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Ementa:  
Este mini-curso discute questões metodológicas relativas à análise ou interpretação de dados. 
Parte-se do princípio de que tais questões sempre estão articuladas a aspectos teóricos 
importantes. Um aspecto considerado essencial, desde a perspectiva Interacionista sobre a 
Aquisição da Linguagem e de formulações sobre a Clínica de Linguagem, é aquele que 
questiona a suposição de neutralidade do investigador, do clínico ou do professor frente a 
materiais factuais ou sessões clínicas. Sendo assim, torna-se indispensável abordar, 
teoricamente, a questão da posição subjetiva frente a corpora de crianças. Neste curso, 
interessa discernir entre as posições do investigador, do clínico e do professor. Quando se 
coloca uma questão-problema desta ordem, deve-se, por necessidade lógica, suspender, 
também, a naturalidade do que se designa como “dado” e daquilo que se assume como 
“observação”.  
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