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Ementa
Em época de eleições circulam vários discursos, materializados por meio de diferentes
procedimentos, tais como fórmulas, destacamentos e recontextualizações sobre temas os
mais variados, entre eles, aquele que é mais pertinente para o grupo de pesquisa Atelier,
isto é, os discursos do/no/sobre o trabalho. No contexto em questão, este curso tem por
objetivo analisar programas de governo, propagandas políticas, debates e outros textos
produzidos durante a campanha eleitoral de 2014 sobre questões referentes ao trabalho
em diferentes mídias (sites, redes sociais, blogs, jornal impresso, spots, etc.). Do ponto
de vista teórico-metodológico, recorre aos princípios da Análise do Discurso francesa
em sua perspectiva enunciativa, em interrelação com a Ergologia, entendida como o
estudo da atividade do ser humano no trabalho, e com procedimentos da
autoconfrontação desenvolvidos pela Clínica da Atividade.
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