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Este livro é um livro de possibilidades. É essa
a palavra que se constitui como fio condutor
de todos os capítulos que formam essa obra.
Possibilidade para os sujeitos estudados,
possibilidades de olhares para o funcionamento
da linguagem – na patologia ou não – e
possibilidades de encontro.
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