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Resumo: Este artigo discute os avanços teórico-metodológicos das pesquisas de 
comunicação e trabalho a partir dos estudos de recepção. Discute também a necessidade de 
se aprofundar as pesquisas desenvolvidas até aqui, tomando como problema a subjetividade 
e as relações de comunicação. Para tal, propõe-se a discutir, de maneira introdutória, as 
contribuições que se podem alcançar com o aporte teórico transdisciplinar da Ergologia. A 
Ergologia estuda o trabalho como atividade humana que comporta prescrição de normas e 
re-normalização por meio do trabalho real. As relações de comunicação têm papel 
determinante na efetivação da atividade ergológica. 
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Introdução  

 Desde o final da década de noventa, as pesquisas sobre comunicação e trabalho têm 

demonstrado como a comunicação contribui para destacar a centralidade da categoria 

trabalho na sociedade contemporânea. A maior proximidade entre comunicação e trabalho 

tem sido motivada, sobretudo, pelas mudanças produzidas pela introdução de novas 

tecnologias de informação e pela incorporação dos processos comunicativos na gestão de 

recursos humanos envolvidos na reestruturação produtiva.  

Do ponto de vista da episteme, este debate está inserido no campo da Comunicação e 

desenvolve-se tendo como referencial teórico-metodológico os Estudos de Recepção e a 

Análise do Discurso. Os estudos sociológicos sobre trabalho (Antunes, 2000) e 

globalização (Ianni, 2003) permitiram-nos compreender a dimensão e a importância do 

tema para as Ciências Sociais.    

As pesquisas que têm como aporte os Estudos de Recepção já demonstraram a 

complexidade do processo de comunicação, afastando aquela compreensão limitada focada 

apenas na transmissão da informação. Seus resultados comprovaram a efetividade do 

cruzamento de procedimentos metodológicos quantitativos e qualitativos; a possibilidade 

de congregar equipes multidisciplinares de pesquisa e deram contribuição particular no que 

diz respeito à formação de uma corrente latino-americana de pesquisas em comunicação. 

Alguns conceitos ficaram marcados pelo campo da comunicação a partir dos Estudos de 

Recepção. Tais como: hegemonia, práticas culturais, mediações, circularidade e circulação, 

para tratar de como os produtos culturais são distribuídos no conjunto da sociedade. O 

conceito de subjetividade tem sido uma questão problema. Para ficarmos no campo das 

Ciências Sociais e da Análise do Discurso, recorrentes nos Estudos de Recepção, podemos 

dizer que algumas questões ainda ficam pendentes. Fato que tem agregado às equipes de 

pesquisadores reforços de outras áreas do saber. Exemplo de pesquisa exploratória de 

recepção, com equipe multidisciplinar está registrado no livro Vivendo com a telenovela 

(2000), das autoras Maria Immacolata Vassalo de Lopes, Sílvia Simões Borelli e Vera da 

Rocha Resende. 
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 Em nossas pesquisas, priorizamos três eixos de reflexão. O primeiro diz respeito à 

abordagem da Recepção (Martím-Barbero, 1993; Orozco-Gomez, 1990/1997; Lopes et al., 

2002; Escoteguy e Jacks, 2005) como viabilidade teórico-metodológica de estudo da 

Comunicação e das transformações no mundo do trabalho. Este eixo tem sido desenvolvido 

tomando-se como linhas de discussão as novas tecnologias, a reestruturação produtiva, a 

produção flexível e a comunicação no mundo do trabalho (Figaro, 2001). O segundo eixo 

trata da linguagem verbal e dos conceitos de ação comunicativa e razão comunicativa 

(Habermas,1999). O terceiro discute como os conceitos habermasianos têm sido utilizados 

em favor de um aparato discursivo que visa a dissimular as profundas contradições que se 

vive no mundo do trabalho (Aragão, 1997; Figaro, 2004; 2005a e b). 

Sobre este terceiro eixo vale retomar uma questão que para nós é fundamental, pois 

reveladora de estratégias de persuasão muito utilizadas no mundo do trabalho. Aquelas 

baseadas nos conceitos habermasianos de ação comunicativa e razão comunicativa. Esses 

conceitos ao propugnarem a primazia da linguagem verbal em relação ao trabalho social 

deixam aberto ao campo das interpretações a possibilidade de a força do discurso, da 

palavra mudar por si as relações sociais, econômicas e de poder na sociedade. Exemplo de 

tal interpretação é o discurso difundido por manuais, revistas e compêndios de 

administração de empresas. Esse discurso ostenta o status de inovador das relações de 

comunicação, mas de fato dissimula o aumento da exploração do trabalho, o aumento da 

pressão e do estresse a que os trabalhadores estão submetidos.  

Quando as relações de comunicação de fato podem revelar a recepção que os 

trabalhadores fazem dos sentidos do trabalho, constata-se o conflito, a dúvida, a pressão, o 

medo. As relações de comunicação no mundo do trabalham passam por mudanças efetivas, 

o que não significa afirmar que tais mudanças são provenientes apenas da mudança 

discursiva. Muito ao contrário, nossas pesquisas demonstram como a recepção da 

comunicação é mediada pela realidade do mundo do trabalho. A dicotomia entre linguagem 

verbal e trabalho, sugerida por Habermas, não explica o que se passa no processo de 

comunicação. 

Os resultados das pesquisas de recepção que realizamos em empresas revelaram 

como as relações entre colegas de trabalho são importantes na comunicação entre empresas 

e empregados. As mediações do mundo do trabalho mostraram-se fundamentais no 
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processo de recepção, revelando certo protagonismo do receptor no trato com as mensagens 

dos meios de comunicação. As explicações para tal situam-se no campo dos discursos, no 

fato, de a mensagem ser re-elaborada pelo enunciatário/enunciador. Sendo provocadora a 

questão de se compreender como o refazer, ou melhor, o fazer a partir de um novo ponto de 

vista, não é restrito aos conteúdos dos meios de comunicação e aos discursos sociais. Tal 

atividade re-elaboradora coloca-se como um fato a ser compreendido. Estuda-lo, no campo 

da Comunicação, apresenta-se como um desafio que começa a se tornar mais objetivo na 

medida em que nos aproximamos dos aportes transdisciplinares da Ergologia.  

Portanto, os avanços que conseguimos com as pesquisas, nos fazem apontar para 

dois problemas que necessitam ser mais bem compreendidos. O primeiro diz respeito à 

subjetividade do trabalhador no processo de recepção dos meios de comunicação. 

Provamos a importância do cotidiano do trabalho e das relações interpessoais no universo 

do trabalho no processo de recepção. Mas é preciso compreender melhor como tais fatores 

atuam no processo comunicacional. O segundo diz respeito às estratégias das empresas no 

tocante à mudança discursiva. É preciso compreender como tais estratégias são assimiladas 

e utilizadas pelos receptores no universo do trabalho. 

São dois problemas de comunicação que, segundo nossa hipótese, só poderemos 

entender se aprofundarmos o conhecimento sobre a relação do trabalhador com seu trabalho 

real2 e sobre como as relações de comunicação atuam no desempenho da atividade real de 

trabalho. Tratar desses novos problemas de pesquisa requer ampliar a reflexão teórico-

metodológica com as contribuições que a abordagem ergológica da atividade de linguagem 

em situação de trabalho vem proporcionando às diferentes áreas do conhecimento. 

Situamos os nossos problemas teóricos relativos aos estudos do sujeito receptor da 

comunicação na área das Ciências Sociais Aplicadas. Buscamos respaldo nas contribuições 

de M. Bakhtin e A. Schaff que, ao tratarem da subjetividade, são bem claros ao 

reivindicarem para ela o status de problema a ser discutido na esfera das Ciências Sociais, 

sendo o discurso o material privilegiado para sua análise e compreensão. N. Fairclough 

também tem destacado a importância do discurso na mudança social. Contribui para esse 

debate ao mostrar como uma situação objetiva do cotidiano pode se revelar por meio do 

                                                 
2 A Ergologia diferencia trabalho prescrito do trabalho real.C.f. SCHWARTZ, Y.Experience et connaissance 
du travail. Paris: Messidor, 1988. 
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discurso, sem, no entanto, perdermos de vista o contexto mais amplo que nos remete à 

história. Y. Schwartz (1988) tem contribuído a partir da abordagem ergológica ao 

demonstrar como a atividade de trabalho real é sempre uma ação de renormalização do 

trabalho prescrito. M. Inês Rosa (2004) chama a atenção para a atividade de linguagem 

como aquela capaz de revelar os usos de si por si mesmo na atividade do sujeito com o 

trabalho real. Nesse contexto, a autora também tem demonstrado como a atividade de 

linguagem entre trabalhadores no local de trabalho concorre para expressar a dimensão 

subjetiva, a ação do sujeito em termos de não-conformismo, não-adequação às coerções das 

novas normas antecipadoras do trabalho prescrito, ou seja, aos novos métodos e processos 

de trabalho. 

 

Ergologia e relações de comunicação 

Trata-se de aprofundarmos nossos estudos com as inovações que o referencial 

teórico da Ergologia possa nos trazer para aprimorarmos a compreensão sobre as relações 

de comunicação no mundo do trabalho.  

A Ergologia3 é uma abordagem teórico-metodológica pluridisciplinar desenvolvida 

por Yves Schwartz, filósofo, especialista em história das ciências e das tecnologias, diretor 

científico do Departamento de Ergologia (Ensino Pluridisciplinar de Situações de Trabalho) 

– APST, da Universidade de Provence, França. O Departamento de Ergologia tem 

desenvolvido pesquisas em empresas como SNCF, Carrefour, entre outras. Congrega um 

conjunto de pesquisadores professores doutores franceses, bem como estudantes de pós-

graduação de diversos países. O Brasil tem desenvolvido parcerias com este centro de 

pesquisas da Universidade de Provence através de convênios de intercâmbio, por meio dos 

quais têm aglu tinado profissionais e pesquisadores de áreas como engenharia, ergonomia, 
                                                 
3 Segundo explicações de  Yves Schwartz:  "Ergologie vient en effet du grec "ergazein", "ergasesthai", qui est le verbe le 
plus général, je dirais le plus neutre pour dire "faire quelque chose", "mener bien une action ou une production".  
"Ergon",c'est l'action, et l'oeuvre ou l'ouvrage consécutif au faire. Ces mots du vocabulaire de l'action, du "faire",sont les 
moins marqués par des découpages philosop hiques, contrairement à "action", "production", "praxis", "pratique". C'est 
pour cela que ergologie me paraît être le terme le moins problématique pour désigner ce que nous entendons par l'activité 
humaine", terme qui a besoin d'être redéfini, retravaillé, et pour cela, qui a besoin de ne pas être trop connoté, trop 
philosophiquement chargé".  
(Tradução livre: “Ergologia vem do greco ergazein, ergasesthai  que é o verbo mais genérico ou geral, diria o mais neutro, 
para dizer fazer alguma coisa, desempenhar bem uma ação ou uma produção. Ergon é a ação e a obra ou o conjunto de 
ações consecutivas ao fazer. Estas palavras do vocabulário da ação, do fazer  são as menos marcadas pelas definições 
filosóficas, contrariamente ao que se dá com ação, produção, práxis, prática.  É por isto que ergologia me parece ser o 
termo menos problemático para designar o que nós entendemos por atividade humana , termo que necessita  ser 
redefinido, retrabalhado e, por isso, não tem  sido muito conotado, filosoficamente muito carregado.”) 
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psicologia, lingüística, sociologia e educação. A área da Comunicação não teve a 

oportunidade de estabelecer um relacionamento mais efetivo com tal linha de estudos 

promovida pelo Departamento de Ergologia – APST, o que estamos fazendo agora. Este 

Departamento da Universidade de Provence iniciou suas atividades na década de 80 e 

institucionalizou-se em 1998. Está voltado para a pesquisa e o ensino das dimensões 

transversais das múltiplas situações de trabalho, com ênfase no trabalho real e na 

dimensão subjetiva no trabalho. 

A abordagem ergológica propõe um novo tratamento ao estudo da situação de 

trabalho. Desloca o interesse da tarefa para o sujeito que a realiza, na perspectiva de dar a 

atividade de trabalho a importância que de fato tem. Ou seja, a atividade de trabalho é o 

encontro entre trabalho prescrito (normas antecipadoras do trabalho) e experiência 

(particular, específica de cada sujeito). As relações de comunicação e a subjetividade no 

mundo do trabalho são os elementos fundamentais para que se possa, através das relações 

de comunicação, da atividade de linguagem e do discurso do trabalhador, conhecer o “saber 

fazer” no mundo do trabalho.  

A subjetividade resulta da atividade humana (ergológica), capaz de produzir e 

reproduzir de forma criativa. O fazer sempre renovado da atividade ergológica, nem sempre 

consciente e crítico, mas cognitivo e relativo à experiência e à experimentação, coloca-se 

como um objeto para as pesquisas de Comunicação, principalmente, no que diz respeito às 

novas tecnologias e linguagens, como também às sensibilidades das novas gerações no 

convívio diário com os suportes midiáticos. 

A Ergologia, segundo Rosa (2004), trata a realidade do mundo do trabalho 

considerando as normas prescritas, porém, indo além delas. As normas prescritas não 

antecipam de modo pleno o trabalho. Elas são confrontadas no cotidiano das situações reais 

de trabalho, re-normalizadas pelos sujeitos trabalhadores.  

As situações de trabalho implicam em relações de comunicação entre os sujeitos, 

num diálogo constante com as normas, na efetivação do desempenho da atividade. A 

Ergologia interessa às pesquisas de comunicação e trabalho, pois permite explicitar a 

problemática do trabalho como atividade humana requerida em toda e qualquer situação, aí 

compreendida a situação de trabalho na empresa de comunicação. Neste sentido, este 
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referencial teórico é relevante para problematizar a compreensão crítica sobre os conceitos 

habermasianos de ação comunicativa e razão comunicativa.  

Os Estudos de Recepção nos permitiu até agora comprovar a relevância das relações 

interpessoais e da realidade da empresa no processo de comunicação. Pudemos verificar 

quão as mudanças tecnológicas, de gestão da produção e de pessoas têm preocupado os 

trabalhadores e interferido em suas relações de comunicação e no conjunto de suas 

atividades.  

Esses resultados chamaram nossa atenção para a realidade das empresas de 

comunicação e seus profissionais. Daí desenvolvermos pesquisa, cujo objetivo é 

compreender como as tecnologias e a organização do trabalho nas empresas de 

comunicação mudaram o perfil da própria empresa e de seus profissionais, alterando, em 

decorrência, os produtos culturais da mídia e as relações que empresas, profissionais e 

produtos culturais têm com a sociedade na esfera do consumo, da política, da sociabilidade. 

Os Estudos de Recepção mais o aporte da Ergologia orientam a pesquisa e os resultados 

poderão abrir caminhos para a formação de futuros profissionais bem como para a gestão 

plural e democrática dos meios de comunicação.  

Enfim a nossa experiência de pesquisa no campo da comunicação somada ao aporte 

teórico da Ergologia favorecerá reflexões sobre os processos de recepção. Ambos 

possibilitarão enfrentarmos com maior rigor os desafios teóricos que a aproximação de 

Comunicação e Trabalho trouxeram para os Estudos de Recepção. Acrescentar aos nossos 

referenciais teóricos o aporte da Ergologia nos possibilitará avançar um território que há 

algum tempo tentamos compreender: o sujeito e a relevância das relações de comunicação 

no mundo do trabalho. Como e por quê a comunicação tem possibilitado introduzir tantas 

mudanças no trabalho, embora não tenha sido reconhecida como elemento chave dessas 

mudanças. Estas são questões que poderemos responder à medida que aprofundemos 

nossos estudos e pesquisas. 

 

Bibliografia:  

ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho. São Paulo: Boitempo, 2000.  
ARAGÃO, Lucia M. de C. Razão comunicativa e teoria social crítica em Jürgen 
Habermas. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997. 
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. São Paulo: Hucitec, 1988.  



 9 

BOLAÑO, C. R. S. Trabalho Intelectual, Comunicação e Capitalismo. A re-
configuração do fator subjetivo na atual reestruturação produtiva. URL: 
www.eptic.he.com.br , 2003, p.5. 
CHANLAT, Jean-François (org.) O indivíduo na organização. 3v., São Paulo: 
Atlas, 1996. 
DEFLEUR, M., BALL-ROKEACH, S. Teorias da comunicação de massa. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 1997. 
ESCOSTEGUY, Ana C., JACKS, Nilda. Comunicação & Recepção. São Paulo: 
Hacker, 2005. 
FAIRCLOUGH, Norman. Discurso e mudança social. Brasília: UnB, 2001. 
FÍGARO PAULINO, Roseli A. Comunicação e Trabalho. Estudo de recepção: o 
mundo do trabalho como mediação da comunicação. São Paulo: Anita/Fapesp, 2001. 
________. Crítica à ação comunciativa e à razão comunicativa: para entender a 
comunicação no mundo do trabalho. Epitc - Revista de Economia Política de las 
Tecnologias de la Informaión Y comunicación. , v.VI, n.n. 2, p.54 - 64, 2004 
_______. (org.) Gestão da comunicação no mundo do trabalho, educação, 
terceiro setor e cooperativismo. São Paulo: Atlas, 2005a. 
________. O desafio teórico-metodológico nas pesquisas de recepção. Revista e-
compós - Revista da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 
Comunicação. ago/2005b. 
GRAMSCI, Antônio. Obras escolhidas . São Paulo: Martins Fontes, 1978. 
GRAMSCI, Antônio. Escritos políticos . Lisboa: [s.n.], 1977. 
HABERMAS, J. Teoría de la acción comunicativa (I e II). Madrid: Taurus, 1999. 
______. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1989. 
HALL, Stuart. Da diáspora. Identidade e mediações culturais. SOVIK, Liv 
(org.).Belo Horizonte/Brasília: UFMG/Hitas/Unesco, 2003. 
IANNI, Octávio. Enigmas da modernidade mundo . 3.ed.Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2003. 
LOPES, Maria Immacolata V. de, et. al. Vivendo com a telenovela. Mediações, 
recepção, teleficcionalidade. São Paulo: Summus, 2002. 
MARTÍN-BARBERO, Jesús. De los medios a las mediaciones. 3. ed. México: G. 
Gilli, 1993. 
MORAES, Dênis. (org.) Globalização, mídia e cultura contemporânea. São Paulo: 
Letra Livre, 1997. 
OROZCO-GÓMEZ, Guillermo. La comunicación desde las practicas sociales. 
Reflexiones en torno a su investigación.  Cuadernos de comunicación y prácticas 
sociales. México:  Universidad Iberoamericana, n.1, 1990. 
________. Medios, audiencias y mediaciones. Comunicar. Revista de Educacion en 
Medios de Comunicación. Andalucia: Grupo Comunica, n. 8, mar. 1997. 
PÊCHEUX, Michel. Semântica e discurso – Uma crítica à afirmação do óbvio. 
Campinas: Edunicamp, 1988. 
ROSA, Maria Inês. Trabalho, subjetividade e poder. São Paulo: Edusp, 1994. 
_______. Usos de Si e testemunhos de trabalhadores. Com estudo crítico da 
Sociologia industrial e da reestruturação produtiva. São Paulo: Letras e Letras, 2004. 
SCHAFF, Adam. Linguagem e conhecimento. Coimbra: Almedina, 1976. 
______. O marxismo e o indivíduo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967. 



 10 

SCHWARTZ, Yves. Expérience et connaissance du travail. Paris: 
Messidor/Éditions sociales, 1988. 
__________. Reconnaissance au travail. Pour une approche ergologique . 
Paris: PUFF, 1997.    
________. Discipline episthémique , discipline ergologique. Paideia et politeia. In: 
MAGGI, Bruno. Manière de penser, manière d´agir en éducation et en formation. 
Paris: Puf. 2000, p. 33-68.  
________. Trabalho e uso de si. Pro-Posições. Revista da Faculdade de Educação da 
UNICAMP. Campinas: Letras&Letras/UNICAMP, vol.11, n. 2(32), jul/2000. p. 34-
50. 
SOUZA E SILVA, Maria Cecília P.; FAÏTA, Daniel. Linguagem e trabalho . 
Construção de objetos de análise no Brasil e na França. São Paulo: Cortez, 2002. 
WOLF, Mauro. Teorias da Comunicação. 2. ed. Lisboa: Presença, 1992. 


