
 

Disciplina: GLE144 - Patologias de Linguagem 

Professora: Drª Margareth de Souza Freitas Thomopoulos (msfthom@gmail.com) 

 

OBJETIVOS 

Levar ao conhecimento dos alunos os diversos tipos de patologias da linguagem bem 

como proporcionar uma reflexão acerca do funcionamento da língua a partir das 

patologias da linguagem. 

EMENTA 

Distinção entre “erro”, “desvio” e “patologia” na linguagem; abordagem linguística, 

cognitiva e psicanalítica das patologias de linguagem; o estudo das patologias da 

linguagem e os efeitos para as teorias linguísticas e a reflexão sobre o ensino de línguas 

PROGRAMA 

1. Conceitos e nomenclaturas 

1.1.Afasias (disartrias/apraxias) 

1.2.Distúrbios fonoarticulatórios 

1.2.1. Afasias motoras/disartrias/apraxias 

1.3.Aquisição fonológica típica e atípica da linguagem   

 

2. O Método e o dado na análise das chamadas “patologias de linguagem” 

2.1.As contribuições da linguística (A Fonética e a Fonologia) 

2.2.Crítica aos testes  

 

3. Distúrbios de leitura e escrita 

3.1.Refletindo sobre o ensino de línguas 

METODOLOGIA E RECURSOS DIDÁTICO PEDAGÓGICOS 

 

Vídeo aulas gravadas pelo programa OBS-Studio e disponibilizadas na 

plataforma moodle; aulas semanais síncronas participativas via google meet, às 

sextas-feiras das 15:30h às 17:20h; leituras orientadas e discussão em fórum na 

plataforma moodle. Textos disponíveis na web e/ou disponibilizados em pdf na 

plataforma moodle. 

 

AVALIAÇÕES 

 

Avaliação I – 26 de março: prova sobre as conceituações dos problemas 

fonoarticulatórios (35 pontos) 

Avaliação II – 16 de abril: leitura orientada - participação em fórum de discussão (15 

pontos) 
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Avaliação III – 14 de maio: exercício sobre dados de aquisição da linguagem (15 

pontos) 

Avaliação IV – 04 de junho: prova sobre distúrbios de leitura/escrita e ensino (35 

pontos)  
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