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Ementa
Um dos resultados dos estudos da aquisição de linguagem, formalmente inaugurada na segunda metade do
século XX, foi colocar linguistas e psicólogos frente à falas de criança. A resistência que elas impõem a
aparatos descritivos da Linguística, fato amplamente reconhecido na área nascente, não foi suficiente para o
enfrentamento teórico dessas falas. A Aquisição, faz, ainda assim, complemento à Linguística, ao higienizar
falas estranhas, que não podem ser abordadas pelos instrumentos de descrição disponíveis. Falas
sintomáticas, ditas patológicas não escapam a esta consequências, seu destino envolva direções plurais, que
merecem ser discutidas e teorizadas. Este curso está voltado precisamente para essas falas marginais aos
estudos linguísticos e, também, nos campos clínicos em que seu perfil não é de que de -sinal- de perturbação
em outros domínios. O objetivo do curso é discutir questões relacionadas ao estatuto de falas sintomáticas e
introduzir uma reflexão sobre crianças que sucumbem no processo de aquisição da linguagem. Em lugar
central está a Clínica de Linguagem.
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