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Este curso focaliza uma expressão, “interacionismo”, que circula em
diferentes áreas das ciências humanas e em campos clínicos. Pretendese, nesta disciplina, suspender a naturalidade muitas vezes suposta ao
termo e ao sentido que comumente a ele se atribui de encontro
intersubjetivo ou relação sem hiância entre falantes. Considerando que
nem a noção de sujeito, nem a de linguagem é consensual, pode-se
concluir que o sentido de “interacionismo” (ou de “interação) será plural
já que afetado pela heterogeneidade dessas concepções. A meta deste
curso é, enfim,
abordar essas diferenças e suas eventuais
conseqüências teóricas e metodológicas.
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