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Ementa: 
 
Neste seminário serão discutidas questões teóricas e metodológicas 
relacionadas à abordagem de falas sintomáticas. As discussões serão 
movimentadas a partir da interpretação de materiais factuais apresentados 
pelos alunos que estão envolvidos com questões relativas às patologias de 
linguagem. A partir da leitura desses acontecimentos empíricos serão alçadas 
discussões teóricas visando verticalizar temas centrais da linha de pesquisa 
“Linguagem e Patologias da Linguagem”. 
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Obs. A bibliografia poderá sofrer algumas alterações. Partes mais extensa da 
obra dos autores acima serão selecionadas e outros textos serão indicados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


