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Ementa
Este curso tem por objetivo estudar a circulação de discursos que caracterizam a contemporaneidade,
com ênfase naqueles que tematizam as relações linguagem/trabalho. Serão levados em conta o modo
como tais discursos são incorporados pelos sujeitos enunciadores e coenunciadores, a forma como se
propagam e se transformam. Considera-se a produção dos sentidos como fundamentalmente
interdiscursiva e o interdiscurso como unidade de análise pertinente, anterior e ulterior aos discursos,
que se textualizam “encarnando” meios e materiais que não são neutros.
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