
Id:  39956  

Autor:  Preti, Dino; Castilho, Ataliba T. de^raus; Azevedo, Ricardo José^rbjd.  

Título:  Sociolingüística: os níveis de fala: um estudo sociolingüístico do diálogo na 
literatura brasileira/Sociolingüística: os níveis de fala: um estudo 
sociolingüístico do diálogo literário.  

Fonte:  São Paulo; Companhia Editora Nacional; 1974. 181 p.  

Resumo(s):  Este livro estuda um problema que certamente interessa muito à 
Sociolinguística: a solução que tentaram ou ignoraram os prosadores da 
Literatura Brasileira, especialmente os romancistas, para a fala dos seus 
personagens, desde o período romântico até o alvorecer do modernista. Seu 
título - Sociolingüística - os níveis de fala, é precisado pelo subtítulo: Um 
estudo sociolingüístico do diálogo na literatura brasileira. Após uma rápida 
notícia (pp. 1-3), o Autor desenvolve em três capítulos gerais de especial 
interesse: 1) "A Sociolingüística e o fenômeno da diversidade na língua de um 
grupo social" (pp. 6-24); 2) "A norma e os fatores de unificação linguística na 
comunidade" (pp. 26-38); 3) "A representação escrita dos níveis de fala" (pp. 
40-52). As 117 páginas seguintes examinam - sob o título "O problema da 
representação dos níveis de fala na literatura brasileira" (pp. 54-171) - a 
diversidade de tratamento dada à fala dos personagens pelos romancistas J. 
M. de Macedo, José de Alencar, M. A. de Almeida, A. de Taunay, Aluísio 
Azevedo, Machado de Assis, Lima Barreto, Simões Lopes Neto e A. de 
Alcântara Machado. O livro traz uma apresentação do Prof. Dr. Ataliba T. de 
Castilho, da FFCL (estadual) de Marília, que está empenhado, com outros 
colegas de universidades federais brasileiras, numa pesquisa sociolingüística 
de especial interesse, o Projeto NURC. O Autor, que também está à testa 
dessa pesquisa em São Paulo - o Prof. Dr. Dino Preti, é um jovem e dedicado 
professor universitário do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da 
FFLCH da U.S.P., na qual se licenciou em Letras Clássicas em 1954 e se 
doutorou em 1972. - pt  

Nota Interna:  Pertence à Coleção José Reis  

Nota Geral:  O outro título retirado da capa  

Descritores:  Linguística 
Literatura 
Linguagem  
-Brasil 

Descritores Locais:  Crítica e Interpretação 

Localização:  BR1273.1; 306.44, P942s, Col.J.R  
 

 

Id:  36922  

Autor:  Instituto Nacional de Educação de Surdos*.  

Título:  Compendio para o ensino de surdos-mudos.  

Fonte:  Rio de Janeiro; INES; 2012. 399 p. (Série Histórica Instituto Nacional de Educação 
de Surdos, 3).  

Resumo(s):  Em 1881, um ano após o Congresso realizado em Milão, Tobias Leite, então 
diretor do Instituto manda publicar, já em terceira edição, o Compendio para o 
Ensino dos Surdos-Mudos, tradução da obra do professor Vallade Gabel, do 
Instituto de Surdos da França. O livro é dividido em duas partes, sendo a primeira 
teórica em forma de perguntas e respostas e a segunda prática em forma de 
lições. Uma das interrogações feitas logo no início do livro era de quais os meios 
que se podem empregar para ser compreendido pelo surdo-mudo. A resposta em 
tom diferenciado diz que com os surdos sem instrução usam-se fatos materiais, 
desenhos e linguagem natural de sinais. Com os surdos instruídos usam-se a 
palavra artificial (expressão oral), o alfabeto manual e a escrita. Essa obra, 
referência durante muitas décadas nos institutos de surdos, apresenta-se como 
leitura obrigatória para que possamos compreender o debate travado sobre a 
educação de surdos nos séculos XVIII e XIX - pt  



Descritores:  Surdez 
Distúrbios da Fala 
Educação Especial 
História 

Localização:  BR1273.1; 616.855, I59c  

 

Id:  38776  

Autor:  Chauchard, Paul^raut; Ortiz, Carlos^rtrl.  

Título:  A linguagem e o pensamento.  

Fonte:  São Paulo; Difusão Européia do Livro; 1957. 140 p. (Saber Atual, 49).  

Resumo(s):  O livro aborda sobre: As fontes de linguagem; Os mecanismos cerebrais da 
linguagem; O homem sem linguagem (AU) - pt  

Nota Interna:  Pertence à Coleção José Reis  

Descritores:  Linguagem 
Desenvolvimento da Linguagem 
Patologia da Fala e Linguagem 
Transtornos do Desenvolvimento da Linguagem 
Comunicação Animal 

Localização:  BR1273.1; 401.9, C496l, Col.J.R  

 

Id:  38769  

Autor:  Oldfield, R. C^redt; Marshall, J. C^redt.  

Título:  Language: selected readings.  

Fonte:  England; Penguin Books; 1968. 392 p. ^btab, ^bgraf. (Penguin Modern 
Psychology, 10).  

Resumo(s):  Language presents readings on recent research dealing with the child's acquisition 
of language, the impairment of language by pathological disorders, the acoustics of 
speech, semantic problems and psycholinguistics (AU) - en  

Nota Interna:  A Biblioteca possui 2 exemplares da Coleção José Reis  

Nota Geral:  O exemplar 2 possui etiqueta azul da Livraria Triangulo  

Descritores:  Fonoaudiologia 
Linguagem 
Linguística 
Psicolinguística 
Patologia da Fala e Linguagem 
Criança 

Localização:  BR1273.1; 425, O44l, Col.J.R  

 

Id:  36935  

Autor:  Gama, Flausino José da.  

Título:  Iconographia dos signaes dos surdos-mudos.  

Fonte:  Rio de Janeiro; Instituto Nacional de Educação de Surdos; 2011. 55 p.  

Resumo(s):  É um belíssimo trabalho do ponto de vista artístico e de grande relevância 
para estudos linguísticos que tenham como objeto a língua de sinais. O livro é 
um dicionário iconográfico contendo o registro dos sinais praticados pelos 
surdos, na segunda metade do século XIX, na província do Rio de Janeiro, 
onde sempre funcionou o Instituto. - pt  

Descritores:  Surdez 
Distúrbios da Fala 
Educação Especial 
Linguagem de Sinais 

Tipo de publicação:  Dicionário 



Localização:  BR1273.1; F4668  

 

Id:  36926  

Autor:  Instituto Nacional de Educação de Surdos*.  

Título:  Abade Sicard.  

Fonte:  Rio de Janeiro; INES; 2012. 259 p. (Série Histórica Instituto Nacional de Educação 
de Surdos, 4).  

Resumo(s):  O livro em questão é uma biografia do Abade Sicardi, primeiro diretor do Instituto 
Nacional dos Surdos-Mudos de Paris, escrita por Ferdinand Berthier, surdo, 
professor do mesmo Instituto. Também contém duas pequenas biografias dos 
célebres professores surdos Jean Massieu e Laurent Clerc. Trata-se de uma 
importante obra que revela o esforço de Berthier para deixar registrado o trabalho 
de figuras importantes da educação de surdos da França. Entramos em contato 
nessa narrativa com os desafios trazidos pela Revolução Francesa no cotidiano 
dos cidadãos. Acusado de contrarrevolucionário, perseguido politicamente, Sicard 
quase foi executado em 1872. Foi salvo pela interferência de alunos surdos que 
destacaram a importância de seu trabalho. Dentre outros registros, esse trabalho 
nos informa das presenças de Napoleão e sua espessa Josefina na apresentação 
teatral sobre a vida do Abbé de L'Épée e a visita do Papa Pio VII ao Instituto 
dirigido por Sicard. Configura-se obra de relevância para que possamos 
compreender os meandros do período revolucionário na França e suas 
implicações na educação de surdos. - pt  

Descritores:  Surdez 
Distúrbios da Fala 
Educação Especial 
História 

Localização:  BR1273.1; 616.855, I59s  

 

Id:  36921  

Autor:  Instituto Nacional de Educação de Surdos*.  

Título:  Atas Congresso de Milão: 1880.  

Fonte:  Rio de Janeiro; INES; 2011. 159 p. (Série Histórica Instituto Nacional de Educação 
de Surdos, 2).  

Resumo(s):  Uma das obras de referência, cujo exame pode nos habilitar a ter uma 
compreensão mais profunda do debate que se travou no século XIX acerca da 
escolarização dos surdos, são as Atas do Congresso de Milão. Esse evento 
inscreve-se na postulação de Le Goff, tratando-se de um evento monumento. 
dificilmente encontraremos um texto, na produção bibliográfica, sobre educação 
de surdos, que não faça remissão a esse Congresso. O centro da questão foi a 
recomendação de que o método oral deveria ser preferido em relação ao método 
de ensino pelos sinais. Importante fonte de pesquisa, os documentos resultantes 
do Congresso Internacional de Educação de Surdos ocorrido no período de seis a 
onze de setembro de 1880, em Milão, podem nos ajudar a compreender o impacto 
de suas resoluções nas narrativas que se debruçam sobre a história desse evento 
e também o impacto no cotidiano das instituições de surdos. - pt  

Descritores:  Surdez 
Distúrbios da Fala 
Educação Especial 
Congressos como Assunto 
História 

Localização:  BR1273.1; 616.855, I59a  

 

Id:  36920  

Autor:  Instituto Nacional de Educação de Surdos*.  



Título:  Congresso Internacional para o Estudo das Questões de Educação e de 
Assistência de Surdos-Mudos.  

Fonte:  Rio de Janeiro; INES; 2013. 322 p.  

Resumo(s):  Há muitos registros dos Congressos de Educação de Surdos que aconteceram ao 
longo dos séculos XIX e XX. O mais conhecido de todos é o que ocorreu em Milão 
no ano de 1880. Igualmente relevante por seus embates, por suas tensões e seus 
personagens, foi o Congresso realizado em Paris, no ano de 1900, nos dias 6, 7 e 
8 de agosto. A leitura do conteúdo dos relatórios desse Congresso nos aproxima 
da complexidade dos temas abordados, e também da vontade daqueles sujeitos 
de traçar um caminho para melhor educar e socializar as pessoas surdas. a 
questão principal além da escolarização era o embate entre prática científica e 
prática de caridade. Participaram surdos e ouvintes de inúmeros Institutos de 
surdos, de vários países, inclusive do Brasil, representado pelo então diretor do 
Instituto Nacional de Surdos Mudos, atual Instituto Nacional de Educação de 
Surdos, João Paulo de Carvalho e dos EUA, de Gallaudet, representado por 
Alexander Graham Bell. - pt  

Descritores:  Surdez 
Distúrbios da Fala 
Educação Especial 
Congressos como Assunto 
História 

Localização:  BR1273.1; 616.855, I59i  

 

Id:  36913  

Autor:  Bacellar, Arnaldo de Oliveira.  

Título:  A surdo mudez no Brasil (Cadeira de Hygiene) / The deaf mute in Brazil (Hygiene 
Chair).  

Fonte:  Rio de Janeiro; Instituto Nacional de Educação de Surdos; 2013. 134 p. ^bil. (Série 
Histórica do Instituto Nacional de Educação de Surdos, 6).  

Resumo(s):  No ano de 1926, é publicada a tese de doutoramento em medicina do Dr. Arnaldo 
de Oliveira Bacellar, pela faculdade de medicina de são Paulo, intitulada A Surdo-
Mudez no Brasil. O trabalho apresenta uma rica explanação acerca de temas 
referentes à surdez tais como: um breve histórico sobre questões relativas à 
surdez, etiologia da surdez, anatomia e patologia dos órgãos da audição e da fala, 
políticas de prevenção à surdez, aspectos legais envolvendo sujeitos surdos, e 
comentários sobre instituições de ensino no Brasil que atendem surdos. O então 
Instituto Nacional de Surdos foi um dos locais visitados pelo médico para 
realização da sua pesquisa. Trata-se de uma obra de extrema relevância para a 
pesquisa histórica nas áreas da educação e da saúde, visto que se configura 
importante registro, fartamente documentado, da situação dos surdos e da surdez 
no Brasil nas primeiras décadas do século XX. (AU) - pt  

Nota Geral:  A série publicou o Fac-símile da Tese de doutoramento  

Descritores:  Surdez/história 
Surdez/etiologia  
-Brasil 

Localização:  BR1273.1; 617.8, B117s  
 

 

Id:  28403  

Autor:  Fournié, Édouard.  

Título:  Physiologie de la voix et de la parole.  

Fonte:  Paris; Adrien Delahaye; 1866. 816 p. ^bil.  

Descritores:  Fisiologia 
Voz 
Fala 



Localização:  BR1273.1; 612.78, F778p  

 

Id:  26249  

Autor:  Erb, Guglielmo; Kussmaul, Adolfo; Crapols, Vicenzo^rtrl.  

Título:  Malattie del sistema nervoso.  

Fonte:  Napoli; Nicola Jovene; 1881. 634 p. ^bil.  

Nota Formatada 
de Conteúdo:  

v.1; pt.3 - Malattie del midollo spinale e sue meningi - malattie del midollo 
allungato - disordini della favella  

Descritores:  Sistema Nervoso 
Doenças da Medula Espinal 
Meninges 
Distúrbios da Fala 
Poliomielite 
Paralisia 

Limites:  Humanos 

Localização:  BR1273.1; 616.8, E65m  

 

Id:  25288  

Autor:  Moutier, François.  

Título:  L'aphasie de broca.  

Fonte:  Paris; Steinheil, G; 1908. 774 p.  

Resumo(s):  L'aphasie de Broca vient d'être définie, et ce sont là des définitions auxquelles 
nous aurons constamment à nous reporter. Il faut bien se souvenir en effet 
que dans ce qu'une convention universelle et vieille de plus 40 ans, a nommé 
"aphaise de Broca", il n'exist pas seulement un trouble de l'articulation, mais 
également un trouble général des facultés diverses du langage. Il y a, dans 
l'aphasie de Broca, trois choses: l'individualisation d'un syndrome, une 
localisation cérébrale, une interprétation des phénomènes. Nous venons de 
donner la définition classique du syndrome, la plus ancienne comme la plus 
récente; il nous reste à exposer la conception normale des deux autres points. 
Ce livre est divisé en parties: partie 1 - historique; partie 2 - L'aphasie de 
Broca et sa localisation cérébrale; partie 3 - Nature et symptômes de l'aphasie 
de Broca: étude clinique; et annexes et pièces justificatives. -  

Nota Interna:  A biblioteca possui dois exemplares. O exemplar 1 pertence à Coleção José 
de Paula Lopes Pontes  

Descritores:  Afasia de Broca 
Linguagem 
Distúrbios da Fala 

Localização:  BR1273.1; 616.8552, M934a  

 

Id:  22368  

Autor:  Hécaen, H; Dubois, J.  

Título:  La Naissance de la neuropsychologie du langage, 1825-1865.  

Fonte:  Paris; Flammarion; 1969. 274 p.  

Nota Interna:  Pertence à Coleção Carlos Chagas Filho  

Descritores:  Neuropsicologia/história 
Distúrbios da Fala 
Patologia da Fala e Linguagem 

Localização:  BR1273.1; 616.8, H447n, Col.C.C.F  

 

Id:  18934  

Autor:  Rizzi, Milton.  



Título:  Crónica de las 68 jornadas rioplantenses de otorrinolaringología / Chronicle of 
the 68 Jornadas Rioplatenses de Otorrinolaringología in Rio de la Plata  

Fonte:  Ses. Soc. urug. Hist. Med;27:63-69, 2009. ^bilus  

Resumo(s):  En la ciudad de Montevideo, Uruguay, los días 21 a 23 de junio de 2007 
tuvieron lugar en el Hotel Radisson Victoria Plaza las 68 Sesiones de la 
Sociedad Rioplatense de Otorrinolaringología. Este evento, conocido 
popularmente como 'Sesenta y ocho Jornadas' se hizo en conjunto con las 
7mas Jornadas de Fonoaudiología, las 5as Jornadas de Residentes de O.R.L. 
y el Primer Congreso Hispano Uruguayo de O.R.L. (AU) - es  

Nota Geral:  Inclui bibliografia  

Descritores:  História da Medicina 
Otolaringologia/história 
Fonoaudiologia/história 
Congressos como Assunto/história  
-Uruguai 

Tipo de publicação:  Artigo Histórico 

Localização:  BR1273.1  

Região não DeCS: Montevideo 
 

 

Id:  3836  

Autor:  Borges-Fortes, Ary.  

Título:  O problema das afasias.  

Fonte:  Rio de Janeiro; s.n; 1943. 306 p. ilus.  

Trabalho Acadêmico:  Apresentada a Faculdade de Medicina da Universidade de Porto Alegre 
para obtenção do grau de Doutor.  

Nota Interna:  O ex.2 pertence a Coleção Paulo Dias da Costa  

Descritores:  AFASIA 
PATOLOGIA DA FALA E LINGUAGEM  
-LINGUAGEM 

Localização:  BR1273.1; T616.8552, B732p  

 


