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Resumo. Da perspectiva teórico-metodológica da Análise de Discurso 
proposta por Michel Pêcheux, analisamos neste artigo um corpus constituído 
por ações publicitárias diversas, com vistas a compreender os modos como 
nele se constituem sentidos para o trabalho, o trabalhador e as relações 
trabalhistas em nossa conjuntura sócio-histórica. Questionamos acerca das 
regularidades e rupturas que se marcam nesses dizeres, refletindo, 
especialmente, acerca das condições de circulação dessas discursividades. 
Apontamos também o funcionamento do que entendemos como um processo 
de imbricação entre diferentes práticas discursivas midiáticas, e o ressoar 
desses sentidos que se sustentam como uma evidência no discurso voltado à 
formação para o trabalho. 
Palavras-chave: Análise de discurso; mídia; discurso publicitário; trabalho; 
trabalhador. 
 
Abstract. In this paper, from the theoretical-methodological perspective of 
Discourse Analysis proposed by Michel Pêcheux, we analyze a corpus 
constituted by various advertising actions, with a view to understanding the 
ways in which they constitute meanings for work, the worker and labor 
relations in our socio-historical context. We question about the regularities 
and ruptures that are marked in these statements, reflecting, especially, about 
the conditions of circulation of these discursivities. We also point out the 
functioning of what we understand as a process of imbrication between 
different media discourse practices, and the resonance of these meanings that 
stand as evidence in the discourse focused on work formation. 
Keywords: Discourse Analysis; media; advertising discourse; work; worker.  

 
 
INTRODUÇÃO 
 
Em nosso percurso no campo da Análise de Discurso, temos nos voltado aos discursos 
da/na mídia em seu funcionamento. Nesse sentido, tomamos como foco as condições de 
circulação de discursos na mídia, nos atendo ao que estamos pensando como um processo 
de imbricação entre os diversos discursos da/na mídia e, em especial, entre os discursos 

 
1 Docente e pesquisadora do Instituto de Letras da UFF, onde coordena o Programa de Pós-Graduação em 
Estudos de Linguagem. Jovem Cientista FAPERJ (2015/2017 e 2018/2021). 
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publicitário e jornalístico2. Assim, temos buscado analisar discursivamente o 
funcionamento de diferentes materialidades significantes, que a priori localizam-se como 
discurso publicitário, no entanto, produzem sentidos em relação ao discurso jornalístico, 
seja por inscrever-se em meio a práticas jornalísticas em seus processos de formulação e 
constituição, seja por retomar acontecimentos jornalísticos em pauta quando de sua 
circulação; e vice-versa. 

 
Em nosso recorte acerca desse funcionamento discursivo, deparamo-nos com 
discursividades como as que trazemos para análise neste artigo: dizeres sobre o trabalho, 
o trabalhador e as relações trabalhistas, que se marcam em discursos publicitários e 
jornalísticos; e que também ganham outros lugares de circulação no espaço urbano. Desse 
modo, neste artigo, voltamos a nossa atenção às condições de circulação de discursos na 
mídia e no espaço urbano, que configuram discursivamente relações de trabalho em nossa 
formação social, na atualidade3. 

 
Constituímos o corpus de análise por materialidades significantes diversas, a saber: i) 
uma peça publicitária em vídeo de um grupo bancário, que ganhou ampla circulação na 
televisão durante o segundo semestre de 2017, na qual observamos a reafirmação de 
sentidos em curso acerca da reforma trabalhista, então tornada um acontecimento 
jornalístico (DELA-SILVA, 2008; 2015) na mídia; ii) um cartaz que acompanha uma 
exposição de peças de vestuário voltadas ao mercado de trabalho, exposto na vitrine de 
uma escola no centro da cidade de Niterói-RJ, em agosto de 2018; iii) uma campanha 
publicitária de uma escola de ensino profissionalizante e universitário, com circulação no 
Estado do Rio de Janeiro, durante o ano de 2018.  
 
Da perspectiva teórico-metodológica da Análise de Discurso proposta por Michel 
Pêcheux, na qual compreendemos que os sentidos se dão na relação da língua com a 
história (PÊCHEUX, [1969] 1997; [1975] 1997a; [1983] 1990), voltamo-nos a essas 
diferentes materialidades, indagando acerca do modo como nelas se diz sobre o trabalho, 
o trabalhador e as relações de trabalho em nossa formação social; e apontamos o modo 
como esses dizeres produzem sentidos por meio de um processo de imbricação entre 
sentidos em curso na atualidade. Questionamos, assim, acerca das regularidades e 
rupturas que se marcam nesses dizeres sobre o trabalho e o trabalhador, refletindo, 
especialmente, acerca das condições de circulação dessas discursividades em nossa 
conjuntura sócio-histórica. 

 
Com nosso percurso, buscamos contribuir para as reflexões acerca do trabalho e suas 
relações na atualidade, considerando as condições de produção desses discursos e(m) seu 
funcionamento ideológico. As reflexões teóricas, seguidas dos gestos de análise que 
empreendemos, apontam para o que vimos entendendo como um processo de imbricação 
entre os discursos publicitário e jornalístico, e o ressoar desses sentidos em nossa 
formação social, que se sustentam como uma evidência no discurso voltado à formação 
para o trabalho. 

 

 
2 Referimo-nos ao projeto de pesquisa “O discurso midiático e seu funcionamento: entre o publicitário e o 
jornalístico”, em desenvolvimento desde outubro de 2018, contemplado no Edital FAPERJ Jovem Cientista 
do Nosso Estado (2018-2021). 
3 As reflexões que resultaram neste artigo decorrem de apresentações orais realizadas em dois momentos: 
no Enanpoll 2018 e no Congresso Internacional da Abralin (2019). 
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DO TRABALHO EM ANÁLISES DISCURSIVAS: PERCURSOS DE 
PESQUISAS E A CONSTITUIÇÃO DE UM DISPOSITIVO ANALÍTICO 
 
Iniciamos o nosso percurso com uma parada na questão do trabalho, mais especificamente 
retomando modos como os discursos sobre o trabalho e o trabalhador têm sido objetos de 
pesquisas desenvolvidas no campo da Análise de Discurso em que nos inscrevemos. 
Desse modo, tencionamos também situar o dispositivo teórico-analítico que norteia as 
reflexões que ora trazemos. 

  
Como nos adverte Orlandi (2001, p. 15), a Análise de Discurso “trata do discurso”, 
buscando “compreender a língua fazendo sentido, enquanto trabalho simbólico, parte do 
trabalho social geral, constitutivo do homem e de sua história”. Analisar o discurso 
consiste, assim, em refletir acerca do modo como a língua, ao ser empregada por sujeitos, 
em determinadas condições sócio-históricas, produz efeitos de sentidos. Por 
consequência, é desse modo – como discurso –, que o trabalho tem se colocado como 
uma questão para analistas de discurso, que se voltam ao que (não) se diz sobre o trabalho 
em nossa conjuntura sócio-histórica e aos modos como esses dizeres em curso constituem 
os sujeitos e as suas relações em nossa formação social. 

 
Nesse percurso que aqui propomos, fazemos uma primeira parada nas pesquisas de 
Amaral (2007), cujas análises se voltam àquelas que denominam práticas discursivas no 
campo do trabalho. Em reflexões teórico-analíticas desenvolvidas desde o final da década 
de 1990, a autora já se deteve sobre diferentes materialidades significantes que tratam do 
trabalho e de seu funcionamento discursivo. Particularmente, interessam-nos suas 
reflexões teórico-analíticas voltadas à compreensão de uma formação discursiva do 
mercado, “responsável pela instituição de formas de identificação dos sujeitos no amplo 
processo de relações sociais, em particular das relações de trabalho” (AMARAL, 2007, 
p. 39) na atualidade. 

 
Com Pêcheux ([1975] 1997a), compreendemos as formações discursivas como 
representações no discurso das formações ideológicas que, por sua vez, compreendem um 
conjunto de práticas e representações que situam os sujeitos em uma formação social. As 
formações discursivas funcionam, assim, como matrizes de sentidos, oferecendo aos 
sujeitos os discursos que podem e/ou devem ser ditos em uma determinada conjuntura. 
Nos termos de Pêcheux ([1975] 1997a, p. 160): “isso equivale a afirmar que as palavras, 
expressões, proposições etc., recebem seu sentido da formação discursiva na qual são 
produzidas”; e, ainda, “que os indivíduos são interpelados em sujeitos-falantes (em 
sujeitos de seu discurso) pelas formações discursivas que representam ‘na linguagem’ as 
formações ideológicas que lhes são correspondentes” ([1975] 1997a, p. 161, itálico do 
autor). Desse modo, entendemos que é por um processo de identificação a sentidos já-
ditos, em curso em uma conjuntura dada e legitimados em uma formação discursiva, que 
os sujeitos produzem discursos, dizendo de uma posição discursiva aquilo que podem 
e/ou devem dizer. 

 
Em suas análises, Amaral (2007) delimita a formação discursiva do mercado como sendo 
um lugar de significação que determina dizeres sobre o trabalho na sociedade atual, 
estabelecendo uma rede de formulações discursivas específica. Dentre os pontos por ela 
analisados, a partir de um corpus constituído por um suplemento sobre um Programa de 
Qualidade Total, divulgado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
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Empresas (SEBRAE), com circulação no jornal Folha de S. Paulo, estão os processos de 
disciplina e as designações empregadas para os sujeitos envolvidos no trabalho. Quanto 
aos processos de disciplina, a autora mostra como, em seus termos, “O discurso sobre o 
trabalho nos tempos atuais aponta para uma tendência de democratização das relações de 
trabalho” (AMARAL, 2007, p. 46), direcionando sentidos de valorização do trabalho em 
grupo e da responsabilização desse grupo e de seus membros pela divisão das tarefas e 
pelo sucesso do empreendimento como um todo. No que concerne às designações, as 
análises encaminhadas pela autora dão a ver o modo como, a despeito da pluralidade de 
nomes mobilizados pelo discurso empresarial, “na memória desses dizeres 
administrativos pode-se identificar o sentido de subserviência, abnegação” (AMARAL, 
2007, p. 48), presente mesmo em designações tidas como “mais modernas”, a exemplo 
de parceiros, colaboradores e associados. 

 
O que se pode ou não dizer sobre o trabalho na atualidade, bem como as designações 
mobilizadas para se dizer sobre o trabalhador, pontos de análise contemplados por Amaral 
(2007), são igualmente parte do dispositivo analítico que mobilizamos para os gestos de 
análises do corpus que trazemos neste artigo. A partir das proposições de Orlandi (2006, 
p. 26), compreendemos o dispositivo analítico como sendo o conjunto das noções teóricas 
a serem mobilizadas discursivamente pelo analista com a finalidade de “compreender o 
processo de produção de sentidos instalado por uma materialidade discursiva”. Em nossas 
análises, como mostraremos mais adiante, interessam-nos o jogo de designações que 
torna o trabalhador um empreendedor; bem como os modos de responsabilização dos 
sujeitos por seu sucesso profissional, que se materializam em nosso corpus. 

 
Numa segunda parada em análises de discursos sobre o trabalho, dirigimos nosso olhar à 
pesquisa de Nogueira (2017, p. 31, itálicos da autora), que toma como objeto de análise 
“o discurso sobre o/no/do trabalho, compreendido nas condições sócio-históricas de 
produção do discurso que é, no sentido amplo, o processo de reestruturação produtiva, 
conforme ele se deu na Petrobras”. Do percurso empreendido por Nogueira (2017), 
também tomamos como foco duas de suas questões de análise que se voltam à imagem 
constituída para o sujeito trabalhador naquele que ela denomina de discurso de 
reestruturação produtiva da empresa Petrobras; e aos modos como se dão os processos de 
individualização dos sujeitos pela instituição empresarial, nas materialidades trazidas 
para análise, constituídas por materiais de comunicação institucional da empresa. 

 
Essas duas questões analíticas pontuadas por Nogueira (2017), ainda na introdução de sua 
tese, remetem-nos à retomada de duas noções teóricas importantes também para a 
constituição de nosso dispositivo analítico, a saber: as formações imaginárias e os 
processos de individualização dos sujeitos.  

 
Definidas por Pêcheux ([1969] 1997) logo no início de sua proposta da Análise de 
Discurso, as formações imaginárias consistem no jogo de imagens pelo qual o sujeito 
localiza seu próprio lugar e o lugar do outro no processo discursivo de que toma parte. 
Nas palavras de Pêcheux ([1969] 1997, p. 82, itálicos do autor), as formações imaginárias 
“designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles se 
fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro”; trata-se, assim, de um mecanismo que 
determina “regras de projeção, que estabelecem as relações entre as situações 
(objetivamente definíveis) e as posições (representações dessas situações) no discurso 
(PÊCHEUX, [1969] 1997, p. 82, itálicos do autor). As designações, como mencionadas 
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anteriormente, funcionam no discurso trazendo consigo um jogo imaginário pelo qual, ao 
se dizer sobre o trabalhador, por recurso a diversas nomeações, torna-se possível fazer 
funcionar no discurso diferentes imaginários acerca dos sujeitos nas relações de trabalho, 
como veremos em nosso corpus analítico. 

 
A segunda noção teórica, qual seja a de individualização do sujeito, interessa-nos em 
consonância ao que apontamos anteriormente acerca da responsabilização do sujeito no 
discurso sobre as relações de trabalho em nossa formação social. Com Althusser ([1973] 
1985), entendemos que o sujeito se constitui por um efeito da interpelação ideológica, 
que o faz sujeito da/na história. Conforme explica Orlandi (2006, p. 18), a interpelação 
se realiza no sujeito por meio do “complexo das formações ideológicas [...] fornecendo a 
cada sujeito sua ‘realidade’ enquanto sistema de evidências e de significações”. É por 
efeito da interpelação ideológica que o sujeito passa a se identificar com determinados 
sentidos e não com outros, como abordamos anteriormente, ao tratarmos do 
funcionamento das formações discursivas. Além de interpelado ideologicamente, o 
sujeito em sua forma histórica também passa por um processo de individualização pelo 
Estado, que irá demarcar a diferença entre a forma sujeito em diferentes momentos da 
história. Pelo processo de individualização, o sujeito moderno é chamado à sua condição 
de sujeito jurídico, a quem são imputados direitos e deveres, e o princípio da não-
contradição, pelo qual se marca a impressão de unidade e de controle de suas vontades 
(ORLANDI, 2006). Nas pesquisas de Nogueira (2017), esse processo de individualização 
do sujeito é pensado em relação aos discursos que se entrecruzam constituindo uma 
formação discursiva neoliberal, na qual circulam efeitos de sentidos que constituem o 
sujeito contemporâneo e que também ressoam no corpus que mobilizamos, como 
mostramos em nossos gestos de análises. 

 
As análises empreendidas por Nogueira (2017), separadas em uma década daquelas que 
trouxemos de Amaral (2007), apontam para o modo como os discursos sobre as relações 
de trabalho, em materiais de comunicação institucional da Petrobras, “ecoam (nos) e 
constituem os discursos de redefinição das relações de trabalho” (NOGUEIRA, 2017, p. 
355) na atualidade, ao mesmo tempo que reescrevem sentidos voltados à manutenção do 
capitalismo, de modo a permitir/possibilitar que ele permaneça sendo (re)significado. 
Entendemos que esse processo de (re)significação se dá pela retomada de sentidos já-
ditos, pela inscrição na memória discursiva de discursos já conhecidos que, ao serem 
retomados, promovem velhos/novos sentidos. Isso porque, como afirma Pêcheux ([1983] 
2010, p. 56), a memória “é necessariamente um espaço móvel de divisões, de disjunções, 
de deslocamentos e de retomadas, de conflitos de regularização... Um espaço de 
desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-discursos”. 

 
É pelo funcionamento da memória que os sentidos que se marcam em diferentes 
materialidades discursivas, analisados nas pesquisas de Amaral (2007) e Nogueira (2017), 
permanecem em curso, prontos a produzir efeitos em dizeres que circulam na mídia e em 
diferentes espaços urbanos, na atualidade, em um processo de imbricação. Isso porque, 
conforme afirma Pêcheux ([1983] 1990, p. 17), o discurso enquanto acontecimento, 
entendido “no ponto de encontro de uma atualidade e uma memória”, produz seus efeitos 
“em seu contexto de atualidade e no espaço de memória que ele convoca e que já começa 
a reorganizar” (PÊCHEUX, [1983] 1990, p. 19) por ocasião de seu acontecimento. No 
caso dos discursos sobre o trabalho, o trabalhador e as relações trabalhistas que ora 
trazemos para análise, observamos uma retomada de sentidos que se marcam nas 
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designações em funcionamento no discurso, nas formações imaginárias projetadas para o 
trabalhador, bem como no modo como a evidência do trabalho e as suas injunções sobre 
o sujeito se configuram no fio do discurso. 

 
Retomando uma vez mais as proposições de Pêcheux ([1983] 1990), entendemos que no 
corpus que trazemos para análise dizeres em curso em diferentes espaços constituem um 
processo de imbricação – que passa pelo discurso jornalístico, pelo discurso publicitário 
e que também comparece no espaço urbano – constituindo “coisas a saber” sobre o 
trabalho e suas (novas) práticas em nossa conjuntura sócio-histórica. É sobre esse 
processo de produção de sentidos que vamos nos deter a seguir, ao apresentarmos o 
corpus de análise e os gestos analíticos com vistas à compreensão de dizeres sobre o 
trabalho, o trabalhador e as relações de trabalho que nele se constituem. 
 
 
DO CORPUS E DOS GESTOS DE ANÁLISE: O TRABALHO, O 
TRABALHADOR E AS RELAÇÕES TRABALHISTAS EM DISCURSO 

 
Para os gestos de análise que apresentamos nesta seção, compusemos um corpus com três 
materialidades significantes que, em seu funcionamento, retomam diferentes práticas 
relacionadas ao discurso publicitário. É pela exposição de cada uma dessas materialidades 
que damos início ao nosso trajeto analítico, uma vez que, conforme Orlandi (2001, p. 63), 
“a construção do corpus e a análise estão intimamente ligadas: decidir o que faz parte do 
corpus já é decidir acerca de propriedades discursivas”. 

 
A primeira materialidade consiste em uma peça publicitária em vídeo de um grupo 
bancário, que teve circulação na TV durante o segundo semestre de 2017. No vídeo, 
observamos um processo de imbricação do discurso publicitário com o jornalístico, que 
perpassará todo o corpus, uma vez que a peça publicitária retoma sentidos em curso 
acerca da reforma trabalhista, que, naquele momento, tornara-se acontecimento 
jornalístico na mídia. Por acontecimento jornalístico entendemos uma prática discursiva 
da mídia que, ao produzir dizeres sobre os acontecimentos dados a saber como notícias, 
“promove gestos de interpretação que atualizam e retomam sentidos em curso, em um 
dado momento histórico”, (DELA-SILVA, 2015, p. 224), por meio de sua formulação e 
circulação via discurso jornalístico. 

 
A segunda materialidade significante a que nos voltamos consiste em um cartaz que 
acompanha uma exposição de peças de vestuário direcionadas ao mercado de trabalho, 
fotografado na vitrine de uma escola de ensino profissionalizante localizada na região 
central da cidade de Niterói-RJ, em agosto de 2018. Nesse caso, não temos uma peça 
publicitária, como no caso anterior, mas temos, ainda assim, uma ação de divulgação do 
trabalho de criação de peças de vestuário, produzidas por alunos daquela instituição, que 
também se constitui como uma prática de divulgação do ensino e da formação para o 
trabalho oferecidos pela escola. 

 
A terceira materialidade em análise, por sua vez, consiste em uma peça publicitária, parte 
de uma campanha de uma escola de ensino profissionalizante e universitário, destinada a 
conquistar novos alunos para seus cursos de graduação. A campanha teve circulação no 
Estado do Rio de Janeiro, durante o ano de 2018, e nela nos interessa, sobretudo, seu 
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slogan, que faz funcionar sentidos acerca do sujeito trabalhador e(m) suas relações com 
a formação para o trabalho. 

 
Iniciamos nosso gesto de análise pelo recorte de sequências discursivas que proporcionam 
a composição entre o verbal e o não-verbal na peça publicitária em vídeo, destinada a 
oferecer os serviços de uma máquina para aceitar pagamentos com cartão de débito e 
crédito do grupo bancário. Com Lagazzi (2009, p. 67), entendemos que pela noção de 
recorte, “o dispositivo teórico-analítico discursivo apresenta as condições necessárias 
para a prática analítica de objetos simbólicos constituídos por diferentes materialidades 
significantes”, que devem ser analisados “sem que as especificidades de cada 
materialidade significante sejam desconsideradas” (LAGAZZI, 2009, p. 68). No caso, nos 
detemos na materialidade verbal e no conjunto de imagens que ocorrem simultaneamente 
no vídeo, acompanhando a narração em off.  

 
Do anúncio, que tem duração total de 30 segundos, recortamos inicialmente a primeira 
parte, exposta na SD1 e na figura 1, conforme seguem: 

 
SD1:  Pode ser por vocação sua, ou culpa da crise. Pode ser por conta de um empurrãozinho, ou 

uma puxada de tapete. O fato é: você virou empreendedor. O que a gente pode fazer por 
você hoje? 

 
 

   

   

   
Figura 1. Print screen com sequência de imagens da primeira parte do vídeo. 

 
 
Na materialidade verbal da SD1, trazida no vídeo por uma voz em off, temos a projeção 
de um sujeito na posição A que dirige seu dizer a um sujeito em B, designado como você, 
e significado como aquele que “virou empreendedor”. A narrativa verbal é acompanhada 
na publicidade em vídeo por uma sequência de imagens, conforme expostas na figura 1. 
Nessas imagens, observamos o gesto de guardar e, em alguns casos, de atirar uma carteira 
de trabalho dentro de uma gaveta de criado-mudo, que ao final da cena é fechada. A 
imagem da carteira de trabalho se repete em várias cenas, intercalada ora por um crachá, 
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ora por um porta-retrato com uma fotografia na qual se lê “Funcionário do mês”, ou ainda 
por um formulário em que se carimba a expressão “demitido”. 
 
No conjunto composto pela SD1 e pela figura 1, temos a retomada de uma memória 
discursiva acerca do trabalho e do trabalhador, que se marca na imagem da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS). O documento, instituído no Brasil na década de 
1930, destinado a registrar o vínculo formal de trabalho com um empregador, comparece 
nas cenas produzindo efeitos de sentidos de um passado, a ser encerrado em caixas ou em 
uma gaveta de criado-mudo, juntamente a outros elementos, como crachás, fotografias e 
formulários de identificação, que em nossa conjuntura sócio-histórica costumam ser 
demandados nas relações trabalhistas. 
 
A designação “empreendedor”, presente na materialidade verbal da SD1, produz efeitos 
de sentidos por um deslocamento do que diz o carimbo no formulário do funcionário que 
tem a sua carteira de trabalho atirada ao fundo de uma gaveta: “demitido”. É ao 
trabalhador demitido de seu posto de trabalho, cujas relações trabalhistas eram até então 
regidas por um contrato formalmente registrado, que se dirige o sujeito em A (aqui 
representando a voz da instituição bancária que oferece seus serviços a novos clientes). É 
o trabalhador “demitido” que “virou empreendedor”, marcando no fio do discurso um 
movimento de designações: de trabalhador a empreendedor. Conforme Guimarães (2005, 
p. 9), “A designação é o que se poderia chamar de significação de um nome, mas não 
enquanto algo abstrato [...] mas enquanto uma relação linguística (simbólica) remetida ao 
real, exposta ao real, ou seja, enquanto uma relação tomada na história.”. Trabalhador e 
empreendedor engendram distintas redes de significação, demarcam diferentes condições 
de trabalho que, no fio do discurso, são tomadas uma pela outra, em um processo 
sustentado pela evidência – trabalho da ideologia (PÊCHEUX, [1975] 1997a) – do fim 
das relações trabalhistas. 

 
A esta primeira parte do anúncio em vídeo, segue uma segunda, cuja materialidade verbal 
trazemos na SD2, em conjunto com a figura 2: 
 
SD2:  Que tal fechar mais negócios aceitando cartões? A vermelhinha agiliza isso pra você. Não 

importa o que te trouxe até aqui. Essa é a sua nova carteira de trabalho. Vai empreender? 
Santander.  
 

   
 

Figura 2. Print screen com sequência de imagens extraídas da segunda parte do 
vídeo. 

 
 
Na sequência de imagens da figura 2, temos a abertura de uma gaveta de criado-mudo, 
agora na cor branca, e a aparição da máquina de cartões, anunciada na materialidade 
linguística da SD2 como “sua nova carteira de trabalho”. Na materialidade significante 
do anúncio, temos, assim, a instauração de uma temporalidade, na qual se projeta para as 
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relações de trabalho assalariado, registrado via carteira de trabalho, a formação imaginária 
de algo ultrapassado, que já teria sido suplantado pelo trabalho autônomo que, por sua 
vez, é marcado no fio do discurso por expressões como “você virou empreendedor” ou 
“fechar mais negócios aceitando cartões”. 

 
Nessa primeira materialidade em análise, já podemos observar como o discurso 
publicitário passa a se servir de práticas jornalísticas em seu processo de constituição, 
fazendo retornar na propaganda sentidos em curso na mídia jornalística, naquele 
momento. Isso porque, conforme já dissemos, a reforma trabalhista, com a discussão 
sobre a chamada flexibilização das leis de trabalho, estava sendo amplamente noticiada 
na mídia, tendo sido aprovada em julho de 20174. Temos, assim, o acontecimento 
jornalístico da reforma trabalhista como parte das condições de produção do discurso que 
coloca em cena a substituição das relações formais de emprego – marcadas no imaginário 
do trabalhador – pelas ações individuais de geração de renda, associadas à prática de 
empreender.  

 
A esse respeito, considerando os efeitos de sentidos para o trabalho e o trabalhador, 
detemo-nos sobre o modo como o trabalhador, ex-funcionário do mês, passa a ser 
designado, em: “O fato é: você virou empreendedor”. No fio do discurso, temos uma série 
de expressões condicionais, minimizadas em função do “fato” de o trabalhador tornar-se 
empreendedor, que podem ser assim retomadas:  

 
Pode ser por x ou y.  
Pode ser por a ou b.  

O fato é: você virou empreendedor. 
 
Por um processo de deslizamento metafórico (PÊCHEUX, [1969] 1997), temos a 
substituição de distintas expressões (x, y, a, b) que, ao se sucederem, apagam os processos 
históricos de perda do trabalho assalariado, então regido por leis trabalhistas que visam a 
assegurar direitos ao trabalhador, e sua substituição pela ação de empreender, sem 
garantias legais, a qual a instituição bancária busca apoiar com a venda de uma máquina 
para aceitação de pagamentos em cartão. Nesse jogo de substituições, temos: 

 
Vocação sua ou culpa da crise 

Empurrãozinho ou puxada de tapete 
 
Ao tratar do funcionamento do efeito metafórico, Pêcheux ([1969] 1997, p. 96, itálicos 
do autor) o define como “o fenômeno semântico produzido por uma substituição 
contextual para lembrar que esse ‘deslizamento de sentido’ entre x e y é constitutivo do 
‘sentido’ designado por x e y”. No deslizamento de sentidos que se produz na 
materialidade linguística da SD1, “vocação” é substituída por “culpa da crise”; 
“empurrãozinho", por sua vez, dá lugar a “puxada de tapete”, produzindo uma rede de 
sentidos que apagam as causas da perda da relação de trabalho e sua substituição pelo 
empreendedorismo. Na operação de disjunção entre uma coisa ou outra, próprio da 
construção de um mundo semanticamente organizado, de que nos fala Pêcheux ([1983] 

 
4 A mudança na legislação trabalhista foi aprovada pelo Senado e sancionada pelo então presidente Michel 
Temer em julho de 2017. São várias as notícias e reportagens em circulação à época, contemplando a 
tramitação, aprovação e mudanças ocasionadas pela nova lei. A título de exemplo, registramos: 
https://g1.globo.com/economia/noticia/reforma-trabalhista-e-aprovada-no-senado-confira-o-que-muda-
na-lei.ghtml. Acesso em 01 out. 2019.  
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1990), produz-se um efeito de indistinção e apagamento das condições sócio-históricas 
que passam a significar o trabalhador como empreendedor, também marcadas na SD2, 
em: “não importa o que te trouxe até aqui”. 

 
Retornando às análises acerca do funcionamento do discurso sobre o trabalho realizadas 
por Amaral (2007), temos nesta materialidade um processo de “deslocamentos de 
sentidos de determinadas expressões que têm lugares enunciativos de origens diferentes” 
(p. 39) e que, em seus termos, passam a contribuir para “o estabelecimento de uma rede 
de formulações discursivas de um mesmo lugar de significação, a Formação Discursiva 
do Mercado, responsável pela instituição de formas de identificação dos sujeitos” nas 
relações de trabalho (AMARAL, 2007, p. 39). No fio do discurso, é o sujeito trabalhador 
que “virou” empreendedor; os processos político-históricos de extinção de postos de 
trabalhos são apagados por um discurso de responsabilização do sujeito pelo fato de ter 
sido demitido. 

 
Empreender é uma designação que se insere entre os dizeres que podem e devem ser ditos 
em uma formação discursiva neoliberal, que coloca sobre o sujeito a responsabilização 
por seu próprio sucesso ou fracasso, como já trazido por Nogueira (2017), em suas 
análises dos discursos de redefinição das relações de trabalho, em materiais da Petrobras. 
A evidência do sujeito livre para empreender apaga, via funcionamento da ideologia, o 
enfraquecimento da classe trabalhadora que, por sua vez, torna-se um não-dito no 
discurso. Nesse funcionamento discursivo, é o sujeito em sua individualidade que se torna 
empreendedor, ao ser apartado de sua condição de trabalhador. 

 
A questão da responsabilização do sujeito nos discursos sobre o trabalho, em circulação 
na atualidade, nos encaminha à segunda materialidade que trazemos para esta reflexão. 
Trata-se de uma exposição de peças de vestuário voltadas ao mercado de trabalho, na 
vitrine de uma escola de formação técnica e superior, no centro da cidade de Niterói-RJ, 
em agosto de 2018, com o propósito de apresentar a produção de alunos do curso de 
Modelista. Nas figuras 3 e 4, apresentamos uma visão geral da vitrine, que seguem à SD3, 
na qual reproduzimos a materialidade verbal do pequeno cartaz que acompanhava a 
exposição: 

 
SD3:  EMPREGABILIZE-SE 

COLEÇÃO PROFISSÕES 
Peças desenvolvidas pelos alunos do curso de MODELISTA 

 
Na superfície linguística do cartaz que explica a exposição, reproduzido na SD3, a forma 
verbal no imperativo – Empregabilize-se – funciona pela retomada de sentidos acerca da 
forma sujeito de direito (PÊCHEUX, [1975] 1997a), responsável e responsabilizado por 
suas práticas em nossa conjuntura sócio-histórica, fazendo ressoar sentidos acerca da 
noção de empregabilidade. Conforme Pêcheux ([1975] 1997a, p. 159), em nossa 
formação social, são as “relações sociais jurídico-ideológicas” que impõem ao sujeito a 
evidência de sua condição: um sujeito livre e responsável, e, também, responsabilizado. 
 
No caso dessa segunda materialidade significante trazida para análise, a posição sujeito 
em A, que fala em nome dos alunos que integram a turma do curso de modelistas (e que 
têm seus nomes listados ao lado da explicação sobre a exposição) dirige-se ao sujeito em 
B, transeunte pelas ruas do centro da cidade, convocando-o a garantir suas próprias 
condições de empregabilidade por meio do recurso a trajes próprios ao desempenho de 
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sua profissão. As peças desenvolvidas e expostas na vitrine, no entanto, marcam um já-
dito próprio às tradicionais relações de trabalho, regidas contratualmente, que demandam 
o uso de uniforme pelo trabalhador. 
 

 

 
Fotos: a autora. 
 

 
Figuras 3 e 4. Exposição de peças desenvolvidas pelos alunos do curso de 

Modelista – Coleção Profissões. 
 
 
Desse modo, na exposição na vitrine, em uma rua de grande circulação no centro da 
cidade, acompanhando a exposição de peças de vestuário identificadas como parte de uma 
“Coleção profissões”, os sentidos ganham novas direções. Uniforme para chefe de 
cozinha, camareira, e combinações de saia e blusa comumente usadas por secretárias 
integram tal Coleção; vestimentas com as quais podem se identificar aqueles que 
transitam pelo espaço urbano nos horários de intervalo do trabalho; aqueles que precisam 
se manter em condições de empregabilidade, neste caso, sustentadas como uma 
consequência também dos trajes utilizados no desempenho de suas funções. 

 
Em diálogo com essa segunda materialidade significante, fazemos a nossa terceira parada 
na materialidade linguística de uma peça publicitária da campanha dos novos cursos de 
graduação da mesma escola, no ano de 2018, como exposta na SD4: 
 
SD4:  Graduação 2018.1 

#Empregabilize-se 
 Bolsas de até 50% 

 
Na SD4, temos que a expressão “#Empregabilize-se” também foi mobilizada como 
slogan da campanha publicitária dos novos cursos de graduação da instituição, no ano de 
2018, tendo comparecido em cartazes que circularam anunciando novos cursos, bem 
como a oferta de bolsas com desconto de até 50% para novos alunos. O emprego da 
hashtag, cujo funcionamento remete às redes sociais, produz sentidos de grande 
visibilidade e demarca o imaginário de sujeito que se espera na posição em B: o jovem 
que busca cursar ensino superior para futura inserção no mercado de trabalho. 
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Na campanha, empregabilizar-se aponta para uma ação de responsabilidade dos jovens, 
que devem se profissionalizar para alcançar parâmetros de empregabilidade, que se 
marcam como um pré-construído no discurso do mercado. Por pré-construído 
entendemos, conforme Pêcheux ([1975] 1997a, p. 164), o efeito do interdiscurso que 
produz o “‘sempre-já-aí’ da interpelação ideológica que fornece-impõe a ‘realidade’ e seu 
‘sentido’ sob a forma da universalidade (‘o mundo das coisas’)” aos sujeitos. Por um 
efeito ideológico, que produz a evidência dos sentidos, é naturalizado o sentido de 
profissionalização, por meio do acesso a cursos de formação, para que sejam alcançadas 
pelos sujeitos as condições de acesso ao mercado de trabalho. Por um efeito de pré-
construído, cursar uma graduação equivale a assegurar garantias de obtenção de emprego; 
como uma ação individual do sujeito, equivaleria imaginariamente a assegurar sua própria 
empregabilidade, o que se marca na forma verbal reflexiva, que coloca o sujeito e o seu 
próprio investimento em si mesmo como origem e causa de seu sucesso profissional. 

 
Em um retorno à segunda materialidade significante analisada – a exposição de peças de 
vestuário –, podemos afirmar que a forma verbal “empregabilize-se”, ao ser exposta no 
cartaz da vitrine, incide também sobre o próprio sujeito aluno do curso de modelista que, 
ao recorrer à profissionalização, teria alcançado a sua própria condição de 
empregabilidade. Também no caso dessas duas ações de divulgação analisadas – a 
exposição de peças de vestuário e a campanha com o slogan “empregabiliza-se” – temos 
a imbricação entre o discurso publicitário e o discurso jornalístico. Por esse processo, o 
discurso publicitário se vale de práticas jornalísticas em seu processo de constituição, 
fazendo retornar na propaganda sentidos em curso na mídia jornalística, naquele 
momento. 

 
No campo dos estudos da Comunicação Social, Marshall (2003) aborda as interferências 
da publicidade – que materializa na mídia as demandas do mercado – naquelas que 
denomina de práticas jornalísticas pós-modernas. Em sua reflexão, o autor chega a 
classificar 25 variações das interferências da publicidade no fazer jornalístico, e define o 
que denomina de “jornalismo cor-de-rosa, assim nomeado por, em suas palavras, 
“apresentar os padrões éticos e estéticos necessários para agradar ao capital” 
(MARSHALL, 2003, p. 111). O que buscamos mostrar, em nossas análises, é o efeito 
inverso. Por um efeito de circulação do discurso, são os sentidos em curso como 
acontecimento jornalístico que, neste caso, retornam produzindo efeitos nas práticas 
discursivas publicitárias. No caso dos discursos sobre o trabalho, o trabalhador e as 
relações trabalhistas que ora analisamos, o processo de imbricação entre dizeres exacerba 
um funcionamento próprio ao discurso da/na mídia: a repetição de sentidos. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
No caminho que aqui percorremos, centramos nossos gestos de análise no modo como se 
constituem sentidos para o trabalho, o trabalhador e as relações trabalhistas em discursos 
em circulação na mídia e no espaço urbano, na atualidade. Constituímos nosso corpus de 
análise por materialidades significantes que dão a ver um efeito de imbricação entre os 
discursos jornalísticos e publicitários: no caso, a reforma trabalhista, tornada 
acontecimento jornalístico na mídia, naturaliza sentidos que passam a se marcar no 
discurso publicitário, tendo como efeito a substituição de “trabalhador” por 
“empreendedor”, a naturalização dos sentidos de dissolução das relações formais de 
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trabalho e da própria classe trabalhadora, suplantada pela individualização do sujeito 
responsável e responsabilidade por sua (não) formação e por seu (des)emprego. 

 
Para fechar, retomamos uma nota de rodapé trazida por Zoppi-Fontana (1997), ao final 
de sua análise acerca dos discursos sobre os trabalhadores ambulantes na imprensa e na 
legislação da cidade de Campinas-SP. Assim diz a nota: “Retomo aqui as declarações do 
presidente Fernando Henrique Cardoso comentando a situação de crescente desemprego 
no país. ‘Inempregáveis’ são aqueles excluídos do sistema de produção por carecerem de 
qualificação profissional.” (ZOPPI-FONTANA, 1999, nota 8, p. 214). Ao retomar em seu 
texto o neologismo empregado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, que 
em uma palestra proferida em 7 de abril de 1997, afirmara que: “O processo global de 
desenvolvimento econômico cria pessoas dispensáveis no processo produtivo, que são 
crescentemente ‘inempregáveis’', por falta de qualificação e pelo desinteresse em 
empregá-las” (cf. GIELOW, 1997), Zoppi-Fontana (1999) nos aponta para o modo como 
o mercado divide os trabalhadores: entre os empregáveis e os inempregáveis.  

 
Como vimos nas materialidades significantes que aqui trouxemos, tais sentidos são 
retomados na mídia, em nossos dias, mas não sem atualização: entre “empregabilizar-se” 
e “virar empreendedor” são muitos os já-ditos e os não-ditos que clamam por análises.  
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