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Ementa:
Este curso propõe-se a verticalizar alguns dos temas centrais da área da
Aquisição da Linguagem – considerando, nas discussões, os insucessos ou
fracassos de crianças na passagem de infante a falante. Transformações
fundamentais nesse percurso são referidas a acontecimentos empíricos, que
serão (re)visitados e problematizados. Questões referidas ao que se concebe
como “marcas de subjetividade” nos materiais abordados serão alçadas a
discussões teóricas, como, por exemplo: “sinais de escuta da criança para a
fala (poria e do outro), hesitações, oscilações entre acerto e erro (entre erro e
sintoma), reformulações e correções, índices de dependência e de
distanciamento da fala do outro. O curso é dirigido, portanto, a alunos já
iniciados em discussões da área de Aquisição da Linguagem.
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Teoria Lingüística: Aquisição e patologias da linguagem: questões teóricas e
clínicas.
Profa. Dra. Lúcia Arantes
Horário: segunda-feira (16:30 ás 19:30)
2º semestre de 2006
Ementa:
Este curso aborda relações entre duas esferas teóricas,que separam campos,
na verdade interdependentes – Aquisição da Linguagem e Patologias da
Linguagem - e problematiza essa distinção. As discussões serão conduzidas a
partir da ótica do Interacionismo (segundo Projeto de Aquisição da Linguagem
da UNICAMP). Pretende-se, nesta disciplina, introduzir alunos nas discussões
das áreas mencionadas, suspender a naturalidade suposta ao ingresso na
ordem simbólica. Considerando que nem a noção de sujeito, nem a de
linguagem é estável, transparente ou consensual – justifica-se a relevância das
questões a serem abordadas. A meta deste curso é, enfim, abordar as
diferenças indicadas acima e suas eventuais conseqüências teóricas,
metodológicas e clínicas.
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