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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. 
 
Bibliografia 
 

ANDRADE, L.Ouvir e escutar na constituição da clínica de linguagem. Tese de doutorado LAEL-PUCSP. 2003 
 
ARANTES, L. Diagnóstico e clínica de linguagem.  Tese de doutorado inédita. LAEL-PUCSP. 2001 
 
ARAÚJO, S.  O fonoaudiólogo frente à fala sintomática de crianças: uma posição terapêutica?. Tese de doutorado 
inédita . FFLCHS- USP.2002 
 
DE LEMOS, C. T. G. Das Vicissitudes da fala da criança e de sua investigação. Caderno de Estudos Lingüísticos, 
Campinas, UNICAMPI - IEL, v. 42, 2002 
 
-FONSECA, S.C. Afasia: A Fala em Sofrimento. São Paulo, Dissertação de Mestrado inédita. LAEL-PUCSP. 
1995 
 
LANDI, R.  Sob efeito da afasia: a interdisciplinaridade como sintoma nas teorizações. Dissertação de mestrado 
inédita. LAEL-PUCSP. 2000 
 
LIER-DeVITTO Patologias da linguagem: sobre as -vicitudes de falas sintomáticas In: In: Lier-De Vitto, M.F, e 
Arantes,L. Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem, EDUC/SP, 2006. 
 
LIER-DE VITTO & ARANTES (1998) Sobre os efeitos da fala da criança: da heterogeneidade desses efeitos. 
Letras de Hoje, v. 33, n.2 (65: 72). Porto Alegre, Br.: EDIPUCRS. 
 
OLIVEIRA, M.T.  Ecolalia: quem fala nessa voz?. Dissertação de mestrado inédita. LAEL-PUCSP.2001 
 
 
 


