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Ementa: 
 
Neste seminário serão discutidos tanto projetos quanto segmentos de 
dissertações e teses em andamento na linha de pesquisa “Linguagem e 
Patologias da Linguagem”. Questões teóricas serão discutidas a partir dos 
temas pertinentes aos diferentes projetos apresentados. A bibliografia 
fundamental será visitada sempre que necessário, no sentido de dar uma 
direção aos trabalhos e projetos em andamento. 
 
Bibliografia fundamental: 
 
ANDRADE, L. (1996) Ouvir e escutar na constituição da Clínica de Linguagem. 
Tese de doutorado (inédita). LAEL-PUCSP (2003) 
ARANTES, L. (2001) Diagnóstico e clínica de linguagem.  Tese de doutorado 
inédita. LAEL-PUCSP.  
DE LEMOS, C. (1992).Los processos metafóricos y metonímicos como                       
mecanismos de cambio. Substratum, v.1, 121-136. Barcelona: Meldar  
____________ (1995). Da morte de Saussure, o que se comemora?. Psicanálise e 
Universidade. São Paulo: Escuta  
____________(2002). Das vicissitudes da fala da criança e de sua                        
investigação. Cadernos de Estudos Lingüísticos, v. 42. Campinas:                        
Editora da UNICAMP.  
JAKOBSON, R. (1960/88). Lingüística e poética. Linguagem e comunicação. 
São Paulo; Cultrix.  
LIER-DEVITTO, M.F. (2001) Sobre o sintoma: déficit de linguagem, efeito da 
fala no outro, ou ainda ...? Letras de hoje, v.36, nº 3 (245: 253). Porto Alegre: 
EDIPUCRS. 
__________(2002) Questions on the normal-pathological polarity. Revista da 
Anpoll, 12 (169: 186). São Paulo: EDUSP. 
__________(2003) Patologias da linguagem: subversão posta em ato. Nina 
Virgínia de Aaújo Leite (org.) Corpolinguagem. Campinas; Mercado de Letras. 
________(2004) Sobre a posição do investigador e a do clínico frente a falas 
MILNER, J-C (2002)  Le périple structural: figures et pardigmes. Paris: Éditions 
de Seuil 
SAUSSURE (1916/69) Curso de lingüística geral . São Paulo: Cultrix 
_______ (2002) Écrits de linguistique générale – R. Engler & S. Bouquet (edts). 
Paris:Éditions Gallimard.  
 
Obs. A bibliografia poderá sofrer algumas alterações. Partes mais extensas das 
obras dos autores acima serão selecionadas e outros textos serão indicados..  
 

   


