é focado em uma visão epistêmica investida única e exclusivamente no objeto, 

uma vez que ao abranger dessa forma, epistemicamente, o objeto de estudo, só se 

abrangeria os valores dimensionáveis, isto é, aqueles valores quantificáveis, e se deixaria à 

parte todo o patrimônio que é investido no trabalho, ou seja, os saberes e valores que são 

de natureza não dimensionável, não quantificável. Se se adotasse unicamente uma visão 

epistêmica do trabalho, deixar-se-ia de lado o próprio fator humano investido no trabalho 

(SCHWARTZ, 1996). 

O que fundamenta a disciplina ergológica é o processo do trabalho como atividade 

e que só pode ser alcançado a partir da observação local, o trabalho em si acontecendo. É 

nesse localmente analisável que se faz a história de uma sociedade (SCHWARTZ, 2002), é 

a partir de micro histórias, localmente sendo feitas, transformadas, que a grande história da 

humanidade se faz. Essas micro histórias que se refazem dentro do processo de trabalho 

são oportunidades de ressingularização, de renormatização das normas antecedentes, ou 

seja, normas que fazem valer o uso de si pelos outros (SCHWARTZ, 2000), elaboradas a 

partir de uma generalização conceitual e aplicadas globalmente. Esta maneira de entender 

o trabalho não considera a potência de ressingularização do previsto, do conceitual, 

pensado fora de acontecer, como diria Schwartz (2007) pensadas “fora do chão da fábrica”. 

Definindo essa passagem citamos Jacques Duraffourg (apud SCHWARTZ, 2007, p. 69-

70): 
Todo ato, mesmo o mais simples, é num primeiro momento, um uso de si 
por si mesmo e este uso é sempre absolutamente singular. Não existem 
duas pessoas, não existem dois momentos, para uma mesma pessoa, em 
que o uso de si por si seja idêntico. Estamos no âmbito da história em 
construção. Todo ato de trabalho é, portanto, o uso de si por si. Mas, além 
disso, ele é uso de si pelos outros. É a dimensão social que eu evocava há 
pouco. E a sociedade, isto é, os outros, fazem um uso de vocês de forma 
que variaram de uma maneira extraordinária[...]Por exemplo, eu penso no 
levantamento e manutenção de cargas: existe uma maneira de utilizar a 
coluna vertebral para manipular os pacotes pesados sem correr o risco de 
ter uma hérnia de disco, isto se aprende. Existe assim um bom uso do 
corpo, mas também um bom uso da memória etc. É o objeto da formação 
que trabalha sobre o que é codificável, antecipável. É devido ao fato de 
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que os homens e as mulheres foram progressivamente capazes de 
formalizar sua experiência, de colocá-la em palavras, devido a isso é 
possível não só transmiti-la, mas também prescrevê-la. Mas, por outro 
lado, em todo uso de si há uma parte irredutível, não formalizável, que 
depende da maneira singular de fazer uso desse patrimônio. Se trabalhar, 
como acabamos de dizer, é sempre aplicar um protocolo, ao mesmo 
tempo é sempre aplicá-lo de uma maneira singular, diferente daquela do 
vizinho e mesmo diferente de um momento a outro. 

 
Tudo o que é apreendido globalmente no que tange às questões do trabalho, dentro 

de normatizações prescritas, descarta o que há de mais precioso neste, o “corpo si” 

(SCHWARTZ, 2007), entidade enigmática que comporta em seu interior saberes, valores e 

história, que formam seu patrimônio, que em situação de trabalho está em uso de si por si 

ressingularizando o que foi pensado para que este executasse o que foi pensado através de 

um uso de si pelos outros. Sobre o conceito “corpo si”, afirma Schwartz (2007, p.198): 
O “corpo si”, árbitro no mais intimo da atividade, não é um “sujeito” 
delimitado, definido, mas uma entidade enigmática que resiste às 
tentativas de ser objetivado. Onipresente como “centro de um drama”, 
mas drama não quer dizer necessariamente tragédia. Drama quer dizer 
que alguma coisa acontece. É isso, sempre acontece alguma coisa no 
trabalho. Ela é onipresente como obrigação de negociação, de 
arbitragem.[...]Arbitragens que se situam onde? Justamente, muitas se 
situam no corpo.[...]Mas, em vez de “subjetividade”, eu prefiro falar de 
“corpo” e de “corpo si”. E de corpo, principalmente porque a maneira 
pela qual vamos arbitrar e gerir essas variabilidades permanentes e essas 
dramáticas do uso de si entre o “por si” e “pelos outros” passa muito por 
economias do corpo, por sinalizações (os ergonomista conhecem bem 
tudo o que diz respeito a sinalizações) sensoriais e visuais, até nas 
atividades mais imateriais. Há um tipo de inteligência do corpo que passa 
pelo muscular, pela postura, pelo neurofisiológico, por todos os tipos de 
circuito que, hoje em dia, têm extrema complicação medida pelas 
neurociências, o que não quer dizer que eles se passem automaticamente. 
Ao contrário, podemos dizer que muitos são resultado de nossa própria 
história, de um “adestramento” que pode ser cultural, mas em seguida 
passa na inconsciência, eu diria feliz, do próprio corpo. Então quem é 
essa entidade que escolhe? Ela não é nem inteiramente biológica, nem 
inteiramente consciente ou cultural. E é por isso que eu prefiro a ideia de 
“corpo” ou de “corpo si” à ideia de subjetividade. 
 

O processo deste debate de normas entre uso de si por si e uso de si pelos outros, 

resulta em renormatizações (SCHWARTZ, 2007) que acontecem na experiência, no vivido 

em determinado contexto e situação, é no agir que o “corpo si” acionará “suas reservas de 

alternativas”, nas renormatizações que ocorrerão no processo de trabalho (SCHWARTZ, 

2002) (re)fazendo, (re)constituindo o que fora concebido antes. As reservas de alternativas 

constroem os processos históricos, pois ao (re)adaptar, (re)aperfeiçoar, (re)inventar, o 

“corpo si” reconstrói técnicas e meios técnicos, transformando o ambiente de trabalho, ou 

seja, gerindo seu próprio trabalho a partir de sua atividade, contribuindo com sua micro 



75 
 

história para os avanços históricos. Sobre esse debate de normas Schwartz (2007, p.94-95) 

afirma: 
Registro Um é tudo aquilo que preexiste à atividade, antes que a atividade 
se desenrole, ele visa guiar a atividade, orientá-la, quase enquadrá-la. 
Como dizemos, é a parte ente, quer dizer, antes da atividade, tudo o que 
mais ou menos a predetermina. Registro Dois é tudo aquilo que diz 
respeito à ressingularização dessas normas que podemos chamar de 
normas antecedentes (as normas do registro Um); esse segundo registro é 
um fato tão universal quanto ao primeiro – pelas razões que já foram 
assinaladas – dadas as variabilidades inelimináveis, ou as infidelidades 
sempre renovadas do meio de atividade. Por que esta variabilidade? 
Primeiro, porque nós não nos encontramos, jamais, na situação 
estritamente standart: se ela é impossível no meio taylorista, ela é 
impossível em todo lugar. Há sempre variabilidades. A segunda razão diz 
respeito ao fato de que a atividade é vida. E a vida não pode se desenrolar 
sob o registro do estrito enquadramento, ou da estrita heterodeterminação, 
ou seja, do assujeitamento estrito ao meio; isto seria invivível.  
 

A disciplina ergológica é essa constante observação mais ou menos local do real, de 

valores não dimensionáveis. À Ergologia importa tentar traduzir em palavras as 

experiências únicas e ressingularizadas no ambiente do trabalho, na atividade em si 

acontecendo (SCHWARTZ, 2002). É esse deslocamento de apreensão do trabalho através 

do trabalhador, dessa entidade enigmática “corpo si” em pleno uso de si por si. O interesse 

ergológico é na produção de saber e fazer e, não na simples reprodução do que foi 

prescrito. O foco dessa disciplina é o fator humano no trabalho, ou seja, os processos 

ergológicos no/do trabalho, as atividades vivas que oportunizam o momento, dessa forma, 

afirma Schwartz (2002, p. 135-136): 
O que, erroneamente, surge como “resíduos” em relação às regularidades 
ou aos modelos de leitura desse tipo de realidade, é, na realidade, 
essencial a essas atividades. Chamaremos, portanto, de processos 
ergológicos as atividades vivas em geral[...]Logo, é essencialmente na 
história da humanidade que os processos ergológicos impõem 
procedimentos de abordagem ajustados a essa matriz de historicidade. A 
disciplina ergológica não é, portanto uma disciplina no sentido de um 
campo de saber específico, mas uma norma que a ambição intelectual 
deve se propor ao lidar com esse tipo de processos: o equipamento 
intelectual antecedente a toda leitura de um processo ergológico não deve 
nunca, portanto, acabar com a preocupação a respeito da legitimidade do 
córpus conceitual em relação as renormatizações e ressingularizações 
geradas nos debates mais ou menos locais da atividade. 
 

É um colocar-se em (re)aprendizagem contínua através de observações locais do 

“corpo” em atividade, assim, o sujeito humano passa a ser  visto como “corpo si”. 

Podemos dizer que a Ergologia é uma disciplina “prefixal do trabalho”, já que: 

(re)normatiza, (re)singulariza, (re)trabalha, (re)educa, (re)avalia, (re)constrói, porém, não 
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(re)produz e, sim, produz, também não (re)faz a história e, sim, faz a história a partir de 

micro histórias. Trabalha com o desconforto intelectual: “que é aquele que consiste em 

admitir que generalidades e modelizações devem ser sempre reapreciadas” (SCHWARTZ, 

2000, p.44). 

A partir desse desconforto intelectual (SCHWARTZ, 2002), após estudos que 

vertiam diálogos entre o mundo da cultura, da educação e do trabalho, o filósofo Yves 

Schwartz começou a buscar novos saberes na apreensão de análises laborais que não 

fossem unicamente baseadas nas formas objetivo-científicas, já que percebia que o mundo 

do trabalho era investido por patrimônio, ou seja, o trabalho era investido por saberes, 

valores e por uma atividade (SCHWARTZ, 2000). Para Schwartz (2007, p.30) Ergologia é 

“aprendizagem permanente dos debates de normas e de valores que renovam 

indefinidamente a atividade: é o ‘desconforto intelectual’”.  

Assim, com a dominância das disciplinas epistêmicas no campo do trabalho que 

produziam conhecimentos sobre ele a partir de situações não contextualizadas, isoladas da 

realidade, Schwartz (2000, p. 44) buscou uma alternativa à análise epistêmica para 

“retornar a palavra à atividade” existente no trabalho. Desse modo, o filósofo adotou uma 

nova maneira de apreensão do trabalho em que somente se conhece o trabalho através do 

próprio conhecimento do trabalhador (SHWARTZ, 2000) e que isso só é possível mediante 

interação de uma comunidade científica ampliada, que é aquela em que o saber acadêmico 

e prático interagem para apreensão do conhecimento sobre o trabalho.  
A ideia de atividade é sempre um “fazer de outra forma”, “um trabalhar 
de outra forma”. Não é uma palavra de ordem projetada no futuro: está 
dentro da realidade, é uma espécie de obrigação mesma de qualquer 
situação de atividade de trabalho humano já incluir uma dimensão de 
transformação. Deste ponto de vista, de certo modo, ter um olhar 
ergológico sobre as transformações em curso nos conduz à recusa de 
categorizá-las antecipadamente, de pré - recortar as mudanças por 
categorias que poderiam ser desenvolvidas antes mesmo de que as 
atividades se desenvolvam ou existam: precisamente porque isso deixa de 
considerar aquilo que, em toda atividade, é já um “trabalhar de outra 
forma”. Logo, o ponto de vista da atividade “descategoriza”. Ele nos 
impede, nos proíbe totalmente de embarcar em um modelo de análise 
única. (SCHWARTZ, 2007, p. 35) 
 

Apoiado nesse conceito inicial de comunidade científica ampliada, foi criado nos 

anos oitenta o APST32 (Análise Pluridisciplinar das Situações de Trabalho). Dentro desse 

grupo o objetivo era a união entre conhecimento científico (universitários) e conhecimento 
                                                        

32 Grupo especializado em análise pluridisciplinar do trabalho formado pelo filósofo Yves Schwartz, o 
linguista Daniel Faïta e o sociólogo Bernard Vuillon, que em setembro de 1998 é oficializado em 
Departamento de Ergologia – APST. (SANT’ANNA: 2004, p.28)  
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prático (trabalhadores) tendo como única certeza o reconhecimento de uma incultura 

mútua entre os dois grupos (SCHWARTZ, 2000, p.40). Com esse reconhecimento de um 

não-saber que eliminasse o apriorismo conceitual a respeito do trabalho, eles passariam a 

(re)construir saberes antes somente pertencentes a uma das partes, reconfigurando e 

reconstruindo, desse modo, os espaços divididos entre conceito e prática, um confronto 

entre os saberes formais e os saberes informais com objetivo de produzir conhecimentos e 

trocas de experiências e, com isso, valores (patrimônios).  

Dentro do APST, Schwartz, segundo Freitas (2010, p.73) expande os conceitos da 

Ergonomia situada: trabalho prescrito (aquilo que faz parte dos ofícios do trabalho e é 

pensado antes, conceitual, mas também importante na realização de um determinado 

trabalho), de trabalho real (o realmente executado durante o processo de trabalho) e, de 

atividade do trabalho, propondo a Ergologia, surgindo, assim, o que foi nomeado por 

Schwartz (2000, p.41) de dispositivo a três polos: 
Estes conceitos me traziam, pessoalmente, elementos que eu devia 
rearticular sobre um patrimônio filosófico onde estava pouco presente a 
reflexão sobre o fazer técnico, a subjetividade no trabalho, o uso de si, o 
“traduzir em palavras” por parte do trabalho. Tínhamos intuições de base, 
mas era preciso nutri-las com outros conhecimentos extraídos de 
diferentes disciplinas. A comunicação só é possível entre as diversas 
disciplinas a partir do momento que somos interpelados pelos 
patrimônios do trabalho que atravessam o campo do saber, da ética e do 
político. O conceito de atividade emerge deste encontro e interroga, 
novamente, as disciplinas. Se este encontro não ocorre, a 
pluridisciplinaridade torna-se artificial.  
 

Esse dispositivo a três polos (dispositivo de produção de conhecimento sobre o 

trabalho), que se baseava nos conhecimentos extraídos de diversas disciplinas do saber, foi 

inicialmente pensado com o objetivo de alcançar conceitualmente a atividade e, para tanto, 

seria necessário a ampliação dos conceitos da Ergonomia situada (trabalho prescrito, 

trabalho real, tarefa e atividade) a partir de uma pluridisciplinaridade e 

pluriprofissionalidade. A partir desses encontros entre saberes e valores, surgiu o DU 

APST, diploma específico da Universidade de Provence é concedido aos trabalhadores 

participantes da comunidade científica ampliada, como validação universitária dessa 

experiência entre saber formal e informal (universitários e trabalhadores) que mais tarde, 

passou a ser organizado em dois níveis (SCHWARTZ, 2000, p. 40): “o primeiro reservado 

aos assalariados e, o segundo, composto de módulos de ensino de 50 horas cada um 

(economia, ciência da linguagem, ergonomia, filosofia), era aberto, também, aos estudantes 

e integrado a seus currículos universitários”.  
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No subitem seguinte, trataremos da técnica mediante concepção ergológica, sendo 

assim, a técnica é a representação de uma atividade que exigiu um saber fazer, 

sensibilidade, inteligência, exigiu investimento de patrimônio e memória e, não apenas 

uma aplicação de conhecimento. Nossa intenção é a de situarmos aspectos técnicos dos 

quais estamos tratando como, por exemplo, a Internet e os hipertextos, às concepções 

ergológicas para essas novas economias (SHWARTZ, 2007). 

2.3.1  A técnica como ferramenta do saber e de construção do ciberespaço e da 

cibercultura: uma visão ergológica 
 

Estamos inseridos em uma época em que as transformações técnicas e tecnológicas 

imprimem novas apreensões de espaço-temporal no que se refere à informática e à Internet, 

já que reorganiza a relação entre o homem e os meios técnicos nos fazendo pensar em 

mudanças que exigem novas habilidades e competências para geri-las. Assim, em meio a 

essas mudanças técnicas e tecnológicas, que estão acontecendo praticamente em 

velocidade constante, temos uma difícil tarefa de não cairmos na armadilha de pensarmos 

essas novas técnicas separadas do fator humano, ou seja, do próprio homem. 
Hoje, quando se trata de novas de novas tecnologias, nós nos referimos a 
outras dimensões que se ampliam e que, sem dúvida, são de tal natureza 
que mudam muito profundamente não mais somente as atividades do 
trabalho, mas também a maneira como as relações sociais vão se ordenar, 
as relações de poder, as relações entre atividade de trabalho e os locais de 
trabalho, as categorias socioprofissionais. Certamente, muitas coisas vão 
se modificar com o que nós chamamos hoje de Internet ou o que nós 
chamamos não mais de “novas tecnologias”, mas a “nova economia”. 
Podemos pensar que estas sofisticações “novas”, como se diz, deslocam, 
atenuam o lugar do trabalho, da atividade humana, porque nós temos a 
impressão de que estes dispositivos técnicos (não são nem mesmo 
máquinas mais) anulam o trabalho humano: nós já nem vemos bem onde 
ele está. (SCHWARTZ, 2007, p. 85) 
 

Contudo, com tantas transformações técnicas, a Ergologia mostra que a técnica é 

tão imemorial quanto à própria humanidade e que não podemos separá-la do que a faz 

viver, o fator humano. Assim, em Schwartz (2007), o advento da Internet está inserido 

nesse processo de evolução histórica e, sendo processo, a Internet, como meio técnico, 

deve ser apreendida como transformação que se desenvolveu a partir de uma intenção 

técnica. 
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A técnica é a representação de uma atividade que exigiu um saber fazer, 

sensibilidade, inteligência, exigiu investimento de patrimônio e memória e, não apenas 

uma aplicação de conhecimento. Assim, Schwartz afirma, (2007, p.86): 
O pensamento acerca da técnica é muito parasitado por um pensamento 
de cadeias de aplicação ou cadeias de dedução. As técnicas são aplicação 
de quê? Nós diremos: as máquinas, os objetos, ou os ambientes técnicos 
são, no essencial, aplicações dos princípios técnicos – e estes princípios 
são combinações de princípios científicos. Por intermédio do que, quem 
domina corretamente uma extremidade da cadeia domina, no essencial, a 
cadeia mesma. E na extremidade da cadeia acontecem coisas, mas que 
parecem negligenciáveis. Dizer que isto parece negligenciável é uma 
maneira de desvalorizar o trabalho que, justamente, não aparece, segundo 
esta maneira de pensar, senão como aplicação de princípios que foram 
pensados em outro lugar, por outros. A técnica não é só aplicação da 
ciência. Ela obedece uma intenção: transformar o meio em função de si. 

 
 Apesar de a informática e, consequentemente a Internet, estar ligada e ser uma 

evolução dos automatismos do final do século XVIII e início do século XIX, a relação do 

homem com o meio é o que atravessa todo esse dispositivo técnico. Dentro da aplicação de 

uma técnica existe, também, o debate de normas, existe toda uma dialética entre o Registro 

Um (que é aquele que supõe normas antecedentes), segundo Freitas (2010, p.75): 
As normas antecedentes (Registro Um) abarcam as prescrições, mas vão 
além delas, pois não se restringem a sua dimensão impositiva, do que é 
determinado exteriormente ao trabalhador. Elas são construções 
históricas que vão de elementos mais específicos, como as prescrições 
particulares para a realização do trabalho de um operador, aos mais 
amplos, como os políticos, econômicos e sociais. Incluem, portanto, os 
conceitos, os saberes científicos e técnicos, as aquisições da inteligência e 
experiências coletivas, as redes de poder e de autoridade, os valores do 
bem comum. 
 

O Registro Dois é o que possibilita uma adaptação técnica ou do meio técnico, a 

quem está produzindo uma atividade através de dispositivos técnicos. Dessa maneira, há 

sempre o pensado, o inventado, há um método, contudo, há sempre uma (re)invenção desse 

método, uma vez que é somente durante o processo de aplicação técnica, que esta poderá 

ser validada, assim, para Schwartz (2007, p.87) “utilizar uma técnica supõe, por um lado, 

seguir operações predefinidas e, por outro, uma certa reinvenção local”. 

No concernente à neutralidade técnica, Lévy (1999, 2003, 2004) aborda a questão 

dizendo apenas existir uma suposta neutralidade, já que uma técnica é sempre investida por 

intenção, a princípio nem boa e nem má, mas tampouco neutra.  Igualmente, a Ergologia 

nos mostra que a técnica é tão imemorial quanto à própria humanidade e que não podemos 

separá-la do que a faz viver, o fator humano. Portanto, a técnica é investida de saberes que 

se desenvolveram a partir de uma intenção técnica dotada de representação de uma 
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atividade que exigiu um saber fazer, sensibilidade, inteligência, investimento de 

patrimônio e memória e, não apenas uma aplicação de conhecimento de forma neutra.  

Para a Ergologia, no que concerne a suposta neutralidade técnica, esta pode ser 

dividida em dois momentos específicos: como ato particular e como ato técnico singular. 

Encontramos assim, novamente, a questão do Registro Um e do Registro Dois, 

reafirmando conceitos ergológicos de ser a técnica inseparável do fator humano. Dessa 

forma, abrangendo a técnica pelo viés de registro, o ato técnico seria aquele investido fora 

do contexto real de aplicação técnica, sendo regulado por leis e princípios, porém, ainda 

neutro em relação ao meio e àqueles que irão aplicá-los. Quanto ao ato técnico singular, a 

técnica já não poderá ser mais neutra, visto que, ao ser aplicada pelo homem, este apaga a 

sua neutralidade, uma vez que, ao ter este contato, é (re)inventada ou (re)adaptada e 

transforma-se em ato técnico ressingularizado, investido por um saber, por valores que 

serão transformados em patrimônio, através da atividade humana no/do trabalho. Assim, 

em Schwartz (2007, p. 91- 92): 
Nós poderíamos dizer que um ato técnico tem no fundo duas facetas: uma 
faceta em que ele é um ato particular, saído de operações que foram 
imaginadas num campo homogêneo e contínuo, num meio neutralizado; o 
de um outro lado, uma faceta em que ele é um ato singular, ou seja, ele 
foi ressingularizado por alguém ou por um coletivo para gerir estas 
famosas interfaces que permitirão atualizar um procedimento geral que 
foi imaginado dentro de condições, digamos, atemporais, se assim 
podemos dizer. [...] O homem tira partido da técnica graças ao seu poder 
de generalizá-la (neutralizá-la) e de reconfigurá-la (desneutralizá-la) 
segundo os meios. Temos, portanto, uma espécie de dialética, um pouco 
estranha, mas que a vida mesma das técnicas e que recria, 
permanentemente, ambientes técnicos mais ou menos novos. 
 

Mediante isso, a técnica é uma gestão de interfaces ao mesmo tempo técnica e 

humana dotada de intenção que a acompanha. Lidamos com o meio e com as técnicas em 

função de nossos valores, uma vez que para Schwartz (2007, p.100) “trabalhar é bem mais 

que produzir com a ajuda da técnica, é viver um projeto herança”, transformando o meio 

em patrimônio. Assim, trabalhar além de ser um processo de produção é também acumular 

história. A partir de micro histórias, de transformações do ato técnico investido por um 

saber-fazer e de uma intenção técnica, as transformações técnicas acontecem geridas 

por/na atividade humana, fazendo que a grande história da humanidade aconteça, já que é 

na vivência das dramáticas do uso de si que somos convocados a gerir o ato técnico, 

investindo todas as nossas reservas de alternativas.  

Sendo assim, as duas dimensões da técnica são indissociáveis, já que o uso de si por 

si e o uso de si pelos outros compõem o saber técnico. O ato técnico segundo Schwartz 
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(2007) pode ser comparado à trama e à urdidura, sendo a trama o que o humano converte 

em memória (objetos, técnicas, tradições, o codificado) para tentar governar a atividade e a 

urdidura é tudo aquilo que faz viver as técnicas, o codificado, num dado momento. 

Novamente, notamos a importância dos conceitos de Registro Um e de Registro Dois 

dentro da disciplina ergológica, visto que todos os processos que atravessam a atividade 

humana só podem ser concebidos por essa dialética constante entre normas antecedentes e 

renormatizações. Dessa forma, afirma Schwartz (2007, p. 107), no que tange ao 

apagamento do efeito do saber humano em relação às técnicas:  
Os efeitos de trama nos informam bastante sobre o que podemos chamar 
de atividade técnica. Mas isto não é jamais suficiente para compreender 
como funciona. Sem a mão atrás do instrumento, falta-nos muita coisa 
para compreender a eficácia, a operatividade, a inserção social da trama. 
Sem saber o que faz a mão, nós podemos produzir interpretações a partir 
de efeitos de trama que serão equivocados. A mão da atividade humana, a 
inteligência humana, “os desejos humanos”, como dizia Daniellou, tudo 
isto é fundamental para compreender a própria história do funcionamento 
desta ferramenta. A história da técnica há muito tem sido feita a partir dos 
efeitos de trama, mas é fundamental ir além dessa perspectiva. O célebre 
antropólogo André Leroi-Gourhan, que muito me inspirou, explica que 
alguns de seus predecessores fizeram uma história linear das técnicas, 
enfileirando de maneira sequencial e progressiva o que poderíamos 
chamar a trama , quer dizer ferramentas “cada vez mais complicadas”. 
Mas a complicação não está unicamente na ferramenta! Ela está na 
articulação entre a trama e a urdidura, entre a atividade humana – num 
dado meio material, social – e as tramas disponíveis, se eu posso assim 
dizer. 
 

Mediante o supramencionado, observamos que o grande problema da questão 

técnica, assim como do trabalho, é pensarem-se os dois níveis, R1 e R2, em separados e, o 

mais negativo desse pensamento é que a prioridade de concessão de valores recai sempre 

no nível um, tanto nas questões técnicas quanto nas questões do trabalho. Sendo assim, ao 

se privilegiar o nível um, existe uma desumanização da técnica, uma vez que os saberes 

investidos são negligenciados e, também, uma alienação dos valores reais que fazem 

técnica e avanço técnico pertencerem tanto a micro histórias quanto à macro.  

Discorreremos na seção seguinte sobre dialética das tensões em espaço tripolar 

tencionando  

2.3.2  Dialética das tensões em espaço tripolar 

 

A dialética das tensões em espaço tripolar é o conceito desenvolvido por Yves 

Schwartz para analisar uma gama de situações intermediárias que estão envolvidas na 
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constituição dos acontecimentos referentes ao homem e ao trabalho, como, por exemplo, à 

econômica e a jurídica. Ao traçar esquematicamente dimensões, a princípio, distintas nas 

relações do homem em situação de trabalho, Schwartz (2002,2007) convoca saberes, antes 

abstratos no concernente ao trabalho, apreendendo-os em diferentes eixos de 

confrontações. Essa abordagem justifica-se visto que, para a disciplina ergológica, não é 

produtivo pensar o trabalho e, igualmente, em nossa pesquisa, os conceitos acerca do 

trabalho fora desse plano dialético. 

Para Schwartz (2007), para apreensão da atividade do trabalho, de sua historicidade 

e, principalmente, de ter o “ponto de vista daquele que trabalha”, é preciso centrar a 

observação em uma dialética tripolar, uma vez que estabelecemos no trabalho e pelo 

trabalho relações com o meio no qual estamos inseridos. Uma dialética em espaço tripolar 

é, segundo Schwartz (2007, p. 257), uma construção de um espaço em que o homem, o 

mercado e a cidade complementam-se e são indissociáveis para compreendermos “a nossa 

história no cotidiano”, uma vez que vivemos em uma sociedade mercantil e de direito em 

que o fator humano é fundamental para a abrangência conceitual dos processos sociais 

onde o trabalho, por muito tempo, foi tido como forma naturalizada, pensado 

abstratamente sem o vínculo real entre a atividade do trabalho e daqueles que a exercem. 

Portanto, o termo atividade se refere, segundo Schwartz (2007, p.297), à: “atividade 

interior da pessoa no trabalho, a essa efervescência que é invisível, mas largamente 

responsável pela eficácia do trabalho”. Assim, uma dialética tripolar mobiliza três eixos, a 

saber: o eixo do polo I (polo das gestões) – que é, segundo o autor, o mais importante, já 

que é o polo que se refere às gestões que as pessoas fazem de suas atividades em trabalho 

e, onde acontece o “debate de normas” e, é orientado por valores indimensionávies, isto é, 

que não temos como mensurar; o eixo do polo II (polo mercantil) – que é o eixo da gestão 

econômica, orientado por valores mercantis, isto é, por valores quantitativos e o eixo III 

(polo da politeia) – que é o polo político orientado aos valores sem dimensão. Porém, nos 

adverte Schwartz (2007, p. 260), que a temporalidade entre esses três campos não são 

correspondentes entre si, pois “o tempo da atividade não é forçosamente o tempo que 

aparece no Direito, ou o que entende o mercado”. Esses espaços integrados produzem, 

segundo o autor, relações dialéticas “extrema e permanentemente tensas” (2007, p.255, 

grifos nossos): 
[...] o polo II que podemos chamar de “polo mercantil”, com todo a sua 
força atual em nossas sociedades que são mercantis e de direito; - o polo 
III, que podemos chamar de polo “do direito” ou do político, dos 
organismos da democracia, que oficialmente se encarrega-se dos valores 



83 
 

que chamamos de “sem dimensão”, em nome dos cidadãos [...]; e, o polo 
I – o polo das gestões, da atividade humana – que colocaremos em 
primeiro plano, a fim de que não imaginemos que a história se faz 
unicamente em face a face entre dois outros polos, o político e o de 
mercado. O trabalho intelectual, queiramos ou não, tende 
permanentemente a reforçar este modo de pensar. [...] A ideia de um 
espaço tripolar, como este, traduz-se por pensar certo número de relações, 
de tensões. [...] Não há dúvida de que se trata de um esquema de nossas 
sociedades atuais, que diferem das sociedades paleolíticas, neolíticas, 
escravagistas e indubitavelmente da sociedade grega do século V a.c. [...] 
Trata-se de um esquema para o agora, sabendo-se que acontecem 
evoluções muito rápidas, notadamente junto aos polos II e III, e que isso 
coloca junto ao polo I -  ou seja, junto a nós que vivemos a história na 
atividade – grandes problemas, que provavelmente irão impactar os dois 
outros polos.   
 

Assim, o polo I representa o eixo das gestões, do fator humano, no esquema 

tripolar de Schwartz, é nesse polo que há uma constante e extrema dialética entre as 

gestões e os dois outros polos, o polo II e o polo III, no que concernem as relações de 

trabalho na atualidade e, que nos levam sempre a um debate de normas e de valores 

dimensionáveis ou não.  

Contudo, sabemos que ao se referir ao eixo I, ou seja, ao polo das gestões, Yves 

Schwartz se refere ao processo de atividade do trabalho, porém, o eixo I, das gestões, é o 

eixo dos saberes, do fator humano e, sendo assim, pode se referir, igualmente, aos reflexos 

conceituais discursivizados acerca do trabalho no polo II e no polo III que influenciam, 

mesmo que conceitualmente, o trabalho, o trabalhador e, a constituição discursiva acerca 

do trabalho no site BoC. 

Para uma melhor visualização da dialética em espaço tripolar segue diagrama 

explicativo adaptado por nós do “Esquema em espaço tripolar” de Schwartz (2007, p. 254): 
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                           -------------------------------------------------------------- 
                         TEMPO ERGOLÓGICO             TEMPO DE LONGA DURAÇÃO 

 

                  
                     

                                                     TEMPO VOLÁTIL 

 
 

 

 

Diagrama 1: Representação da Dialética em espaço tripolar 

 

LEGENDA: 

------------           EIXO DO VIVER CONJUNTAMENTE COMO PROBLEMA COMUM: 

 

o Igualdade das pessoas numa sociedade de direito; 

o Aplicação de valores sem dinheiro nas gestões de trabalho; 

o Retratameto de valores a partir da atividade. 

 

                           EIXO DA ATIVIDADE HUMANA: 

 

o Subsumido a troca mercantil; 

o  Espaço de confrontação entre as gestões do trabalho e as gestões por indicadores; 

o Subordinação jurídica e/ou relações hierárquicas.  

 

 EIXO DA CONFRNTAÇÃO DOS DIMENSIONAMENTOS: 

 

o Eixo da confrontação dos dimensionamentos e fonte de produção das normas antecedentes: 

público/mercantil; 

o O exercício do poder. 

 

POLO III 

POLITEIA 
POLO I 

GESTÕES 

POLO II 

MERCADO 
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POLO DAS 
GESTÕES

•Do trabalho / No trabalho – Os dramas do uso de si nas situações de
Trabalho stricto sensu. Temporalidade do acúmulo industrioso.

POLO DO 
MERCADO

•Orientado aos valores quantitativos, mensuráveis, mercantis. Gestão
econômica, financeira, contábil. Temporalidade volátil da circulação
monetária.

POLO DA 
POLITEIA

•Orientado aos valores sem dimensões. A política, a deliberação nos
organismos democráticos sobre os bens comuns. Os valores
mercantisteoricamente subordinados aos valores sem dimensão.
Temporalidade de longa duração para os princípios constitucionais orientado
aos valores globais da política.
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3  DISPOSITIVOS METODOLÓGICOS E ANALÍTICOS 
 

 

Este capítulo objetiva apresentar o córpus de estudo, a metodologia adotada e a 

justificativa do recorte feito na análise deste. Em seguida, apresentaremos a análise 

propriamente dita do córpus de estudo procurando entrelaçá-las às teorias descritas nos 

capítulos anteriores, operacionalizando-as de forma a constituir nossa própria 

discursividade a respeito do conceito acerca de trabalho construído no BoC.  

 

3.1  Definição e justificativa do córpus de pesquisa 

 

Apesar de o trabalho estar sempre presente em nossas vidas, nunca antes havíamos 

refletido sobre o aspecto valorativo deste. Sempre pensamos o trabalho de maneira 

naturalizada, apenas como protocolo social a seguir e uma questão mercantil, baseada no 

valor de troca, como: “trabalhamos e recebemos um determinado valor em dinheiro por 

este trabalho”. Dessa maneira, pensar o trabalho, para nós, sempre foi uma questão de 

troca, manutenção material de nossa existência e de nossos familiares. Tínhamos no 

trabalho o sentido do imposto, do que é nos dado previamente e que apenas deveríamos 

seguir sem nenhuma intervenção de nossa parte. Mesmo nas questões mais simples, na 

realização de uma tarefa doméstica ou dentro de nosso planejamento profissional, a 

reflexão sobre o trabalho que estava sendo realizado era totalmente naturalizada. 

Explicando nosso pensamento: ao prepararmos uma receita culinária nunca nos havíamos 

observado na execução dessa tarefa, uma vez que parecia-se tratar, apenas, de um passo-a-

passo. Porém, sempre diante dessa tarefa mudávamos o passo-a-passo, por questões 

práticas ou por pensarmos obter dessa mudança um resultado melhor em determinados 

aspectos, mas, ainda, naturalizando o percurso pelo qual havíamos optado, sem refletirmos 
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crítica e cientificamente sobre esta mudança, pelo menos no plano consciente. Ou então, 

dentro de nossa vida profissional, ao realizarmos nossos planos de curso e os de aulas, nos 

sentíamos frustrados, até mesmo, um pouco incompetentes, pois não conseguíamos 

cumpri-los dentro dos prazos pré-determinados, já que sempre acontecia um imprevisto ou 

mudávamos o rumo da aula “planejada” tratando de outros assuntos, adiantando ou 

voltando. Mesmo assim, ainda não refletíamos sobre esses acontecimentos e os 

classificávamos em dias “produtivos” e “improdutivos” de trabalho.  

Esse aspecto começou a se modificar ao iniciarmos nossas leituras que tratavam 

do trabalho como atividade (SCHWARTZ, 2007), como evento único sempre 

renormatizado, ressingularizado, carregado de história e de valor. Um valor não 

dimensionável, um valor histórico constituído através das dramáticas do uso de si, em que 

o trabalho, mais do que execução do prescrito, é gerir, é um debate de normas, uma eterna 

dialética entre o prescrito e o real, pois há um ser enigmático que está no centro dessa 

dialética, em que o trabalho é não somente o uso de si pelos outros (no qual o valor é 

dimensionável), mas uma experiência dialética de vida, que envolve nossas heranças e 

nossos valores, reconfigurada no ambiente de trabalho em nós e de nós nesse meio. 

Dessa maneira, começar a pensar o trabalho através dos conceitos teóricos da 

Ergologia, nos fez refletir, até mesmo, a respeito de tarefas supostamente mais simples, 

como o passo-a-passo culinário, em que, mesmo nessa atividade, existe todo um saber-

fazer investido de inteligência, de sensibilidade e de estratégia. A partir daí, começamos a 

obter respostas do motivo pelo qual não seguíamos o passo-a-passo das receitas culinárias 

e as reinventávamos ou as adaptávamos a nosso saber-fazer, mas nem por isso, 

desperdiçávamos os ingredientes. Também, começamos a refletir sobre as nossas angústias 

profissionais, percebendo, então, que nosso trabalho se dava no momento da execução, 

diferentemente do que nós mesmos havíamos antecipado, de que nosso trabalho se 

desenvolvia mediante busca de soluções para problemas situados em um momento 

particular e único, sendo por esse motivo processo a ser gerido fazendo escolhas, que 

transformam a prescrição em atividade. Compreendemos, dessa maneira, que o trabalho 

não poderia mais ser uma simples execução do que prescrevíamos a nós mesmos e que não 

poderíamos mais apenas executar identicamente o que planejávamos fora da atividade. 

Mediante isso, algumas questões pensadas abstratamente no que tange ao trabalho 

passaram a ser refletidas e questionadas em nossas vidas a partir do momento que tomamos 

a Ergologia, não apenas como perspectiva embasadora desta pesquisa, mas como pensar 

ético e filosófico, tornando-se cada vez mais crescente a nossa vontade de elaborarmos 
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efetivamente uma pesquisa voltada às considerações ergológicas do trabalho como 

atividade humana entrelaçada às práticas de linguagem.  

Começamos então a pensar de que forma poderíamos refletir sobre o trabalho em 

outros espaços operacionalizando conceitos ergológicos às novas constituições conceituais 

acerca do trabalho. Mediante isso, essa possibilidade de aplicação teórica dos conceitos 

ergológicos, iniciou-se a partir da reportagem do programa Globo News intitulado “Mundo 

S/A”, que foi ao ar no dia 18/10/2010.  O repórter e apresentador Rodrigo Alvarez exibiu 

um novo serviço chamado de Batalha de Conceitos, que trazia via Internet soluções para 

um problema que ninguém havia pensado antes. Nessa reportagem, chamou-nos atenção a 

fala de um dos entrevistados, Romeo Busarello, diretor de ambientes digitais da Tecnisa – 

empresa que lançou batalha no BoC: “Hoje, o mundo coorporativo demanda demais e 

exige demais, “as pessoas trabalham muito do pescoço para baixo e pouco do pescoço para 

cima” (grifo nosso)33.  

 Após esta fala ficamos intrigados, uma vez que já havíamos iniciado leituras que 

teciam uma articulação entre a linguagem e o trabalho. Desse modo começamos a refletir 

sobre como tal afirmação se relacionaria a abordagens teóricas do campo do trabalho 

(SCHWARTZ, 2007) e à Análise do Discurso de base enunciativa. Após essa reportagem, 

visitamos virtualmente o site BoC com intenção, primeiramente, exploratória. Após essa 

visita virtual, um questionamento se fez presente em nossas reflexões: que ou quais 

práticas discursivas (MAINGUENEAU, 1997, 2008a, 2008b) estariam ou não vinculadas a 

novas tecnologias perpassadas pelos campos (MAINGUENEAU, 1997, 2008a, 2008b) 

econômico, político e jurídico e como elas estariam discursivizando o trabalho dentro do 

Site BoC. Também, pudemos observar algumas vocações enunciativas (MAINGUENEAU, 

2008a, 2008b) que se autorizavam e tinham autoridade para enunciarem nesse espaço 

discursivo. “Autoridade” esta fundamentada em alguns princípios e, um desses, o campo 

econômico. Seguem alguns exemplos, indicados por setas amarelas, de instituições com 

“vocações enunciativas” autorizadas pelo modelo econômico, outras pela tradição 

discursiva e que dividem o espaço de constituição discursiva dentro do site, tais como, 

instituições públicas de ensino e empresas: 

 

                                                        
33 Reportagem coletada do programa Globo News intitulado “Mundo S/A” exibido em 18/10/2010.  
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Figuras 6: Página inicial do Battle of Concepts com indicação de empresas que 

lançam Batalhas no site. 

 

O site BoC Brasil, conhecido também como BoC ou Batalha de Conceitos, é uma 

interface34. Segundo Lévy (2004, p.181) interface é: 

                                                        
34 O BoC atua como interface entre as empresas, estruturando todo o processo de desenvolvimento das 
batalhas: contempla a definição do problema a ser apresentado, publica os conceitos inovadores no website 
www.battleofconcepts.com.br , mantém o acesso às informações das batalhas em andamento, materiais para 
download, resultado das batalhas encerradas, ranking dos alunos e instituições de ensino e distribuição de 
prêmios. Empresas como Alphaville Urbanismo, Tecnisa, Fundação Pró-Sangue, Whirpool, Natura, dos 
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[...] uma superfície de contato, de tradução, de articulação entre dois 
espaços, duas espécies, duas ordens de realidade diferentes: de um código 
para outro, do analógico para o digital, do mecânico para o humano [...] 
Tudo aquilo que é tradução, transformação, passagem, é da ordem da 
interface”. (LÉVY, 2004, p.181) 
 

  O BoC, segundo descrição encontrada em sua própria página, serve de ligação 

entre as grandes e pequenas empresas, instituições públicas ou privadas de ensino, assim 

como, estudantes e jovens recém-formados. Proporcionando, dessa forma, a circulação de 

pesquisa e desenvolvimento entre os mesmos35. O BoC descreve a si próprio como 

interface entre as empresas estruturando todo o desenvolvimento das Batalhas realizadas 

dentro do mesmo.  

Assumimos para esta pesquisa que a palavra interface seja um desenvolvimento 

técnico e, portanto, um saber técnico (SCHWARTZ, 2007), sendo por isso, não neutro. 

Retomando o que foi tratado na seção 2.4.1 quanto à neutralidade técnica, a Ergologia nos 

mostra que a técnica é tão imemorial quanto à própria humanidade e que não podemos 

separá-la do que a faz viver, o fator humano. Portanto, por ser a técnica investida de 

saberes que se desenvolveram a partir de uma intenção técnica, admitimos em nossa 

pesquisa que esta seja a representação de uma atividade que exigiu um saber fazer, 

sensibilidade, inteligência, investimento de patrimônio e memória e, não apenas uma 

aplicação de conhecimento de forma neutra.  Nossa intenção em salientar esse ponto  

justifica-se em nossa análise da construção discursiva do BoC, pois acreditamos, por ser 

uma interface, ou seja, um desenvolvimento técnico investido de saberes, ele não poderá 

ser neutro e nem ser apenas uma ponte ou uma ligação entre as grandes empresas e 

instituições públicas ou privadas de ensino, assim como, pequenas empresas, estudantes e 

jovens recém-formados que proporciona a circulação da pesquisa e do desenvolvimento 

entre os mesmo, mas sim um espaço de construção e de circulação de discursos, 

determinado por funções enunciativas específicas (FOCAULT, 2008) que intervêm na 

discursivização dos conceitos acerca do trabalho em tempos de economia informacional e 

de época pró-patente. 

Dessa maneira, como justificativa de nossa própria construção discursiva, citamos 

Lévy (2004, p.181):  

                                                                                                                                                                        
alunos e instituições de ensino e distribuição de prêmios. Empresas como Alphaville Urbanismo, Tecnisa, 
Fundação Pró-Sangue, Whirpool, Natura, Philips, Ambev, já se utilizaram de batalhas para se relacionarem 
com os universitários e promover a Inovação Aberta. Disponível em: 
<http://battleofconcepts.com.br/blog/index.php/category/noticiasecuriosidades/midia/>. Acesso em: 
15/01/2011. 
35 Informação coletada no Realease de lançamento- Battle of Concepts – junho de 2009.  
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Os mais diversos agenciamentos compósitos podem interfacear, ou seja, 
articular, transportar, difratar, interpretar, desviar, transpor, traduzir, trair, 
amortecer, amplificar, filtrar inscrever, conservar, conduzir, transmitir ou 
parasitar. Propagação de atividades nas redes transitórias que se 
bifurcam... O que passa através das interfaces? Outras interfaces. As 
interfaces são embutidas, dobradas amarrotadas, deformadas umas nas 
outras, umas pelas outras, desviadas de suas finalidades iniciais. E isto até 
o último invólucro, até a última pequena dobra. 

 

Dando continuidade a descrição do site, o conceito econômico desenvolvido dentro 

do BoC é baseado no modelo econômico de inovação aberta de mercado (THOMAS, 

2009) chamado de Open Innovation ou Inovação Aberta, no qual a Pesquisa e o 

Desenvolvimento Tecnológico e Científico (P&D) são socializados entre os parceiros 

comerciais. Esse conceito de inovação36 de mercado vem sendo desenvolvido 

mundialmente, desde a década de 1930, principalmente, nos Estados Unidos e na Europa.  

Como dito anteriormente, em 2003 Henry Chesbrough implementa o conceito de 

inovação criado por Joseph Schumpter no final dos anos de1930, como um novo 

paradigma de gestão empresarial apoiado na socialização do conhecimento e da 

informação, pois considera que o processo de inovação nos questionamentos e resoluções 

de problemas e geração de ideias de uma empresa não devem ficar somente no interior 

desta e, sim, buscar recursos externos e parcerias. 

 Em nossas observações iniciais, a partir da sua construção discursiva, a 

princípio, o que identificamos, foi que o BoC, pelo menos em tese, agencia a circulação da 

P&D dentro do Brasil. É um site não oficial que promove a inovação aberta de 

conhecimento através de uma ponte virtual entre grandes empresas, universidades federais 

e privadas, instituições públicas ou privadas de fomento à pesquisa, governos estaduais 

(mesmo não sendo um site oficial) e, também, entre os estudantes e recém-formados, 

pequenas empresas ou jovens empreendedores.  

Voltando à pergunta inicial deste texto, a escolha do BoC como objeto de estudo 

se fez por pensarmos que este poderia proporcionar um córpus de análise linguístico-

discursiva profícuo, uma vez que nos daria a oportunidade de conhecermos o processo de 

discursivização do trabalho em tempos de Cibercultura mediante o diálogo multidisciplinar 

de campos discursivos distintos porém complementares. 

Desta forma, o BoC será considerado como espaço discursivo 

(MAINGUENEAU, 1997; 2001; 2008a; 2008b; 2010) de constituição e de circulação de 

                                                        
36 Conceito inicialmente criado pelo economista Joseph Schumpeter (1883 – 1950) durante o contexto da 
Revolução Industrial (THOMAS, 2009). 
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sentido com potencial de promover e difundir novas constituições do conceito de trabalho 

apoiado por campos discursivos distintos e por funções enunciativas específicas 

(FOUCAULT, 2002, 2008). A Internet será abrangida como meio técnico (SCHWARTZ, 

2007, LÉVY, 1993, 2004) capaz de promover a circulação conceitual dos possíveis novos 

valores acerca do trabalho em tempos de economia informacional, época pró-patente e 

trabalho imaterial, constituídos dentro do BoC no que tange ao aspecto conceitual de 

Trabalho/Valor (SCHWARTZ, 1996), devido às suas interfaces tecnológica de 

reconfiguração espaço-temporal.  

 

3.2  http://www.sougenial.com.br: dispositivos “em-nova-ação” 

 

 Esta seção é uma apresentação do site BoC e o começo de sua descrição analítica. 

Para apresentarmos nosso objeto de estudo, adotaremos dois conceitos teóricos: mídium e 

hipertexto. O primeiro se justifica por este reservar um lugar importante ao modo de 

manifestação discursiva que iremos analisar em nossa pesquisa. Como hipertexto, por se 

referir às questões de ordem técnico-conceitual do objeto de análise. Sendo assim, 

abrangeremos o BoC como dimensão midialógica dos enunciados nele constituídos e 

dispositivo comunicacional inseparável de seu meio técnico de transmissão, a Internet, que 

faz circular mais do que informações, faz circular saberes em uma nova reconfiguração 

espaço-temporal (SCHWARTZ, 2007; LÉVY, 1993, 2004).  

Dessa maneira, admitimos nesta pesquisa que o mídium não é apenas um acessório, 

um suporte no qual estocamos textos. (MAINGUENEAU, 2001; 2010). O mídium 

modifica plenamente os discursos que neles são veiculados. Afirma Maingueneau (2004, p. 

71-72): 
O suporte não é acessório, é necessário reservar um lugar importante ao 
modo de manifestação dos discursos, ao seu suporte, bem como a seu 
modo de difusão. [...] O Mídium não é um simples "meio" de transmissão 
do discurso, ele imprime um certo aspecto a seus conteúdos e comanda os 
usos que dele podemos fazer. O mídium não é um simples "meio", um 
instrumento para transportar uma mensagem estável: uma mudança 
importante do mídium modifica o conjunto de um gênero de discurso.  
  

Para Maingueneau (2001, 2004, 2008), o mídium é um dispositivo comunicacional, 

visto que “muitas mutações sociais se manifestam por meio de um simples deslocamento 

‘midiológico’. [...] uma sociedade não se distingue das formas de comunicação que ela 
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torna possíveis ou que a tornam possível” (MAINGUENEAU, 2004, p.72). Validando essa 

concepção do efeito midiológico, podemos citar os acontecimentos atuais nos países árabes 

em que manifestações populares foram organizadas mediante o uso da Internet e, geraram 

transformações políticas significativas, uma vez que o aspecto técnico da Internet faz uma 

reconfiguração espaço-temporal (LÉVY, 2003). 

Tecnicamente, nosso objeto de estudo define-se como hipertexto, pois tem 

características específicas desse tipo de mídium. O hipertexto, para Lévy (2004), tem 

aspecto dinâmico e multimodal e, seria um conjunto de nós ligados por conexões não 

lineares. Esses nós, segundo Lévy (2004, p.33), estão presentes no mídium por meio de 

“palavras, páginas, imagens, gráficos ou partes de gráficos, sequências sonoras, 

documentos complexos que podem eles mesmos ser hipertextos”, tornando a navegação 

uma rede de “possíveis”. Justificamos o uso da palavra “possíveis” uma vez que o 

hipertexto traz em si a possibilidade de passarmos de um texto a outro quase que 

instantaneamente devido aos nós descritos anteriormente. Após essa breve descrição 

técnico-discursiva, vamos fazer uma exposição do mídium BoC.  

O site, segundo seus criadores, é uma ferramenta de soluções inovadoras que tanto 

ajuda às empresas quanto aos estudantes, pequenos empresários e, serve de ponte virtual 

entre as trocas de P&D no Brasil, ou seja, entre as transferências de conhecimento e de 

Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico dentro do país, ligando pesquisadores e 

instituições de pesquisas ao mercado empresarial, como já dito anteriormente. O BoC pode 

ser classificado dentro da economia de mercado como pertencente ao terceiro setor, que é 

aquele que vende serviços. Entre as atividades em crescimento do setor terciário destaca-se 

o comércio mundial, as empresas de telecomunicação, o turismo e o setor de prestação de 

serviços variados, caracterizado por pequenas empresas. Ainda dentro desse setor, estão 

em crescimento constante as “tecnociências” (SANTOS, 2002), como: técnicas, novas 

tecnologias, informática, Internet, biotecnologia, etc. 

O BoC tem como um de seus sócios fundadores a TerraForum, empresa de 

consultoria que atua na área de Gestão do Conhecimento37 no Brasil. A empresa 

TerraForum tem como slogan: “Uma empresa brilhantemente pragmática”. Foi criada em 

2002 e possui escritórios em São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Toronto 
                                                        

37A investigação na área da gestão do conhecimento está ligada a várias disciplinas, entre as quais, a Gestão 
Estratégica, a Teoria das Organizações, os Sistemas de Informação, a Gestão da Tecnologia e Inovação, o 
Marketing, a Economia, a Psicologia e a Sociologia. A principal preocupação dos investigadores na área da 
Gestão do Conhecimento reside na busca da melhoria de desempenho das organizações através de condições 
organizacionais favoráveis, processos de localização, extração, partilha e criação de conhecimento, assim 
como através das ferramentas e tecnologias de informação e comunicação.  
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(Canadá). A TerraForum atua junto a empresas dos principais setores comerciais e 

empresariais do Brasil e no exterior.  

O BoC foi fundado no Brasil em 2009 pelo holandês Hans van Hellemondt, diretor 

geral do site. É destinado a empresas que propõem desafios para serem resolvidos. O seu 

slogan é: “Pense com as empresas, ganhe dinheiro e seja descoberto”. A sede está 

localizada em São Paulo e, se intitula como prestadora de serviços que leva via Internet 

soluções para as empresas sobre problemas que “ninguém havia pensado antes”. Seria um 

tipo de “terceirização de boas ideias”. 

A proposta do site é a elaboração de batalhas nas quais participam jovens que 

estejam obrigatoriamente na faixa etária de dezesseis a trinta anos de idade. Essas batalhas 

acontecem virtualmente. Em primeiro lugar, uma empresa lança um desafio no qual os 

jovens são instigados a solucionar um problema. As empresas, instituições ou órgãos 

governamentais participantes, oferecem um determinado valor em dinheiro como 

premiação ao vencedor da batalha. Sendo assim, para entrar na batalha, os participantes 

devem enviar seus conceitos anonimamente através do site e aguardarem o resultado final. 

Esses conceitos são reenviados para as empresas por intermédio do site e, a partir do 

momento que esses jovens enviam seus conceitos, assinam virtualmente um contrato com a 

cessão de direitos do conceito em favor da empresa que está promovendo a batalha, 

independentemente de serem aceitos ou não. Em seguida, faremos uma sucinta 

apresentação da homepage e dos hiperlinks do BoC. 

 Homepage é a página de entrada de um site que contém uma apresentação geral, 

menu e hiperlinks para as principais seções de seus conteúdos38. Os hiperlinks, que podem 

ser palavras, expressões, imagens, permitem o acesso imediato à outra parte de um mesmo, 

ou outro documento, bastando ser acionado pelo ponteiro de um mouse, sendo que, em um 

hipertexto, o hiperlink vem sublinhado ou grafado em cor distinta da utilizada para o 

restante do texto. Desse modo, dentro da homepage do BoC, observamos esses nós que 

servem de link entre os diversos “possíveis” para uma construção discursiva do ambiente 

virtual. Assim, esses hiperlinks, como descritos, estão destacados, ora por cores, ora por 

imagens e, estas, podem estar representadas na homepage ou por logotipos39 ou por 

                                                        
38 Informação coletada no Dicweb (2011). 
39 É formado pelo nome da empresa, escrito em extenso, de forma estilizada ou com algum design nas letras.  
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logomarcas40. Esses hiperlinks traçam os possíveis da interação, e direcionam a construção 

discursiva do BoC. 

 

 
Figura 7: Exemplo de logomarca dentro do Battle of Concepts (empresa Natura)                    

 

 
Figura 8: Exemplo de logotipo dentro do Battle of Concepts (empresa Exame) 

 

Toda a homepage do site é constituída por hiperlinks, sendo os ícones centrais 

direcionados às Batalhas que estão acontecendo dentro do BoC. Geralmente - isto vem 

ocorrendo durante nosso processo de pesquisa – a parte central da homepage fica destinada 

a cinco Batalhas distintas e ao valor total de prêmios em dinheiro distribuídos. O centro da 

homepage é destinado às empresas que estão promovendo os Desafios. No dia em que 

fizemos a cópia da homepage do site, as empresas proponentes das Batalhas por ordem da 

diagramação da página eram: 

 

                        

 
Figura 9: Empresas que lançaram Batalhas no Battle of Concepts 

 

A seguir, cópia da homepage41 com indicador amarelo das empresas que lançaram 

Desafios no site e o valor em dinheiro das premiações. 

 

 

                                                        
40 É a junção do símbolo com o nome da empresa. A diferença entre logotipo e logomarca é que na 
logomarca o símbolo não participa do nome da empresa, já no logotipo o próprio nome faz parte do símbolo.  
41 Por não ser possível a cópia da página inteira de vez, tivemos de dividi-la em duas seções. 
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Figura 10: Página inicial do Battle of Concepts com indicação na cor amarela das empresas que 

estavam promovendo Batalhas no dia do acesso (21/05/2011) 
 

Prosseguindo com a descrição da homepage, podemos considerar que o BoC possui 

uma interface amigável, ou seja, os princípios básicos para a interação entre usuário e 

computador têm suporte informático de interação amigável apresentada através de uma 

configuração icônica, figurada e diagramática das estruturas hipertextuais e com menus de 

fácil acesso, sem que estes levem a labirintos informacionais. Para Lévy (1999, p. 85) 

existem duas maneiras de usarmos a Internet em pesquisas: a caçada e a pilhagem, a 

primeira seria a busca por uma informação precisa que desejamos obter o mais 

rapidamente possível e, a segunda seria aquela em que procuramos por algum tempo, mas 
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nos desviamos a qualquer instante de acordo com o “clima e o momento, derivando de site 

em site, de link em link”. Concluímos que dentro do BoC, o que prevalece é a caçada, uma 

vez que por ter uma interface amigável não nos derivamos nos links propostos, ou seja, não 

nos perdemos pelos diversos links que ali se encontram. Assim, temos na parte superior da 

página três hiperlinks principais, dessa maneira, o usuário ou visitante, ao clicar nos links, 

é direcionado instantaneamente ao que procura, não há armadilhas de percurso, o link, se é 

que podemos dizer, é objetivo. 

 Se pensarmos a configuração do site, percebemos que os pontos de referência 

relevantes, os links, para a construção do sentido hipertextual, apesar de criarem 

“possíveis” na articulação textual, ou seja, apesar de o usuário construir seu percurso de 

leitura, este não se perde dentro do hipertexto do BoC.  

 

 
Figura 11: Página inicial do site com indicação dos principais hiperlinks do site 

 

Ao clicarmos no primeiro hiperlink, somos direcionados a outro site, o da 

TerraForum, uma das sócias proprietárias do site BoC. No segundo, somos direcionados ao 

“Veja como funciona” em que há descrições, não muito detalhadas, do que é o site, de 

como participar e as regras que os participantes terão de seguir. No terceiro hiperlink, 

somos direcionados ao Battle Blog, que reúne todos os tipos de informações a respeito das 

novidades do site, de sua presença na mídia, das empresas, das batalhas, depoimentos, 

eventos externos em que o BoC participou, parcerias, dicas de inovação, redes sociais e o 
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countdown clock, que faz uma contagem regressiva das batalhas, contagem de meses, 

semanas, dias, horas, minutos e segundos para terminar o desafio.  

Na lateral esquerda da página, sentido vertical, temos o “Ranking das Batalhas”, 

que é subdividido em três seções: Estudantes e Jovens Profissionais, Instituições de Ensino 

Superior e Empresas Jr e Grupos Estudantis, cada qual funcionando como hiperlink que 

nos direciona a suas listas de classificações. Já na lateral direita da página, indicado pela 

seta azul, sentido horizontal, encontra-se um hiperlink que nos direciona a informações 

específicas para usuários, para empresas (acesso restrito para os usuários), para as 

instituições e, ainda, nos direciona a todas as Batalhas lançadas no site. Cada um desses 

links se desdobra em outros que se tornam mais específicos, ou seja, mais detalhados. 

Abaixo desse ícone maior descrito anteriormente, encontramos hiperlinks para: cadastro de 

usuários, Newsletter da empresa, de indicação do site, de acesso a todas as batalhas, de 

acesso das empresas (restrito a usuários) e de algumas redes sociais. 

 

 
Figura 12: Indicação do Ranking das Batalhas 

 

3.3  http://www.oecd.com.br: dispositivo possivelmente constituinte?  
 

Iniciaremos nossa construção discursiva neste capítulo abordando os conceitos de 

paratopia e tropismo desenvolvidos por Dominique Maingueneau (2010) como busca 

inicial para um provável início de prática discursiva que circunscreve o campo econômico 

e jurídico e, que possa ter sido iniciada a partir da constituição da OCDE (Organização 
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para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), já que esta serve como reguladora de 

práticas políticas que promovam “o desenvolvimento econômico e o bem estar social das 

pessoas em todo o mundo”, dessa maneira, optamos por evidenciar a própria constituição 

discursiva da OCDE, mesmo que de maneira não aprofundada, já que o nosso objetivo, 

para esta pesquisa, não é a investigação discursiva da constituição de um saber de mercado 

econômico embasado pelo discurso da OCDE, mas, sim, termos balizamento inicial de 

nossa própria constituição discursiva para a apreensão dos conceitos acerca do trabalho 

construídos dentro do site Battle of Concept., uma vez que este se pauta pelo campo 

discursivo econômico de inovação aberta de mercado.  

Dessa forma, temos por seguinte, a homepage da OCDE intitulada “Our mission”, 

na qual se apresenta sua missão, seus objetivos e seus valores e sobre a qual focalizaremos 

apenas algumas constituições discursivas, visto este não ser, como já especificado 

anteriormente, o nosso objetivo no momento: 

 

 
Figura 13: Página inicial da OCDE 

 

No momento vamos apenas transcrever a construção textual do site, buscando 

evidenciar as marcar enunciativas de sua constituição discursiva e, com isso, possamos 

comprovar uma fonte legitimante dos discursos que serão analisados posteriormente nesta 

pesquisa, sem, contudo, nos aprofundarmos em tais questões, visto não serem estas, neste 
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trabalho, as nossas perpectivas investigativas e analíticas. Dito isso, o slogan inicial da 

página “Our Mission” (nossa missão) é: BETTER POLICIES FOR BETTER LIVES   

(Melhores políticas para vidas melhores)42. Mais adiante, estabeleceremos diálogo com 

conceitos desenvolvidos por Maingueneau (2008, 2010) e Hardt e Negri (2001a). 

 

 

 

                                                        
42 Tradução nossa. 
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Figuras 14: Página da OCDE referente à sua missão e valores 

 

Na figura 14 temos a seguinte organização textual e discursiva: 
A OCDE é um fórum em que os governos podem trabalhar juntos para 
compartilhar experiências e buscar soluções para problemas comuns. 
Trabalhamos com os governos para compreender o que impulsiona 
mudanças econômicas, sociais e ambientais. Medimos a produtividade e 
os fluxos globais de comércio e investimento. Nós analisamos e 
comparamos dados para prever tendências futuras. Nós estabelecemos 
padrões internacionais sobre uma ampla gama de coisas, desde a 
agricultura a impostos fiscais para a segurança dos produtos químicos. 
Olhamos, também, por questões que afetam diretamente a vida das 
pessoas comuns, como quanto pagam em impostos e segurança social, e 
quanto tempo de lazer que podem tomar. Nós comparamos como em 
diferentes países os sistemas escolares estão preparando seus jovens para 
a vida moderna, e como em diferentes países sistemas de pensões vão 
cuidar de seus cidadãos na velhice. Baseando-se em fatos e experiências 
da vida real, recomendamos políticas destinadas a tornar a vida das 
pessoas comuns, melhor. Trabalhamos com as empresas, através do 
Comitê de Negócios e Indústria Consultivo da OCDE, e com o trabalho, 
através do Comitê Consultivo Sindical. Temos contatos ativos, bem como 
com outras organizações da sociedade civil. O traço comum do nosso 
trabalho é um compromisso compartilhado para economias de mercado 
apoiadas por instituições democráticas e focado no bem-estar de todos os 
cidadãos. Ao longo do caminho, nós também a intenção de tornar a vida 
mais difícil para os terroristas, sonegadores, empresários corruptos e 
outros, cujas ações prejudicam uma sociedade justa e aberta43. (Nossa 
tradução) 

 

Continuando, ainda na figura 14 temos: 
Valores fundamentais da OCDE 
Objetivo: Nossas análises e recomendações são independentes e baseadas 
em evidências; 
Aberto: nós incentivamos o debate e o entendimento comum das questões 
globais críticas; 
Audaz: ousamos desafiar a sabedoria convencional a partir de nosso 
próprio saber; 
Pioneirismo: nós identificamos endereços emergentes e desafios de longo 
prazo; 
Ética: a nossa credibilidade é construída na integridade, confiança e 
transparência44. 

   
Essas três pranchas foram selecionadas para uma possível consideração a respeito 

da OCDE ser uma fonte legitimante dos discursos que serão analisados como córpus dessa 

pesquisa. Maingueneau (2008a, 2008b, 2010) conceitua alguns discursos tais como o 

filosófico, o religioso, o científico e o literário como discursos constituintes, isto é, seriam 

                                                        
43 Informação coletada no site da OCDE em 16/11/2011.  
44 Informação coletada no site da OCDE em 16/11/2011. 
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fontes legitimantes, que apoiadas em um absoluto, não necessitariam de mais nenhuma 

outra fonte discursiva para se autovalidarem.  Assim, esses discursos poderiam ser 

classificados como fundadores, já que “nada impede de considerar a literatura um discurso 

constituinte, embora isso choque a alguns. Sem dúvida porque mais ou menos 

conscientemente assimilam constituinte e fundador” (MAINGUENEAU, 2008b, p 38), 

uma vez que não reconhecem nenhuma autoridade além da sua própria autoridade e não 

admitem nenhum outro tipo de discurso que se sobreponha a eles. Porém, mesmo não 

admitindo nenhum outro tipo de discurso senão os próprios, existe uma constante interação 

entre “discursos constituinte e não-constituintes, assim como, discursos constituintes e 

discursos constituintes” (MAINGUENEAU, 2008b, p. 37). 

Dominique Maingueneau (2010) considera o discurso constituinte como fiador de 

diversas e variadas práticas discursivas de uma sociedade que dão sentido aos atos de fala 

desta. Porém, para dar sentido aos atos de fala da sociedade, esses discursos constituintes 

devem estar apoiados em algum Absoluto, uma fonte que os legitima sendo, ao mesmo 

tempo, auto e heteroconstituintes (2008b, p. 39) “duas faces que se supõem 

reciprocamente”. Esse Absoluto deve conferir aos discursos constituintes uma autoridade 

paradoxalmente exterior, porém, ao mesmo tempo, deve ser fundada e construída por estes, 

por esse motivo, os discursos constituintes são de natureza paratópica. Dentro dessa 

questão dos discursos constituintes, Maingueneau diferencia os Discursos Paratópicos e os 

Discursos Tópicos, assim, os discursos constituintes seriam paratópicos por natureza, uma 

vez que o conceito de paratopia seria um pertencimento paradoxal (2010, p. 160), um 

pertencer e ao mesmo tempo um não-pertencer a uma topia, um lugar e um não-lugar. 

Dessa forma, a noção de localização (paratopia) para a instituição do discurso constituinte 

torna-se fundamental na análise de uma enunciação. 

Sendo assim, Maingueneau (2008b, 2010) analisa um relatório de circulação 

interna da ONU partindo da hipótese de ser o discurso da ONU constituinte. Porém chega à 

conclusão de que esse não poderia pertencer aos discursos constituintes, visto que, segundo 

o autor (2008b, p.149) seria apenas “o simulacro de um discurso constituinte”. Assim, 

justifica Maingueneau (2008b, p.149): 
O Absoluto, que um tal discurso poderia reclamar para si, lhe faz falta: 
não basta que o conjunto dos governos tenha representantes legítimos, 
para garantir uma relação com o Absoluto, do qual posicionamentos 
concorrentes querem se apropriar, ou com discursos do qual são 
detentores de uma Tradição, um conjunto de textos consagrados, lidos 
por hermeneutas autorizados. [...] O fato de os textos das organizações 
internacionais serem produzidos por uma instituição que se coloca acima 
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de toda instituição política e possui um monopólio enunciativo que 
permite produzir um simulacro de universalidade fundada em um 
Absoluto. Em nome da posição singular que as organizações 
internacionais ocupam no espaço das produções verbais, seu discurso não 
pode funcionar como um discurso político, no sentido habitual do termo, 
mas ele não alcança por isso o estatuto de discurso constituinte. 

 
Tampouco, o discurso da ONU seria um discurso político “no sentido habitual do 

termo”, isso comprova o que Maingueneau discute de maneira incansável, o primado do 

interdiscurso sobre o discurso. E também, que os discursos constituintes “supõem a 

existência de espaços conflituosos” que se traduzem em várias polêmicas, sendo assim, a 

presença constante do “Outro” no “Mesmo”. Dessa forma, o discurso da ONU é 

classificado como político, uma vez que é, segundo Maingueneau (2008b, p.148): 

“mediador entre os discursos constituintes e a doxa, o que explica as relações bastante 

ambíguas que ele não pode deixar de estabelecer com os meios de comunicação, tanto hoje 

em dia como na época da democracia grega”. 

Hardt e Negri (2001a) igualmente estabelecem diálogo com o discurso da ONU e 

dizem que o Império é determinado pela existência, segundo os autores (2001, p.21), de 

uma “ordem mundial” expressa como “uma formação jurídica”. No entanto, essa 

determinação não é da ordem de uma “teoria conspiratória de globalização” e, tão menos 

de uma “mão invisível do mercado” surgida “espontaneamente de processos heterogêneos 

globais”. Para Hardt e Negri (2001a, p. 21-22), o conceito jurídico de Império começa a 

tomar forma com a fundação da Organização das Nações Unidas (ONU): 
O nascimento das Nações Unidas no fim da Segunda Guerra Mundial 
simplesmente reiniciou, consolidou e estendeu uma ordem jurídica em 
desenvolvimento, que foi primeiro europeia, mas gradativamente se 
tornou global. As Nações Unidas, na realidade, podem ser vistas como o 
auge desse processo constitutivo, uma culminação que ao mesmo tempo 
revela as limitações do conceito de ordem internacional e aponta para 
além dela, rumo a um novo conceito de ordem global. [...] Um novo 
centro de produção normativa que pode desempenhar um papel jurídico 
soberano. A ONU funciona como um gonzo na genealogia de estruturas 
jurídicas internacionais em sua evolução para estruturas globais. De um 
lado, toda a estrutura conceitual da ONU baseia-se no reconhecimento e 
na legitimação da soberania de Estados individuais, e está, portanto, 
firmemente assentada no velho alicerce do direito internacional definido 
por pactos e tratados. 

 

Os autores afirmam igualmente que a ONU junto a outras corporações 

transnacionais, tais como o FMI, constituem elementos políticos e soberanos que têm 

potencial de uma produção biopolítica. Assim, segundo Hardt e Negri (2001a, p. 51), essas 

corporações transnacionais distribuem “diretamente a força de trabalho pelos mercados, 
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alocam recursos funcionalmente e organizam hierarquicamente os diversos setores 

mundiais de produção”, determinando uma nova geografia do mercado mundial e “uma 

nova estruturação biopolítica do mundo”. Ao falar em função, Hardt e Negri (2001a, p. 50) 

afirmam: 
As organizações da ONU, em companhia das grandes agências 
transnacionais de finança e comércio (o FMI, o Banco Mundial, o GATT, 
e assim por diante), tornaram-se relevantes na perspectiva da constituição 
jurídica supranacional apenas quando consideradas dentro da dinâmica da 
produção biopolítica da ordem mundial. A função que tinham na velha 
ordem internacional, deve-se salientar, não é o que agora dá legitimidade 
a estas organizações. O que hoje as legitima é sua função, tornada 
possível recentemente na simbologia da ordem imperial. Fora do novo 
contexto, essas instituições são ineficazes. Na melhor das hipóteses, o 
velho contexto institucional contribuiu para a formação e educação do 
pessoal administrativo da máquina imperial, a “apresentação” de uma 
nova elite imperial. As grandes corporações transnacionais constroem o 
tecido conectivo fundamental do mundo biopolítico em certos e 
importantes sentidos. O capital sempre foi, de fato, organizado com vistas 
à esfera global inteira, mas só na metade do século XX corporações 
industriais e financeiras multinacionais e transacionais começam de fato a 
estruturar biopoliticamente territórios globais.   

 

No concernente ao discurso promovido através da OCDE, vamos seguir as 

constatações analíticas feitas por Dominique Maingueneau (2008b, 2010) no que se refere 

ao discurso da ONU e, igualmente, de Hardt e Negri (2001a), que a classificam como local 

de consolidação de uma nova ordem mundial jurídica. Com isso, o que propomos é uma 

análise extensiva da constituição discursiva da OCDE, visto que, por não ser esse o nosso 

foco de trabalho para esta pesquisa, a princípio, mas como constituição discursiva dessa, 

tomamos o discurso da OCDE como tópico, por ser passível de situá-lo em determinado 

campo e espaço discursivo. Do mesmo modo, como princípio de estudo, diremos ser o 

discurso da OCDE atravessado por práticas discursivas do campo político, do campo 

jurídico e do campo econômico e que esses discursos envolvem diretamente as questões do 

modelo de mercado econômico que tem no discurso de inovação sua fonte de legitimação. 

Não obstante, como comprovação, citamos o Manual de Oslo (OCDE, 2005), desenvolvido 

por essa organização, que mensura e traça diretrizes sobre a inovação tecnológica nos 

países. O Manual é adotado no Brasil e é a partir dele que o governo busca desenvolver 

políticas públicas para o desenvolvimento científico e tecnológico do país, como o 

PACTI45. Segundo o Manual (OCDE, 2005, p. 4), são objetivos políticos: 
Alcançar o mais alto nível de desenvolvimento econômico sustentável e 
de emprego e um padrão de vida progressivamente melhor nos países 

                                                        
45 Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação.  
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membros, mantendo ao mesmo tempo a estabilidade financeira e 
contribuindo, por conseguinte, para o desenvolvimento da política 
mundial; contribuir para expansão econômica estável, tanto nos países 
membros quanto não membros em processo de desenvolvimento 
econômico; e contribuir para expansão do comércio mundial calcada no 
multilateralismo e na não discriminação, de conformidade com as 
obrigações internacionais. 
 

Sabemos que somente a análise discursiva da OCDE já seria suficiente para compor 

estudo específico, porém, pensamos ser essa constituição inicial de pesquisa uma 

contribuição a nosso encaminhamento discursivo da construção analítica desse trabalho, 

uma vez que é a partir dessa pequena construção que será embasada todos os 

encadeamentos analíticos posteriores. 

 

3.4  http://www.comunidades_discursivas_em_nova_ação.com.br: em busca de uma 

possível formação  

 

Em nosso córpus de estudo selecionamos elementos intersemióticos que pudessem 

ser descritos por meio do que Maingueneau conceitua de uma semântica global do 

discurso. Dentro dessa perspectiva, o discurso é analisado sem obedecer a nenhum tipo de 

hierarquia entre seus planos discursivos, não existindo, assim, nenhuma estrutura profunda 

ou superficial textual, ou seja, um sistema de restrições não-hierarquizadas que governam, 

ao mesmo tempo, vários planos desses discursos. Partiremos da seguinte afirmação para 

iniciarmos nosso percurso operacional dos conceitos abordados nos capítulos anteriores 

que dizem respeito à teoria da Análise do Discurso de base enunciativa, mais 

especificamente à qual se filia Maingueneau e que, segundo este (2008b, p.149) propõe:  
Convencionaremos, por comodidade, chamar de “textos” os diversos 
tipos de produções semióticas que pertencem a uma prática 
discursiva.[...]uso cada vez mais comum nas ciências humanas, nas quais 
se fala constantemente de “texto”, ou até de “discurso” musical, pictórico, 
arquitetônico, etc.  

 
Assim, dentro de nosso percurso operacional selecionamos alguns textos – verbais 

e não-verbais - que formaram nosso  córpus atual de estudo. Dessa forma vamos analisá-

los em uma determinada ordem e, a cada momento específico, evocaremos os conceitos 

descritos anteriormente como embasamento operacional de nossa análise apreendendo-os 

pela semântica global do discurso.  
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 Este trabalho insere-se nas categorias conceituais de prática discursiva e 

intersemiótica (MAINGUENEAU, 2008a, 2008b, 2010). Temos, então, a prática 

discursiva: unidade de análise pertinente, que pode integrar os diversos tipos de produção 

intersemiótica de que Maingueneau chama de textos por pertencerem a uma prática 

discursiva que articula o não-verbal ao verbal. Alicerçando nosso processo de articulação 

entre os conceitos elaborados por Dominique Maingueneau e o córpus selecionado, vamos 

nos referir primeiramente ao que conceitua como comunidade discursiva. Para o autor 

(2010, p. 142): 
Essa noção não é estabilizada na análise do discurso. Eu a introduzi 
(Maingueneau, 1984/2008) para insistir no fato de que os modos de 
organização dos homens e de seus discursos são indissociáveis, que as 
doutrinas são inseparáveis da estrutura das instituições que as permitem 
emergir e as mantém. Pode-se estender essa noção a toda comunidade 
restrita de comunicação, organizada em torno da produção do discurso, 
qualquer que seja a sua natureza: jornalística, científica, etc. Seus 
membros partilham certo número de modos de vida, de normas, etc. 
Podemos perguntar se a comunidade discursiva não deve incluir nada 
além dos produtores de textos ou se ela se estende àqueles que participam 
de sua elaboração ou de sua difusão. A problemática da comunidade 
discursiva tornou-se, a partir dos anos 1990, um espaço de pesquisa 
particularmente ativo, mas ela deve ser especificada para considerar a 
diversidade de tipos de discurso. 

 

A comunidade discursiva, para Maingueneau (2010, p.142), designa grupos que 

existem somente e através de enunciações (textos verbais e não verbais) específicas que os 

produzem e os fazem circular, sendo assim, “a comunidade é consolidada e legitimada 

pelos discursos que são o produto dessa comunidade”, existindo sempre uma “imbricação” 

de uma configuração textual e de “um modo de existência de um conjunto definido de 

indivíduos”. 

No que se refere à prática discursiva, ou seja, os enunciadores e os enunciatários 

interligados a uma representação do mundo e a uma atividade enunciativa extensiva à 

instituição discursiva da qual fazem parte, Maingueneau (2008a, p. 125) afirma que “os 

enunciadores definem seu estatuto e seu modo de enunciação, inscrevendo-se, com eles, 

seus enunciatários, numa certa posição social”. 

Desse modo, o discurso para Maingueneau pressupõe uma dinâmica institucional, 

por esse motivo, o autor o considera como uma prática discursiva, já que há uma 

imbricação irredutível entre aspectos textuais e não-textuais. Por esse motivo, o sistema de 

restrições semânticas trabalhado pelo autor pode ser ampliado a outros tipos de estrutura 

semiótica de ordem não linguística: 
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Limitar o universo discursivo unicamente aos objetos linguísticos 
constitui sem dúvida alguma um meio de precaver-se contra os riscos 
inerentes a qualquer tentativa “intersemiótica”, mas apresenta o 
inconveniente de nos deixar muito além daquilo que todo mundo sempre 
soube, a saber, que os diversos suportes semióticos não são 
independentes uns dos outros, estando submetidos às mesmas escansões 
históricas, às mesmas restrições temáticas, etc.. (MAINGUENEAU, 
2008a, p. 138) 

 

Dentro de uma abordagem analítica que leva em consideração uma prática 

discursiva ampliada a índices intersemióticos do discurso, vale destacar a proposição feita 

por Dominique Maingueneau no que se refere ao sistema de restrições semânticas: “O 

pertencimento a uma mesma prática discursiva de objetos derivados de domínios 

semióticos diferentes exprime-se em termos de conformidade a um mesmo sistema de 

restrições semânticas” (MAINGUENEAU, 2008a, p. 138).  

Mediante isso, para uma concepção intersemiótica da prática discursiva e, nesta 

seção de nossa pesquisa, de apreensão de uma comunidade discursiva, o discurso deve ser 

compreendido a partir de uma prática discursiva mais ampliada, uma vez que os 

enunciadores e os enunciatários participam do princípio definido por Maingueneau (2008a, 

p.143) como “competência discursiva” que – “funciona como sistema de critérios que 

permitem afirmar ou recusar o pertencimento de um enunciado à prática discursiva”. 
O recurso a um mesmo sistema semântico para diversas práticas 
semióticas no seio da mesma unidade discursiva supõe certamente uma 
extensão correlativa do princípio de “competência discursiva”. Se 
quisermos ser consequentes, não poderemos reservar esse princípio 
apenas aos enunciadores linguísticos. O pintor, o arquiteto..., dado que 
participam da mesma prática discursiva, dispõem da mesma rede de 
regras que os enunciadores para tratar os materiais significantes. Como 
aqueles, serão capazes de reconhecer a incompatibilidade das produções 
de seu Outro, assim como a coincidência de tais e tais produções com as 
regras de sua própria formação discursiva”. (MAINGUENEAU, 2008a, p 
140) 
 

Temos abaixo, em circunstâncias diferentes, efeitos intersemióticos discursivos 

sugeridos pelas imagens e autorizados por práticas discursivas embasadas pelo discurso 

econômico de inovação aberta de mercado que, evocando ritos genéticos e fazendo 

coexistir as várias vocações enunciativas, mediante competências discursivas marcadas no 

interior do sistema de restrições semânticas autorizadas pelo discurso econômico sugerem 

sentidos já enunciados e atribuídos por “Outro”, em circunstâncias diferentes, porém, 

enraizado sócio historicamente. Desse modo, instaurando uma prática interdiscursiva entre 

os principais agentes envolvidos em uma discursivização de um novo modelo econômico, 

podemos fazer referência a Maingueneau (2008a, p. 106) como direcionador de nossa 
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construção discursiva de pesquisa: “a formação discursiva não define somente um universo 

de sentido próprio, ela define igualmente seu modo de coexistência com os outros 

discursos”, assim, os enunciadores desse novo discurso econômico de inovação aberta 

formam o que Maingueneau conceitua de comunidade discursiva e com um responsável, 

um fiador que sustentará a prática discursiva constituinte daquele momento, o discurso 

político imbricado ao discurso econômico de inovação aberta de mercado. 

Dessa maneira, segue abaixo os diversos sites que em nossa pesquisa servem para 

comprovar uma constituição de comunidades discursiva guiadas pelo discurso da OCDE 

de promover o que no Manual de Oslo (OCDE, 2005) é determinado de inovação de 

processos e de produtos: 

 

 
Figura 15: Portal do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 
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Figura 16: Página do Portal do Ministério dedicada as informações sobre programas específicos de 

incentivo à inovação 
 

Nossa justificativa em iniciarmos nossa concepção de comunidade discursiva por 

um site oficial resume-se ao que Maingueneau descreve como “interdiscurso” e “vocação 

enunciativa” e, ainda, de delimitarmos campos discursivos distintos que mantêm entre si 

constantes “redes de trocas” no interior do sistema de restrições semânticas autorizadas 

pelo discurso econômico de inovação.  

Desse modo, ao destacarmos o MCTI46 objetivamos alcançar uma concepção 

intersemiótica de determinada prática discursiva para apreendermos o discurso ou os 

discursos presentes no portal e que regem as redes de trocas dentro de seus fechamentos 

semânticos, possibilitando, dessa maneira, a concepção de comunidade discursiva e, 

especificamente, considerando o MCTI, uma comunidade discursiva oficial e com apelo ao 

que Maingueneau nomeia de vocação enunciativa, sendo esta a capacidade de falar e de 

agir legitimamente, ou seja, de maneira autorizada e com autoridade.  

A constituição discursiva que descreve o MCTI é: 
Foi criado pelo Decreto 91.146, em 15 de março de 1985, concretizando 
o compromisso do presidente Tancredo Neves com a comunidade 
científica nacional. Sua área de competência está estabelecida no Decreto 
nº 5.886, de 6 de setembro de 2006. Como órgão da administração direta, 
o MCTI tem como competências os seguintes assuntos: política nacional 
de pesquisa científica, tecnológica e inovação; planejamento, 
coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia; 

                                                        
46 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.  
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política de desenvolvimento de informática e automação; política 
nacional de biossegurança; política espacial; política nuclear e controle da 
exportação de bens e serviços sensíveis. Com a incorporação das duas 
mais importantes agências de fomento do País – a Financiadora de 
Estudos e Projetos (FINEP) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e suas unidades de pesquisa – o 
Ministério da Ciência e Tecnologia passou a coordenar o trabalho de 
execução dos programas e ações que consolidam a Política Nacional de 
Ciência, Tecnologia e Inovação. O objetivo dessa política é transformar o 
setor em componente estratégico do desenvolvimento econômico e social 
do Brasil, contribuindo para que seus benefícios sejam distribuídos de 
forma justa a toda a sociedade47. 

 

Outra razão por iniciarmos nossa construção de uma comunidade discursiva oficial 

e específica do campo discursivo econômico se baseia na concepção de primado do 

interdiscurso, visto que, segundo Maingueneau (2008a, p.20), “o interdiscurso tem 

procedência sobre o discurso”. Isso significa propor que a unidade de análise pertinente 

não é o discurso, mas um espaço de trocas entre vários discursos convenientemente 

escolhidos. Assim, levando-se em conta o Manual de Oslo (OCDE, 2005), desenvolvido 

pela OCDE, que mensura e propõe diretrizes políticas para o desenvolvimento econômico 

dos países baseado em processos de inovação e de desenvolvimento das ciências e das 

tecnologias que estejam voltadas para o “bem estar da humanidade”, podemos observar 

que é a partir do ano de 2006, que o MCT torna-se MCTI, adicionando a sua sigla o I de 

(inovação). Isso significa que o MCT adere a uma interdiscursividade de desenvolvimento 

dos campos político, jurídico e econômico embasados em redes de trocas semânticas entre 

as diversas comunidades discursivas que colocam em prática o novo discurso econômico 

pautado na inovação de processos e produtos e com, nos arriscamos a dizer, tendência 

“globalizante” (HARDT; NEGRI, 2001a) de mercado mundial. Em sua própria 

constituição discursiva o MCTI deixa claro essa nova prática discursiva: “Por meio desse 

conjunto de instituições, o MCT exerce suas funções estratégicas, desenvolvendo pesquisas 

e estudos que se traduzem em geração de conhecimento e de novas tecnologias, bem como 

a criação de produtos, processos, gestão e patentes nacionais”48 (grifo nosso). Nessa 

passagem o MCTI faz referência às instituições que compõem o Ministério, mas o que 

gostaríamos de salientar é a relação interdiscursiva do MCTI aos novos conceitos de 

capital e de desenvolvimento econômico voltado para uma economia informacional 

baseada na gestão do conhecimento e na geração de valor através do uso de patentes. 

 
                                                        

47 Informação coletada na página do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 
48 Informação coletada na página do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em 18/11/2011. 
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Figura 17: Página inicial do Portal Inovação mantido pelo Governo Federal 

 

 
Figura 18: Página do Portal Inovação que mantém notícias e destaques 
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O Portal Inovação é mais uma fonte de comprovação de constituição de uma 

comunidade discursiva oficial e que se propõe à mesma função do site BoC. Porém, tem 

sua legitimação oficial, já que quem enuncia nesse espaço discursivo são “vocações 

enunciativas” especificamente autorizadas dentro desse espaço discursivo. Isso nos remete 

ao célebre questionamento de Foucault (2008): “Quem fala?”. Ao circunscrevermos esse 

campo discursivo percebemos que o espaço discursivo que se constitui é totalmente 

institucionalizado, com isso queremos dizer que demonstra, especificamente, uma prática 

discursiva em processo de construção e de constituição de seus saberes, uma vez que o site 

se propõe a ser o canal que estabelece formalmente “redes de trocas” entre as diversas 

comunidades discursivas que dividem seu espaço. O Portal Inovação se “discursiviza” 

mediante esta construção: 
O que é? Espaço onde as empresas, as instituições de pesquisa e os 
órgãos governamentais interagem para promover a inovação. Para quem? 
Para os que querem inovar, mas não sabem como começar. Aos que já 
inovam, mas buscam ferramentas de conhecimento para a gestão dos 
processos de inovação. Como inovar? Aqui você encontra e apresenta 
demandas e ofertas tecnológicas em sua área de negócio ou de 
especialização. Você será encontrado por aqueles que querem inovar. 
Quem somos? Um serviço de governo eletrônico, que busca aproximar e 
facilitar a inovação entre os principais atores do sistema nacional de 
inovação49. 

 

É latente no portal  o estatuto dos enunciadores e seu modo de enunciação. Como 

citado anteriormente, o enunciador ao enunciar se inscreve em certa posição social 

juntamente com seus enunciatários, no caso, o Portal Inovação inscreve-se em posição 

social oficializada, pois ao assumir sua vocação enunciativa fazendo uso de sua dupla 

modalidade, discursiva e institucional, une o funcionamento discursivo determinando os 

estatutos e a comunidade que o autoriza. Dessa maneira: “sobre este ponto nós nos 

encontramos na juntura do discurso e das instituições que produzem e fazem articular seus 

enunciados” (MAINGUENEAU, 2008a, p 122). 

Dando seguimento a nossa construção intersemiótica na busca pela formação de 

uma comunidade discursiva pautada pelo discurso de inovação e de novas práticas de 

mercado, vamos mostrar a seguir alguns sites não oficiais, já que não pertencem ao campo 

discursivo governo, mas que praticam os mesmos saberes de mercado do BoC e podem ser 

descritos através do que foi mencionado no Capítulo I, deste estudo como capitalismo 

intelectual, economia informacional e época pró-patente; sendo esta última dividida em 

                                                        
49 Informação coletada no Portal Inovação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 
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nossa concepção a partir de análises feitas aos objetos de estudo, época pró-patente 

“regulamentada” e época pró-patente “não regulamentada”. Mediante isso, nosso primeiro 

site não oficial é o da multinacional P&G. Essa escolha se justifica com base em nossa 

pesquisa, uma vez que, segundo Thomas (2009), Henry Chesbrought a classificou, após 

intensa análise e estudo, como uma das empresas que mais exercem o novo modelo de 

inovação no mercado mundial. 

 

 
Figura 19: página inicial da P&G no Brasil 

 

A P&G mantém um portal intitulado Conectar para desenvolver no qual se 

relaciona diretamente com os clientes e os incentiva a enviar ideias para serem 

desenvolvidas pela P&G. Oferece igualmente, sob formas de patente, produtos ou 

processos desenvolvidos por ela e compartilha problemas para serem resolvidos, por quem 

se interessar, de necessidades de mercado, dela e de parceiros. O BoC, córpus de estudo 

para esta pesquisa, traduz, em parte, a construção discursiva constituída no portal da P&G. 

Sabemos, contudo, que esse não é nosso foco de estudo e, sim, a busca de uma constituição 

de comunidade discursiva. Sendo assim, o que nos interessa neste momento é apenas 

encaminharmos nossa própria construção discursiva. Para isso, basta-nos demonstrar a 

especificidade do portal P&G que se insere nos novos conceitos de capital e de 

desenvolvimento econômico voltado para uma economia informacional baseada na gestão 

do conhecimento e na geração de valor através do uso de registro e depósito de patentes. 

Desse modo, a primeira seta na figura acima nos direciona a “envie-nos sua ideia 
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inovadora” e “saiba como licenciar ou vender as suas ideias inovadoras para a P&G”, o 

que pode ser classificado, como falamos anteriormente, dentro de uma época pró-patente 

“regulamentada”. Em seguida, a segunda seta nos direciona a “compartilhe seus 

pensamentos” e “envie-nos suas ideias, sem compromisso de remuneração de nossa parte”, 

o que chamamos de época pró-patente “não regulamentada”, uma vez que todo o processo 

ocorrerá em campo discursivo “neutro”, ou seja, sem a presença de uma regulamentação 

predefinida. Apenas como início de análise, o interessante é notarmos a mudança de 

constituição discursiva que modifica completamente a carga semântica de “ideia” para 

“pensamento”, o que mais uma vez comprova a proposição feita por Dominique 

Maingueneau no que se refere ao sistema de restrições semânticas: “O pertencimento a 

uma mesma prática discursiva de objetos derivados de domínios semióticos diferentes 

exprime-se em termos de conformidade a um mesmo sistema de restrições semânticas” 

(MAINGUENEAU, 2008a, p. 138). Ou ainda, o discurso deve ser compreendido a partir 

de uma prática discursiva mais ampliada, uma vez que os enunciadores e os enunciatários 

participam do princípio definido por Maingueneau como “competência discursiva”, que 

“funciona como sistema de critérios que permitem afirmar ou recusar o pertencimento de 

um enunciado à prática discursiva”. Desse modo, os discursos destacados no portal da 

P&G foram constituídos para obter efeitos discursivos distintos, uma vez que exprimem 

práticas semântico-discursivas em conformidade com campos e espaços discursivos 

heterogêneos.  

Continuando a nossa busca de uma nova comunidade discursiva, descreveremos os 

dois próximos sites com intuito de concluirmos, pelo menos parcialmente, nossa 

comprovação de uma nova comunidade discursiva pautada pelo discurso de inovação de 

produtos e processos. Os sites seguintes podem ser inseridos nos novos conceitos de capital 

e de desenvolvimento econômico voltado para uma economia informacional baseada na 

gestão do conhecimento e na geração de valor através do uso de patentes. Igualmente 

mantêm pontos em comum com o BoC, sem nos alongarmos em análises, pois este não é 

nosso objetivo para esse estudo. Os sites Innocentive50 e Innoversia51 foram escolhidos 

como exemplificação e comparação com os processos discursivos que são constituídos no 

BoC com intuito de comprovação de uma nova prática discursiva que está sendo difundida 
                                                        

50 Innocentive é uma plataforma de inovação aberta e de transferência de tecnologias, aceita pedidos de 
resolução de problemas de P&D numa grande variedade de campos como a engenharia, as TIC,  modelos de 
negócios, matemática, química, biotecnologia, etc.  
51 Universia é uma rede de universidades da América Ibérica e, que se unindo a NEOS, primeira empresa 
privada de transferência tecnológica, desenvolveram e lançaram o Innoversia, primeiro portal de inovação 
aberta criado por e para a América Ibérica.  
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por comunidades discursivas em campos e espaços discursivos específicos e também para 

traçarmos uma constituição dessas comunidades em outros espaços linguísticos, aqui, no 

caso, o espaço ocupado pela língua inglesa e o espaço ocupado pela língua espanhola. Com 

isso, pensamos ser ainda mais efetiva a relação “globalizante” que envolve a sociedade do 

conhecimento e da informação, comprovando, segundo Hardt e Negri (2001a), que 

estamos vivenciando nas últimas décadas uma globalização “irresistível e irreversível” de 

trocas econômicas e culturais e de “produção e de permuta” em ritmo acelerado, na qual as 

“relações econômicas tornam-se mais independentes de controles políticos” e, em que 

“fatores primários de produção e troca – dinheiro, tecnologia, pessoas e bens – comportam-

se cada vez mais á vontade num mundo acima das fronteiras nacionais”. 

Sem nos determos a análises mais profundas, o interessante é notar o paralelismo de 

construção discursiva e intersemiótica dos sites às análises discursivas observadas dentro 

do BoC, dessa forma, destacaremos apenas esse “paralelismo discursivo” que constitui a 

construção discursiva dos sites.  
 

 
Figura 20: Página inicial do site Innoversia 

 

A seta indica o mesmo propósito do site BoC e, que igualmente se destina o 

Innoversia, a solução de problemas lançados nos sites mediante desafios que exigem 

respostas e soluções nas quais estejam envolvidos inovações de produtos e processos. Em 

análise empreendida por nós em ambos os sites, Innoversia e Innocentive, observamos 

pertencerem ambas construções linguísticas, respeitando-se cada qual suas estruturas 



116 
 

formais linguísticas, a uma mesma formação discursiva que tem na inovação de processos 

e produtos, na economia informacional, na gestão do conhecimento “patenteado” uma 

nova relação de valor. 

 

 
Figura 21: Página explicativa do Innoversia 

 

 
Figura 22: Página inicial do site Innocentive 
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Após esse pequeno percurso discursivo, chegamos à conclusão de que nossa busca 

por uma comunidade discursiva “em-nova-ação” teve resposta positiva, visto que essas se 

inserem perfeitamente no que Maingueneau (2010, p.142), designa por comunidade 

discursiva, já que são grupos que existem somente e através de enunciações (textos verbais 

e não verbais) específicas que os produzem e os fazem circular, sendo assim, “a 

comunidade é consolidada e legitimada pelos discursos que são o produto dessa 

comunidade”, existindo sempre uma “imbricação” de uma configuração textual e de “um 

modo de existência de um conjunto definido de indivíduos”.  

Na seção seguinte passaremos às análises discursivas do córpus de estudo 

iniciando com a explicação da metodologia seguida na construção e constituição de nossa 

argumentação discursiva. 

 

3.5   http://www.analisando.sougenial.com.br 
 

 Iniciaremos a análise discursiva do recorte do córpus de nossa pesquisa. Assim, 

uma divisão analítica foi desenvolvida para tentarmos construir nossa própria constituição 

discursiva e encaminhamento lógico para este estudo, visto ser o nosso objetivo responder 

a como se discursiviza conceitos acerca do trabalho dentro do BoC e como esses conceitos 

sobre o trabalho discursivizam valores, instituem, se mantêm, circulam via determinada 

constituição enunciativa que está no site. Nosso objetivo principal é mostrar como dentro 

deste, que, em tese, não coaduna a atividade do trabalho, se constitui e se discursiviza um 

sentido para trabalho, ampliando e contribuindo dessa maneira para discussão conceitual 

sobre o trabalho em tempos de Cibercultura, de economia da informação e do 

conhecimento, época pró-patente, trabalho imaterial e relações entre universidades e 

empresas. Nossa divisão analítica é disposta pela seguinte ordem: a) análise global do 

BoC, em que operacionalizamos conceitos referentes à semântica global do discurso com 

intuito de observarmos a formação de novos conceitos acerca do trabalho que estariam 

voltados para uma economia informacional, época pró-patente e trabalho imaterial; b) 

análise de função enunciativa a partir de dois posicionamentos distintos dentro da 

constituição discursiva do regulamento da empresa Natura para a participação na Batalha 

proposta por esta e; por fim, c) empreender análise comparativa baseada na dialética das 

tensões em espaço tripolar objetivando confrontar os resultados obtidos nas análises 



118 
 

anteriores ao espaço tripolar e, com isso, identificarmos quais são os valores a respeito do 

conceito trabalho que são constituídos dentro do BoC. 

3.5.1  http://www.vitrine_virtual.com.br 
 

Esta análise teve como córpus o site BoC de forma abrangente, isto é, como um 

todo sem hierarquias entre as páginas que o compõem, no caso, parafraseando 

Maingueneau (2008a), sem hierarquias entre seus planos discursivos. Portanto, coletamos 

fragmentos em todas as suas páginas52 nas quais foram aplicados conceitos referentes à 

semântica global do discurso (MAINGUENEAU, 1997, 2008a, 2008b, 2010) e função 

enunciativa (FOUCAULT, 2008) com intuito de observarmos a formação de novos 

discursos acerca do trabalho que estariam voltados para uma economia informacional, 

época pró-patente e trabalho imaterial.  

Mediante isso, a descrição analítica do site iniciou-se por sua homepage, em 

seguida foram analisadas as páginas: Introdução, Como funciona? , Perguntas frequentes, 

Condições gerais, Explicação do Ranking e Instituições de Ensino Superior. Essa 

distribuição analítica do córpus objetivou alcançar uma semântica global do discurso com 

intuito de observarmos a formação de novos conceitos acerca do trabalho dentro do site e 

que estaria reafirmando um fechamento semântico característico da chamada “era da 

informação”, dividida entre os que a discursivizam como, dependendo do campo 

discursivo a que estejam inseridos, capitalismo cognitivo ou informacional, economia da 

informação, época pró-patente e trabalho imaterial. 

 Desse modo, aplicamos conceitos desenvolvidos por Maingueneau (1997, 2008a, 

2008b, 2010), definidos por ele como um sistema de restrições semânticas não 

hierarquizados que governam, ao mesmo tempo, vários planos desses discursos, sendo este 

analisado como um todo através de um sistema de restrições semânticas globais sem que 

haja uma hierarquia entre os planos discursivos, ou seja, analisado através do que o autor 

nomeia de Semântica Global. Assim, tal aplicação conceitual nos possibilitou duas 

abordagens descritivas a partir de passagens enunciativas retiradas das páginas analisadas. 

A primeira teve como objetivo identificarmos as possíveis práticas intersemióticas que 

estariam vinculadas às discursivizações de conceitos acerca do trabalho em acordo com as 

novas práticas discursivas de mercado dentro do site BoC e a segunda nos direcionou aos 
                                                        

52As páginas às quais nos referimos podem ser observadas no Anexo A intitulado SouGenial.com.br – 
descrevendo o Battle of Concepts em números. 
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campos semânticos enunciativos que, a partir de fechamentos semânticos específicos, 

identificamos ser uma vitrine virtual.  

Nos fragmentos seguintes identificamos as possíveis práticas intersemióticas 

mediante os elementos discursivos grifados que estão vinculados às discursivizações de 

conceitos acerca do trabalho dentro do BoC e que traduzem a era da informação integrada 

aos novos ambientes virtuais dividida entre os que a discursivizam como, dependendo do 

campo discursivo a que estejam inseridos, capitalismo cognitivo ou informacional, 

economia da informação, época pró-patente e trabalho imaterial. Assim, nos fragmentos 

grifados abaixo: 
www.sougenial.com.br [...] Pense com as empresas, ganhe dinheiro e seja 
descoberto [...] Criatividade e qualidade dos conceitos surpreendem as 
empresas participantes do Battle [...] Você está cheio de ideias?[...] 
Ganhe dinheiro com as suas ideias e seja descoberto pelas melhores 
empresas [...] A sua participação é gratuita e pode ser feita pela internet 
[...] Você se torna participante de uma Batalha a partir do momento em 
que fizer o upload do seu Conceito ou solução no site [...] Muitas 
empresas e instituições públicas e privadas estão à procura de novas 
ideias e soluções criativas para questões e desafios que elas estão 
enfrentando. Por exemplo: uso de novas tecnologias, lançamentos de um 
produto ou serviço, campanhas de marketing, novas estratégias, questões 
sociais ou ambientais. (Grifos nossos) 

 

Há uma construção discursiva pautada em conceitos acerca do trabalho que 

reconfiguram e abrangem os campos econômico, jurídico e político, traduzindo, dessa 

maneira, uma era da informação e do conhecimento. Os principais fragmentos 

discursivizados que comprovam esse novo modelo de mercado são: pensar, criar, ideias, 

ganhar dinheiro com as ideias, enviar conceitos, fazer upload das batalhas, novas ideias, 

soluções criativas, uso de novas tecnologias, lançamento de produtos, novas estratégias, 

questões sociais ou ambientais. 

Essa nova reconfiguração conceitual pode ser observada a partir das modificações 

semânticas que constroem novos aspectos do valor do produto do trabalho embasados pelo 

uso e não mais pela troca. Assim, retomando Lévy (2003), existe atualmente transformação 

do capital, no que se refere ao valor, do valor de troca em valor de uso dentro dessa nova 

economia da informação e do conhecimento. Ainda, segundo Lévy (2003, p. 60), no pós-

fordismo o trabalhador “tende a vender não mais sua força de trabalho, mas uma 

competência, ou melhor, uma capacidade continuamente alimentada e melhorada de 

aprender e inovar”. Criatividade e inovação direcionam a constituição discursiva do site, 

assim a produção de “conceitos” está diretamente conectada a uma discursivização que tem 
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nos dispositivos econômico, jurídico e político pressupostos básicos de produção 

capitalista ou capitalista intelectual, já que se apoia na exploração dos bens intangíveis, 

assim: 
Ganhe dinheiro com as suas ideias [...] Pense com as empresas [...]  
mostre que você é criativo [...] As empresas precisam urgentemente de 
novos talentos, novas ideias e soluções criativas, por isso elas estão 
procurando pessoas como você [...] Criatividade e qualidade dos 
conceitos surpreendem as empresas participantes do Battle. [...] Muitas 
empresas e instituições públicas e privadas estão à procura de novas 
ideias e soluções criativas para questões e desafios que elas estão 
enfrentando. (Grifos nossos) 

 

 Apenas de maneira introdutória no capítulo 1. 4 intitulado “Dispositivo Relacional: 

Época “Pró-patente” e as novas relações universidades/empresas”, falamos a respeito das 

novas relações entre Universidades/Empresas em que as mudanças econômicas e sociais 

abrangiam as instituições educacionais, tais como, as universidades, tanto em âmbito 

público quanto privado. Desse modo, o contexto das relações entre universidades e 

empresas dentro do BoC se insere na própria economia da qual tratamos até então, uma 

economia voltada ao empreendedorismo do conhecimento científico e da informação. 

Como justificativa indicamos os fragmentos seguintes:  
[...] Sua Instituição de Ensino quer se destacar pela inovação? [...] Sua 
Instituição quer estimular o empreendedorismo, a criatividade, o espírito 
inovador em seus alunos? [...] O Ranking das Instituições de Ensino 
Superior é uma excelente forma de expor as universidades, faculdades, 
centros acadêmicos e escolas técnicas de ensino superior, pois elas são 
classificadas em função da posição de seus alunos no Ranking [...]. 

 
Essas passagens nos direcionam à cooperação entre universidades e empresas e ao 

próprio desenvolvimento econômico pautado na prática discursiva da inovação à qual se 

refere as  Lei nº 10.973 (BRASIL, 2004) e a Lei nº 11.196 (BRASIL, 2005) conhecidas 

respectivamente como Lei de Incentivo à Inovação e Lei do Bem, já que ambas tratam de 

incentivos à inovação e de incentivos fiscais, este, especificamente para empresas 

inovadoras. Mediante isso, o BoC retoma discursivamente os principais pontos normativos 

da Lei nº 10.973 (BRASIL, 2004), no que se refere especificamente aos Capítulos II e III 

que tratam respectivamente do “estímulo à construção de ambientes especializados e 

cooperativos de inovação” e “do estímulo à participação das ICT no processo de inovação” 

e, o artigo 16 do Capítulo III, no qual a lei é clara quanto à obrigatoriedade de as 

Universidades públicas disporem de núcleo de inovação tecnológica (próprio ou em 

associação com outras ICTs). 
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 Passaremos à segunda descrição que objetivou a identificação dos campos 

semânticos enunciativos de conceitos que possibilitaram determinadas constituições 

discursivas sobre o trabalho para o que identificamos ser uma vitrine virtual. Assim, estar 

visível é a construção discursiva fundamental dentro site BoC e que se sobrepõe à própria 

condição de trabalho. Exemplificando:  
Pense com as empresas, ganhe dinheiro e seja descoberto [...] Entre no 
site Battle of Concepts e mostre que você é criativo [...] Ganhe dinheiro 
com as suas ideias e seja descoberto pelas melhores empresas [...] As 
empresas precisam urgentemente de novos talentos, novas ideias e 
soluções criativas, por isso elas estão procurando pessoas como você 
[...] As empresas estão sempre em busca de novos talentos para 
contratar [...] Todos os participantes recebem pontos para o Ranking de 
Batalhas que ficará exposto na homepage do Battle of Concepts [...] Os 
nomes dos participantes, as Batalhas das quais participaram e a 
classificação geral estarão visíveis para as empresas e instituições, bem 
como, para os demais visitantes do site [...] Como ser descoberto pelos 
melhores empregadores? Você é um dos vencedores. 

 
Assim, os fragmentos destacados são discursivizados e criam um efeito de sentido 

voltado aos aspectos discursivos do campo semântico “visual”, ou seja, que geram uma 

“visibilidade”, dessa forma, entendemos que todos os elementos podem ser inseridos em 

um mesmo campo discursivo semântico que constitui o que intitulamos de “vitrine virtual” 

do trabalho e dos conceitos sobre o trabalho.  

Outra construção discursiva observada é o que podemos nomear de “discurso 

hipotético condicional”53, pois alguns dos elementos analisados se alicerçam, 

discursivamente, em vocábulos que expressam semanticamente condições de existência 

para que tal possibilidade ocorra. Essa constituição discursiva condicional é embasada por 

possibilidades de existência de trabalho voltadas a um porvir, ou seja, sempre a relação 

com o trabalho será de possibilidade futura. Dessa maneira destacamos: 
Saiba que o seu Currículo de Batalhas será encaminhado para empresa 
ou instituição que lançou a Batalha. Também serão encaminhados os 
dados da graduação e os dados pessoais, assim como eventualmente o 
seu currículo particular, o CV [...] O seu CV completo poderá ser 
incluído no momento do cadastro, e só a empresa que lançou a Batalha 
da qual você participa terá acesso a ele [...] Ao enviar o seu currículo 
pessoal (CV), o participante da Batalha autoriza a empresa ou 
instituição que lançou a Batalha a acessá-lo [...] Estudantes e jovens 
profissionais no Top 100 com certeza chamarão a atenção das 
empresas. 

                                                        
53 Justificamos o uso “discurso hipotético condicional” como desdobramento discursivo do que Michel 
Foucault nomeia de função enunciativa uma vez que esta, para o autor, não é uma teoria e sim uma condição 
ou possibilidade de existência. Assim, nesta pesquisa assumimos que as discursivizações acerca do trabalho 
dentro do Battle of Concepts se constituem por condições ou possibilidades de existência voltadas a um 
porvir. 
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As passagens enunciativas demonstram uma constituição discursiva do conceito 

acerca do trabalho direcionada a um “porvir” sempre em condição de possibilidade de 

existência futura desse acontecimento, uma vez que tal condição é autorizada por 

elementos que coadunam o mesmo campo semântico discursivo: Ser descoberto [...] 

mostrar [...] estar procurando [...] ficar exposto [...] estar visível [...] ser encaminhado [...] 

estar à procura [...] estar sempre em busca [...] criar uma ponte [...] ter acesso [...] acessar 

[...] ser divulgado [...] chamar a atenção [...]. 

Sem querermos nos tornar exaustivos destacaremos em nossas análises apenas 

alguns fragmentos que podem evidenciar semanticamente a condição hipotética discursiva 

constituída no BoC.  

 Demonstraremos alguns elementos que podem ser desdobrados através da 

concepção de discurso hipotético condicional, assim: 
(1) Pense com as empresas, ganhe dinheiro e seja descoberto [...] (2) 
Estudantes e jovens profissionais no Top 100 com certeza chamarão a 
atenção das empresas [...] (3) O seu CV completo poderá ser incluído no 
momento do cadastro, e só a empresa que lançou a Batalha da qual você 
participa terá acesso a ele [...] (4) Os nomes dos participantes, as Batalhas 
das quais participaram e a classificação geral estarão visíveis para as 
empresas e instituições, bem como, para os demais visitantes do site [...] 
(5) Criatividade e qualidade dos conceitos surpreendem as empresas 
participantes do Battle [...]. 

 

Dessa maneira, em (1) o discurso hipotético condicional é que, para ser descoberto 

e ganhar dinheiro, o participante terá que pensar com as empresas, assim teríamos: se você 

pensar com as empresas ganhará dinheiro e será descoberto; em (2) o discurso hipotético 

condicional é estar no “Top 100” para chamar a atenção das empresas, desse modo 

teríamos: se você estiver no Top 100, chamará a atenção das empresas; em (3) ao incluir o 

currículo cria-se uma condição hipotético discursiva de a empresa acessá-lo, então 

teríamos: se você incluir seu currículo a empresa irá acessá-lo;  em (4) estar visível é a 

condição hipotético discursiva, assim, se o participante se destacar nas batalhas as 

empresas e instituições o notaram; em (5) o discurso hipotético condicional  é que o 

participante seja criativo, então, se você for criativo surpreenderá as empresas. 

Acreditamos que a partir dos elementos selecionados como constituição de práticas 

intersemióticas delimitadas por campos e espaços discursivos específicos, tais como: o 

campo econômico, discursivizado pelo capitalismo intelectual ou cognitivo, o campo 

jurídico, discursivizado pela época pró-patente e, o campo político, discursivizado por 
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novas práticas de mercado voltadas para a inovação, termos obtido êxito em nossa 

pesquisa, pois todos esses campos se constituem no espaço discursivo do site e 

demonstram as novas práticas de produção do trabalho e de conceitos acerca do trabalho 

voltados para o que se denomina era da informação.  

Na seção seguinte analisaremos as funções enunciativas (FOUCAULT, 2008) 

identificadas no site através do regulamento da Batalha proposta pela empresa Natura54.  

3.5.2  http://www.quem_fala?.com.br 
 

 O enunciado para Foucault (2008, p. 133) não são “elementos intercambiáveis, 

mas conjuntos caracterizados por sua modalidade de existência” sendo o discurso “um 

conjunto de enunciados, na medida em que se apoiem na mesma formação discursiva e é 

constituído de um número limitado de enunciados para os quais podemos definir um 

conjunto de condições de existência”. Dessa maneira, o discurso, definido por Michel 

Foucault, é um conjunto de enunciados que se originam de uma mesma formação 

discursiva, sendo esta, a junção de enunciados, conceitos, escolhas temáticas que 

descrevem sistemas de dispersões que constatam como o discurso se organiza em uma 

dada ordem.  

Com isso, a cada enunciado se exerce uma determinada função enunciativa que 

mobiliza regras constitutivas do discurso em questão, fazendo com que este seja 

interpretado como uma prática discursiva.  

Tendo como parâmetro essa descrição de enunciado, iniciaremos nossas análises 

das funções enunciativas exercidas dentro do BoC. O córpus selecionado tem o 

regulamento para a participação na batalha lançada pela empresa Natura no site, sendo o 

desafio proposto: “Crie um novo produto cosmético ou linha de produtos com sensorial 

inovador que encante e ultrapasse as expectativas do consumidor”. Esta ocorreu entre os 

meses de agosto e novembro de 2010 e teve o seu término em 26/11/2010. A escolha do 

regulamento da batalha proposta pela Natura através do BoC justifica-se em nosso próprio 

                                                        
54 A escolha do regulamento da Batalha proposta pela Natura através do site Battle of Concepts objetiva 
analisar a constituição discursiva de tal e não a empresa Natura em seus procedimentos jurídicos. Expor o 
nome da Empresa Natura se justifica em nosso próprio percurso teórico uma vez que estamos tratando nesta 
pesquisa das possíveis discursivizações do conceito trabalho em tempos de Cibercultura, economia da 
informação, época pró-patente e trabalho imaterial, embasados pelo novo discurso de inovação de mercado e 
que se desenvolvem em campos e espaços discursivos heterogêneos. Sendo assim, acreditamos que tais 
espaços discursivos como, por exemplo, o regulamento da citada empresa, possam evidenciar funções 
enunciativas determinadas por condições ou possibilidades de existência (FOUCAULT, 2008). 
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percurso teórico, uma vez que estamos tratando nesta pesquisa das possíveis 

discursivizações do conceito trabalho em tempos de Cibercultura, economia da 

informação, época pró-patente e trabalho imaterial, embasados pelo novo discurso de 

inovação de mercado e que se desenvolvem em campos e espaços discursivos 

heterogêneos. Acreditamos, com essa abordagem analítica do regulamento da batalha 

proposta pela empresa Natura alcançarmos tais discursivizações, uma vez que tal percurso 

analítico é de fundamental importância para compreendermos, mediante o emprego das 

condições ou possibilidades de existência de funções enunciativas (FOUCAULT, 2008), 

como em determinados espaços discursivos os enunciados têm modalidade de existência 

determinadas por seus campos e espaços discursivos, mesmo oriundos de uma mesma 

formação discursiva. Sendo assim, são essas articulações entre enunciado e espaços 

discursivos que propomos como análise nesse item.  

Dessa maneira, foram retirados das “Condições gerais, regras do jogo e prêmios em 

dinheiro”, nas quais são definidas as regras da “Batalha de Conceitos” da Natura, as 

condições para a participação na Batalha e a premiação que será distribuída entre os seus 

vencedores. Todas as passagens a seguir se referem às regras e condições gerais propostas 

pela Natura das quais serão destacados os enunciados que serão objeto de estudo. 
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Figura 23: Página do Battle of Concepts com resumo da Batalha proposta pela empresa Natura 

 

O primeiro destaque recai sobre o objetivo da Batalha que é o de criar um novo 

produto. Esse será nosso ponto-chave de análise, uma vez que, segundo o Manual de Oslo 

(OCDE, 2005, p. 55) no que se refere à Inovação:  
Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 
negócio, ou um novo método organizacional nas práticas de negócio, na 
organização do local de trabalho ou nas relações externas. 

 

E ainda, segundo a Lei da Inovação Tecnológica (BRASIL, 2004), Capítulo I – art. 

2º: 
I - agência de fomento: órgão ou instituição de natureza pública ou 
privada que tenha entre os seus objetivos o financiamento de ações que 
visem a estimular e promover o desenvolvimento da ciência, da 
tecnologia e da inovação; 
 II - criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa 
de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar 
essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico 
que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo 
ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores; 
III - criador: pesquisador que seja inventor, obtentor ou autor de criação;  
IV - inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente 
produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou 
serviços;  
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V - Instituição Científica e Tecnológica - ICT: órgão ou entidade da 
administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, 
executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou 
tecnológico; 
 VI - Núcleo de Inovação Tecnológica: núcleo ou órgão constituído por 
uma ou mais ICT com a finalidade de gerir sua política de inovação; 
 VII - instituição de apoio: instituições criadas sob o amparo da Lei no 
8.958, de 20 de dezembro de 1994, com a finalidade de dar apoio a 
projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico; 
 VIII - pesquisador público: ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou 
emprego público que realize pesquisa básica ou aplicada de caráter 
científico ou tecnológico;  
IX - inventor independente: pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, 
cargo militar ou emprego público, que seja inventor, obtentor ou autor de 
criação. (Grifos nossos). 
 

Segundo a  Lei nº  9.279, (BRASIL, 1996), que trata dos direitos e obrigações 

relativos à propriedade industrial, um produto tem sua proteção legal assegurada por um 

período de tempo determinado55 pela propriedade industrial que objetiva proteger 

invenções e modelos de utilidade através de:  
Art. 2° - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, 
considerado o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do País, se efetua mediante: I - concessão de patentes de 
invenção e de modelo de utilidade;  II - concessão de registro de desenho 
industrial; III - concessão de registro de marca;   IV - repressão às falsas 
indicações geográficas; e V - repressão à concorrência desleal 56. 
 

É importante ressaltar que a proteção a esses bens representa para a indústria uma 

vantagem competitiva, como já dito na seção 1.2 desta pesquisa intitulada Dispositivo 

jurídico: Época pró-patente. Quando a empresa obtém esse benefício e desenvolve uma 

tecnologia ou uma inovação de produto ou de processo, isso funciona como um bem 

negociável no mercado, por esse motivo, se considera a época atual, dentro do campo 

discursivo jurídico, como época pró-patente. Uma vez depositada uma tecnologia em 

forma de patente, registro ou marca, esses itens transformam-se em valor e, 

consequentemente, regulam o capitalismo baseado nas novas tecnologias, em que, dentro 

do campo discursivo econômico, considera-se de capitalismo intelectual ou cognitivo. 

Segundo Denis Borges Barbosa (2002 p. 21-22): 

                                                        
55 Seção II - Da Vigência da Patente - Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e 
a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. Parágrafo único. O prazo 
de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de 
modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de 
proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.  
56 Informação coletada no site do Planalto. 
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Ora, como se sabe, os instrumentos da Propriedade Industrial são 
exatamente mecanismos de controle do mercado interno - uma patente 
restringe a concorrência em favor do seu titular, impedindo que os demais 
competidores usem da mesma tecnologia. As patentes de invenção, sob o 
título historicamente correto e tradicional de privilégios, estão previstas 
no texto constitucional: “a lei assegurará aos autores de inventos 
industriais privilégio temporário para sua utilização[...]tendo em vista o 
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.” 
O CPI 1971 chamava tais títulos de "privilégios", de acordo com a 
nomenclatura adotada pela Carta de 1988. A Lei 9.279/96, porém, 
ignorando a diretriz constitucional, prefere denominá-los "patentes". 
Embora não compatível com a profunda internacionalização da 
Propriedade Industrial (patente é voz comum a vários idiomas), a antiga 
expressão, acolhida pela Carta, traduz a gênese autóctone luso-brasileira 
do direito pertinente, adotada que foi em toda nossa História, e dela 
tomando seu significado jurídico. 
 

O que estamos querendo demonstrar é que no “Desafio” proposto pela Natura, o 

que se tem é a criação de um novo produto e de um novo processo e não somente a solução 

de um “Desafio”. E tais criações são descritas, asseguradas e definidas, pelos textos 

expostos acima e, principalmente previstas dentro da lei que trata da propriedade industrial, 

ainda segundo o referido texto, no que tange os bens patenteáveis temos:  
CAPÍTULO II 
DA PATENTEABILIDADE/ Seção I 
DAS INVENÇÕES E DOS MODELOS DE UTILIDADE 
PATENTEÁVEIS / Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos 
requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Art. 9º 
É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte 
deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou 
disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional 
no seu uso ou em sua fabricação. (BRASIL, 1996). (Grifos nosso) 
 

E mediante tais construções do campo discursivo jurídico, objetivamos analisar, 

não a legalidade do texto, mas como dentro do espaço discursivo do site, o regulamento da 

Batalha proposta pela empresa Natura discursiviza esses itens constituindo novos conceitos 

que trazem uma releitura da propriedade industrial e, consequentemente, constrói uma 

nova relação de propriedade do produto final obtido constituindo, dessa maneira, novos 

conceitos acerca do trabalho.  

Em seguida, temos a figura que aponta o número de Conceitos enviados para 

participação na Batalha da Natura e o número de conceitos selecionados pela “comissão 

julgadora”, sendo sete deles enviados e vinte selecionados. As marcações no mapa 

registram os estados dos participantes selecionados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 

São Paulo.  
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Figura 24: Página do Battle of Concepts com indicação do número de conceitos enviados 

 

 Destacaremos a seguir dentro das “Condições gerais, regras do jogo e prêmios em 

dinheiro”, ou seja, dentro do regulamento da Batalha a construção discursiva dos novos 

conceitos que fazem uma releitura da propriedade industrial e que marcam uma função 

enunciativa específica para esse espaço discursivo, no caso o BoC.  

Na primeira linha do texto iniciamos nossas análises a partir do próprio título do 

regulamento da Batalha proposta pela empresa Natura: “Condições gerais, regras do jogo e 

prêmios em dinheiro”.  

Existe nessa passagem produz uma quebra de expectativa, visto que essa construção 

enunciativa nos remete a uma não formalidade dentro do campo discursivo jurídico, o que 

nos direcionando mais a uma construção lúdica discursiva que é própria dos jogos e das 

competições. Dando continuidade, a palavra usada na constituição do regulamento para se 

referir a uma ideia ou criação é Conceito. Um conceito é:  

1. Mente (considerada como sede das concepções) 2. Opinião, ideia, juízo 
(que se faz de alguém ou de alguma coisa) 3. Dito engenhoso 4. 
Reputação (usado com os adjetivos. bom ou mau) 5. Expressão sintética; 
síntese. (PRIBERAM, 2011). 
Ideia que uma pessoa faz de uma classe de objetos, assim como gato, 
cavalo ou casa, ou de uma classe de ideias como amor, liberdade ou 
Deus; é uma consciência de suas qualidades que faz de um objeto ou de 
uma ideia o que são ou parecem ser. Grande número dos estudos 
filosóficos consiste em tentativas empreendidas pelo homem para definir 
conceitos. Todos os substantivos são conceitos elaborados pelo homem. 
(AURÉLIO, 2011) 



129 
 

 
Explicação de ideia por palavras; definição 2 noção, concepção, ideia 3 
opinião, ponto de vista 4 reputação, fama 5 grau de avaliação do 
resultado escolar. (HOUAISS, 2011). (Grifos nossos). 

 
Já no que se refere ao vocábulo ideia temos: 

Ideia (grego idéa, -as, aparência, maneira de ser, estilo)  s. f. 1. 
Representação que se forma no espírito 2. Percepção intelectual 3. 
Pensamento 4. Lembrança, memória 5. Plano, intenção 6. Fantasia 7. 
Doutrina; sistema. (PRIBERAM, 2011) 

Ideia: s.f. Representação mental que o espírito forma de qualquer coisa: 
ideia do bem, do belo. / Percepção elementar, aproximada: tenho uma 
vaga ideia disso. / Inspiração, concepção literária ou artística: foi uma 
ideia de gênio. / Intenção determinada: mudar de ideia. / Opinião, 
apreciação: fazer uma alta ideia de alguém. / Capricho, fantasia: viver 
segundo suas ideias. / Recurso, expediente: ocorreu-lhe uma ideia feliz. / 
Sistema filosófico, doutrina: as ideias de Platão inspiraram diversas 
escolas. / Lembrança: tenho ideia de já ter visto isso. // Ideia fixa, 
pensamento dominante e obsessivo: está com a ideia fixa de perseguição. 
// Ideia geral, conceito. // Tirar alguma coisa da ideia, deixar de pensar 
numa coisa. // Dar ideia de alguma coisa, mostrar semelhança, trazer à 
memória. // Fazer ideia (de alguma coisa), imaginá-la, compreendê-la: ele 
parecia um doido, nem podes fazer ideia. // Ter boas ideias, ser 
engenhoso, ter boa concepção. (AURÉLIO, 2011) 

 
Ideia: s.f. 1. Representação mental de algo 2. Conhecimento, informação, 
noção 3. Plano, propósito 4. Descoberta, invenção 5. Mente, pensamento 
6. Conjunto de opiniões. (HOUAISS, 2011). (Grifos nossos) 

 
O importante é frisar que os dois textos tanto a Lei nº 10.973 (BRASIL, 2004) 

quanto a Lei nº  9.279 (BRASIL, 1996), isto é, o campo jurídico, delimitados em espaços 

discursivos específicos pelas respectivas leis que foram descritas, constroem suas 

discursivizações para definirem a noção de uma “ideia” com base nos vocábulos: criação, 

criador, invenção, inventor, obtentor ou autor de criação, inventor independente, o que 

condiz com a representação semântica desse vocábulo nos dicionários consultados, assim:  

[...] II - criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, 
programa de computador, topografia de circuito integrado, nova cultivar 
ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento 
tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo 
produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou 
mais criadores [...] III - criador: pesquisador que seja inventor, obtentor 
ou autor de criação [...] IV - inovação: introdução de novidade ou 
aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos 
produtos, processos ou serviços [...] IX - inventor independente: pessoa 
física, não ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou emprego público, 
que seja inventor, obtentor ou autor de criação.  
Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, 
atividade inventiva e aplicação industrial. Art. 9º É patenteável como 
modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de 
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aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo 
ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua 
fabricação. (Grifos nossos). 
 

Os dicionários consultados, mantendo apenas algumas pequenas diferenças, 

indicam o vocábulo “ideia” como uma criação do espírito ou uma invenção, o que coaduna 

com a construção discursiva legal. Quanto à construção discursiva do regulamento é 

empregado o vocábulo “ideia” especificamente com duas possibilidades enunciativas. 

Dessa forma, o que observamos são duas possibilidades de construção discursiva a partir 

de funções enunciativas distintas. 

Mediante ao supramencionado, classificaremos essas funções enunciativas, 

complementando-as com os conceitos desenvolvidos por Maingueneau (2010) de paratopia 

e topia, para dar conta de uma possível localização discursiva de discurso constituinte. 

Porém, aqui, propomos um ajuste a esses conceitos operacionalizando-os em termos 

constitutivos de uma função enunciativa “paratópica” e “tópica”. A primeira por objetivar 

uma leitura deslocada, construída dentro da discursivização do regulamento da empresa 

Natura, em relação a um não pertencimento ao espaço discursivo das Leis 10.973 

(BRASIL, 2004) que trata da Inovação Tecnológica e 9.279 (BRASIL, 1996) que se refere 

à Propriedade Industrial. A segunda por objetivar uma leitura situada em relação a um 

pertencimento ao espaço discursivo da lei dos direitos autorais ao fazer referência aos 

“Participantes” da Batalha, construída, igualmente, por outra discursivização observada 

dentro do regulamento da empresa Natura. 

Reafirmamos que a nossa intenção não é a de fazermos uma interpretação do texto 

legal, mas sim uma análise discursiva dos textos constituídos no site através dos 

regulamentos de participação nas Batalhas que têm como base textos legais específicos, 

mesmo que implicitamente, tais como a lei de incentivo a inovação tecnológica e a 

propriedade intelectual.  

Porém, para embasarmos nossa trajetória teórica e analítica, vamos expor, de 

maneira não muito aprofundada, pois não é esse o nosso intuito, o que Barbosa (2002) 

difere entre Direito Autoral e Propriedade Intelectual. Segundo esse autor, ao tratar das 

questões referentes à Propriedade Intelectual (PI), que se divide em Direito à Propriedade 

Industrial e Direito Autoral, afirma que este último não protege ideias, planos, conceitos, 

mas somente formas de expressão. Contudo, quando a ideia é de caráter tecnológico, ou 

seja, engloba uma implementação de produtos e processos ou solução de um novo 
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problema técnico, ou, ainda, uma invenção técnica, estas têm sua proteção assegurada pelo 

sistema de patentes. Assim, segundo o autor: 
Como disse, reiteradamente, a 1a. Câmara do Conselho Nacional de 
Direito Autoral: “Invenções, ideias, sistemas e métodos não constituem 
obras intelectuais protegidas pelo Direito Autoral, porquanto a criação do 
espírito objeto da proteção legal é aquela de alguma forma exteriorizada. 
Assim, obra intelectual protegível, o sentido que lhe dava o art. 5o. da Lei 
5.988/73 e a atual Lei 9.610, é sempre a forma de expressão de uma 
criação intelectual e não as ideias, inventos, sistemas ou métodos”. É 
assim em todo mundo. Obra recente, de edição da UNESCO, em que 
examina e compara a totalidade dos sistemas jurídicos conclui que em 
nenhum país o Direito Autoral protege ideias. Muito menos planos de 
marketing e assemelhados. Diz a Obra, de Claude Colombet: “com efeito, 
criando o Direito de Autor um monopólio em proveito do criador, direito 
este que é sancionado com vigor, tornar-se-ia paralisante tolerar que esta 
tutela recaísse sobre as ideias; as criações seriam entravadas pela 
necessidade de requerer a autorização dos pensadores: pode-se imaginar, 
por exemplo, que, no domínio científico, toda narração dos progressos 
seria difícil por que elas imporiam a concordância dos pensadores, dos 
quais as ideias seriam a base das descobertas. A consequência deste 
princípio é que embora um artigo de uma revista, ensinando como ajustar 
o motor de um automóvel, seja protegido pelo Direito Autoral, esta 
proteção se estende somente à expressão das ideias, fatos e 
procedimentos no artigo, não às ideias, fatos e procedimentos em si 
mesmos, não obstante quão criativos ou originais eles possam ser. 
Qualquer um pode usar as ideias, fatos e processos existentes no artigo 
para ajustar um motor de automóvel, ou para escrever outro artigo sobre a 
mesma matéria. 
 

Dessa forma, mediante a construção discursiva constituída no texto do regulamento 

da empresa Natura, que privilegia a função enunciativa “paratópica”, existe a substituição 

dos vocábulos “criação” e “ideia”, que são descritos na constituição discursiva legal, pelo 

vocábulo “conceito”, que não é sinônimo de “ideia” e ainda há a substituição do vocábulo 

“inventor”, “criador”, “autor de criação”, constituídos na discursivização do texto legal, 

por “participante”, “autor”, “titular”. Observamos que nos textos legais existe o vocábulo 

“autor de criação” que se diferencia, e muito, do vocábulo “autor” na construção discursiva 

do regulamento da Batalha proposta pela empresa.  

Por função enunciativa “paratópica”, entendemos a construção discursiva do 

regulamento da Batalha proposta pela empresa Natura que se esforça em apagar as marcas 

enunciativas que podem ser localizadas em uma fonte discursiva, no caso, em uma leitura 

analítica das Leis às quais nos referimos. Ao fazer esse jogo enunciativo paratópico, a 

construção discursiva do regulamento exime a empresa de qualquer responsabilidade legal 

e, ao mesmo tempo, constitui através de uma “pseudo” topia, um lugar localizável na Lei 

do Direito Autoral, uma vez que tenta transferir noções desta para constituir o 
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“Participante” em autor e titular do Conceito enviado para a Batalha. Segue item retirado 

das “Condições Gerais, Regras do Jogo e Prêmios em Dinheiro”, do que seria o 

“regulamento” para a participação na “Batalha de Conceitos”, proposto pela empresa 

Natura: 
A Natura não é responsável pelo conteúdo dos projetos enviados pelos 
Participantes, bem como direitos autorais de terceiros sobre estes. Ao 
enviar o CONCEITO o participante declara: 
(i)ter realizado livremente sua inscrição no concurso; (ii) ser o legítimo e 
exclusivo autor e titular de todos os direitos sobre o CONCEITO 
inscrito na Batalha, bem como das ideias, representações das ideias e 
do conceito (desenho, foto, imagem, vídeo, protótipo etc.) e quaisquer 
outras informações enviadas para a Batalha, sendo tanto o conceito 
quanto as ideias nele contidas e sua representação fruto de minha 
legítima e exclusiva criatividade e autoria; (iii) que o CONCEITO 
inscrito na Batalha, as ideias suas representações (desenho, foto, imagem, 
vídeo, protótipo etc.) e quaisquer outras informações enviadas para a 
Batalha não violam quaisquer direitos de terceiros, inclusive direitos de 
propriedade intelectual, de personalidade e de sigilo, eximindo a 
Natura ou quaisquer empresa de seu grupo econômico de qualquer 
responsabilidade decorrente da inveracidade desta declaração e 
respondendo integral e exclusivamente pelas infrações a que der causa; 
(Grifos nossos). 
 

Ao negar-se, eximindo-se de qualquer responsabilidade legal, a construção 

discursiva do regulamento, na verdade, deixa pistas enunciativas que nos direcionam às 

leis da Inovação Tecnológica e da Propriedade Industrial. É na negação que encontramos 

uma constituição da função enunciativa “paratópica”, que ao tentar se desconstituir, ou 

melhor, não se deixar localizar, torna-se, ainda mais, localizável. A função enunciativa 

“paratópica” é construída, principalmente, através de discursivizações dos vocábulos 

anteriormente mencionados e, que dão à constituição discursiva do regulamento a 

possibilidade ou condição de existência semântica especificamente construída para esse 

fim, objetivar uma leitura deslocada em relação a um não pertencimento da empresa 

Natura ao espaço discursivo das Leis 10.973 (BRASIL, 2004), que trata da Inovação 

Tecnológica e 9.279 (BRASIL, 1996), que se refere à Propriedade Industrial.  

Segue item retirado das “Condições Gerais, Regras do Jogo e Prêmios em 

Dinheiro”, do que seria o “regulamento” para a participação na “Batalha de Conceitos”, 

proposto pela empresa Natura: 
(iv) que o conceito e todos os dados, informações, ideias, análises, 
soluções, projetos, processos, programas, orientações, aconselhamentos, 
planos, mecanismos, critérios, estratégias, modelos, métodos, técnicas, 
sugestões e representações (desenho, foto, imagem, vídeo, protótipo etc.) 
inscritos na Batalha serão transferidos de forma automática, gratuita, 
definitiva e exclusiva à Natura e poderão ser por ela usados, 
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implementados e explorados sob qualquer meio ou forma, a seu exclusivo 
critério, por si ou por terceiros, sem qualquer restrição ou limitação de 
qualquer natureza, inclusive de território e tempo, e para quaisquer 
finalidades inclusive comerciais, em quaisquer produtos, serviços e/ou 
processos da Empresa. (Grifo nosso). 

 

No item (iv) do “regulamento”, mediante a uma negação implícita de constituições 

discursivas do espaço legal, a função enunciativa “paratópica” é desvendada. Na primeira 

linha do texto: [...] A Natura não é responsável pelo conteúdo dos projetos enviados pelos 

Participantes, bem como direitos autorais de terceiros sobre estes. Ao enviar o 

CONCEITO o participante declara [...], o que a função enunciativa tenta sustentar durante 

toda a sua construção discursiva de negação do conteúdo semântico do vocábulo “ideia”, é 

desconstruído uma vez que relaciona o vocábulo Conceito a outros campos semânticos que 

fazem parte da construção discursiva do texto legal, assim, o vocábulo Conceito passa a se 

referir a: dados, informações, ideias, análises, soluções, projetos, processos, programas, 

orientações, aconselhamentos, planos, mecanismos, critérios, estratégias, modelos, 

métodos, técnicas, sugestões e representações (desenho, foto, imagem, vídeo, protótipo 

etc.), enfim, a tudo que é amparado pelo campo discursivo do direito, mais 

especificamente, ao espaço discursivo de constituição do texto legal da lei de propriedade 

industrial. 

 Implicitamente, a construção do regulamento, assume o discurso pautado na 

inovação e, consequentemente, se transporta ao campo discursivo legal inserindo-se no 

campo discursivo da lei de propriedade industrial e da lei de inovação tecnológica, ao 

afirmar: os Conceitos poderão ser usados, implementados e explorados e, ainda, com 

“finalidades inclusive comerciais, em quaisquer produtos, serviços e/ou processos da 

Empresa”, identificamos o novo discurso de inovação de mercado. 

Outro aspecto interessante nessa passagem é a do vocábulo “inclusive”: [...] 

inclusive de território e tempo, e para quaisquer finalidades inclusive comerciais, em 

quaisquer produtos, serviços e/ou processos da Empresa. [...], sua própria constituição 

discursiva, no texto em questão, remete ao vocábulo “exceto” proporcionando a leitura 

discursiva real dentro do regulamento. Ao usar a palavra “inclusive”, este nos direciona ao 

campo discursivo legal, uma vez que no texto legal existem passagens específicas que 

tratam das três possibilidades legais, ou seja, do território, do tempo e do comércio de uma 

patente. Apenas como exemplificação das possibilidades legais que citamos segue excerto 

retirado do Capítulo IV da Lei 9.279 (BRASIL, 1996) que se refere à Propriedade 

Industrial: 
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Seção II Da Vigência da Patente: Art. 40. A patente de invenção vigorará 
pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 
(quinze) anos contados da data de depósito. Parágrafo único. O prazo de 
vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 
(sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de 
concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao 
exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por 
motivo de força maior.  

No caso, para esse estudo, não nos aprofundaremos em tais questões, visto ser 

nosso objetivo o de analisarmos a construção discursiva do “regulamento” da empresa 

Natura com intuito de apreendermos as funções enunciativas que são constituídas mediante 

tal construção discursiva. Mas, cabe uma ressalva, o vocábulo “inclusive” é um dos 

principais para a constituição das funções enunciativas do texto, porque, implicitamente, 

contrapõe todos os elementos discursivos do regulamento aos dos espaços legais 

analisados. 

Quanto à segunda função enunciativa que pudemos identificar na construção 

discursiva constituída do texto refere-se a uma “pseudo” topia (pseudotopia), um lugar 

localizável na Lei do Direito Autoral, que objetiva uma leitura situada em relação a um 

pertencimento dos participantes da Batalha ao espaço discursivo dessa lei, uma vez que 

tenta transferir noções desta para constituir o “Participante” em autor e titular do Conceito 

enviado para a Batalha. Da mesma maneira que há uma nova discursivização do texto legal 

a partir de substituições vocabulares na primeira função enunciativa, igualmente, na 

segunda, acontece o mesmo processo de substituição, contudo, tais processos visam situar 

os participantes no espaço discursivo do direito autoral e, como já vimos anteriormente, os 

participantes, na verdade, deveriam estar incluídos no espaço discursivo do direito à 

propriedade industrial.  

Analisaremos como o regulamento da Batalha discursiviza essa “topia” enunciativa. 

Primeiramente, no item anterior, existe o uso do verbo “transferir”, mais uma vez, sem 

tencionarmos analisar a legalidade do texto, mas apenas fazermos uma observação 

linguística discursiva, o verbo “transferir” é de uso comum na constituição discursiva da 

Lei nº 9.610 (BRASIL, 1998), que rege o direito autoral e que trata especificamente no 

Capítulo V - Da Transferência dos Direitos de Autor: (Grifo nosso). 
Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente 
transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal 
ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes 
especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros 
meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações: 
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Essa construção com o verbo “transferir” aparece em muitas passagens do 

regulamento da Batalha. O que importa para este momento é contrapormos o verbo em 

questão ao que realmente é usado na construção discursiva da lei de propriedade industrial 

no Capítulo VII (da cessão e das anotações) e no Capítulo VII (das licenças): 
Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, 
poderão ser cedidos, total ou parcialmente. Art. 59. O INPI fará as 
seguintes anotações: I - da cessão, fazendo constar a qualificação 
completa do cessionário; II - de qualquer limitação ou ônus que recaia 
sobre o pedido ou a patente; e III - das alterações de nome, sede ou 
endereço do depositante ou titular. 
 

Assim, em nenhum momento há o uso do verbo transferir e, sim, uma construção 

discursiva pautada pelo vocábulo “cessão”, que é o ato ou efeito de ceder, porém a 

interpretação através da disciplina jurídica que se refere ao direito de propriedade industrial 

é: “Transmissão de um bem ou direito a outrem através de um contrato (ex.: cessão de 

quotas)” 57. Continuando com nossas análises: 
(vi) abdicar de qualquer direito a uma remuneração pela cessão referida 
no item iv acima e por quaisquer usos, implementações e explorações que 
a Natura venha a fazer do conceito e de todos os dados, informações, 
ideias, análises, soluções, projetos, processos, programas, orientações, 
aconselhamentos, planos, mecanismos, critérios, estratégias, modelos, 
métodos, técnicas, sugestões e representações (desenho, foto, imagem, 
vídeo, protótipo etc.) inscritos na Batalha ou quaisquer elementos que os 
identifiquem, sob qualquer meio ou forma, a qualquer tempo e em 
qualquer território. (vii) a Natura poderá realizar, por si ou por terceiros, 
quaisquer modificações no conceito inscrito na Batalha, bem como em 
sua representação (desenho, foto, imagem, vídeo, protótipo etc.), 
independente de aprovação prévia ou posterior, bem como registrar em 
seu nome o conceito inscrito na Batalha, a qualquer título, bem como sua 
representação (desenho, foto, imagem, vídeo, protótipo etc.). [...] Para 
poder receber os prêmios, os premiados são obrigados a apresentar os 
seguintes documentos: cópias do RG, CPF, comprovante da inscrição ou 
diploma da universidade, e assinar uma declaração de autoria e de 
transferência de propriedade jurídica do Conceito. Em caso negativo, o 
ganhador perderá o direito ao prêmio. (Grifos nossos) 

 
Mais uma vez, a discursivização do regulamento promove um jogo enunciativo 

“paratópico” e “tópico” em sua construção discursiva, uma vez que no item (vi) existem 

atribuições vocabulares do campo discursivo semântico que podem ser situados no espaço 

das constituições discursivas de ambos os espaços legais, tanto do direito à propriedade 

industrial quanto do direito autoral. A construção com o vocábulo “abdicar” se torna 

interessante visto ser este uma atribuição semântica que cria uma um efeito enunciativo 

que tanto localiza o enunciador quanto, simultaneamente, “deslocaliza” o enunciatário do 

                                                        
57 Informação coletada no Portal do STF. 
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texto, visto que ao “abdicar” os participantes aderem, por intermédio de uma construção 

discursiva específica pare este fim, ao espaço discursivo da lei de propriedade industrial, 

mesmo que indiretamente. Vale, como forma de uma contraposição, destacarmos parte do 

texto legal como confrontação discursiva de construção e constituição do texto estudado, o 

“regulamento” da Batalha proposta pela empresa Natura, assim, segundo a Lei 9.610 

(BRASIL, 1998) que em seu Capítulo V no qual trata “Da transferência dos Direitos de 

Autor”: 
Art. 49. Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente 
transferidos a terceiros, por ele ou por seus sucessores, a título universal 
ou singular, pessoalmente ou por meio de representantes com poderes 
especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão ou por outros 
meios admitidos em Direito, obedecidas as seguintes limitações:  
I - a transmissão total compreende todos os direitos de autor, salvo os de 
natureza moral e os expressamente excluídos por lei; (Grifo nosso). 
II - somente se admitirá transmissão total e definitiva dos direitos 
mediante estipulação contratual escrita;  
III - na hipótese de não haver estipulação contratual escrita, o prazo 
máximo será de cinco anos; 
IV - a cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o 
contrato, salvo estipulação em contrário;  
V - a cessão só se operará para modalidades de utilização já existentes à 
data do contrato; 
VI - não havendo especificações quanto à modalidade de utilização, o 
contrato será interpretado restritivamente, entendendo-se como limitada 
apenas a uma que seja aquela indispensável ao cumprimento da 
finalidade do contrato. 
Art. 50. A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se fará sempre 
por escrito, presume-se onerosa.  
§ 1º Poderá a cessão ser averbada à margem do registro a que se refere o 
art. 19 desta Lei, ou, não estando a obra registrada, poderá o instrumento 
ser registrado em Cartório de Títulos e Documentos. 
§ 2º Constarão do instrumento de cessão como elementos essenciais seu 
objeto e as condições de exercício do direito quanto a tempo, lugar e 
preço. 
Art. 51. A cessão dos direitos de autor sobre obras futuras abrangerá, no 
máximo, o período de cinco anos. 
Parágrafo único. O prazo será reduzido a cinco anos sempre que 
indeterminado ou superior, diminuindo-se, na devida proporção, o preço 
estipulado. 
Art. 52. A omissão do nome do autor, ou de co-autor, na divulgação da 
obra não presume o anonimato ou a cessão de seus direitos. (Grifos 
nossos) 

 
 Queremos destacar que o nosso intuito não é o de analisarmos a legalidade do texto 

em questão e, sim, a constituição discursiva desse. Assim sendo, o que grifamos no texto 

legal é uma forma de contraposição discursiva ao regulamento da Batalha e, por ser este 

uma construção discursiva que não remete em nenhum momento a sua constituição ao 

espaço discursivo da lei do direito autoral, denominamos essa função enunciativa de 
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“pseudo” tópica, já que mesmo insistindo nessa topia, essa é desconstituída mediante 

confrontação discursiva.  

Um exemplo seria o participante “Abdicar” de qualquer direito a uma remuneração, 

visto ser esta prevista no Art. 50: [...] A cessão total ou parcial dos direitos de autor, que se 

fará sempre por escrito, presume-se onerosa. [...],  isso se levando em consideração uma 

real localização do regulamento no espaço discursivo da Lei 9.610 (BRASIL, 1998). Ou 

ainda, a insistência do texto em estipular o “não-limite” de espaço e tempo, visto que em 

ambos espaços discursivos legais existe a previsibilidade de espaço e tempo.  

E, por fim, comprovando a função enunciativa “pseudo” tópica, os participantes 

devem assinar uma declaração de autoria e de transferência de propriedade jurídica do 

Conceito, tanto o vocábulo “autoria” e “transferência” fazem parte da constituição 

semântica discursiva da Lei 9.610 (BRASIL, 1998), ou seja, comprova-se que há a 

prevalência no regulamento da Batalha de uma construção discursiva voltada para a 

localização em espaço discursivo legal contrário ao que realmente é constituído no texto. 

Com isso, a construção discursiva do regulamento é pautada por novos conceitos 

semânticos obtidos mediante um jogo enunciativo dos vocábulos analisados que fazem 

uma releitura da propriedade industrial e, que marcam funções enunciativas específicas 

para esse espaço discursivo, no caso o site BoC, consequentemente, dessa maneira, 

constrói-se uma nova relação de propriedade do produto final obtido constituindo, 

igualmente, novos conceitos acerca do trabalho. Em seguida o regulamento da Batalha: 
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Figuras 25: Página do site com o regulamento da Batalha proposta pela empresa Natura 

 

Foucault (2008) diz que o enunciado foi e é produzido por uma posição sujeito e 

em lugar institucional específico, sendo inseparável essa condição. A articulação dos 

enunciados desenvolvidos mediante concepção foucaultiana aos conceitos de paratopia e 

topia fizeram surgir conteúdos passíveis de serem descritos e interpretados neste estudo e 
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tiveram a possibilidade de expor o funcionamento discursivo de tais enunciados a partir de 

funções enunciativas específicas, em dado momento e lugar, no caso em questão, a partir 

de duas funções enunciativas específicas, pudemos observar a constituição discursiva 

empreendida através do regulamento da Batalha, a primeira por constituir um intuito 

paratópico do discurso construído, ou seja, mediante tentativa de objetivar uma leitura 

deslocada em relação a um não pertencimento da empresa Natura ao espaço discursivo das 

Leis 10.973 (BRASIL, 2004), que trata da Inovação Tecnológica e 9.279 (BRASIL, 1996), 

que se refere à Propriedade Industrial e a segunda função enunciativa que pudemos 

identificar na construção discursiva constituída no texto, trata-se de uma “pseudo” topia, 

um lugar localizável na Lei do Direito Autoral, que objetiva uma leitura situada em relação 

a um pertencimento dos “participantes” da Batalha ao espaço discursivo dessa lei, uma vez 

que tenta transferir noções desta para constituir o “Participante” em autor e titular do 

Conceito enviado para a Batalha. 

3.5.3  http://www.o_espaço_real_de confrontação _discursiva.com.br: fechamento 

conclusivo das análises anteriores 
 

Eu vejo o futuro repetir o passado 
Eu vejo um museu de grandes novidades... 

(Cazuza) 
 

Este item objetiva confrontar as análises feitas até o momento mediante o 

emprego do que SCHWARTZ (2002) conceitua de “dialética das tensões em espaço 

tripolar”. Isso significa identificarmos como o conceito de valor acerca do trabalho se 

discursiviza no Battle os Concepts.   

Retomando o que foi descrito na seção 2.5 intitulada Dialética das tensões em 

espaço tripolar, SCHWARTZ (2002, 2007) desenvolve uma análise para dar conta das 

relações do homem em situação de trabalho. Ao traçar esquematicamente dimensões, a 

princípio, distintas nas relações do homem em situação de trabalho, Schwartz analisa “uma 

gama de situações intermediárias” para a constituição de acontecimentos que envolvem o 

homem e o trabalho e, com isso, ao convocar saberes, antes abstratos no que se refere o 

trabalho, abrange-os em diferentes eixos de confrontações.  

Assim, uma dialética tripolar mobiliza três eixos, a saber: o eixo do polo I (polo 

das gestões), que é, segundo o autor, o mais importante, já que se refere às gestões que as 
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pessoas fazem de suas atividades em trabalho, é onde acontece o “debate de normas” e é 

orientado por valores indimensionávies, isto é, que não temos como mensurar; o eixo do 

polo II (polo mercantil), que é o da gestão econômica, orientado por valores mercantis, isto 

é, por valores quantitativos e; o eixo III (polo da politeia), que é o político, orientado aos 

valores sem dimensão. Uma dialética em espaço tripolar é, segundo Schwartz (2007, p. 

257), uma construção de um espaço em que o homem, o mercado e a cidade 

complementam-se e são indissociáveis para compreendermos “a nossa história no 

cotidiano”, uma vez que vivemos em uma sociedade mercantil e de direito em que o fator 

humano é fundamental para a abrangência conceitual dos processos sociais na qual o 

trabalho, por muito tempo, foi tido como forma naturalizada, pensado abstratamente sem o 

vínculo real entre a atividade do trabalho e daqueles que a exercem.  

Mediante o sobredito, nosso intuito é construirmos uma extensão do esquema 

tripolar a um esquema tripolar conceitual dos discursos acerca do trabalho que estão sendo 

constituídos em tempos de economia da informação e do conhecimento e mais 

especificamente dentro do site para compreendermos o trabalho dos valores sobre o valor 

do trabalho no que tange a essa nova “matriz informática” em época de Cibercultura, 

economia da informação e do conhecimento em época pró-patente.  

Para isso, traçaremos um quadro confrontador do trabalho dos valores acerca dos 

conceitos sobre o trabalho que são constituídos dentro do BoC tendo como nosso 

parâmetro de avaliação e confrontação conceitos referentes à disciplina ergológica.  
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Figura 26: Quadro confrontativo do trabalho dos valores acerca dos conceitos sobre o trabalho 

percebidos no Battle of Concepts 

 

Esse quadro tenciona demonstrar uma extensão do esquema tripolar aos conceitos 

discursivizados acerca do trabalho para compreendermos o trabalho dos valores sobre o 

valor do trabalho baseados em uma economia da informação e do conhecimento e época 

pró-patente e que foram construídos e constituídos dentro do BoC.   

 No encaminhamento analítico feito na seção 3.5.1 intitulada 

http://www.vitrine_virtual.com.br operacionalizamos conceitos referentes à semântica 

global do discurso com intuito de observarmos a formação de novos conceitos acerca do 

trabalho que estariam voltados para uma economia informacional, época pró-patente e 

trabalho imaterial. Mediante aplicação dos conceitos desenvolvidos por Maingueneau 

(1997, 2008a, 2008b, 2010), tal análise nos possibilitou duas abordagens descritivas: a 

primeira evidenciou as possíveis práticas intersemióticas que estavam vinculadas às 

discursivizações de conceitos acerca do trabalho dentro do site e a segunda nos direcionou 

aos campos semânticos enunciativos de conceitos que possibilitaram determinadas 

constituições discursivas do conceito sobre o trabalho que funcionavam como uma vitrine 

virtual e que estavam vinculados à chamada era da informação, por intermédio de 

construções que discursivizavam conceitos sobre o trabalhador e sobre o trabalho integrado 

EIXO DE CONFRONTAÇÃO DISCURSIVA 
DOS VALORES ACERCA DO TRABALHO 

CONSTITUÍDOS NO SITE BATTLE OF 
CONCEPTS

POLO III 
(POLÍTICA)

POLO II 
(MERCADO)

POLO I 
(GESTÕES)
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aos novos ambientes virtuais pautadas em reconfigurações discursivas que abrangiam os 

campos econômico, jurídico e político.  

Quanto ao segundo desdobramento analítico, as passagens enunciativas 

demonstraram uma constituição discursiva do conceito acerca do trabalho direcionada a 

um “porvir” sempre em condição de possibilidade de existência futura desse 

acontecimento, uma vez que tal condição foi possibilitada por elementos sintagmáticos que 

coadunavam o mesmo campo semântico discursivo, ou seja, o campo semântico de 

“visibilidade”. Igualmente, foi identificada uma discursivização “hipotético-condicional”. 

Já no subitem 3.5.2 www.quem_fala?.com.br, conceitos desenvolvidos por Foucault 

(2008) foram aplicados ao “regulamento” da Batalha proposta pela da empresa Natura, no 

qual identificamos duas funções enunciativas específicas dentro de um mesmo texto. A 

articulação dos enunciados desenvolvidos mediante concepção foucaultiana aos conceitos 

de paratopia e topia (MAINGUENEAU, 2008a, 2008b, 2010) fizeram surgir conteúdos 

passíveis de serem descritos e interpretados nesse espaço e tiveram a possibilidade de 

expor o funcionamento discursivo de tais enunciados a partir de funções enunciativas 

específicas. 

 Schwartz (2002, 2007) afirma que é impossível pensarmos a atividade do trabalho 

fora do eixo político, econômico e humano, porque toda a nossa história acontece, se 

desenvolve e, principalmente, se transforma entre esses eixos. A cidade, o mercado e o 

homem são relações indissociáveis, uma vez que procedimentos construídos em um desses 

eixos influenciam e modificam especificamente a vida de todos nós.  

Portanto, pensarmos em uma extensão do esquema tripolar aos conceitos acerca do 

trabalho construídos dentro do site tenciona uma abordagem crítico-analítica, assim, 

daremos início a nossa confrontação. 

Nas análises descritas anteriormente o que há é uma prevalência discursiva do Polo 

II, ou seja, o eixo do polo II (polo mercantil), que é o eixo da gestão econômica, orientado 

por valores mercantis, isto é, por valores quantitativos, apesar de termos identificado 

campos discursivos dos três eixos. O campo discursivo que abrange o Polo III, o eixo III 

(polo da politeia), que é o polo político orientado aos valores sem dimensão, na verdade, 

dentro de nossas análises, é reconfigurado de maneira a privilegiar os aspectos do campo 

discursivo econômico. Assim o que prevalece no site é: 
[...] Pense com as empresas, ganhe dinheiro e seja descoberto [...] 
Criatividade e qualidade dos conceitos surpreendem as empresas 
participantes do Battle [...] Você está cheio de ideias? Ganhe dinheiro 
com as suas ideias e seja descoberto pelas melhores empresas [...] Muitas 
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empresas e instituições públicas e privadas estão à procura de novas 
ideias e soluções criativas para questões e desafios que elas estão 
enfrentando mostre que você é criativo [...] As empresas precisam 
urgentemente de novos talentos, novas ideias e soluções criativas, por 
isso elas estão procurando pessoas como você. [...] Sua Instituição de 
Ensino quer se destacar pela inovação? [...] Sua Instituição quer estimular 
o empreendedorismo, a criatividade, o espírito inovador em seus alunos? 
[...] O Ranking das Instituições de Ensino Superior é uma excelente 
forma de expor as universidades, faculdades, centros acadêmicos e 
escolas técnicas de ensino superior, pois elas são classificadas em função 
da posição de seus alunos no Ranking. (Grifos nossos) 
 

Essa prevalência discursiva do campo econômico cria uma espécie nova de espaço 

no qual, mesmo havendo a presença dos outros dois eixos, há, igualmente, um apagamento 

de ambos, principalmente o eixo do Polo I, do fator humano. Esse apagamento pode ser 

comprovado a partir das releituras discursivas do campo legal e do trabalho que é proposto 

no site.  

Com isso, mais que produzir um apagamento do Polo I, a discursivização 

construída no site no que tange os conceitos acerca do trabalho e, principalmente, no 

“regulamento” da empresa Natura, por intermédio de um desdobramento discursivo de 

funções enunciativas, produz dentro do Polo III, uma alienação jurídico-discursiva do valor 

do trabalho e dos conceitos acerca desse.  

Assim, as releituras discursivas do campo legal e do trabalho são constituídas a 

partir de desdobramentos semânticos de vocábulos específicos ou substituições destes na 

constituição do regulamento para se referir a uma ideia ou criação, como por exemplo, dos 

vocábulos “criação” e “ideia”, que são descritos na constituição discursiva legal, pelo 

vocábulo “conceito”, do vocábulo “inventor”, “criador”, “autor de criação”, constituídos na 

discursivização do texto legal, por “participante”, “autor”, “titular”:  

A Natura não é responsável pelo conteúdo dos projetos enviados pelos 
Participantes, bem como direitos autorais de terceiros sobre estes. Ao 
enviar o CONCEITO o participante declara: 
(i)ter realizado livremente sua inscrição no concurso; (ii) ser o legítimo e 
exclusivo autor e titular de todos os direitos sobre o CONCEITO 
inscrito na Batalha, bem como das ideias, representações das ideias e 
do conceito (desenho, foto, imagem, vídeo, protótipo etc.) e quaisquer 
outras informações enviadas para a Batalha, sendo tanto o conceito 
quanto as ideias nele contidas e sua representação fruto de minha 
legítima e exclusiva criatividade e autoria; (iii) que o CONCEITO 
inscrito na Batalha, as ideias suas representações (desenho, foto, imagem, 
vídeo, protótipo etc.) e quaisquer outras informações enviadas para a 
Batalha não violam quaisquer direitos de terceiros, inclusive direitos de 
propriedade intelectual, de personalidade e de sigilo, eximindo a 
Natura ou quaisquer empresa de seu grupo econômico de qualquer 
responsabilidade decorrente da inveracidade desta declaração e 
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respondendo integral e exclusivamente pelas infrações a que der causa; 
(Grifos nossos). 

 
Lembramos que os dois textos tanto a Lei nº 10.973 (BRASIL, 2004) quanto a Lei 

nº  9.279 (BRASIL, 1996), isto é, o campo jurídico, delimitados em espaços discursivos 

específicos pelas respectivas leis que foram descritas, constroem suas discursivizações para 

definirem a noção de uma “ideia” com base nos vocábulos: criação, criador, invenção, 

inventor, obtentor ou autor de criação, inventor independente. 

A construção discursiva do BoC, por intermédio dos regulamentos para a 

participação em Batalhas lançadas por empresas no site, abrange apenas os valores 

dimensionáveis, isto é, aqueles quantificáveis, e deixa-se à parte todo o patrimônio que é 

investido, ou seja, os saberes e valores que são de natureza não dimensionável, não 

quantificável, uma vez que o trabalho material investido no Desafio ou na Batalha pelos 

participantes, não leva em consideração o Polo I, o fator humano investido no trabalho, 

sendo os conceitos construídos acerca do trabalho pelo e dentro do site direcionados 

apenas ao campo discursivo econômico. Desse modo: 

(iv) que o conceito e todos os dados, informações, ideias, análises, 
soluções, projetos, processos, programas, orientações, aconselhamentos, 
planos, mecanismos, critérios, estratégias, modelos, métodos, técnicas, 
sugestões e representações (desenho, foto, imagem, vídeo, protótipo etc.) 
inscritos na Batalha serão transferidos de forma automática, gratuita, 
definitiva e exclusiva à Natura e poderão ser por ela usados, 
implementados e explorados sob qualquer meio ou forma, a seu exclusivo 
critério, por si ou por terceiros, sem qualquer restrição ou limitação de 
qualquer natureza, inclusive de território e tempo, e para quaisquer 
finalidades inclusive comerciais, em quaisquer produtos, serviços e/ou 
processos da Empresa. (Grifo nosso). 

  

No que se refere ao trabalho imaterial, a definição é, segundo Hardt e Negri (2001a, 

p.311), “trabalho que produz um bem imaterial, como serviço, produto cultural, 

conhecimento ou comunicação, já que a produção de tais serviços não resulta em bem 

material e durável”. Apesar de haver uma convocação aos participantes para criar, inovar, a 

produzir discursivamente dentro do site, esta fica apenas vinculada aos novos paradigmas 

econômicos que estão presentes na sociedade pós-industrial, sendo a “propriedade 

pressuposto básico do modo de produção capitalista” (MENEZES, 2007) e o pressuposto 

básico de condição ou possibilidade de existência desse novo espaço discursivo que ocupa 

o site. Mediante isso, o que se constitui discursivamente no BoC e dentro desse, refere-se 

apenas ao campo econômico do capitalismo cognitivo ou intelectual, uma vez que, para 
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essa corrente, o intelecto é uma trivialidade e, com isso, passível de monopolização e de 

divisão.  

No subitem 1.1 falamos também, mas não aprofundamos nossas constatações, sobre 

uma quebra da estabilidade do trabalho imaterial visto que o torna precário e acomoda 

diversas formas antigas de trabalho não-garantido. Essa quebra de estabilidade do trabalho 

está presente dentro do BoC, uma vez que os participantes, apesar de serem convocados a 

criar e a solucionar desafios, não têm nenhum de seus direitos assegurados. A precariedade 

do trabalho e as diversas formas de trabalho não-garantido são discursivizadas mediante à 

alienação jurídico-discursiva do valor do trabalho e dos conceitos acerca desse.  

Mesmo estando configurado dentro dos padrões discursivos das novas tecnologias 

ou “novas economias”, do novo discurso econômico e jurídico de inovação, mesmo tendo 

esses elementos discursivos presentes e, igualmente presentes os eixos do Polo I, do Polo II 

e do Polo III, na verdade, o que se observa diante da discursivização do trabalho construída 

no site e dentro desse, é uma velha “nova” forma de mais valia, talvez, uma mais valia 

conceitual, ou melhor, que se constitui em um plano discursivo conceitual, porém, com 

reflexos significativos no eixo do espaço real de confrontação discursiva do trabalho dos 

valores sobre o trabalho na atualidade e na constituição conceitual desse. Apesar de o BoC 

parecer estar inserido nos novos discursos econômico e jurídico, constatamos que na 

verdade prevalece a visão ainda pautada pelo mecanicismo laboral, no qual toda a 

complexidade da atividade humana não é considerada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 Nosso objetivo nesta pesquisa foi o de compreender como se discursiviza conceitos 

acerca do trabalho dentro do site BoC e como esses conceitos discursivizam valores, 

instituem, se mantêm, circulam via determinada constituição enunciativa que está no site e 

como dentro deste que, a princípio, não coaduna a atividade do trabalho, se constitui e se 

discursiviza um sentido para este em tempos de Cibercultura, de economia da informação e 

do conhecimento, época pró-patente, trabalho imaterial. Consideramos, igualmente, as 

condições ou possibilidades de existência para a constituição e construção discursiva 

acerca do conceito trabalho que perpassam campos e espaços discursivos aparentemente 

distintos, tais como o econômico, o jurídico e o político, e que são constituídos a partir de 

funções enunciativas específicas e determinados por esses.  

Sendo assim, iniciamos esta pesquisa traçando as tendências desses campos. 

Abordar tais campos discursivos teve o intuito de refletir como se constituiu dentro do site 

BoC a discursivização de conceitos acerca do trabalho. Como descrito no primeiro capítulo 

estamos vivenciando nas últimas décadas uma globalização irresistível e irreversível de 

trocas econômicas e culturais e de produção e de permuta em ritmo acelerado. Desse 

modo, vimos que a pós-modernização pode ser definida como a informatização da 

produção, pois se antes a atividade humana era pensada no trabalho, mesmo em nível 

conceitual deste, através de um modelo mecanicista, atualmente a matriz informática está 

mais e mais presente, pois se tornou indispensável às atividades laborais.  

Dentro do campo econômico descrevemos o capitalismo cognitivo que tem por 

base o cognitismo como fator chave nos processos de produção. No jurídico, delineamos a 

época pró-patente em que a inovação e criatividade estão vinculadas ao novo paradigma 

econômico de geração de valor através da proteção de bens patenteáveis que representam 

para a indústria uma vantagem competitiva. Sendo assim, os itens patenteáveis 

transformam-se em valor e, consequentemente, regulam o capitalismo baseado nas novas 

tecnologias configurando e complementando o que dentro do campo discursivo econômico 

considera-se de capitalismo intelectual ou cognitivo. 
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Com isso, criatividade e inovação representam a sociedade pós-industrial.  Assim, 

expusemos que o trabalho imaterial é pautado na transformação do capital, no que se refere 

a valor, do valor de troca em valor de uso dentro dessa nova economia da informação e do 

conhecimento, pois o que se valoriza, na verdade, é um “saber-fazer e um saber-ser”. 

Apresentamos de maneira sucinta que as mudanças econômicas e sociais que estão 

ocorrendo atualmente, abrangem, igualmente, instituições educacionais, tais como, as 

universidades, tanto em âmbito público quanto privado. De tal modo que visando o 

desenvolvimento e o aperfeiçoamento de um “cenário de inovação do país” foi criado no 

Brasil o PACTI. Tratamos, também, do modelo de Inovação Aberta de mercado como 

forma de nova prática discursiva em ação no que tange os campos econômico, jurídico e 

político, tendo em vista que não se inova isoladamente e este processo depende de todos os 

campos citados anteriormente, visto que os setores de serviço da economia, e, em nossa 

pesquisa, o site BoC, se baseiam na permuta contínua de conhecimento. 

Este percurso possibilitou-nos concluir que dentro do capitalismo intelectual ou 

cognitivo há apenas a visão ainda pautada pelo mecanicismo laboral, no qual toda a 

complexidade da atividade humana não é considerada, sendo, para nós, uma classificação 

precária do trabalho/trabalhador. 

Quanto à teoria, esta pesquisa se fundamentou na interface entre os estudos de 

linguagem, mais especificamente, a Análise do discurso de base enunciativa, e os estudos 

sobre trabalho, em especial, a Ergologia.  

As análises iniciaram-se com a busca de uma possível comunidade discursiva e de 

um possível discurso constituinte que pudesse ser identificado como agente dessa nova 

prática discursiva de inovação. Em busca dessa possível prática e desse possível discurso 

constituinte, abordarmos um provável início de prática discursiva do campo econômico e 

jurídico e, que pode ter sido iniciada a partir da constituição da OCDE.  

Com isso, o que propusemos foi uma análise extensiva à constituição discursiva da 

OCDE, com base nas análises já feitas anteriormente por Hardt e Negri (2001a) e 

Maingueneau (2010), no que tange o discurso da ONU. Observamos, então, que a 

princípio, como constituição discursiva desta pesquisa, o discurso da OCDE não seria 

constituinte e, sim tópico, por ser passível de situá-lo em determinado campo e espaço 

discursivo. Do mesmo modo, como princípio de estudo, observamos ser o discurso da 

OCDE atravessado por práticas discursivas do campo político, do campo jurídico e do 

campo econômico e, que esses discursos envolviam diretamente as questões do modelo de 

mercado econômico que tem no discurso de inovação sua fonte de legitimação.  
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Dando seguimento a nossa construção intersemiótica na busca pela formação de 

uma comunidade discursiva pautada pelo discurso de inovação e de novas práticas de 

mercado, mostramos alguns sites  “oficiais” (por pertencer ao campo político) e “não-

oficiais”, mas que praticam os mesmos saberes de mercado do site BoC e, que puderam ser 

descritos e identificados como pertencentes a um campo discursivo específico que é pode 

ser classificado de capitalismo intelectual, economia informacional e época pró-patente; 

sendo esta última, dividida em nossa concepção a aprtir de análises feitas, época pró-

patente “regulamentada” e época pró-patente “não regulamentada”, dependendo do tipo de 

site analisado. 

No subitem seguinte iniciamos nossas análises selecionando traços discursivos 

constituídos pelo e dentro do site BoC que mostrassem essas novas concepções, mesmo 

que implicitamente. Tal análise nos possibilitou duas abordagens descritivas, a primeira 

objetivou demonstrarmos as possíveis práticas intersemióticas que estariam vinculadas às 

discursivizações de conceitos acerca do trabalho dentro do site BoC e que estariam em 

acordo com as novas práticas discursivas de mercado e, a segunda nos direcionou aos 

campos semânticos enunciativos de conceitos que estariam possibilitando determinadas 

constituições discursivas do conceito sobre o trabalho para o que identificamos ser uma 

vitrine virtual a partir de determinados vocábulos que foram discursivizados e, com isso, 

proporcionaram uma releitura dos textos analisados.  

Essas análises permitiram a apreensão de práticas intersemióticas delimitadas por 

campos e espaços discursivos específicos, tais como: o campo econômico, discursivizado 

pelo capitalismo intelectual ou cognitivo, o campo jurídico, discursivizado pela época pró-

patente e, o campo político, discursivizado por novas práticas de mercado voltadas para a 

inovação. Todos esses campos se constituíram no espaço discursivo do site e comprovaram 

as novas práticas de produção do trabalho e de conceitos acerca do trabalho voltados para o 

que se denomina “era da informação”. De tal modo, que o que se identificou foi uma 

discursivização dos conceitos acerca do trabalho investidos em valor de uso, que 

corroboram para uma economia da informação e do conhecimento onde há uma 

reconfiguração da forma do trabalho e, igualmente, nos aspectos discursivos conceituais. 

 Criatividade e inovação direcionaram a constituição discursiva do site, assim a 

produção de Conceitos esteve diretamente conectada a uma discursivização que tem nos 

dispositivos econômico, jurídico e político pressupostos básicos de produção capitalista ou 

capitalista intelectual, já que se apoia na exploração dos bens intangíveis.  
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Quanto à segunda, objetivou-se a identificação dos campos semânticos enunciativos 

de conceitos que estariam possibilitando determinadas constituições discursivas do 

conceito sobre o trabalho que condicionaram possibilidades de existência de um plano 

discursivo conceitual de trabalho voltado a um porvir identificado mediante emprego ou 

substituição de determinados vocábulos. Esses foram discursivizados e criaram um efeito 

de sentido direcionado aos aspectos discursivos do campo semântico “visual”, ou seja, que 

geravam uma “visibilidade”, todos os elementos puderam ser inseridos nesse campo 

discursivo semântico que constituiu o que intitulamos de “vitrine virtual” do trabalho e dos 

conceitos sobre o trabalho. Outra construção discursiva observada foi o que pudemos 

nomear de “discurso hipotético condicional”, pois alguns dos fragmentos analisados  

expressavam semanticamente condições de existência para que tal ou qual possibilidade 

ocorresse.  

No que concerne os estudos sobre as funções enunciativas, estas foram direcionadas 

ao “regulamento” da Batalha proposta pela empresa Natura com intuito de identificarmos 

as possíveis funções constituídas nesta.  

A articulação dos enunciados desenvolvidos mediante concepção foucaultiana e 

entrelaçados aos conceitos de paratopia e topia, fizeram surgir conteúdos passíveis de 

serem descritos e interpretados nesse estudo e expuseram o funcionamento discursivo de 

tais a partir de funções enunciativas específicas, em dado momento e lugar, no caso em 

questão, a partir de duas funções enunciativas específicas, pudemos observar a constituição 

discursiva empreendida no regulamento da empresa Natura, a primeira por constituir um 

intuito paratópico do discurso construído, ou seja, mediante tentativa de objetivar uma 

leitura deslocada em relação a um não pertencimento da empresa Natura ao espaço 

discursivo das Leis 10.973 (BRASIL, 2004), que trata da Inovação Tecnológica e 9.279 

(BRASIL, 1996), que se refere à Propriedade Industrial e, a segunda função enunciativa 

que pudemos identificar na construção discursiva constituída no texto da empresa Natura, 

trata-se de uma “pseudo” topia, um lugar localizável na Lei do Direito Autoral, que 

objetivou uma leitura situada em relação a um pertencimento dos “participantes” da 

Batalha ao espaço discursivo dessa lei, uma vez que tentou transferir noções desta para 

constituir o “Participante” em autor e titular do Conceito enviado para a Batalha. 

E, por fim, mediante análise pautada na dialética das tensões em espaço tripolar, o 

que pudemos observar na construção discursiva do site BoC refere-se apenas ao campo 

econômico do capitalismo cognitivo ou intelectual e o conceito de trabalho é o de trabalho 

intelectual. Mesmo estando configurado dentro dos padrões discursivos das novas 
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tecnologias ou “novas economias”, do novo discurso econômico e jurídico de inovação, 

mesmo tendo esses elementos discursivos presentes e, igualmente presentes os eixos do 

Polo I, do Polo II e do Polo III, na verdade, o que se observou diante da discursivização do 

trabalho construída no site e dentro desse, foi, na verdade,  uma velha “nova” forma de 

mais valia, talvez, uma mais valia conceitual, ou melhor, que se constitui em um plano 

discursivo conceitual, porém, com reflexos significativos no eixo do espaço real de 

confrontação discursiva do trabalho dos valores sobre o trabalho na atualidade e na 

constituição conceitual desse. Mais que produzir um apagamento do Polo I, a 

discursivização construída no site no que tange os conceitos acerca do trabalho e, 

principalmente, no “regulamento” da Batalha proposta pela empresa Natura, por 

intermédio de um desdobramento discursivo de funções enunciativas, produziu dentro do 

Polo III, uma alienação jurídico-discursiva do valor do trabalho e dos conceitos acerca 

desse. A construção discursiva do site e dentro desse visou apenas os valores 

dimensionáveis, isto é, aqueles valores quantificáveis, e deixou-se à parte todo o 

patrimônio que é investido no trabalho, ou seja, os saberes e valores que são de natureza 

não dimensionável, não quantificável, sendo os conceitos construídos acerca do trabalho 

pelo e dentro do site direcionados apenas ao campo discursivo econômico. 

No que se refere à técnica e a Internet concluímos que esta é um meio técnico, não 

neutro, universo de circulação de campos e espaços discursivos que se constitui mediante a 

construção de dispositivos específicos e determinados estrategicamente por infinitos 

objetivos. Em nossa pesquisa comprovamos ser a Internet um meio técnico capaz de 

promover a circulação conceitual dos valores acerca do trabalho constituídos dentro do 

mídium BoC. 

Esta pesquisa proporcionou-nos uma reflexão sobre as transformações sociais no 

qual o campo econômico, o campo jurídico e o campo político atuam de maneira decisiva 

sobre questões relacionadas ao trabalho, às situações de trabalho e ao próprio trabalhador, 

nos fazendo questionar sobre como discursos e campos discursivos aparentemente distintos 

estão constituindo conceitos acerca do trabalho em época de extrema valorização do 

conhecimento e da informação e reconfigurando o conhecimento e a aplicação deste em 

espaços que afetam diretamente às questões laborais. Proporcionou-nos, igualmente, a 

reafirmamos o que Lévy (2003, p. 60) diz: 
Em verdade, o trabalho jamais foi pura execução. Se pôde ser tomado 
como uma queda de potencial, uma realização, foi apenas em 
consequência de uma violência social que negava (embora utilizando) seu 
caráter de atualização criadora. Uma coisa é certa, a hora uniforme do 
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relógio não é mais a unidade pertinente para a medida do trabalho. Essa 
inadequação há muito era flagrante para a atividade dos artistas e dos 
intelectuais, mas hoje se estende progressivamente ao conjunto das 
atividades. 

 

Abordar as questões concernentes ao trabalho imaterial nos permitiu delimitar os 

temas analisados neste estudo e confirmamos que essa concepção está ligada diretamente, 

dentro de nossa pesquisa, aos novos arranjos do campo econômico que levam em 

consideração, dentro de seus espaços discursivos específicos, a transformação de um 

produto a partir das relações sociais abertas no processo de criação dentro da nova 

sociedade do conhecimento e da informação.  

Compreendemos, dessa maneira, que tais campos se constituem como dispositivos 

com capacidade de reconfiguração conceitual acerca do trabalho e igualmente como 

espaços de construção e de circulação da verdade para dado momento e lugar.  

De tal forma, que não só o trabalho, mas também o conceito acerca do trabalho é 

perpassado pelos campos: econômico, político e jurídico. Decisões micro ou 

macroeconômicas produzem efeitos sociais e efeitos de sentido de forma direta no trabalho 

e em suas discursivizações que funcionam como dispositivo de verdade em dado momento 

e lugar. 

Ao final desta reflexão podemos afirmar que campos e espaços discursivos, 

mesmo que aparentemente distintos, não podem ser apreendidos de maneira isolada, visto 

que envolvem diretamente temas interligados por polos indissociáveis do saber humano, 

como o polo das gestões, ou seja, dos saberes e debates de normas, o polo da politeia e o 

polo mercantil. Refletirmos sobre a atividade do trabalho e neste estudo dos conceitos 

acerca deste mediante apreensão dialética tripolar nos proporcionou vivenciarmos e ter o 

ponto de vista daquele que trabalha. Assim, através dos campos e espaços discursivos 

analisados, acreditamos, ter estabelecido relação conceitual com o meio a qual estamos 

inseridos e, igualmente, termos contribuído para a discussão de conceitos acerca do 

trabalho. Visto ser esta própria do objeto de estudo uma vez que refletirmos sobre trabalho 

demanda sempre sinergia de saberes, isto é, conjecturarmos sobre trabalho necessita 

pensarmos dialeticamente abrangendo-o de maneira pluridisciplinar.  

Neste estudo reafirmamos ser necessária sempre a convocação de saberes dentro 

da atividade e confirmamos ser esta igualmente indispensável quando o trabalho diz 

respeito a sua própria constituição conceitual no qual o homem, o mercado e a cidade 

complementam-se e constroem a história do cotidiano. 
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ANEXO A - SOUGENIAL.COM.BR: descrevendo o Battle of Concepts em números 

 

Em e-mail enviado para “contato” do site BoC Brasil no dia 07/05/2011, pedimos 

para que nos enviassem as estatísticas descritas abaixo. O e-mail enviado foi cordialmente 

respondido pela assessora de imprensa do site, no dia 11/05/2011. 

Os gráficos estatísticos relacionados abaixo são respectivamente: 

1. Números do Battle of Concepts; 

2. Números por empresas que lançam batalhas; 

3. Números de universidades participantes no Brasil; 

4. Números da evolução cadastral do site desde dezembro de 2009 a abril de 

2011. 

 

 

 
Figura 27: Números do Battle of Concepts 
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Figura 28: Gráfico referente aos números de batalhas 

 

 

 
Figura 29: Gráfico da evolução cadastral do site desde dezembro de 2009 a abril de 2011 
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ANEXO B – SOUGENIAL.COM.BR: o BoC por ele mesmo58 

 

 

 
Figura 30: Página Inicial do site com indicação dos slogans 

 

                                                        
58 Gostaríamos de frisar de que todas as indicações por setas nas figuras seguintes foram feitas por nós. Nossa 
intenção foi a de identificarmos as construções discursivas constituídas no Battle of Concepts e que foram 
analisadas por nós nesta pesquisa. 
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Figuras 31: Páginas com conteúdo referentes ao Battle os Concepts 

 

 



162 
 

 
 

 
 



163 
 

 
Figuras 32: Página com conteúdo explicativo de como funciona o Battle of Concepts 
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Figuras 33: Página que contém as condições gerais para a participação nas Batalhas 

 



165 
 

 
Figura 34: Página explicativa do Ranking 

 

 
Figura 35: Página destinada às Instituições de Ensino Superior 
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ANEXO C – SOUGENIAL.COM.BR: a Natura por ela mesma 
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Figuras 36: Páginas com o Download completo da Batalha proposta pela empresa Natura 

 


