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Ementa:  

Ementa: Este minicurso discute questões relativas à figura do sujeito-falante que é, na 
Linguística (e nas ciências humanas), explícita ou implicitamente assumido como sujeito 
psicológico, ou seja, como aquele com suficiência sensorial e cognitiva para segmentar, 
analisar e internalizar os efeitos da experiência com o mundo. Piaget e Vygotsky, 
representantes maiores da Psicologia do Desenvolvimento, são abordados nesta parte do 
minicurso. O erro e o sintoma na fala interrogam esta vertente hegemônica no campo das 
ciências humanas: são ocorrências frequentes que surpreendem o falante frente ao seu 
próprio dizer; são manifestações linguísticas que independes de sua vontade ou saber, de seu 
controle consciente. Frente a tais manifestações inesperadas, torna-se pertinente e relevante 
abordar a hipótese do inconsciente, introduzida por Freud (1900, 1915). Em perspectiva estão 
campos ligados à aprendizagem, à aquisição e à clínica de linguagem.  
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