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Ementa:
O curso discute impasses que emergem ao longo da trajetória da criança seja
naaquisição da linguagem, seja no processo de alfabetização. A interpretação de falas
ou escritas problemáticas impõe dificuldades empíricas, quanto teóricas. Parte-se do
argumento empíricodaresistência que tais materiais oferecem a qualquer tentativa de
categorização (gramatical, semântica e/ou pragmática) ou de homogeneização.
Descrições categoriais anulam o irregular e marginalizam o singular: deixam de fora,
exatamente, ocorrências que particularizam as “produções de crianças”. Esta reflexão é
orientada por argumentos teóricos sobre a linguagem, instituídos no Estruturalismo
Europeu (Saussure, Jakobson, Benveniste) e revisados por De Lemos (1992 e outros). O
percurso da criança na aquisição e na alfabetização é perpassado por erros que podem
adquirir a tonalidade de sintomas e ambos os processos demandam uma discussão sobre
subjetividade e sobre a relação conflituosa criança-linguagem. Estes problemas
teóricossão explorados à luz do conceito de “inibição e de sintoma” em Freud (1969) e
Lacan (1954-55).
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