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RESUMO 
_______________________________________________________________ 
 

A questão que move esta pesquisa diz respeito à incidência do outro/Outro na 

estruturação da linguagem e do sujeito. A questão foi discutida à luz das teorias 

do Interacionismo em Aquisição da Linguagem, Clínica de Linguagem e 

Psicanálise. O objetivo deste trabalho é propiciar uma discussão a respeito do 

papel do outro/Outro na entrada do infante na linguagem, uma vez que este 

processo pode culminar em caminhos e descaminhos na trajetória de 

constituição da criança na e pela linguagem. No Interacionismo o outro 

(instância da língua constituída) está no cerne da noção de especularidade que 

introduz o outro como participante (decisivo) do processo que propicia a 

entrada na linguagem: a criança fala porque fala a partir da fala do outro – 

referente à primeira posição. O Outro (la langue) é um terceiro na relação 

criança-outro que propicia esta separação, de modo que neste momento a 

criança demonstra resistência às correções do adulto, há presença de erros 

que caracterizam a segunda posição. A terceira posição é marcada pela 

dominância da relação do sujeito com sua própria fala – há reformulações e 

autocorreções. A entrada na Clínica de Linguagem se justifica por esta clínica 

responder pelos “descaminhos” na trajetória de estruturação da linguagem, ou 

melhor, pelas patologias de linguagem. Nesse aspecto a Clínica de Linguagem 

responde à “dupla exigência” (ARAÚJO, 2006) imposta por sua clínica, qual 

seja, (1) ao compromisso com a fala sintomática de crianças e adultos e (2) 

com uma teorização sobre a linguagem. Com a entrada na Psicanálise levanto 

uma discussão a respeito da constituição do sujeito, com objetivo de favorecer 

o aprofundamento de reflexões sobre a criança, o outro e seus efeitos no 

processo de aquisição e de estruturação subjetiva.  

 

Palavras chave: Outro, outro, sujeito, linguagem. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This research is about the incidence of the other / Other in the structure of 

language and the subject. Such question has been discussed in light of 

Interactionism in Language Acquisition, Language Clinics and Psychoanalysis. 

This work aims at proposing a discussion on the role of the other/Other in the 

first contact of infants with language, since this process may result in directions 

and deviations in the child‟s language construction. Interactionism states that 

the other (language instance built) is in the core of the understanding of 

speculation, which introduces the other as a (decisive) participant in the process 

which enables the contact with the language: the child speaks, because he/she 

speaks from the other‟s speech – in relation to the first position. The Other (la 

langue) is a third-party in the relationship child-other, that causes this 

separation, as, at that time, the child demonstrates resistance against adults‟ 

corrections, the existence of errors that characterize the second position. The 

third position is marked by a dominance of the relationship between the subject 

and their own speech marks– there are reformulations and self-corrections. The 

use of Language Clinics is justified by the fact that such clinics respond to 

“deviations” in the journey of language structuration, i.e., to language 

pathologies. In this sense, the Language Clinics responds to the “double 

demand” (ARAÚJO, 2006) imposed by their clinic, be it, (1) to the commitment 

to symptomatic speech in children and adults and (2) to a theory on language. 

With Psychoanalysis, I propose a discussion on the construction of the subject, 

with purposes to favor deeper reflections about the child, the other and their 

effects upon the process of acquisition and subjective structuration.  

 
 
Keywords: Other, other, subject, language. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A questão que move esta pesquisa teve suas primeiras indagações 

levantadas ainda em minha graduação em Psicologia quando me deparei com 

a prática clínica no Centro Universitário de Lavras. Os atendimentos realizados 

por mim se restringiam às crianças autistas e psicóticas. O encontro com a fala 

estranha dessas crianças levou-me a questionar acerca da trajetória dessas 

crianças a respeito de sua entrada na linguagem, pois é fato que os autistas e 

psicóticos tomam caminhos diferentes quanto à estruturação da linguagem e 

constituição subjetiva, seu curso é inverso àquele trilhado por crianças 

neuróticas, ou seja, a entrada na linguagem, por crianças que manifestam 

psicopatologia e patologias de linguagem, é marcada por uma entrada singular 

e truncada na linguagem. 

 Os atendimentos clínicos eram supervisionados à luz da teoria 

psicanalítica e foi nessa vertente que descobri uma teoria lacaniana 

compromissada com o reconhecimento e importância da linguagem na 

estruturação do sujeito. Ao me defrontar com a fala inquietante das crianças na 

clínica senti a necessidade de aprofundar nos estudos sobre a linguagem, para 

além da Psicanálise. Eu estava decidida a encarar uma teoria consistente 

sobre o funcionamento da linguagem. Desse modo encontrei no Programa de 

Pós-Graduação em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo o grupo de pesquisa “Aquisição, 

Patologias e Clínica de Linguagem” (LAEL-Derdic/Puc-SP) - liderado pela 

Profa. Dra. Maria Francisca Lier-DeVitto –  que possibilitou o início de meus 

estudos acerca da linguagem. Neste grupo a teorização envolvida é entre 

Estruturalismo Europeu – comprometida com a explicitação do funcionamento 

da linguagem - e a Psicanálise, além de teorias próprias acerca da linguagem – 

conforme o nome do grupo. 

 Ainda com o pensamento nas falas das crianças de meus primeiros 

atendimentos e a partir da verificação na clínica dos impasses na relação entre 

estas crianças e seus pais, se impôs a mim a necessidade de discutir sobre 

essa relação no processo de entrada na linguagem e constituição subjetiva 

dessas crianças. Para tanto levantei a questão: “Qual o papel do outro/Outro na 
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estruturação da linguagem e do sujeito?”, uma vez que para que o infans se 

torne falante é necessário que haja alguém que lhe dê suporte. 

 Exploro, nesta dissertação, as noções de outro (com “o” minúsculo) e 

Outro (com “o” maiúsculo) utilizado pelo Interacionismo em Aquisição de 

Linguagem para explicar a entrada da criança na linguagem (à dependência da 

criança a fala do outro) e pela Psicanálise ao abordar a questão da constituição 

do sujeito. 

 O objetivo deste trabalho consistiu em desenvolver uma pesquisa teórica 

que auxilie na discussão acerca da incidência do outro/Outro na entrada da 

linguagem e constituição do sujeito. Para tanto percorri o (1) Interacionismo em 

Aquisição de Linguagem proposto por Lemos (1982, 1986, 1992, 2002, 2006 e 

outros) e desenvolvido por ela e por pesquisadores ligados à teorização 

proposta, em especial, por Maria Fausta Pereira de Castro e Rosa Attié 

Figueira (UNICAMP); Maria Francisca Lier-DeVitto (PUCSP) e Glória Maria 

Monteiro de Carvalho (UNICAPE), (2) a Clínica de Linguagem fundada por 

Maria Francisca Lier-DeVitto (1994, 1997, 1995, 2006 e outros) juntamente 

com outras pesquisadoras: Lúcia Arantes (2001, 2006), Lourdes Andrade 

(2003, 2005) e Suzana Fonseca (2002, 2005) e por fim (3) a Psicanálise – que 

envolve nesta pesquisa questões como a hipótese do inconsciente de Freud 

(1900, 1915); o complexo de Édipo (1908, 1924, 1931, 1932) e o complexo de 

Édipo em Lacan (1957, 1958); assim como o estádio do espelho (1949) e as 

operações de causação (1964). 

 O desenvolvimento desta pesquisa se justifica devido aos poucos 

trabalhos, na literatura, que têm se dedicado a buscar a articulação entre a 

estruturação da linguagem e a constituição do sujeito e, há menos ainda, 

trabalhos voltados aos modos de amarração entre o outro/Outro e infans. 

 Inicio este trabalho com uma discussão junto ao Interacionismo em 

Aquisição da Linguagem que destaca o processo de especularidade em sua 

teorização como “incorporação pela criança de parte ou de todo o enunciado 

adulto” (LEMOS, 1982, p. 113). O outro desde o início de sua teorização 

aparece como essencial na entrada na linguagem, a autora destaca a 

dependência da criança à fala do outro - concebido como “instância da língua 

constituída”.  
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A especularidade ao vincular-se à ideia de espelho leva Lemos (1986) a 

recorrer à noção espelho do outro. O termo espelho propicia mudança na linha 

de pensamento da autora, uma vez que especularidade se diferencia, de 

imitação/reprodução e se aproxima à ideia de “imitação recíproca”, que faz 

referência à espelho, ou seja, especularidade é repetição com diferença. 

As indagações decorrentes a respeito da relação criança-outro afasta 

Lemos da tendência de explicar o desenvolvimento linguístico da criança como 

decorrente de capacidades cognitivas. Lemos se diferencia dos estudiosos da 

área tradicional da Aquisição por considerar a repetição da criança como 

“dependência constitutiva” e que coloca em relevo o papel do outro.  

Lemos (2002) introduz na relação criança-outro o Outro – la langue – ele 

é um terceiro nessa relação, ou seja, nesse passo a relação é decididamente 

triádica e o “outro” é uma posição na estrutura, o outro é “instância da língua 

constituída” – é falante porque é outro do Outro, ou seja, quem captura é a 

linguagem – esse Outro, via outro. 

Os movimentos de captura da criança pela língua são postuladas em 

três posições: A primeira delas se configura como a posição da criança frente à 

fala do outro, caracterizando este outro-falante como polo dominante, outro 

como “instância da língua constituída”. Na segunda posição, ainda que 

pedaços da fala do outro circulem na da criança, esta resiste a correções, 

indicando que houve mudança de posição estrutural: erros e construções 

estranhas emergem apontando para o fato de que ela começa a aparecer 

como “instância de funcionamento da língua”, na medida em que aquilo que ela 

diz não foi recolhido, incorporado como tal da fala do outro. Nesta posição, 

portanto, o polo dominante é a língua, como Outro da criança. A terceira 

posição relaciona-se à cisão da criança em falante-ouvinte, na medida em que 

ela escuta a própria fala e incide sobre ela: há dominância da relação da 

criança com a própria fala. 

Nesta trajetória pode haver percalços, ou seja, a criança pode se 

mostrar presa em uma dessas posições. A Aquisição de linguagem ao priorizar 

o percurso de crianças que obtêm sucesso no processo de entrada na 

linguagem não indaga aquelas crianças que “sucumbiram ou se enredaram em 
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sua trajetória” (LEMOS, 2002, p. 64). As falas sintomáticas não interrogam este 

campo, mas são colocadas como questão para a Clínica de Linguagem. 

 Assim, no segundo capítulo, abordo a Clínica de Linguagem como um 

campo distante do ideal da área da Aquisição de Linguagem, uma vez que a 

clínica é quem responde pela resistência sintomática à entrada numa língua 

particular, frente a uma estagnação na posição de alienação ou num entre 

alienação e separação da criança em relação à fala do outro. 

O interesse da Clínica de Linguagem consiste em manter sob 

interrogação a relação do sujeito com a Língua/fala, ou melhor, aos “modos 

singulares de enlaçamento pelo Outro [e com o outro]” (LIER-DeVITTO, 2002). 

Considera-se que o sintoma na fala é uma manifestação de impacto no 

processo de captura, que levanta, na clínica, questões sobre a relação 

singular de cada falante com sua fala problemática. 

O Outro (a Língua), tesouro de significantes que é base da interpretação 

da fala da criança, se movimenta na fala do outro (instância do funcionamento 

da Língua) e tece, pela via da interpretação, o enlaçamento dialógico entre a 

criança e adulto (já-falante), mas conforme Lier-DeVitto, a interpretação é 

carregada de desejo e aí, “tudo pode bascular”: levar a criança até a segunda 

posição (prenúncio da separação do outro) ou mantê-la na prisão da 

alienação.  

A função do outro é ponto nodal nos campos abordados nesta pesquisa 

(Aquisição, Clínica de Linguagem e Psicanálise). A entrada nesta última – 

Psicanálise - se justifica devido a ampliação que propicia à discussão a 

respeito da estruturação do sujeito por efeito do outro/Outro neste processo. 

Finalizo esta dissertação ao discutir a problemática do outro/Outro à luz 

da teoria do complexo de Édipo em Freud e Lacan para impulsionar a ideia de 

que o outro não é neutralizável na condição de outro-falante, mas outro-

desejante e, por isso, determinante de “caminhos e descaminhos” (LIER-

DeVITTO & ANDRADE, 2011) na estruturação da linguagem e do sujeito. 

Dessa maneira, recorro às operações de causação do sujeito em Lacan 

(1964) – alienação e separação – para levantar reflexão acerca do papel do 

outro/Outro na constituição do sujeito e o impacto do desejo do outro/Outro 

neste processo de estruturação. 
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CAPÍTULO 1: Interacionismo em Aquisição de Linguagem - uma 

tttttttttttttttttttttttttteorização original 

 

Este capítulo é dedicado à apresentação dos fundamentos teóricos do 

Interacionismo em Aquisição de Linguagem, proposto por Lemos (1982, 1986, 

1992, 2002, 2006 e outros) e desenvolvido por ela e por pesquisadores ligados 

à teorização proposta, em especial, por Maria Fausta Pereira de Castro e Rosa 

Attié Figueira (UNICAMP); Maria Francisca Lier-DeVitto (PUCSP) e Glória 

Maria Monteiro de Carvalho (UNICAPE). O objetivo do capítulo é, nesta 

trajetória pelos fundamentos, destacar a importância atribuída ao papel do 

outro no que se refere ao ingresso da criança na linguagem como passo 

articulado à sua estruturação como sujeito: Lemos (1981, 1982) sustenta, 

desde os primórdios de sua proposta, que a fala da criança é “especular”, ou 

seja, que ela “incorpora fragmentos da fala do outro” e, que este recolhe esses 

fragmentos e dá a eles determinação sintática, semântica e pragmática 

(LEMOS, 1982). Dessa “mútua incorporação” (idem, ibidem) resulta que a 

criança entra na linguagem e coloca-se na direção de apresentar-se como 

sujeito-falante. 

O trabalho de Lemos teve desdobramentos que ultrapassaram a 

tendência geral do campo da Aquisição de Linguagem, na medida em que ela 

se recusa a descrever as produções da criança enquanto categorias 

linguísticas sintática e semanticamente determinadas, uma vez que essa 

modalidade de descrição obriga admitir que as categorias são reflexos de 

conhecimento da criança sobre a linguagem. Para Lemos, os dados não 

confirmam esta hipótese, neles, observa-se que a criança fala a fala do outro 

e é falada por ele, o que indicia uma condição inicial de alienação da criança à 

fala do outro. Pode-se apreender, assim, a distância insuperável que separa a 

proposta de Lemos da área de Aquisição da Linguagem, fortemente ligada à 

Psicologia do Desenvolvimento (Piaget e Vygotsky) no que concerne à 

concepção de “criança”. Como disse Lier-DeVitto (1998), o compromisso 

disciplinar dos autores desse campo é com a construção da cognição – a 

linguagem vem como função cognitiva, sem participação nessa construção e 

sem autonomia.  



14 
 

A originalidade do Interacionismo em Aquisição da Linguagem pode ser 

antecipada pelo enunciado de que nele há o empenho teórico de articular a 

reflexão sobre aquisição da linguagem a uma noção de sujeito da 

Psicanálise, ou seja, à hipótese do inconsciente. Nessa direção, o primeiro 

passo foi, sem dúvida, a recusa (1) à aplicação de categorias gramaticais na 

descrição da fala da criança e (2) à assunção da criança como sujeito 

epistêmico, psicológico. Conforme Lier-DeVitto (2006), esta teorização 

possibilitou a construção de uma empiria outra de “fala da criança”, na medida 

em que erros e construções insólitas puderam ser incluídas na análise, já que 

no trânsito entre falas (da criança e do outro), no “jogo da linguagem sobre a 

linguagem”, há espaço de falhas e faltas. 

Para esta dissertação, é fundamental explorar o conceito de 

“especularidade”, que caracteriza um dos processos dialógicos propostos por 

Lemos como alternativa à descrição categorial. Ele foi abordado por Trenche 

(2001) e, também, por Arantes (2001b), de modo diverso, pode-se dizer. 

Importa, assim, retornar à questão para que se possa dar um passo adiante na 

questão do outro, ou melhor, da relação criança-outro.  

 

 

1.1 A especularidade como alternativa às descrições categoriais  

 

Lemos, no campo da Aquisição de Linguagem, define a especularidade 

como “incorporação pela criança de parte ou de todo o enunciado adulto” 

(LEMOS, 1982, p. 113). Como se vê, desde o início da teorização do 

Interacionismo, o “outro” comparece, no caso, ele está no cerne da noção de 

especularidade, introduz o outro como participante (decisivo) do processo que 

propicia a entrada na linguagem: a criança fala porque fala a partir da fala do 

outro – é isso que diz a definição acima. 

O termo especularidade foi empregado por Lemos no primeiro tempo do 

Projeto de Aquisição de Linguagem, no IEL/UNICAMP e decorre do fato 

inequívoco de que a fala da criança não se dá num “vácuo linguístico” (LEMOS, 

1981), ela vem para um mundo sonoro que não é de ruído, mas de linguagem. 

Esse fato permite que se diga que há dependência dialógica da fala da 
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criança em relação à fala do já-falante. Não foi outra coisa que Lemos 

observou nos dados e que a levou a afirmar que a alternância dialógica entre 

fala do outro e fala da criança é decisiva na aquisição da linguagem. Dessa 

observação e desses enunciados resultaram os processos dialógicos como 

instrumentos descritivos alternativos (LEMOS, 1982). O nome “Interacionismo”, 

que batizou a proposta neste período inicial, acabou sendo “incômodo” porque 

é redutor, ou melhor, ele permite a confusão entre relação dialógica e relação 

dual (díade, como se dizia na área de Aquisição). 

A relação dialógica teve como matriz conceitual o processo de 

especularidade, que se desdobrava nos processos de complementaridade e 

de reciprocidade. O processo de complementaridade, que se articulava ao de 

especularidade, foi caracterizado pela “relação [na fala da criança] entre partes 

incorporadas que parecem completar-se, instanciando uma „sentença‟” 

(LEMOS, 2002, p. 46). Já, o processo de reciprocidade foi definido como 

“retomada pela criança do papel da mãe” (LEMOS, 2002), indicando certa 

“independência” no diálogo em relação à fala do adulto. Esta definição não se 

articulava à noção de diálogo (jogo da linguagem sobre a própria linguagem), 

mas era afinada com a ideia de interação social, de díade mãe-criança, e foi, 

por isso, descartada pelos pesquisadores da linha1. Naquele tempo, esses três 

processos dialógicos foram amplamente mobilizados nas descrições da 

entrada da criança na linguagem (SCARPA, 1985, CARNEIRO, 1984), em 

particular, pelo grupo da PUCSP (LIER-DeVITTO, 1983; ARANTES, 1989; 

RUBINO, 1989), e de sua trajetória na passagem de infans a falante (PEREIRA 

DE CASTRO, 1985; FIGUEIRA, 1986; PERRONI, 1992). Em publicação 

posterior, Lemos (2002) diz numa revisão de seu percurso e do Interacionismo:  

 

[...] o que emerge desse primeiro momento do meu trabalho 
com os dados do Projeto é a noção de processos dialógicos 
que visava a dar um estatuto, pelo menos descritivo, ao que 
esses dados mostravam. Ou melhor, à aparente coesão e 
progressão dialógicas que emergiam como efeito tanto do 
enunciado com que o adulto interpretava o que a criança fazia 
ou falava de modo ainda informe e fragmentado, quanto pela 

                                                           
1
 “Interacionismo” é termo de batismo problemático para a linha (LEMOS, 1998) porque tende a 

confundi-la com interacionismos da Psicologia, que tem em Vygotsky e Piaget suas fontes 
(LIER-DeVITTO, 1998) e mesmo com o interacionismo americano em Aquisição da Linguagem, 
da década de 1970, representado no livro Developmental Pragmatics. 
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dependência que essa fala fragmentada mostrava ao se 
ancorar na fala do adulto, muito particularmente na fala da 
mãe (LEMOS, 2002, p. 45-46) (ênfases minhas). 

 

A noção inicial de processo dialógico fundamenta-se na ideia de que a 

“interação” é estruturada e passa pelo diálogo e que, no caso, a fala da criança 

é determinada pela do adulto. Especularidade e complementaridade 

desvelaram o que subjazi, de forma determinante, no processo de aquisição de 

linguagem, aquilo que não é dito nas descrições categoriais, que focam 

unicamente a produção da criança e a “higienizam”. Sim, uma vez que 

produções insólitas, cambiantes e enigmáticas, ainda que “fala de criança”, 

resistem às descrições gramaticais e são excluídas dessas análises. Os 

processos dialógicos mostravam o papel determinante da fala do outro. De 

todos eles, porém, foi o processo de especularidade que teve maior rendimento 

teórico e empírico.  

As análises mostraram, também, que a “incorporação” é mútua e que 

nesse jogo da “linguagem sobre a própria linguagem” reside sua força 

constitutiva da linguagem e da criança como falante. Dito de outro modo, a 

alternância dialógica, que envolve incorporações entre falas, é decisiva na 

aquisição da linguagem e na estruturação subjetiva. Lemos (1985) afirma que 

“a contribuição linguística da criança ao diálogo consiste em responder por 

meio de incorporações de diferentes partes do enunciado da mãe, o que 

aponta para o processo de especularidade como constitutivo [do diálogo]” 

(LEMOS, 1985, p. 24). Note-se que a criança “responde” no diálogo com aquilo 

que traz da fala do outro. Assim ela entra na língua materna.  

A dependência da criança à fala do outro pode remeter, na aparência, à 

imitação, uma noção muito utilizada em abordagens psicológicas dedicadas ao 

estudo do desenvolvimento infantil – ali não se distingue a linguagem de outros 

comportamentos. Alguns pesquisadores, como Luigia Camaioni, distanciaram-

se do termo imitação e repetição que remetiam à abordagem 

comportamentalista. Entretanto, conforme Lemos: 

 

[…] o termo “especularidade”, [foi] escolhido por Camaioni para 
escapar à pecha de behaviorista que na época incidia sobre o 
termo “imitação”, fez valer o espelho a que, na verdade, se 
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referia. Espelho ou espelhamento que punha em questão o 
comunicativo cuja continuidade se queria preservar e o 
linguístico enquanto conhecimento instanciado na fala da 
criança (LEMOS, 2002, p. 47) (ênfase minha). 

 

A especularidade cumpre a função de distinguir a “incorporação de 

fragmentos da fala do outro” de “imitação de comportamento”, visto que a ideia 

de imitação passa pela ideia de “cópia” de um modelo, de “reprodução” – o que 

não é o caso da linguagem que, como dissemos, a incorporação é mútua e, se 

esse é o caso, não se pode dizer que o adulto tome a criança como “modelo”. 

Piaget utiliza o termo “imitação recíproca”, fazendo referência à reflexão/reflexo 

(no espelho). Especularidade vincula-se, de fato, segundo Lemos (1985), à 

ideia de “espelho”, conforme elaborada por Baldwin (1899). A autora afirma: 

“Se tomei um outro caminho, a indicação me foi dada pelo termo 

especularidade e pelo encontro com Baldwin (1899) em um texto de Piaget” 

(LEMOS, 2002, p. 48).  

Lemos (1986) recorre à noção espelho do outro, “percebido como 

semelhante [para] dar conta do que é, na origem do movimento, diferente” 

(LEMOS, 1986, p. 13). A especularidade se diferencia, assim, de 

imitação/reprodução e se aproxima mais à ideia de “imitação reciproca”, que 

faz referência à espelho (e não a um processo que envolve capacidades 

cognitivas). Como assinala Arantes:   

 

A ideia de imitação recíproca, ao ressaltar a face reversível da 
imitação, atestada nos dados de aquisição, permitia considerá-
la como “processo constitutivo” - e não de aprendizagem -, pois 
colocava em cena uma criança que tem sua fala refletida na 
do outro, no espelho, e não um aprendiz (frente a um modelo), 
dotado de capacidade analítica para eleger o que imitar da fala 
de seu interlocutor (ARANTES, 2001b, p. 254, itálicas da 
autora) (ênfase minha). 

 

Fato é que “espelho”, como procuro mostrar, toma distância de imitação 

e, igualmente, de “reprodução”, já que especularidade é repetição com 

diferença - não há coincidência entre fala da criança e fala do outro. 
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A especularidade encontra sustentação nessa noção de 
“reflexo”, de “espelho” porque diz do jogo dialógico, de 
incorporações mútuas entre a fala da mãe e a da criança. 
Importante é que não se trata de reprodução e sim de 
repetição, que implica sempre diferença; ou melhor, envolve 
um jogo que imbrica mesmo e diferente (ARANTES, 2001b, p. 
254). 

 

A noção de incorporação mútua interroga a relação criança-outro, 

usualmente concebida sob a ótica de uma relação binária sujeito-objeto como 

ocorre com a noção de interação, que resulta na díade, na dual.  

As considerações acima afastam Lemos do conjunto da área, que tende a 

explicar o desenvolvimento linguístico como decorrente do alargamento de 

capacidades cognitivas por parte da criança. De fato, Lemos se diferencia dos 

estudiosos da área da Aquisição por considerar a repetição da criança como 

“dependência constitutiva”, que coloca em relevo o papel do outro. Para a 

autora, a atribuição de conhecimento à criança é questionada ainda pela 

ocorrência de erros, que emergem em profusão com a complementaridade, 

que é índice de maior autonomia em relação à fala do outro: “Que 

conhecimento, então, atribuir a essa criança que erra [e que fica] entre o erro e 

o acerto?” (LEMOS, 2002, p. 49). Quer dizer, como sustentar uma perspectiva 

cognitivista quando a criança mostra, nas oscilações entre erro e acerto, 

“desconhecer o que conhecia antes?” (idem, ibidem). 

Como procurei indicar, Lemos recusa, por razões empíricas e teóricas, o 

veio tradicional do campo da Aquisição, que era (é) fortemente ligado a 

explicações cognitivistas sobre o processo de aquisição da linguagem e sobre 

a criança. Em se tratando dos fenômenos os empíricos, Lemos (2002) destaca 

três, que são evidências, para ela, de “falta de conhecimento” por parte da 

criança: 

   

(1) a incorporação de fragmentos da fala do outro, 

(2) a natureza dos “erros” e 

(3) a surpreendente heterogeneidade das produções da criança.   
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Como disse, a incorporação de fragmentos, exigiu o reconhecimento da 

papel do outro e, nomeadamente, a condição de alienação da criança à fala do 

outro como momento inaugural da entrada na linguagem. Falar em “alienação” 

é descartar, direta e frontalmente, suposição de conhecimento à criança – 

ponto de fratura no campo da Aquisição: “a condição de alienação é erigida 

como contra-argumento à ideia de que a trajetória da criança na linguagem 

seja pautada por apreensões cognitivas da linguagem” (LIER-DeVITTO & 

ANDRADE, 2011, p. 98).  

Os erros, da mesma forma, são manifestações que distanciam de 

interpretações cognitivistas: eles são índices legítimos de “falta de saber”, tão 

logo a complementaridade comece a dar sinais de sua vigência. Nesses 

primeiros tempos do Interacionismo: “Erros são interpretados como efeitos de 

cruzamentos entre cadeias” (LIER-DeVITTO & ANDRADE, 2011, p. 98). Depois 

de 1992, eles serão interpretados como efeitos de “operações da língua na fala 

da criança” (LIER-DeVITTO & ANDRADE, 2011). 

O argumento sobre a heterogeneidade (oscilações entre erros e acertos) 

veio, ainda, como contra-argumento à ideia de desenvolvimento, ou seja, de 

que a aquisição seria um processo de apreensões parciais e ordenadas da 

linguagem. Lier-DeVitto & Andrade (2011) sustentam que esses três 

argumentos empíricos foram os enunciados críticos essenciais e esclarecem 

por que. O Interacionismo ao sustentar os argumentos empíricos, mencionados 

acima, afirma que as falas de crianças não são instanciações de conhecimento 

sobre a língua (repetições, erros e heterogeneidade) são índices de falta de 

conhecimento. Disso decorre que a língua não pode ser entendida como objeto 

de conhecimento/aprendizagem (LEMOS, 2002; ANDRADE, 2003).  

Os processos dialógicos puderam levar Lemos a tais conclusões que 

acarretaram o afastamento declarado da autora da área da Aquisição. Isso, 

contudo não significou um afastamento da Linguística: foi, ali, nesse domínio, 

que o Interacionismo encontrou recursos descritivos e teóricos para abordar o 

jogo da linguagem sobre a linguagem (LIER-DeVITTO & ANDRADE, 2011). A 

aproximação a Saussure situa o compromisso da proposta interacionista com 

uma teoria de linguagem e, como veremos, também seu movimento de 

aproximação da Psicanálise: 
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A aproximação à Saussure dá à proposta interacionista uma 
posição no âmbito da Linguística, uma vez que processos 
linguísticos – operações metafóricas e metonímicas - são 
mobilizados e implementados na abordagem da fala da 
criança. Por outro lado, a questão do sujeito persistia como 
problema para o Interacionismo (LIER-DeVITTO & ANDRADE, 
2011, p. 99). 

 

Saussure traz uma nova racionalidade no que diz respeito à linguagem: 

ele oferece um “funcionamento” no lugar em que só havia descrição gramatical: 

leis de referência interna (processos sintagmático e associativo), o que 

convinha, sem dúvida a uma proposta que se recusou a higienizar falas de 

crianças por meio de descrições categoriais. No que diz respeito ao papel do 

outro, que é do interesse central para esta dissertação, vemos aparecer aí 

outra alteridade: la langue - o Outro e uma definição de outro como “instância 

da língua constituída”, ou “instância do funcionamento linguístico-discursivo” 

(LEMOS, 1992).  

Fato é, porém, que se Saussure recua o sujeito psicológico do cerne da 

linguagem, já que ele recebe a língua de “forma passiva” – esse tesouro que é 

“deposita[do] no cérebro” (SAUSSURE, [1916] 2012), sem a participação de 

qualquer atividade cognitiva do sujeito – ele não introduz uma teorização sobre 

o sujeito-falante, que permitisse uma resposta à questão: “quem é a criança?”.  

Bem, a criança que, para falar, aliena-se à fala do outro é aquela “capturada 

pela linguagem” (LEMOS, 1992). Ora, é precisamente uma criança “que não 

pensa quando fala”, que não tem recursos para analisar e selecionar categorias 

na fala do outro: a ideia de “apropriação” da criança pela linguagem fica 

decididamente afastada: quem captura é a linguagem – esse Outro, via outro 

(instância da língua constituída) – outro do Outro. Note-se que estamos muito 

distante do outro-social, do outro-modelo para a criança2.   

                                                           
2
 Lemos tratará a aquisição como mudanças da criança em posições estruturais, barrando a 

ideia de ordenação temporal, já que: “o problema da origem [difere] do das condições 
permanentes” (SAUSSURE, [1916] 2012, p. 40): “a noção de estrutura repele a ideia de 
ordenação em estágios e sua superação, deslocando a noção de mudança para a de 
dominância de um dos polos em uma determinada posição” (LEMOS, 2000, p. 60). 
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A aproximação à teoria saussuriana colocou, sem dúvida, a exigência de 

elaboração das noções de sujeito e de outro. Lemos deu, com a aproximação à 

Linguística (ao estruturalismo europeu), um “salto teórico” e colocou-se sob a 

tensão de responder pela articulação entre língua e sujeito, um “sujeito 

compatível” com suas conquistas empíricas do Interacionismo e com seu 

caminho teórico. O encontro com a Psicanálise abre a porta para isso: 

 

A saída é vislumbrada no encontro com o que na obra de 
Lacan (1998 [1966]) remete a um Saussure que a Linguística 
tinha descartado, aquele que tentou apreender as propriedades 
mínimas da língua, situadas aquém do que se trata como 
evidente: unidades, classes e categorias. É o que diz Milner 
sobre o pensamento de Saussure por ele qualificado de 
“tentativa que permanece surpreendente e admirável. Ela 
obriga os linguistas a não tomar nada como evidente” 
(2002: 143) (LEMOS, 2002, p. 51) (ênfase minha). 

 

Essa lição de Saussure é recolhida pelo Interacionismo que assume, nas 

descrições e explicações de acontecimentos em falas de crianças, os 

processos metafórico e metonímico como mecanismos de mudança 

(LEMOS, 1992), processos ressignificados por Jakobson ([1960] 1969) ao fazer 

deles “leis de composição interna da linguagem” (MILNER, 1987) – 

ressignificação à medida que a dominância de um processo sobre outro produz 

prosa ou poesia. Jakobson aproxima, assim, la langue de la parole,  as duas 

modalidades de apresentação da linguagem. Quando o processo metafórico é 

dominante, temos a função poética em que prevalecem composições com 

tonalidade rítmica e sonoras (rima) e estruturais (métricas) que lembram as 

equivalências que governam a poesia. Quando prevalece a metonímia, 

prevalece a organização em sequencial que é a da prosa. Note-se aqui a força 

desse instrumento teórico que adquire o poder de Outro determinante de 

manifestações da linguagem. Este Outro apaga a ideia de interação como uma 

relação dual (criança-outro) – ele é um terceiro nessa relação, uma vez que 

não há fala que seja movimentada sem esses processos. O falante é “instância 

de funcionamento”.  Sendo assim, importa assinalar que:  

 

a língua, o outro e o próprio sujeito [...] estão estruturalmente 
vinculados. Isto é, não podem ser tomados como instâncias 
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independentes, unidirecionalmente ordenáveis, como implicado 
na atribuição ao outro do papel de mediador ou na atribuição à 
fala do outro de um estatuto de input (LEMOS, 2000, p. 59). 

 

Na introdução de la langue (mecanismos linguísticos), há ressignificação 

do outro (instância da língua constituída) e do processo de aquisição da 

linguagem, que não poderá ser desligado do de subjetivação: aquisição da 

linguagem assume perfil particular; é concebida como “processo de mudanças 

de posição numa estrutura”. 

Resumidamente: os processos metafórico e metonímico respondem pela 

captura da criança pela linguagem e pelas mudanças de posição do sujeito na 

estrutura - a fala da criança, a língua e a fala do outro compõem uma relação 

triádica e indicam três posições para o falante. Importa dizer que falar em 

“mudanças de posição na estrutura” inviabiliza a ideia de desenvolvimento, tão 

cara à psicologia: “a noção de estrutura repele a ideia de ordenação em 

estágios e sua superação, deslocando a noção de mudança para a de 

dominância de um dos polos em uma determinada posição” (LEMOS, 2000, p. 

60). A noção de “captura” põe em perspectiva a força de determinação do 

outro/Outro, já que aponta para a insuficiência perceptual da criança (daí sai a 

dependência do outro): a criança é capturada por cadeias significantes, tanto a 

entrada na linguagem, quanto a “trajetória de constituição do sujeito [são] 

efeitos do funcionamento da língua: efeitos de captura” (LIER-DeVITTO & 

CARVALHO, 2007, p. 84). 

 A nova proposta de Lemos diz respeito às mudanças de posição frente à 

fala do outro, à língua (como Outro) e em relação à própria fala. Entretanto, 

como disse, esses tempos não são cronológicos:  

 

no sentido em que não há superação de nenhuma das três 
posições, mas uma relação que se manifesta, na primeira 
posição, pela dominância da fala do outro, na segunda posição, 
pela dominância do funcionamento da língua e, na terceira 
posição, pela dominância da relação do sujeito com sua própria 
fala (LEMOS, 2002, p. 56). 

 

Na citação acima, estão enunciadas as três posições estruturais, que 

serão abordadas a seguir.  



23 
 

 

2.  Sobre a “captura” pela linguagem no Interacionismo    

 

 Nesta versão de elaboração do Interacionismo, que apresenta os 

movimentos de captura da criança pela língua, três posições da criança são 

postuladas. É fundamental reiterar que não há superação de nenhuma das 

posições e sim dominância de uma sobre outra. A primeira delas se configura 

como a posição da criança frente à fala do outro, caracterizando este outro-

falante como polo dominante, outro como “instância da língua constituída”, 

convém dizer. Na segunda posição, ainda que pedaços da fala do outro circule 

na da criança, esta resiste a correções, indicando que houve mudança de 

posição estrutural: erros e construções estranhas emergem apontando para o 

fato de que ela começa a aparecer como “instância de funcionamento da 

língua”, na medida em que aquilo que ela diz não foi recolhido, incorporado 

como tal da fala do outro. Essa é a natureza própria do que se concebe como 

“falas de crianças”, ou seja, diversa da fala de adultos. Nesta posição, portanto, 

o polo dominante é a língua, como Outro da criança. A terceira posição 

relaciona-se à cisão da criança em falante-ouvinte, na medida em que ela 

escuta a própria fala e incide sobre ela: há dominância da relação da criança 

com a própria fala. Redizendo, ela pode comparecer como “outro” frente ao 

que diz. Vejamos a própria autora sobre isso:  

 

[...] na primeira posição, pela dominância da fala do outro 
[incorporação de fragmentos], na segunda posição, pela 
dominância do funcionamento da língua [presença de erros] e, 
na terceira posição, pela dominância da relação do sujeito com 
sua própria fala [reformulações-autocorreções]. É na terceira 
posição que a criança, enquanto sujeito falante, divide-se entre 
aquele que fala e aquele que escuta sua própria fala – ela é 
dividida entre a “instância subjetiva que fala” e a “instância 
subjetiva que escuta” (LEMOS, 2002, p. 46). 

 

 Acompanhemos a autora na apresentação das posições. Na primeira 

posição (que nos remente à especularidade), a fala da criança é composta por 

fragmentos da fala do outro, ou seja, ela é “falada pelo outro” - “falar” é falar a 

fala de um outro, que desliza metonimicamente para a da criança. Parece-me 
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importante salientar que estes deslizamentos não são garantia de coincidência 

entre falas (ANDRADE, 2003) - há diferença seja na sonoridade significante, 

seja de significado: “o significado [do lado da criança] é indeterminado” 

(TRENCHE, 2001, p. 12). Como já dissemos acima, repetição não é 

reprodução.  O episódio 1, abaixo, é explorado por Lemos para retratar a 

primeira posição:  

    

          Episódio 1: (A criança traz uma revista para a mãe)  

M.: ó nenê/o auau  

Mãe: Auau? Vamo achá o auau? Ó, a moça tá tomando banho.  

M.: ava? eva?   

Mãe: É. Tá lavando o cabelo. Acho que essa revista não tem auau 

nenhum.  

M.: auau  

Mãe.: Só tem moça, carro, telefone.  

M.: Alô? 

Mãe.: Alô, quem fala? É a Mariana? 

(Mariana 1; 2. 15) 

           (LEMOS, 2002, p. 57) 

 

Lemos (2002) mostra que o primeiro enunciado da criança é um 

fragmento do discurso da mãe em momentos de “ler histórias”. Na revista não 

há nem bebês, nem cachorro. Dessa forma, diz ela, o enunciado da criança re-

instancia “situações anteriores de leitura de revistas”. Articulações significantes 

“ecoam” na voz da criança. O enunciado “ava”, por exemplo, articula-se a “tá 

tomando banho”. Leitura semelhante pode ser feita para a relação entre 

“telefone” e “alô”. Vemos aí a presença decisiva do outro-falante para a criança, 

já que sua fala corresponde a deslizamentos (imediatos e diferidos) de 

situações recortadas pela fala do outro.   

 Na segunda posição, o processo metafórico exerce maior pressão, de 

modo que elementos que deveriam estar “em ausência” mostram-se “em 
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presença” – na fala de crianças, o movimento é, portanto, ”metaforicamente 

metonímico”, as substituições acontecem na superfície da fala – daí a 

emergência de erros e produções insólitas. A criança resiste aos 

assinalamentos do outro sobre sua fala, em que elementos são postos em 

relação pela língua.  

 No episódio 2, também discutido por Lemos, aparecem erros e 

composições estranhas.  

 

Episódio 2: (Criança contando a estória do Pinóquio) 

1 R.: ele tá tomando banho 

2 M.: Quem que tá tomando banho? 

3 R.: ele 

4 M.: O grilo falante? 

5 R.: o grilo falante 

6 M.: Hum. 

7 R.: ói quem segou da escola 

8 M.: Quem é? 

9 R.: é o grilo falante 

 

10 R.: o...o, como é que sama? 

11 M.: Pinóquio. 

12 R.: o...pinóquio 

13      ó quem secou da escola 

14      o pi-nó-quio! (com ênfase) 

15      óia lá 

16 M.: Hum hum. 

17 R.: quem segou da escola? 

18       o pi-nó-quio! 

19 M.: Hum hum. 

20 R.: ó aqui. Pinóquio sega da es-co-la 

 

21 R.: como é que sama? 

22 M.: Qual? 
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23 R.: esse 

24 M.: O João Pilantra 

25 R.: João Pilanta segou até lá 

26       da escola...então... 

27 M.: Hum. 

28 R.: foi estevendo, escrevendo 

29       estevendo, estevendo 

30       estevendo, escrevendo 

31       (R. bate ritmadamente no livro enquanto fala) 

32 M.: Foi escrevendo, e depois? 

33 R.: esse? 

34      (não identifica o personagem como o mesmo da ilustração anterior) 

35 M.: É o João Pilantra também. 

36 R.: Zoão Pilanta foi esquevendo 

37       e foi (SI) 

38 M.: Vamo, vamo virá? 

39       Onde é que eles foram? 

40 R.: Então... 

41       foi São Paulo 

42       e foi São Paulo 

43       São Paulo (baixo) 

(R. 2;2.20) 

 (LEMOS, 2006, p. 101-102) 

  

 Conforme Lemos (2002) na segunda posição os enunciados das 

crianças são cadeias permeáveis a outras cadeias, apresentando-se 

suscetíveis a deslocamentos e ressignificações. Tanto no erro, quanto no 

paralelismo – discutido a seguir – não há operação de restrição que incida 

sobre a interferência das cadeias latentes na cadeia manifesta ou sobre as 

cadeias posteriores. Desse modo, a ausência dessa operação impede a 

progressão do texto narrativo acima, por exemplo, a intromissão da cadeia “ó 

quem secou da escola” (linha 13), na cadeia manifesta “ói quem segou da 

escola” (linha 7) interrompeu o prosseguimento da narração da criança. 
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Além de erros, outra manifestação típica da segunda posição é o 

paralelismo (JAKOBSON, [1960] 1969), que Lier-DeVitto (1998) trouxe como 

instrumento de interpretação dos monólogos da criança. Lemos afirma que:  

 

[...] detive-me na substituição de um termo por outro em uma 
determinada posição, interessada menos no “erro” que poderia 
advir da substituição, e mais em como essa se manifestava em 
sequências paralelísticas. Interesse que teve origem, em 
primeiro lugar, na interpretação a elas dadas por Lier-DeVitto 
([1995]1998) no que se refere aos monólogos da criança. Em 
segundo lugar, pela sua presença insistente no jogo simbólico 
monológico, na relação da fala da criança com a fala da mãe 
na narrativa e em sequências de enunciados narrativos da 
criança. [...] tanto da estrutura paralelística em si, quanto do 
tipo de atividade discursiva em que ela comparece [...], esses 
fenômenos pareciam confirmar não só a língua como polo 
dominante da segunda posição como uma vigência do 
processo metafórico para além do “erro” (LEMOS, 2002, p. 
59) (ênfase minha). 

  

A resistência na escuta da criança – afastamento e dependência da fala 

do outro - aponta para o Outro como alteridade dominante; aponta para um 

terceiro - a língua -, que ganha corpo na fala da criança e cria resistência ao 

outro. Lier-DeVitto (1998) mostra a jogada “metaforicamente metonímica” na 

montagem/desmontagem de enunciados; na movimentação dos fragmentos em 

estruturas paralelísticas. Por exemplo: 

 

Episódio 3: (Criança no berço) 

Num fala nu meu nome 

Num fala nu teu nome 

Num fala midanoni 

Num fala mianoni 

Num fa´a midadoni 

Num fala nu nomi 

(Camila 2; 6) 

(LIER-DeVITTO, 1998, p. 154-155)  

 

 Segundo Lemos (2000, 2002) na segunda posição, as cadeias são 



28 
 

permeáveis, suscetíveis a deslocamentos, por efeito da predominância do eixo 

metafórico. Lier-DeVitto (1998) ao referir-se ao movimento paralelístico 

sustenta que “[...] o que se estratificou no diálogo retoma metonimicamente na 

voz da criança nos monólogos” (p. 148). Ora, vem do outro a matéria sonora 

significante incorporada (vem a fala do outro), mas, agora, sob efeito do 

trabalho da língua. Quero dizer, com isso, que há sempre algo do outro em 

falas, ainda que essa assinatura tenda para o anonimato por efeito do jogo da 

língua.  

 Na terceira posição a criança fica sob efeito da própria fala, ela “emerge 

no intervalo entre sua fala e sua escuta”, ou seja, a criança aparece no 

intervalo entre essas duas instâncias. Nota-se este movimento nas 

reformulações e autocorreções que, embora possam não estar propriamente 

ajustadas às restrições de uma língua, decorrem do efeito de uma escuta para 

a própria fala. O episódio 4, igualmente apresentado por Lemos, retrata a 

terceira posição. Nele, a escuta da criança é afetada pela própria fala – há 

reformulações e autocorreções “ainda que [ela] não chegue à forma correta” 

(LEMOS, 2002, p. 62). 

 

Episódio 4: (Uma amiga (T.) da mãe da criança (V.) traçou no chão os 

quadros para ela e a V. brincarem de amarelinha, menos um)  

V.: Quase que você não fez a amarelinha.  

T.: O que, Verrô?  

V.: Faz tempo que você não fez a amarelinha sua. 

T.: O que, Verrô? Eu não entendi.  

V.: Está faltando quadro na amarelinha sua.  

(Verônica 4; 0. 8) 

(LEMOS, 2002, p. 61-62) 

 

 No episódio 4, Lemos (2000, 2002) afirma que há erro na fala dessa 

criança, o que poderia nos levar a considerar que ela está na segunda posição 

estrutural, mas a reação do outro perante o erro faz com que a criança o escute 

e reformule o enunciado. Não temos ali, portanto, nem resistência ao outro e 
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nem ausência de escuta para a própria fala: a criança reformula seu enunciado: 

modifica quase que por faz tempo que e, depois, por está faltando - “[sua] 

escuta repercute sobre o que ela escuta de sua própria fala” (LEMOS, 2000, p. 

69). O que legitima esse episódio como representativo da terceira posição, diz 

a autora, não tanto a correção feita pela criança, “mas o efeito de diferenciação 

dos enunciados, que indicam para uma mudança de posição na estrutura” 

(LEMOS, 2002, p. 62) - o sujeito aparece no intervalo entre a instância que fala 

e a instância que escuta como “instâncias não coincidentes” (idem, ibidem).  A 

criança pode ocupar, na escuta, uma posição que era, basicamente, do outro. 

Para isso, contudo seria preciso reconhecer que: 

 

O que chamei de terceira posição também foi afetado pelo 
reconhecimento de que o que acontece na fala da criança 
revela muito mais sobre a subjetivação do que sobre a língua. 
A escuta de sua própria fala, assim como a escuta da fala do 
outro em sua diferença, adviriam, então, não de um movimento 
da língua sobre si mesma - de sua reflexividade, mas do 
grande Outro, definido por Lacan (1998 [1966]) como tesouro 
de significantes [...] (LEMOS, 2002, p. 64).  

  

 Nesse ponto, podemos concluir que a especularidade caracteriza a 

primeira posição como “porta de entrada” na linguagem, pois ela possibilita o 

processo de captura que fará da criança sujeito-falante. Nesse sentido, 

aquisição da linguagem e processo de subjetivação são solidários. Lemos 

(2000) afirma que para dar conta disso é necessário admitir a anterioridade 

lógica da linguagem relativamente a ser, que será, por efeito da linguagem, um 

corpo pulsional, i.e., que demanda interpretação; corpo que será articulado na 

e organizado pela linguagem, no “regime da demanda e do desejo” (LEMOS, 

2006). Pode-se dizer, então, que a trajetória da criança na linguagem passa a 

implicar a questão da sexuação, já que a autora toca na questão da “demanda 

e do desejo”, nitidamente ligada à Psicanálise.   

Lemos desempiriciza o outro nas discussões com a psicologia (outro-

modelo e outro-mediador) ao dessubstancializar a figura do outro (social) e a 

interação que na proposta é concedida como diálogo.  

Diálogo coloca em perspectiva o jogo de alternâncias e denuncia o outro 

como determinante no processo de aquisição de linguagem, porém este termo 
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foi insuficiente para responder sobre a saída da criança dessa dependência, ou 

seja, da alienação ao outro. 

Lemos vai mais longe, introduz ali, no diálogo o Outro – la langue. Nesse 

passo a relação é decididamente triádica e o “outro” é uma posição na 

estrutura, o outro é “instância da língua constituída” – é falante porque é outro 

do Outro, ou seja, quem captura é a linguagem – esse Outro, via outro. 

A emergência da escuta na terceira posição, aponta para a possibilidade 

da criança escutar-se como Outro – ser Outro de sua fala, ou ainda, constituir-

se como falante, como aquele que responde/se responsabiliza pelo que diz. 

Frente às discussões realizadas no Projeto Aquisição Patologias e 

Clínica de Linguagem (do LAEL-PUCSP) e ao encontro com as 

psicopatologias, a autora pergunta: “o que, na verdade, restaria das três 

posições?” (LEMOS, 2002, p. 64). Nesse momento, ela declara seu interesse 

pelas psicopatologias e patologias da linguagem, ou seja, Lemos fica frente à 

questão da demanda e do desejo, ao “corpo pulsional”, estava interessada 

naquelas crianças que sucumbem ou enredam em sua trajetória de 

constituição subjetiva e estruturação da linguagem. 

 

A entrada em questão das patologias de linguagem no espaço 
anteriormente voltado para a aquisição promove perturbações 
que podemos considerar produtivas para a reflexão sobre falas 
de crianças. Vale a pena lembrar um assinalamento de Cláudia 
Lemos (2002): a autora pergunta-se sobre o destino que dará à 
reflexão sobre as três posições. Isso porque, tendo sido 
pensadas como alternativa teórica para elucidar o processo de 
aquisição, elas foram questionadas por ocorrências 
sintomáticas porque elas não são, aí, constitutivas: há, como 
diz, Cláudia Lemos “crianças que sucumbem nessa trajetória”, 
há processos frustrados. A fixação na primeira posição pode, 
por exemplo, explicar quadros clínicos em que a fala 
permanece presa à fala do outro, como em manifestações 
ecolálicas (LIER-DeVITTO & ANDRADE, 2011, p. 101). 

  

Há fenômenos que ocorrem tanto na fala de crianças em aquisição de 

linguagem, quanto nas patologias de linguagem e nas psicopatologias. É o 

caso da especularidade que se caracteriza como estruturante, mas que a 

insistência neste processo pode incidir como efeito patológico, ou seja, apesar 

de se caracterizar como um processo estruturante pode irromper como efeito 
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patológico quando a fala da criança nele se aprisiona. Arantes (2001b) 

comenta sobre a especularidade: “embora estruturante de uma posição na 

linguagem, indica um aprisionamento à fala do outro. Deve-se dizer, então, que 

um mesmo processo pode produzir efeitos diferentes – no caso, o 

patológico” (p. 257). 

 Ao lado do aprisionamento no processo de especularidade estão os 

dizeres psicóticos, a fala dos afásicos e das crianças autistas – quando há fala. 

A Aquisição de Linguagem prioriza o percurso de crianças que obtêm sucesso 

no processo de aquisição de linguagem, aquelas que apresentam o curso 

inverso, ou seja, que “sucumbiram ou se enredaram em sua trajetória” 

(LEMOS, 2002, p. 64), não põem uma questão para o campo da Aquisição, 

contudo, interrogam a Clínica de Linguagem. 

 

Os percursos que envolvem fracassos ficam afastados porque 
não chegam a interrogar o investigador identificado com o ideal 
do campo da Aquisição da Linguagem. As falas sintomáticas 
não são, por isso, instituídas como solo empírico para 
elaborações teóricas (LIER-DeVITTO & ANDRADE, 2011, p. 
96). 

  

 O reconhecimento ao Interacionismo em Aquisição de Linguagem, neste 

trabalho, decorre do fato desta teorização propiciar a escuta da fala da criança. 

Porém é preciso salientar que o estranhamento de falas patológicas, interroga 

a Clínica de Linguagem. Autoras como Lier-DeVitto (1998, 2006), Arantes 

(2001, 2006), Andrade (2003, 2006) entre outros se dedicaram ao estudo de 

falas patológicas que não poderiam ser discutidas no campo da aquisição, mas 

sim a partir de uma reflexão sobre a Clínica. Esta é a discussão levantada a 

seguir. 
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CAPÍTULO 2: Falas sintomáticas - uma Clínica de Linguagem 

 

2.1     O nascimento de uma Clínica de Linguagem: sobre o diálogo 

com o Interacionismo em Aquisição da Linguagem 

 

 As discussões desenvolvidas pelo grupo de pesquisa Aquisição, 

Patologias e Clínica de Linguagem (LAEL-Derdic/Puc-SP), liderado pela Profa., 

Dra. Maria Francisca Lier-DeVitto, ganham destaque neste capítulo de minha 

dissertação. A teorização que orienta este grupo tem laços com o 

Interacionismo, proposto por de Lemos (1982, 1992, 2002, 2006 e outros), a 

respeito da Aquisição de Linguagem. Lier-DeVitto (1994, 1997, 1995, 2006 e 

outros) abre, a partir daí, um campo de reflexão sobre as ditas patologias de 

linguagem que dá suporte a considerações teórico-clínicas da Clínica de 

Linguagem. Ambas as vertentes mencionadas articulam-se em torno da ideia 

de que a estruturação da linguagem é solidária à constituição do sujeito – 

sustenta-se, à luz da Psicanálise, que a criança é “capturada” num 

funcionamento linguístico, de que o outro-falante é “instância”. Tal 

funcionamento é um já-aí, uma existência anterior à vinda da criança ao 

mundo:  

 

[...] coerente com essa autonomia e alteridade radical da 
língua foi dar a ela, à língua, a função de captura, entendida 
como abreviatura do processo de subjetivação. Considerada 
sua anterioridade lógica relativamente ao sujeito [...] poder-se-
ia inverter a relação sujeito-objeto, conceber a criança como 
capturada por um funcionamento linguístico-discursivo que não 
só a significa como lhe permite significar outra coisa, para além 
do que significou (LEMOS, 2002, p. 55) (ênfase minha). 

 

Os dois projetos se aproximam por terem sido elaborados à luz de uma 

mesma direção teórica, embora motivados por ocorrências em nada 

assimiláveis, uma vez que “erro não é sintoma”, sustenta Lier-DeVitto. De fato, 

a relação entre eles é de “parentesco e não de identidade” (LIER-DeVITTO, 

1995). Ainda assim: 
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a implicação de la langue como sistema de relações na 
abordagem de falas sintomáticas mostrou que elas, insólitas e 
irregulares que são, não estão fora da lei de composição 
interna da linguagem. Apesar de „estranhas‟, falas 
sintomáticas aparecem como produtos de relações dinâmicas 
entre os eixos metafórico e metonímico (LIER-DeVITTO, 2011, 
p. 163) (ênfases da autora). 

 

Convém insistir que nenhum acontecimento linguístico, ainda que 

“sintomático”, está “fora da lei” do funcionamento linguístico que é, por 

definição, “perene e universal” (SAUSURE, [1916] 2012, p. 37). Há, entretanto, 

uma diferença marcante entre a criança suposta na aquisição – “criança ideal” 

que por certo vai adquirir sua língua (LIER-DeVITTO & ARANTES, 1998) – e a 

criança que chega à clínica – aquela que frustra o ideal da Aquisição e indica 

que há mais mistérios no processo e que, parte decisiva nesse processo diz 

respeito ao outro (enquanto função materna). Nesta dissertação, como já dito, 

o papel do outro interroga porque é aqui assumido como axial na estruturação 

da relação que se estabelecerá entre a criança e a linguagem. A Clínica de 

Linguagem recebe crianças que “sucumbem nessa trajetória” (LEMOS, 2002) e 

institui um outro, outro-terapeuta, para incidir nessa relação turbulenta. O 

Interacionismo foi espaço de diálogo mesmo porque “não seria qualquer teoria 

da Linguística com que se poderia dialogar com a Fonoaudiologia – haveria de 

ser com uma em que „interação‟, „outro‟ e „erro‟ fossem proposições 

problemáticas” (LIER-DeVITTO, 1994) (ênfases minhas). 

É relevante ressaltar que “o outro” foi uma das proposições 

consideradas problemáticas para se pensar acerca da instituição da Clínica de 

Linguagem e “problemática” por ser marca de diferença em relação ao “outro” 

do Interacionismo3. 

 

[...] categorias ou operadores de leitura, nodais nessa proposta 
teórica [Interacionismo], foram mobilizados para pensar 
diferenças. Refiro-me a noções como interação, mudança, 
“erro”, sujeito, outro, heterogeneidade e interpretação. 
Desse ponto de partida, disparador de uma reflexão, questões 
outras, pressionadas por desdobramentos teóricos, empíricos e 
clínicos, puderam ser levantadas e têm sido discutidas (LIER-
DeVITTO, 2005, p. 144) (ênfases da autora). 

                                                           
3
 O “outro” da Aquisição é “a mãe” (ou quem exerce tal função), assumida como intérprete da 

criança. Não é outra coisa que registram os corpora analisados na área. Na clínica, é decisiva 
a interpretação do outro-clínico da criança.   
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Chamo a atenção para a afirmação de que categorias foram mobilizadas 

para “pensar diferenças”.  Assim, conforme a autora, não seria possível 

levantar reflexões acerca da Clínica de Linguagem – espaço em que falas 

sintomáticas levantam questões – sem que essas categorias fossem 

reconsideradas para refletir sobre sua especificidade. Do mesmo modo que o 

outro, cada uma das categorias, mencionadas na citação acima, tiveram que 

ser restringidas pelo interesse no objeto “falas sintomáticas”:  

 

Se interação impõe restrições à aproximação à Linguística 
stricto sensu (Lier-DeVitto, 2001; Lier-DeVitto & Fonseca, 
2001), ela está irremediavelmente subsumida, mesmo que 
raras vezes teorizada, em trabalhos voltados para o clinicar. É 
preciso lembrar aqui que é da clínica que vêm as falas 
sintomáticas e que dela emerge a indagação sobre a natureza 
do sintoma na linguagem (LIER-DeVITTO, 2005, p. 144). 

 

É importante reiterar que falas sintomáticas não interessam ao campo da 

Aquisição de Linguagem, ali elas são ignoradas seja como “dado”, seja como 

questão. Falas sintomáticas interessam e ganham lugar como “acontecimento 

clínico” e, na clínica, são interrogantes, quando recolhidas como mero 

comportamento desviante4: “essa fala sintomática deve indagar uma clínica de 

linguagem” (ARANTES, 2005, p. 153). 

Lier-DeVitto & Arantes (1998) apontaram para a natureza do programa 

de Aquisição de Linguagem ao dizer que este campo se estrutura a partir da 

“idealização de que o infante se tornará falante”, ou seja, a área privilegia a 

trajetória inequívoca e sem tropeços de crianças na linguagem:  

 

Na Aquisição de Linguagem, a tendência é suplantar a 
heterogeneidade em prol da homogeneidade, ela não pode ser 
sustentada ante falas sintomáticas – essas falas fracassaram 
nesse percurso, tornaram-se resistentes/refratárias à 
“homogeneização”, à fala do outro. Resistência que tem 
características próprias. Resistência “involuntária” que remete à 
problemática do sintoma enquanto “repetição sem querer ou 
saber”, que aprisiona o sujeito (LIER-DeVITTO, 2003). 
Repetição que assenta o sujeito em uma posição de não-
escuta, seja para o sintoma que incide em sua fala, seja para a 

                                                           
4
  Este é o caso de uma Fonoaudiologia aderida ao pensamento organicista.  
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fala do outro, seja à do clínico. Quer dizer, há forte resistência 
às possíveis tentativas de “correção” pelo outro (ARAÚJO, 
2006, p. 399). 

 

A problemática da heterogeneidade foi amplamente considerada na 

Clínica de Linguagem, não pelo viés da instabilidade das produções da criança 

como no Interacionismo, mas como diversidade interna de ocorrências 

linguísticas num mesmo quadro sintomático (FONSECA, 1995, 2003 e outros; 

VASCONCELOS, 1999). Do ponto de vista da heterogeneidade como 

“resistência à homogeneização”, uma questão que é propriamente clínica, 

tomei o texto de Araújo (citado acima) como exemplar das discussões 

realizadas na Clínica de Linguagem. Procuro, aqui, sinalizar os deslocamentos 

que o compromisso com falas problemáticas impuseram a noções nodais no 

Interacionismo. 

Lier-DeVitto e Andrade (2011) afirmam que o campo da Aquisição 

suporta “em termos” a problemática da heterogeneidade uma vez que admite 

que há percursos particulares da criança na aquisição de linguagem. Isso 

significa que consideram “diferenças individuais”, porém estes caminhos 

peculiares, diferentes, sempre culminarão em trajetórias bem-sucedidas. Tem-

se assim, mais uma vez, refletido, nas diferenças individuais, o ideal da área.  

 As repetições da fala do outro se configuram como ponto fundamental 

na teorização de Lemos, visto serem elas “a porta de entrada” do infante na 

linguagem. Esse momento representa uma condição, como sustenta Lemos, de 

alienação à fala do outro. Os erros, nesse enquadre, só poderiam ser 

assumidos como índices de afastamento, de resistência, da fala do outro – eles 

anunciam um movimento de separação5, decisivo na estruturação subjetiva da 

criança, da possibilidade de sustentação de uma fala própria. A Clínica de 

Linguagem, distante do ideal do campo da Aquisição, fica frente a frente com a 

resistência sintomática à entrada numa língua particular, frente a uma 

estagnação na posição de alienação ou num entre alienação e separação da 

criança em relação à fala do outro. Isso configura um impedimento à 

identificação com a linguagem constituída, como se a criança ficasse presa à 

                                                           
5
 Estes movimentos – alienação e separação – conhecidos como operações de causação 

(Lacan, 1964) cruciais para a estruturação subjetiva do infans, serão discutidos no próximo 
capítulo. 
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“heterogeneidade”, conforme concebida por Lemos, que remete a produções 

oscilantes entre erros e acertos – ela não “passa a outra coisa” (LIER-DeVITTO 

& ARANTES, 1998). De todo modo, o mesmo cenário teórico dá suporte aos 

dois campos porque:    

 

o encontro com o erro, heterogeneidade, repetição da fala do 
outro imprimiram [no Interacionismo] uma direção teórica 
marcada pelo retorno a Saussure e pelo movimento na direção 
da Psicanálise [...] uma alternativa para a prática de descrição 
da fala da criança pela via da gramática. Investe-se na 
possibilidade de implicar o funcionamento de la langue [e] 
implicar, na fala [errática e cambiante] de crianças, as “leis de 
composição interna da linguagem”, postuladas pelo 
estruturalismo europeu (LIER-DeVITTO & ANDRADE, 2011, p. 
102). 

 

Ora, falas erráticas e cambiantes (sintomáticas ou não) resistem a 

descrições gramaticais (LEMOS, 1982; LIER-DeVITTO & CARVALHO, 2008).  

Digamos que a saída foi buscar uma teorização alternativa, que permitisse 

outro “toque” descritivo que favorecesse a apreensão da mobilidade interna 

dessas falas, ou melhor, da especificidade da relação sujeito-língua-fala; “do 

enlaçamento singular da fala de um sujeito à língua e ao outro” (LIER-

DeVITTO, 2005, p. 145). Talvez, como assinala Arantes, com Lier-DeVitto 

(2005), esta é a razão da força desta proposta, que pode ter desdobramentos 

substanciais, que ultrapassaram o domínio da Aquisição da Linguagem: 

  

[...] ela inclui uma reflexão sobre a linguagem (que articula 
língua e fala) e sobre o sujeito (fala/falante). De fato, pôde-se 
ampliar a empiria uma vez que a relação criança-língua-fala 
pôde ser lida como relação sujeito-língua. Com isso, como 
assinalou Lier-DeVitto [...], a teorização desenvolvida criou a 
possibilidade de ultrapassar a “fala da criança” e favorecer 
qualquer investigação sobre a natureza da relação de um 
falante com a língua-fala (ARANTES, 2005, p. 152). 

 

Entende-se que:  

 

esses argumentos teóricos contemplam falas de crianças, 
sejam elas reconhecidas como patológicas ou não. A 
expressão “fala de crianças” ganha, portanto, extensão e passa 
a acolher as imbricações plurais e complexas de caminhos / 
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descaminhos, que caracterizam a trajetória de subjetivação da 
criança na e pela linguagem (LIER-DeVITTO, 2011, p. 168) 
(ênfases da autora). 

 

De fato, falas de crianças, ainda que sintomáticas, são marcadas por 

características gerais comuns: são faltosas, cambiantes, imprevisíveis, 

inconclusas e altamente heterogêneas. Porém, há uma diferença fundamental 

entre aquelas de crianças destacadas pela Aquisição da Linguagem e aquelas 

outras que chegam à clinica: estas deixam na superfície o sinal de um  

aprisionamento do sujeito numa falta ou falha, o sinal de que há nelas algo que 

as detém, que impede a criança de “passar a outra coisa” (ALLOUCH, 1900; 

LIER-DeVITTO & ARANTES, 1998). O aprisionamento numa composição 

linguística insólita, numa escuta que fica obturada e se deixa afetar pelo erro no 

sentido de reintroduzir o falante no caminho para a língua constituída, 

caracteriza o “sintoma na fala” e o distingue do “erro” episódico, ocasional; 

distingue, ainda, da natureza do erro que interessa à Psicanálise - chistes, 

esquecimentos, sonhos (LIER-DeVITTO, 2011) 6. 

 

2.2 Sintoma na fala: a Clínica de Linguagem 

 

O sintoma na fala é sinal de um desacerto resistente à mudança: 

“expressão de uma lógica significante que comanda a fala de um sujeito que 

nela faz marca de presença singular na linguagem” (ARANTES, 2004, p. 340).    

 

o sintoma na linguagem levanta, de forma imperativa, uma 
indagação sobre o sujeito [...] Pode-se admitir que o 
acontecimento sintomático (da criança ou do adulto) diga de 
um tempo, mas ele é escrita de um tempo outro – o da 
insistência, que se manifesta numa repetição sem fim nem 
finalidade, como nos mostra, de forma inequívoca, sua 
resistência à interpretação. É esse tempo estrutural que a 
escuta dos ouvintes captam: uma fala e um falante que 
repetem, que “não passam a outra coisa” (LIER-DeVITTO, 
2005, p. 147). 

 

                                                           
6
 Este ponto será discutido abaixo, neste mesmo capítulo.  
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O sintoma levanta indagação sobre o sujeito, diz Lier-DeVitto. Este é um 

aspecto a mais que justifica o diálogo da Clínica de Linguagem com o 

Interacionismo. Lemos (2002) afirmou que, sob pressão do compromisso com 

falas de crianças, encontrou na Psicanálise: “o lugar onde colocar esse 

impossível, onde dar um estatuto a esse impossível” (LEMOS, 2002). As falas 

sintomáticas exibem, em sua superfície, a interrupção no processo de 

aquisição de linguagem e embaraços na estruturação subjetiva. Ali fica a marca 

seja da alienação (à fala do outro) ou de complicações no tempo da separação 

(do outro), uma vez que o corte não opera do modo esperado.  

Compreende-se porque a distinção entre erros estruturantes e erros 

sintomáticos seja fundamental na Clínica de Linguagem (ARANTES, 2004). No 

Interacionismo, erros são concebidos como acontecimentos positivos, pois 

indiciam mudanças necessárias e afastamento da fala do outro, 

imprescindíveis à constituição do sujeito falante. A emergência de “erros” são 

índices de separação, como disse: neste momento lógico, a relação dominante 

da criança é com o Outro (a Língua). Aí, a relação da criança com a linguagem 

pode se complicar. Importa, aqui, assinalar que sintomas são acontecimentos 

singulares e enigmáticos, que não homogeneizáveis numa categoria erro. 

 

[...] sintoma difere de erro: ele é manifestação de um impacto 
no processo de captura pela linguagem, impacto que deixa sua 
marca impressa na relação criança-língua. No espaço teórico, 
aqui proposto, a expressão “fala de crianças” inclui falas 
sintomáticas. Enquanto manifestação, as diferenças inscritas 
em falas sintomáticas de crianças são inequívocas, [ainda 
assim] elas devem poder ser abarcadas por um mesmo quadro 
teórico (LIER-DeVITTO & ANDRADE, 2011, p. 100). 

 

O que está em causa na Clínica de Linguagem é o “enfrentamento de 

um sintoma” (ARANTES, 2001b), que aprisiona o sujeito numa “repetição sem 

ocultação” (LIER-DeVITTO, 2001). O interesse da Clínica de Linguagem 

consiste em manter sob interrogação a relação do sujeito com a Língua/fala, ou 

melhor, os “modos singulares de enlaçamento pelo Outro [e com o outro]” 

(LIER-DeVITTO, 2002). 

Deixar à margem a problemática da relação sujeito-linguagem 

corresponde a uma compressão do problema da teorização sobre falas 
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sintomáticas. Quando se apaga a face do sujeito e se olha, apenas para a fala, 

o resultado tem sido a higienização de manifestações sintomáticas numa 

“taxonomia às avessas”, numa “taxonomia negativa” (ARANTES, 1997). Este é 

o caso clássico das descrições por meio de categorias gramaticais tomadas 

como padrão de normalidade - o sintoma é apreendido como “desvio da regra”. 

Esta é uma forma de naturalização da manifestação patológica. 

 

A aproximação à Linguística científica, realizada pela Clínica de 
Linguagem, representou uma diferença axial nesse enquadre, 
na medida em que levar em conta a ordem própria da língua 
(SAUSSURE, 1916), permitiu um afastamento dos gestos de 
pura aplicação e obrigou a um esforço de explicitação da 
relação entre língua e fala sintomática, e, na clínica, 
representou uma pressão no sentido de exigir um 
esclarecimento mais pontual da relação de um falante com 
sua fala sintomática (ARANTES, 2009, p. 1) (ênfase minha). 

 

Considera-se que o sintoma na fala é uma manifestação de impacto no 

processo de captura, que levanta, na clínica, questões sobre a relação 

singular de cada falante com sua fala problemática:  

 

O processo de subjetivação, que implica a “ordem própria da 
língua”, como propõe De Lemos, remete ao modo singular de 
“captura” do ser pela linguagem. Entendo que implicar a 
interpretação como determinante do processo de captura da 
criança pela língua envolve assumir que a fala dirigida à 
criança não é desabitada, neutra – neutra não é a 
interpretação. Ela é convocada por essa presença viva a 
ser nomeada e falada – presença enlaçada em operações 
simbólicas que trama em redes imaginárias. Por essa via 
pode-se entender a pluralidade de seus efeitos (incluindo 
aí o “patológico”) – modos singulares de enlaçamento com 
o, “outro instância da língua constituída” (LIER-DeVITTO, 
2006, p. 190) (ênfase minha). 

 

Lier-DeVitto tira proveito do reconhecimento que Lemos (2002) dá à 

teorização sobre falas sintomáticas, realizada pelo Grupo de Pesquisa: 

Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem, quando a autora se questiona 

sobre o destino das três posições. Elas foram elaboradas para explicar o 

processo de aquisição da linguagem e não os “tropeços” nesse caminho, ou 

melhor, o fato de que há “crianças que sucumbem nessa trajetória” (LEMOS, 
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2002). Lier-DeVitto ilumina o fato constitutivo de que a fala do outro, que incide 

sobre a criança, “não é neutra”, mas “habitada por desejo” e que, como se lê na 

citação acima: “por essa via pode-se entender a pluralidade de seus efeitos 

(incluindo aí o patológico) – modos singulares de enlaçamento com o outro 

“instância da língua constituída”. Vê-se aí o papel estruturante do outro/Outro.  

Sem dúvida, um mesmo solo teórico – Estruturalismo Europeu e 

Psicanálise - pode iluminar seja o caminho, seja o descaminho de um sujeito 

na linguagem. Na entrada, a criança repete/incorpora a fala do outro e se 

apresenta, assim, como falante. Para Lemos (1992) o que movimenta a 

imagem do espelho é a língua que, metonimicamente desliza fragmentos de 

um lado para outro no diálogo. 

  

Para falar, a criança incorpora pedaços da fala do outro e 
nessa fala se aliena [...] a fala da criança “reflete” (a) e “reflete-
se” (na) fala do outro. Falar em “reflexo” é falar em “espelho” e 
em algo que nele se reflete: “uma imagem” presa na estrutura 
da fala do outro, ponto mesmo de identificação/alienação da 
criança no espelho (ARANTES, 2001b, p. 256). 

 

O Outro (a Língua), tesouro de significantes que é base da interpretação 

dessa fala, se movimenta na fala do outro (instância do funcionamento da 

língua) e tece, pela via da interpretação, o enlaçamento dialógico entre a 

criança e adulto (já-falante), mas como vimos com Lier-DeVitto, a interpretação 

é carregada de desejo e aí, “tudo pode bascular”: levar a criança até a segunda 

posição (prenúncio da separação do outro) ou mantê-la na prisão da 

alienação. Ficamos, no segundo caso, frente à ecolalia e à problemática do 

autismo e da psicose. Para um clínico de linguagem, que é o outro-terapeuta 

da criança – ele também “instância” do funcionamento da língua, outro especial 

e instrumentalizado para incidir sobre a fala da criança de modo inusitado: 

 

Importa ressaltar que o outro, concebido como instância, não é 
o outro empírico, mas concebido como lugar. Ele não pode, 
portanto, ser confundido com “individualidade” [...] Trata-se do 
outro já falante, cuja posição é de identificação com a língua 
constituída (com o Português, por exemplo), cuja fala está 
submetida a restrições que tendem à homogeneidade. Pensar 
o outro como instância do funcionamento da língua significa 
reconhecê-lo como sujeito dividido entre fala e escuta e, 
portanto, sob efeito de falas – da própria e do outro. Assim 
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entendido, ele está na posição intervalar entre fala e escuta 
e é dessa posição de escuta de falante – identificado com a 
língua constituída – que ele pode estranhar (ou não) o singular 
de uma fala e interpretá-la (ARAÚJO, 2006, p. 398) (ênfase 
minha). 

 

 O outro, como instância é lugar e não entidade e “senhor da linguagem”. 

Enquanto instância e lugar, ele é dividido entre fala/escuta e é no intervalo que 

se abre entre fala e escuta que ele pode interpretar uma fala que escuta como 

estranha. O clínico, estranha de um lugar outro, que não o do leigo: sua escuta 

é instrumentalizada por uma teoria. Como disse Lier-DeVitto (2004), o corpo do 

clínico (a orelha/escuta) é moldada, dirigida, pela teoria que orienta atos 

clínicos. Situa-se, assim, uma posição para o outro na Clínica de Linguagem.      

É dessa posição clínica particular que se pode dizer que a primeira 

posição (especular, que envolve alienação) pode caracterizar quadros clínicos 

“embaraçosos” - ou seja, que um mesmo processo pode produzir efeitos 

diferentes.  

mesmo que se possa observar algumas ocorrências 
semelhantes em falas de crianças em aquisição de linguagem, 
já que comandadas pelas mesmas operações da língua, sua 
densidade significante não poderia ser a mesma uma vez que 
a relação desse sujeito com a língua é sempre singular 
(ARANTES, 2004, p. 343). 

 

Enfim, repetindo: efeitos heterogêneos decorrem de um só processo e 

isso porque há desejo naquele que está em posição de intérprete da criança: 

 

Tendo em vista que tratam-se de efeitos patológicos de 
linguagem não se poderia ignorar que um mesmo processo se 
inscreve na fala de pacientes e remete à polaridade normal-
patológico. A insistência desse processo em falas de pacientes 
fonoaudiológicos, embora estruturante de uma posição na 
linguagem, indica um aprisionamento à fala do outro 
(ARANTES, 2001b, p. 257). 

 

Conforme Trenche (2001) e Santos (2015) falas ecolálicas remetem ao 

mito de Eco, que foi amaldiçoada por Juno e condenada a reproduzir 

eternamente a última palavra que ouvisse (a palavra do outro). Eco se 

apaixona por Narciso e impedida de responder-lhe, já que o direito de resposta 

lhe foi negado, passou a viver em cavernas vazias, onde seu corpo 
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desapareceu – restou-lhe apenas uma voz (sem sujeito). No mito, Eco nunca 

mais falou em primeira pessoa. Narciso, por sua vez, por não suportar que 

suas demandas não sejam atendidas, a rejeita.  O mito de Eco se ajusta a 

quadros clínicos complexos de crianças, uma vez que o infante “condenado” a 

reproduzir a fala do outro (preso numa alienação cega), não se constitui 

propriamente como sujeito falante. Santos (2015) assinala que o efeito 

patológico da fala de eco está na reprodução infinita da fala do outro, em 

enunciados vazios de sujeito. 

 

Narciso não sustenta a relação em que ele fala e a palavra dele 
retorna – sem resposta. Ou seja, o outro precisa legitimar a 
fala, reconhecer ali um falante, uma demanda – algo que 
demarque diferença, que se faça reconhecer uma posição 
subjetiva. Nisto reside a distinção para com a especularidade, 
na qual se reconhece uma posição, uma demanda – já que não 
basta usar palavras referentes a determinada língua. Ou seja, 
não basta reconhecer ali uma língua – é preciso que se 
reconheça diferença, retomando o mito: é preciso que se fale 
outra coisa – que não as últimas palavras de Narciso – como 
fazia Eco (SANTOS, 2015, p. 59) (ênfase minha). 

 

 De fato, a cristalização na primeira posição especular mantêm crianças 

coladas à fala do outro. 

 

[...] fica-se com a impressão de que esta fala não é mais do 
que a repetição, sem diferença, dos enunciados imediatamente 
anteriores, e de que seu efeito patológico seria definido como 
uma forma de aprisionamento, de “cola” no outro. Frente a isso, 
pode-se dizer que nesses casos falar não é, em si, expressão 
de posição subjetiva na linguagem, uma vez que as falas ditas 
ecolálicas são vistas como dizeres de falantes que se 
apresentam como objeto do outro em muitos casos clínicos 
(ARANTES, 2011, p. 3855). 

 

 Conforme a autora, ainda que estas falas atestem o aprisionamento na 

fala do outro, este fenômeno deve ser mantido como interrogação, visto que 

nem mesmo fenômenos denominados ecolálicos são homogêneos – a cadeia 

falada é marcada por pausas e hesitações e “hesitações e retomadas parciais 

abalam a estabilidade de blocos estruturais, criam intervalos, e neles o sujeito 
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se insinua, isto é, hesitações e reformulações são índices de descristalizações 

de blocos estruturais” (ARANTES, 2011, p. 3859). 

 

Esses acontecimentos remetem a escansões ou a 
esgarçamentos enunciativos que afetam de modos diferentes e 
bem particulares a escuta do falante e a cadeia significante. 
Sustentamos, [...], que tais “frestas ou fendas” não são 
silêncios ocos ou vazios de subjetividade – eles são incidências 
da criança na fala e, portanto, estão impregnados de carga 
subjetiva (LIER-DeVITTO & FONSECA, 2012, p. 72-73). 

 

As falas sintomáticas levantam questões que ultrapassam o diálogo com 

o Interacionismo em Aquisição da Linguagem como, por exemplo, 

interrogações sobre falas sintomáticas, que chegam à Clínica de Linguagem, 

têm lugar na Clínica Psicanalítica.  

 

2.3 Pontuação sobre o sintoma na fala e a Psicanálise  

 

Lier-DeVitto (2011) sustenta que o sintoma na fala não se confunde com 

as manifestações que importam à Psicanálise, com as “formações do 

inconsciente” (sintoma, sonho, chiste, esquecimento). Em diálogo com Vorcaro 

(2004), ela acrescenta: 

 

Vale assinalar que as formações do inconsciente têm 
ocorrência esporádica e imprevisível e as falas 
sintomáticas são composições estáveis, no sentido de 
serem a cristalização de uma anomalia, i.e., de uma lógica 
significante, inesperada e indesejada, que resiste [a fazer 
corpo] com a língua constituída. Deve-se, ainda, considerar o 
fato de que os sintomas na fala não podem ser 
contornados, ocultados, ou seja, eles ficam expostos e 
expõem o falante em sua falta/falha. Procuro, com esse 
assinalamento, deixar nítida a separação entre formações do 
inconsciente e falas sintomáticas, ou melhor, as falas mais 
relevantes para Psicanálise e aquelas que pressionam a 
Clínica de Linguagem (LIER-DeVITTO, 2011, p. 62) (ênfase 
minha). 
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 Ainda que falas sintomáticas causem estranhamento ao agente da 

clínica psicanalítica, Vorcaro (2004) afirma que as manifestações linguísticas 

desarranjadas causam embaraços à apreensão, pelo psicanalista, da condição 

do sujeito, ainda que, diz ela, a Psicanálise conceba o sujeito como sendo 

efeito de linguagem. O ponto é que a particularidade da função da fala é 

desconsiderada na lida com a especificidade destas manifestações linguísticas 

na clínica7.  

 

[...] a articulação entre a estruturação subjetiva no campo 

da linguagem e a especificidade da função da fala não foi 

suficientemente explorada teoricamente, para permitir a 

operatividade clínica que tal constatação impõe. A clínica 

constata sistematicamente o quanto as dificuldades de emissão 

da fala perturbam e denunciam perturbações em todo o 

processo de constituição subjetiva de uma criança (VORCARO, 

2004, p. 6) (ênfase minha). 

 

 As falas sintomáticas, especificamente a fala afásica interrogou Freud 

(1891) e mesmo Lacan (1955-56), porém nem esta, nem outras manifestações 

linguísticas desarranjadas – disfonias, disfluências, entre outras – conquistaram 

esta clínica. Entende-se, assim a carência de estudos sobre as manifestações 

linguísticas perturbadas de crianças na Psicanálise.  

 

[...] constata-se, enfim, que os estudos psicológicos e 
psicanalíticos que abordam outra ordem de incidência que 
coincide com as complexas manifestações linguísticas de 
crianças afetadas por constrangimentos de linguagem e de 
fala, analisam o dano imaginário que a perturbação pode 
produzir no laço social, mas não as modalidades pelas quais a 
criança produz, cifra e ultrapassa tais constrangimentos para 
erigir-se sujeito ou para deter-se em sua constituição 
(VORCARO, 2004, p.12). 

 

Vorcaro (2004) assegura que Freud dedicou parte de sua teorização às 

crianças e Lacan investiu atenção em questões sobre manifestações 

linguísticas, mas em nenhum dos casos houve desdobramento clínico em 

relação a tais manifestações. Não há formulação consistente, i.e., teorização 

                                                           
7
 Ver, sobre isso, Fonseca e Vorcaro (2006). 
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acerca da constituição psíquica e o funcionamento da linguagem. Esta 

afirmação abre a porta para o próximo capítulo, que se ocupará da importância 

do outro na estruturação do sujeito, processo que é admitido como solidário à 

aquisição de linguagem pela criança. A Clínica de Linguagem têm sua 

importância neste aspecto, uma vez que se responsabiliza por estas falas 

“estranhas”.  

suponho não ser necessário ir mais longe para trazer à luz a 
impossibilidade que falas sintomáticas são para a Linguística e, 
as dificuldades que, de certa forma, colocam para a 
Psicanálise. [...] a extensão da tarefa que elas impõem para 
Clínica de Linguagem, afinal, se justifica pela existência mesma 
dessas falas. [...] não me parece implausível afirmar que na 
encruzilhada entre esses dois campos a Clínica de Linguagem 
pode se exercitar e instaurar seu espaço. [...] as falas que 
convocam essa clínica; que são intrigantes para ela, não são 
aquelas contempladas no campo da Linguística e nem as que 
mais têm interessado à Psicanálise (LIER-DeVITTO, 2011, p. 
66).  

 

A Clínica de Linguagem insiste em afirmar que erro não é sintoma e 

nem se dilui nas formações do inconsciente – delimita, assim seu campo de 

questões e sua clínica.  

Veja que a função do outro é, porém, ponto nodal nos três campos 

abordados nesta dissertação (Aquisição, Clínica de Linguagem e Psicanálise). 

Neles, entende-se ser essencial, determinante, a saída da alienação ao outro e 

à sua fala. Não menos decisiva é a operação de separação do outro (e de sua 

fala) para a emergência do sujeito falante. Ainda que a Psicanálise não possa 

responder pelas falas enigmáticas, que aparecem na Clínica de Linguagem, ela 

amplia a discussão sobre a estruturação do sujeito por efeito do outro/Outro 

neste processo.  

 

[...] estudos da própria linguística, especialmente aqueles 
relativos à aquisição de linguagem e às patologias de 
linguagem, recorrem a conceitos constitutivos da 
psicanálise para lidar com as interrogações que a 
singularidade subjetiva impõe às teorias generalizantes destas 
disciplinas, tal como a clínica captura. Evidencia-se, assim, que 
a persistência da modalidade psicanalítica de abordagem do 
sujeito mantém o seu vigor (VORCARO, 2004, p. 14) (ênfase 
minha). 
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Neste capítulo destaquei algumas das contribuições da Clínica de 

Linguagem, que tem procurado responder à “dupla exigência” (ARAÚJO, 2006) 

imposta por sua clínica, qual seja, (1) ao compromisso com a fala sintomática 

de crianças e adultos e (2) com uma teorização sobre a linguagem. Neste 

espaço, falas sintomáticas são acolhidas e são levantadas questões sobre 

esse acontecimento enigmático. No capítulo, que sucede este, migro para o 

interior da Psicanálise, mais particularmente para aquele lugar em que a 

problemática da estruturação do sujeito se coloca. Pretendo, com isso, 

favorecer o aprofundamento de discussões sobre a criança, o outro e seus 

efeitos no processo de aquisição e de estruturação subjetiva.  
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CAPÍTULO 3: O impacto do outro/Outro na constituição do sujeito 

 

 

3.1 Considerações sobre o complexo de Édipo 

 

A problemática do “outro”, instância da língua constituída e, nesse 

sentido outro do Outro (instância do funcionamento de redes significantes), 

esteve em foco nos dois primeiros capítulos desta dissertação. Inicio, neste 

capítulo, uma discussão sobre o complexo de Édipo em Freud e Lacan para 

impulsionar a ideia de que o outro não é neutralizável na condição de outro-

falante, mas outro-desejante e, por isso, determinante de “caminhos e 

descaminhos”8 na estruturação da linguagem (porque pode conferir ou não 

posição de falante à criança) e do sujeito (determinante da escolha do sexo e 

na neurose - ou psicose). 

O complexo de Édipo, antes mesmo de ocupar lugar central na teoria 

psicanalítica, é mencionado por Freud em uma carta a Fliess, de 1897. Nessa 

ocasião, o autor afirma ter feito “uma descoberta” a respeito do fenômeno geral 

de um menino “apaixonar-se pela própria mãe e sentir ciúmes do próprio pai” 

(op. cit). Para Freud, relações de amor e ódio para com as figuras parentais 

poderiam ser elevadas à categoria de “ocorrência universal” no início da 

infância e, como tal, organizadora da sexualidade infantil, da “escolha de sexo” 

da criança (a sexualidade é efeito de uma construção). A mãe é o primeiro 

objeto de amor tanto do menino, quanto da menina - base originária das 

elaborações a respeito da sexualidade na infância, que tem, para o menino e 

para a menina, destinos particulares. Introduzir a temática do amor e da 

constituição sexual é o forte indicador de que, na Psicanálise, o outro não 

poderia ser neutro, vazio de desejo.  

 

3.1.1 O complexo de Édipo no menino 

 

 Freud ([1908] 1996) afirma que as crianças elaboram teorias a respeito 

da sexualidade, baseadas no desconhecimento da diferença entre os sexos: 

                                                           
8
 Citação de expressão de Lier-DeVitto e Andrade (2011). 
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“a primeira dessas teorias deriva do desconhecimento das diferenças entre os 

sexos [...]. Consiste em atribuir a todos, inclusive às mulheres, a posse de um 

pênis, tal como o menino sabe a partir de seu próprio corpo” (FREUD, [1908] 

1996, p. 196). Esse princípio é o da primazia do falo ou premissa fálica. 

 

É justamente na constituição sexual [...] „normal‟ que, já na 
infância, o pênis é a principal zona erógena e o mais 
importante objeto sexual auto-erótico. O alto valor que o 
menino lhe concede reflete-se naturalmente em sua 
incapacidade de imaginar uma pessoa semelhante a ele 
que seja desprovida desse constituinte essencial (FREUD, 
1908/1996, p.196) (ênfase minha). 

 

 O pênis, como objeto auto-erótico leva o menino, a iniciar uma atividade 

sexual masturbatória acentuada. Esta atividade costuma ser reprovada pelos 

adultos que, por vezes, diz Freud, fazem ameaças perturbadoras:  

 

Quando o interesse da criança (do sexo masculino) se volta 
para os seus órgãos genitais, ela revela o fato manipulando-os 
frequentemente, e então descobre que os adultos não aprovam 
esse comportamento. Mais ou menos diretamente, mais ou 
menos brutalmente, pronunciam uma ameaça de que essa 
parte dele, que tão altamente valoriza, lhe será tirada (FREUD, 
[1924] 1996, p. 194). 

 

 Em um primeiro momento, tais ameaças são ignoradas. Somente frente 

à visão dos genitais femininos, o menino constata a ausência de pênis e avalia 

a possibilidade de que o seu possa ser cortado. Note-se que é a verificação da 

diferença entre os sexos que leva a criança a ressignificar sua teoria sexual. 

Freud nomeia este momento como complexo de castração: 

 

Mais cedo ou mais tarde, a criança, que tanto orgulho tem da 
posse de um pênis, tem uma visão da região genital de uma 
menina e não pode deixar de convencer-se da ausência de um 
pênis numa criatura assim semelhante a ela própria. Com isso, 
a perda de seu próprio pênis fica imaginável e a ameaça de 
castração ganha seu efeito adiado (FREUD, [1924] 1996, p. 
195) (ênfase minha). 
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 Freud ensina que o complexo Édipo propicia à criança dois possíveis 

modos de satisfação: um ativo e outro passivo. Vejamos: a criança desejaria 

tomar o lugar de seu pai e ter relações com a mãe (modo ativo) ou poderia 

desejar o lugar da mãe e obter o amor do pai (modo passivo). Porém, a 

emergência da ideia de castração configura um momento em que a falta do 

pênis é ressignificada, ou melhor, a criança depara-se com o fato de que “há 

falta”, que há presença, mas também ausência – tempo de passagem do 

complexo de Édipo ao complexo de castração. A criança é, então, confrontada 

com a oposição presença-ausência que abre seu caminho no simbólico. Faria 

assinala que:  

 

A premissa fálica é uma teoria infantil que permite lidar com a 
questão sexual de uma única maneira: pênis = presença. Por 
meio dessa teoria, torna-se possível lidar com a sexualidade 
deixando fora seu elemento mais complexo e, ao mesmo 
tempo, mais intrínseco: o problema da falta. A partir da 
instauração do complexo de castração, isso já não é mais 
possível, a criança passa a ter que se confrontar com a 
falta, já que passa a conceber a ideia de que um pênis é algo 
que pode faltar. Ou seja, pênis = presença ou ausência. 
Confrontar-se com essa questão exige da criança, 
necessariamente, um posicionamento. É nesse posicionamento 
que está a saída do complexo de Édipo (FARIA, 2003, p. 36). 

 

 Para o menino, a saída é a identificação com o pai e esta „autoridade‟ 

introjetada no Eu, diz Freud, possibilita a formação do Supereu, que determina 

a proibição do incesto, “[...] que introduz o período de latência, que agora 

interrompe o desenvolvimento sexual da criança” (FREUD, [1924] 1996, p. 

196). No longo do tempo de latência, a libido é sublimada e há uma espécie de 

desvio no interesse da criança para outras atividades. Para Freud (1908) este 

redirecionamento promovido pela proibição do incesto faz da criança um “ser 

de cultura”. 

 

3.1.2 O complexo de Édipo na menina 

 

 O atravessamento do complexo de Édipo pela menina apresentou 

muitos embaraços para a teoria freudiana. Freud (1932) elabora teorização 

sobre o assunto, deixando claro, porém, que esse esforço: “certamente está 
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incompleto e fragmentário, e nem sempre parece agradável” (FREUD, [1932] 

1996, p. 134). Somente alguns anos após a concepção do complexo de Édipo 

masculino, que Freud parte em busca de um complexo de Electra, sem 

qualquer paralelismo possível entre a elaboração sexual no menino e na 

menina.  

 O Édipo feminino apresenta duas questões que o fazem diferente 

daquele dos meninos: (1) na fase dita pré-edipiana (FREUD, 1931), a mãe é o 

primeiro objeto de amor para ambos os sexos, mas há o problema da 

substituição de objeto – na menina, o objeto de amor passa a ser o pai (para o 

menino, identificado com o pai, o objeto permanece sendo a mãe) e (2) nesta 

passagem, emerge, ainda, a questão da modificação da zona erógena (do 

clitóris à vagina). Para o menino, essa modificação não é exigida:  

 

Durante a fase do complexo de Édipo normal, encontramos a 
criança ternamente ligada ao genitor do sexo oposto, ao passo 
que seu relacionamento com o do seu próprio sexo é 
predominantemente hostil. No caso do menino, isso não é 
difícil de explicar. Seu primeiro objeto amoroso foi a mãe. 
Continua sendo, e, com a intensificação de seus desejos 
eróticos e sua compreensão interna mais profunda das 
relações entre o pai e a mãe, o primeiro está fadado a se tornar 
seu rival. Com a menina, é diferente. Também seu primeiro 
objeto foi a mãe. Como encontra o caminho para o pai? Como, 
quando e por que se desliga da mãe? Há muito tempo 
compreendemos que o desenvolvimento da sexualidade 
feminina é complicado pelo fato de a menina ter a tarefa de 
abandonar o que originalmente constituiu sua principal 
zona genital - o clitóris - em favor de outra, nova, a vagina. 
Agora, no entanto, parece-nos que existe uma segunda 
alteração da mesma espécie, que não é menos característica e 
importante para o desenvolvimento da mulher: a troca de seu 
objeto original - a mãe - pelo pai (FREUD, [1931] 1996, p. 
233) (ênfases minhas). 

 

 A dessemelhança entre o Édipo na menina e no menino não se restringe 

somente a mudança de objeto de amor e a zona erógena. O complexo de 

castração também incide de maneira diversa no menino e na menina. Nesta, 

não há “temor da perda do pênis”, uma vez que ela não o possui – a menina 

pode constatar ter sido gerada sem pênis. Freud nomeia tal constatação, este 

efeito do complexo de castração na menina de “inveja do pênis”. O 

desapontamento da menina a leva a renunciar seu primeiro objeto de amor (a 
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mãe), a quem atribui a responsabilidade por ter nascido “incompleta”, mas “ao 

final do desenvolvimento dela, porém, seu pai – um homem – deve tornar-se 

seu novo objeto amoroso. Em outras palavras, a mudança em seu próprio sexo 

deve corresponder uma mudança no sexo de seu objeto” (FREUD, [1931] 

1996, p. 236). 

 Há, teoriza Freud, efeitos diferentes do complexo de castração na 

menina. O reconhecimento de sua condição de castrada é apreensível em três 

momentos: (1) o primeiro corresponde a uma “revulsão”9 (Freud, 1931), no 

sentido de inibição sexual – modo de fazer cessar um estado numa outra parte 

do corpo, se quisermos ficar próximos ao significado médico do termo 

“revulsão”. Fato é que a menina recua; (2) no segundo momento do complexo 

de castração, Freud sustenta haver, na menina, “autoafirmação” de sua 

masculinidade ameaçada (mantém-se a expectativa de que venha a adquirir 

um pênis): “essa esperança se torna o objetivo de sua vida e a fantasia de ser 

um homem, apesar de tudo, frequentemente persiste como fator formativo por 

longos períodos” (FREUD, [1931] 1996, p. 238); (3) no terceiro momento, a 

menina alcança uma posição feminina ao instituir o pai como objeto de amor - 

deste homem, a menina espera obter bebês (substitutos simbólicos da falta do 

pênis):  

 

O desejo que leva a menina a voltar-se para seu pai é, sem 
dúvida, originalmente o desejo de possuir o pênis que a mãe 
lhe recusou e que agora espera obter de seu pai. No entanto, a 
situação feminina só se estabelece se o desejo do pênis for 
substituído pelo desejo de um bebê, isto é, se um bebê assume 
o lugar do pênis, consoante uma primitiva equivalência 
simbólica (FREUD, [1932] 1996, p. 128). 

 

Enfim, o complexo de castração acarreta no menino, a saída do 

complexo de Édipo, angústia de castração; na menina, sentimento de 

castração e a inveja do pênis têm efeito inverso: favorecem a entrada no Édipo. 

A rigor, o que a menina teme, assinala Freud, não é a perda do pênis (que ela 

não tem), mas a perda do amor:  

                                                           
9
 Em Medicina, é efeito produzido, nos doentes, por medicamentos revulsivos. (2) Irritação local 

provocada com o fim de fazer cessar um estado congestivo ou inflamatório, numa outra parte 
do corpo.  
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Estando assim excluído, na menina, o temor da castração [...] 
Nela, muito mais que no menino, essas mudanças parecem ser 
resultado da criação e de intimidação oriunda do exterior, as 
quais a ameaçam com uma perda de amor (FREUD, [1924] 
1996, p. 198). 

 

 A dissolução do Édipo feminino não tem tempo determinado: é 

desmontado tardiamente e de forma incompleta. Para Freud, a “boa saída” 

para a menina é a maternidade - maneira de resolver o fato de ser castrada 

tendo um bebê como “falo” (substituto simbólico do pênis e operador da 

“escolha de sexo”). Perguntar o que é a criança para a mãe e considerar a 

trama das relações envolvidas no atravessamento do Édipo é colocar ênfase 

na complexidade da relação à alteridade – isso porque é nela que 

determinações sobre o sujeito e a linguagem têm lugar. A questão da 

linguagem está em Freud uma vez que, para ele, há inscrição simbólica em 

todos os passos do Édipo: falar em teorias sexuais infantis ou em inveja do 

pênis não significa outra coisa. A linguagem está ali, mas sua participação não 

está enunciada.  

 

3.1.3 O Édipo em Lacan 

 

 O Édipo, como vimos em Freud, parte da relação inicial entre criança e 

mãe e se desdobra no complexo de castração. Esta é, também a posição de 

Lacan. Em ambos, portanto, o outro é determinante na fundação do sujeito. 

Freud, contudo, coloca a castração mais perto da questão anatômica, como 

vimos acima. Lacan, diferentemente, coloca ênfase na função simbólica do pai 

- função de corte de interdição que recai sobre o desejo incestuoso da criança 

pela mãe.   

 Lacan ([1957-58] 1999) no texto “Os três tempos do Édipo” propõe a 

constituição do sujeito em três tempos lógicos: “procuro produzir tempos. Eles 

não são, [...], tempos cronológicos, [...], já que também os tempos lógicos só 

podem desenrolar-se numa certa sucessão” (LACAN, [1957-58] 1999, p. 205), 

sucessão esta que decorre da necessidade imposta a uma determinada 
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organização dos elementos estruturais em cada tempo, “para que o tempo 

seguinte ocorra”, esclarece ele. 

 O primeiro tempo do Édipo é indissociável da teoria lacaniana do estádio 

do espelho, um período marcado pela alienação ao outro/Outro10 como 

espelho. A constituição da imagem do corpo próprio é resultado de uma 

construção que se realiza na metáfora do espelho, pela via de um processo de 

identificação. 

 

Basta compreender o estádio do espelho como uma 
identificação, no sentido pleno que a análise atribui a esse 
termo, ou seja, a transformação produzida no sujeito 
quando ele assume uma imagem - cuja predestinação para 
esse efeito de fase é suficientemente indicada pelo uso, na 
teoria, do antigo termo imago (LACAN, [1949] 1998, p. 97) 
(ênfase minha). 

 

 Lacan ([1949] 1998) se refere a um ponto de clivagem em que a criança 

vê-se no espelho como outro (outro de si mesmo), na medida em que antecipa 

a unidade do corpo próprio – o infans se surpreende frente a sua imagem e 

esta surpresa é índice da primeira emergência do sujeito, antes mesmo que a 

identificação ao Outro (tesouro da linguagem) ocorra, de fato. 

 

A assunção jubilatória de sua imagem especular por esse ser 
ainda mergulhado na impotência motora e na dependência da 
amamentação, que é o filhote do homem nesse estágio de 
infans, parece, pois, manifestar, numa situação exemplar, a 
matriz simbólica em que o [eu] se precipita numa forma 
primordial, antes de se objetivar na dialética da identificação 
com o outro e antes que a linguagem Ihe restitua, no universal, 
sua função de sujeito (LACAN, [1949] 1998, p. 97). 

 

  

A posse da imagem do corpo próprio, na alienação ao outro materno 

como espelho, é o eixo do primeiro tempo do Édipo, em Lacan. O outro/Outro, 

responsável pelos cuidados com a criança, significa por meio de falas e gestos 

os movimentos e o corpo de seu bebê. Entenda-se, então, que a codificação de 

gestos e desconfortos da criança é decisiva na constituição do pequeno ser em 

                                                           
10

 O outro (com “o” minúsculo) e Outro (com “o” maiúsculo) serão discutidos no próximo 
subtítulo. 
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sujeito. A relação inicial entre criança e mãe é determinante, visto que a criança 

depende tanto de cuidados básicos para sobreviver, quanto de significados que 

são atribuídos aos seus movimentos e necessidades. Dito de outro modo, do 

outro/Outro, outro desejante, depende a sobrevivência do infans, que está 

diretamente ligada ao modo que a mãe “traduz” seu corpo:  

 

[...] digo que a criança se esboça como assujeito. Trata-se de 
um assujeito porque, a princípio, ela se experimenta e se sente 
como profundamente assujeitada ao capricho daquele de quem 
depende, mesmo que esse capricho seja um capricho 
articulado (LACAN, [1957-58] 1999, p. 195). 

 

No primeiro tempo do Édipo, diz Lacan, quanto maior é o assujeitamento 

ao agente materno, de forma mais nítida se revela a sua onipotência – é ela, a 

mãe, afinal, quem detém o poder de conceder ou recusar.  

Lacan ao se referir à suposição de que a mãe “possui o falo”, ressalta a 

importância do caráter simbólico dessa suposição, já que falo e pênis não são 

termos sinônimos - Freud mostrou que a criança ocupa posição de “falo 

materno”. 

 

O fato de ocupar privilegiadamente o lugar de falo para a mãe, 
introduz a criança num curto-circuito no qual a identificação 
fálica é, de um lado, o que lhe dá condições de fazer a 
passagem de um corpo despedaçado a uma unidade do eu; 
mas, de outro, é também o que mantém a criança em completo 
assujeitamento diante da onipotência do Outro (FARIA, 2003, 
p. 54). 

 

 A criança ocupa a posição de falo, ensina Lacan. Isso quer dizer que ela 

ocupa lugar de objeto de desejo materno, construído antes: o infans ocupa, 

portanto, um lugar previamente marcado pelo desejo materno. Lacan 

distingue o estatuto do falo para a mãe e para a criança: no caso da criança, a 

alienação aponta para o estatuto imaginário do falo: “isso pode ser 

compreendido se pensarmos que, no primeiro tempo, trata-se de uma relação 

baseada na ilusão que a criança tem de ser o falo materno, uma ilusão que só 

se sustenta como identificação imaginária” (FARIA, 2003, p. 56). 
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É com base nessa alienação, nesse desconhecimento, que a 
criança ocupa, no primeiro tempo do Édipo, a posição de falo 
materno. E a base desse desconhecimento é a identificação 
imaginária ao falo, uma identificação que desconhece o 
estatuto do falo como elemento terceiro, como elemento 
simbólico (FARIA, 2003, p. 57).  

 

 O falo simbólico se estrutura na articulação dos segundo e terceiro 

tempos do Édipo:  

Se, no primeiro tempo, o falo constitui-se de uma maneira para 
a criança e de outra para a mãe, e se ele é para a mãe [...] um 
objeto simbólico desde antes do nascimento da criança, então 
ele deve ser considerado um elemento simbólico pré-existente 
à entrada de cada sujeito no Édipo. Entendemos que essa seja 
uma das formas de se afirmar a anterioridade lógica da 
linguagem, do simbólico, à entrada da criança nesse campo. O 
simbólico é logicamente anterior simplesmente porque, para a 
mãe, ele já está dado, mesmo antes do nascimento da criança 
(FARIA, 2003, p. 59). 

 

 

 Importa dizer que o primeiro tempo do Édipo é central na relação entre 

mãe e criança, o pai existe para a mãe, mas ainda não existe para a criança. 

Ele está lá, porém, no discurso da mãe: “em primeiro lugar, a instância paterna 

se introduz de uma forma velada, ainda não aparece. Isso não impede que o 

pai exista na realidade mundana, ou seja, no mundo, em virtude de neste reinar 

a lei do simbólico” (LACAN, [1957-58] 1999, p. 200). O complexo de Édipo, 

afirma Lacan, diz da transmissão de um nome – o do pai – que se constitui por 

meio do desejo materno. 

 O segundo tempo do Édipo para Lacan ([1957-58] 1999) corresponde à 

saída da alienação do desejo materno, ou seja, há uma “escolha” entre ser 

ou não objeto da mãe. 

 

[...] a questão que se coloca é a de ser ou não ser, to be or not 
to be o falo. No plano imaginário, trata-se, para o sujeito, de ser 
ou não ser o falo. A fase a ser atravessada coloca o sujeito 
na situação de escolher. Ponham também esse escolher 
entre aspas, porque o sujeito é tão passivo quanto ativo nisso, 
pela simples razão de que não é ele quem manipula as 
cordinhas do simbólico (LACAN, [1957-58] 1999, p. 192) 
(ênfases minhas).  
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 Note-se que “escolha” vem entre aspas porque quem “manipula as 

cordinhas do simbólico” não é o sujeito. No segundo tempo há cisão no “ser o 

falo materno”, ou seja: ocorre a constatação de que a mãe não é fálica – ponto 

crucial, pois a castração se efetiva na criança por efeito do atestado da falta no 

outro materno. A castração materna é crucial porque trata, na verdade, dos 

efeitos da falta do Outro sobre o infans (e de algo que se efetiva somente no 

agente materno). Para Lacan a constatação da castração diz da certificação da 

ausência da mãe – é a alternância ausência-presença que cria uma hiância, 

que não corresponde à ausência física da mãe. Ela é índice da existência de 

desejo no outro (a criança não é tudo para o outro). 

 

Essa subjetivação consiste, simplesmente, em instaurar a mãe 
como aquele ser primordial que pode estar ou não presente. 
No desejo da criança, em seu desejo próprio, esse ser é 
essencial. O que deseja o sujeito? Não se trata da simples 
apetência das atenções, do contato ou da presença da mãe, 
mas da apetência de seu desejo (LACAN, [1957-58] 1999, p. 
188). 

 

 

Note-se que a palavra “desejo” é essencial na Psicanálise – ele liga-se à 

falta. A ausência da mãe instaura um enigma, “um x”, diz Lacan. Falta e 

enigma propiciam mudança de posição da criança, propiciam a condição de 

inserção no campo simbólico, sendo este um campo possível de se lidar com 

presença na ausência, ou seja, com uma representação quando o objeto falta.  

 

[...] a criança revela depender do desejo da mãe, da primeira 
simbolização da mãe como tal, e de nada mais. Através dessa 
simbolização, a criança desvincula sua dependência efetiva do 
desejo materno da pura e simples vivência dessa dependência 
e alguma coisa se institui, sendo subjetivada num nível primário 
ou primitivo. Essa subjetivação consiste, simplesmente, em 
instaurar a mãe como aquele ser primordial que pode estar ou 
não presente (LACAN, [1957-58] 1999, p. 188). 

 

 

 Enquanto no primeiro tempo, a mãe é presença fálica e onipotente; no 

segundo tempo, a criança tem que se haver com um Outro faltante e desejante. 

Isso acontece quando o pai interdita a relação mãe-criança – nesse sentido, ele 
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é agente da privação: “o pai entra em função como privador da mãe, isto é, 

perfila-se por trás da relação da mãe com o objeto de desejo como aquele que 

castra” (LACAN, [1957-58] 1999, p. 191) – é o portador da lei: 

 

O pai intervém em diversos pIanos. Antes de mais nada, ele 
interdita a mãe. Esse é o fundamento, o princípio do complexo 
de Édipo, é aí que o pai se liga a lei primordial da proibição do 
incesto. É o pai, recordam-nos, que fica encarregado de 
representar essa proibição (LACAN, [1957-58] 1999, p. 174) 
(ênfase minha). 

 

 Neste momento, em que a criança se depara com o enigma do desejo 

materno é de grande importância o discurso da mãe, visto que a inscrição do 

pai no lugar do enigma do desejo materno depende do lugar que a mãe o 

coloca em seu discurso. Para Lacan, o segundo tempo é ponto nodal do Édipo 

porque, segundo diz, trata-se de um momento em que “cabe ao sujeito aceitar, 

registrar, simbolizar, dar valor de significação à privação da qual a mãe revela-

se o objeto. Essa privação, o sujeito infantil a assume ou não, aceita ou recusa” 

(LACAN, [1957-58] 1999, p. 191). Diferentes saídas do Édipo são decorrentes 

de como a criança é afetada pela privação, que o pai instaura. 

 O terceiro tempo do Édipo é aquele em que se ordena a sexualidade 

infantil. Ele é dependente da inscrição da metáfora paterna (do Nome-do-Pai e 

do falo como significante). A posição do pai se transforma: ele é permissivo e 

doador visto ser ele “aquele que possui o falo”:  

 

[...] no segundo tempo o pai é suposto ter aquilo que a mãe 
deseja; se a mãe se ausenta, é porque busca no pai esse x ao 
qual seu desejo está articulado, mesmo que seu desejo seja 
ainda um enigma para a criança. É portanto esse x, esse 
enigma do desejo materno, que oferece à criança a 
possibilidade de fazer uma primeira articulação entre a 
ausência materna e a entrada do pai (FARIA, 2003, p. 76). 

 

 Faria explica que o pai no segundo tempo é fálico (há suposição de que 

ele possui o que a mãe deseja). Isto, contudo, não esclarece a mudança de 

posição do pai neste terceiro tempo. Vejamos: no segundo tempo, a inscrição 

paterna toma lugar do enigma do desejo materno e o pai recebe duplo estatuto: 
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ele é privador (separa a criança da mãe), mas também onipotente (a criança 

atribui a ele função fálica). Resumidamente, “o pai onipotente é aquele que 

priva. Esse é o segundo tempo” (LACAN, [1957-58] 1999, p. 200). 

 No terceiro tempo o pai é o possuidor do falo e pode dá-lo: “o pai pode 

dar à mãe o que ela deseja, e pode dar porque o possui. Aqui intervém, 

portanto, a existência da potência no sentido genital da palavra – digamos que 

o pai é um pai potente” (LACAN, [1957-58] 1999, p. 200). O pai potente é o do 

terceiro tempo é bem diferente daquele pai onipotente do segundo tempo. 

Entenda-se: é no terceiro tempo que o falo adquire estatuto simbólico para a 

criança. Tal objeto pode responder por aquilo que falta, mas não satisfaz nem 

preenche totalmente esta falta: no terceiro tempo do complexo de Édipo “o pai 

é um pai simbólico” (LACAN, [1957-58] 1999, p. 200). 

 Segundo o autor, a função paterna é um significante que substitui o 

primeiro significante materno (o desejo materno situado no segundo tempo do 

Édipo). Pode-se dizer que o pai se configura como o significante representante 

da lei simbólica:  

 

Pelo simples fato de vocês instituírem uma ordem simbólica, 
alguma coisa corresponde ou não à função definida pelo 
Nome-do-Pai, e no interior dessa função vocês colocam 
significações que podem ser diferentes conforme os casos, 
mas que de modo algum dependem de outra necessidade que 
não a necessidade da função paterna, à qual corresponde o 
Nome-do-Pai na cadeia significante (LACAN, [1957-58] 1999, 
p. 187). 

 

 O pai, por ocupar, no terceiro tempo, um lugar simbólico abre a via da 

saída do Édipo para a criança: como “possuidor do falo”, possibilita a 

identificação do menino e sua interiorização como ideal do eu: “é por intervir 

como aquele que tem o falo que o pai é internalizado no sujeito como Ideal do 

eu, e que, a partir daí, não nos esqueçamos, o complexo de Édipo declina” 

(LACAN, [1957-58] 1999, p. 201). O terceiro tempo introduz a possibilidade, 

também para a menina reconhecer o pai como aquele que tem o pênis, uma 

vez que “a mulher, sabe onde ele está, sabe onde deve ir buscá-lo, o que é do 

lado do pai, e vai em direção àquele que o tem” (LACAN, [1957-58] 1999, p. 

202). 
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 Podemos dizer que as teorias lacaniana e freudiana conversam e 

convergem neste ponto, apesar de envolverem argumentações diferentes: o 

menino se identifica com o pai (começa pela ponta do imaginário) e a menina 

constata que não possui o falo e deve ir buscá-lo (inicia seu percurso pelo 

simbólico). Neste momento, parece-me possível iniciar uma reflexão a respeito 

do lugar do outro/Outro na constituição do sujeito. Também, qual é o impacto 

do desejo do outro/Outro neste processo de estruturação? Quais os possíveis 

descaminhos nesta trajetória? Tentarei responder estas questões no item 

seguinte. 

 

3.2 O Outro na estruturação subjetiva 

 

Vimos que de Freud a Lacan a figura teórica do “outro” ganha contorno 

mais claro – ainda que em Freud ele seja outro-desejante e, nesse sentido, é 

outro que carrega a marca do simbólico, em Lacan essa articulação é explícita: 

o outro desejante é outro do Outro – é “instância”, como disse Lemos (1992), 

de um funcionamento. Focalizemos, então, a força de sua determinação, 

ficando, agora, mais próxima de Lacan.  

 

3.2.1 Operações de causação: alienação/separação e suas vicissitudes 

 

 A partir da discussão traçada a respeito do complexo de Édipo, pode-se 

recolher fundamento teórico necessário para uma discussão a respeito da 

incidência do outro/Outro sobre a criança no processo de sua estruturação 

como sujeito. Pretendo, uma vez definido o outro como desejante (outro/Outro), 

abordar os modos de amarração entre desejo e infans, que podem traçar 

caminhos e descaminhos na estruturação subjetiva e na instituição da criança 

como falante - processos que são, afinal, como dissemos acima, processos 

solidários. Tomo como operadores da discussão que desenvolvo, abaixo, as 

operações, propostas por Lacan ([1964] 1979), de causação do sujeito, quais 

sejam: alienação e separação. 
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 Parto da afirmação de Freud sobre o desamparo do filhote humano ao 

nascer – ele vem ao mundo em estado de “prematuridade”: sua condição 

sensorial e motora é insuficiente, o que o coloca em situação de dependência 

plena em relação ao outro – sua sobrevivência se sustenta nas ações do outro 

sobre ele. A natureza e qualidade dos cuidados são decisivas. Deles depende 

a vida e a história do sujeito no simbólico (sua humanização).  Antes mesmo de 

nascer, lembra Lacan, o bebê é desejado, significado e recebe um nome – uma 

inscrição na linguagem. Ao se fazer sujeito, a criança deve poder responder 

pelo nome que recebe e pela tradição simbólica a que é convocado. Assim, 

pode-se dizer que a criança vem ao mundo como objeto – é determinada, 

como sujeito, por significantes do desejo do Outro, encarnado pela mãe. Desse 

desejo, faz parte a suposição de que ele será falante, que é articulada à 

suposição de que há desejo no bebê – esta é a aposta de que a criança deve 

advir como sujeito.   

 No que digo, acima, está colocado o jogo entre Outro e Ser, ou melhor, a 

necessária incidência do Outro sobre o ser, i.e., da linguagem sobre o Ser. 

Assim, o Outro é: “lugar em que se situa a cadeia do significante, que comanda 

tudo que vai poder presentificar-se do sujeito” (LACAN,[1964] 1979, p. 194). O 

Ser é aquele que, embora cercado pelo simbólico (a linguagem), ainda não o 

habita, não foi capturado pela linguagem, uma vez que ainda é marcado pelo 

registro da necessidade. Pois bem, falar em constituição do sujeito é dar relevo 

à ideia de que suas necessidades estão para além das necessidades 

biológicas: os gritos são interpretados como apelos do bebê, ainda que não 

sejam respondidos pelo que supostamente seja a demanda: pode-se oferecer o 

seio diante de um grito, por exemplo. Também, a resposta pode passar pela 

palavra carregada num olhar, ou ainda, num simples gesto. Há sempre, nesse 

sentido, (nas significações oferecidas pela mãe), deslizamento de significantes. 

Entende-se, desse modo, que, uma vez assujeitado às demandas do desejo do 

agente materno, o sentido encarnado se encontra ao lado do Outro.  

Penso que, nesse ponto, já posso entrever o que circunscreve o 

conceito de Outro (com “o” maiúsculo) na teoria psicanalítica, assim como, sua 

diferença do outro (com “o” minúsculo): o outro é o semelhante, fonte e locus 

de projeções e identificações imaginárias. O outro, nesse caso, se encontra 
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acoplado ao eu numa relação reflexiva: a imagem do outro é a própria imagem 

antecipada. Momento, este, inaugurado, como indicado no capítulo um, pelo 

estádio do espelho: a imagem do próprio corpo, refletida no espelho, 

surpreende a criança, que se vê como outro de si. Nesta identificação primária 

com uma imagem, há um engano: o sujeito se identifica com algo que não é 

(um corpo unificado) – a imagem antecipa o que está por vir, mas ainda não é.   

O corpo espedaçado da criança encontra sua unidade na identificação 

imaginária, que surge por efeito de alienação. 

 Ao propor o conceito de Outro (com “o” maiúsculo), Lacan ultrapassa o 

outro como socius, pois não se refere ao “cuidador”, mas àquele que ocupa o 

“lugar em que se situa a cadeia significante que comanda tudo o que vai poder 

presentificar-se do sujeito, é o campo desse vivo onde o sujeito tem que 

aparecer” (LACAN, [1964] 1979, p. 193-194). O Outro está além de toda 

subjetividade (LACAN, 1954-55), está, também, na jogada do espelho, uma vez 

que “troca olhares com a criança diante do espelho”. Quinet (2012) afirma que 

a troca de olhares é a causa da jubilação da criança: o Outro é o espelho no 

qual a criança se admira: Ele se articula com a satisfação da criança na captura 

da imagem desejada e idealizada de si mesmo, que o bebê vê refletida.  

 Quando e se considerarmos o desejo do outro, que transborda do Outro 

como discurso do inconsciente, torna-se consistente dizer que é dali que vem 

as determinações simbólicas da história do sujeito: desejo e inconsciente são 

termos inseparáveis. O sujeito, na hipótese do inconsciente, existe no e pelo 

discurso do Outro. O sujeito é capturado pela linguagem; ele é efeito dela e 

nela se aliena. Vale lembrar que o sujeito (cindido) também está alienado no 

imaginário (no outro). A entrada no simbólico, contudo, decorre da captura 

pelos significantes do Outro. Pode-se afirmar, portanto, que o Outro é causa 

de haver sujeito, posto que o sujeito é resultado de sua relação com o Outro. 

 O Outro é tesouro do significante e o “empréstimo de significantes” ao 

sujeito implica alienação ao Outro. Como já mencionado, a mãe é outro do 

Outro – ela oferece os primeiros significantes, “oferecerá lugar simbólico, 

fazendo operar este lugar, viabilizando o funcionamento do neonato” 

(VORCARO; RAHME, 2011). Nesse jogo, a criança (o ser) é apagada pelo 

sentido que a mãe lhe atribui; pode-se dizer que a articulação produtora de 
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sentido é que propicia a alienação. Nessa operação, a criança fica à mercê do 

desejo do Outro – passo fundamental para que ocorra a constituição do sujeito, 

como procuro mostrar.  

Lacan ao formular as operações de causação, primordiais para 

emergência do sujeito, destaca que este primeiro momento em que a 

criança se apresenta atrelada ao desejo do Outro caracteriza a operação de 

alienação. A lógica da alienação, ensina ele, implica uma escolha que envolve 

duas premissas: a escolha pelo ser ou a escolha pelo sentido. Lacan 

procura iluminar esta afirmação dizendo que se trata de escolher entre “a bolsa 

ou a vida” – se a escolha for pela bolsa (pelo ser), perde-se tanto a bolsa, 

quanto a vida. Se a escolha for pela vida (pelo sentido), perde-se a bolsa, fica-

se com a vida, “mas com uma falta, uma vida decepada” (LACAN, 1964). 

A escolha pelo sentido remete ao Outro da linguagem, ao “sim” pelo 

simbólico, que abre a porta para a constituição do sujeito. Se a escolha é pelo 

ser, ou seja, há um “não” à captura, uma rejeição à alienação ao campo do 

Outro: por aí, o sujeito não se constitui. Vê-se que o sentido, a alienação ao 

desejo do Outro é determinante para a criança advir como sujeito, ainda que 

haja um custo: a perda do ser: “o que resta, de qualquer modo, fica desfalcado” 

(LACAN, [1966] 1998, p. 855). Entende-se, por aí, porque a alienação ao 

outro/Outro é operação de causação do sujeito. 

 A lógica da alienação comporta a impossibilidade de conservar o ser e o 

sentido (a bolsa e a vida). O assim designado vel da alienação (LACAN, 1964) 

implica a lógica de uma escolha forçada pelo sentido e a perda irremediável 

implicada nessa operação: não se sai dela sem perder algo. Se a escolha é 

pelo ser, tem-se um sujeito marcado pela impossibilidade de emergência do 

sujeito do inconsciente porque há recusa à alienação, a ser objeto de desejo do 

Outro. A escolha pelo sentido implica, porém, uma perda – uma parte fica 

marcada pelo não senso, não sentido, ele perde a possibilidade de manter S1 

(Significante 1) sem significação, esse significante presente do lado do ser, que 

não se articula com outros.  

A escolha pelo sentido é abertura de direção para significar S1 por meio 

de uma articulação com S2 (Significante 2), da articulação de significantes em 

cadeia.  Em outras palavras, o sujeito tem duas saídas: petrificar-se no 
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significante mestre (S1), no ser ou deslizar interminavelmente entre os 

significantes, na indeterminação eterna do sentido. Embora S1 não tenha 

significado, sua articulação em S2 adquire sentido(s), retroativamente. 

Acontece que a escolha pelo sentido revela uma falta do sujeito, diz Lacan, 

mas também a falta do Outro que não é somente “tesouro do significante”, mas 

igualmente o Outro do desejo e, portanto, faltoso. Nisso reside a operação de 

separação: ao Outro, detentor dos significantes no jogo da alienação, falta 

alguma coisa. Ele aparece como uma falta de um saber ou da verdade sobre 

o sujeito. O ponto é que essa hiância permite que o sujeito vá além do que foi 

inscrito nele pelo Outro.  

Resumidamente, a alienação mostra que nenhum sujeito e sujeito-

falante se constitui sem o enlaçamento com o Outro.  A separação mostra a 

possibilidade dele se desvencilhar do lugar de objeto do desejo do outro/Outro 

e, assim, advir como sujeito desejante e, por consequência, faltoso porque 

assume “perda”. Como vimos, na separação, o Outro não é o mesmo que o 

Outro da alienação: ele aparece barrado. O encontro com a falta no Outro 

levanta questões decisivas sobre o sujeito. Sobre isso, Lacan afirma: “Nos 

intervalos do discurso do Outro, surge na experiência da criança, o seguinte, 

que é radicalmente destacável – ele me diz isso, mas o que é que ele 

quer?” (LACAN [1964] 1979, p. 203).  Ao constatar que a relação com o Outro 

é de desencontro, ou seja, que não há possibilidade de tamponar a falta da 

mãe, o sujeito cria chances de abandonar esta posição de objeto (e optar pelo 

desejo). 

A operação final da causação do sujeito é a de separação, que implica 

falta na criança e na mãe e abre uma hiância entre ambas - este intervalo dá 

lugar à emergência do sujeito. Se a separação revela a falta, podemos retornar 

à questão da função paterna. Como vimos, é o pai que incide na relação mãe-

criança. A separação ocorre devido a um corte realizado pelo pai, ele indica, à 

criança, a falta na mãe: ele impõe a lei, uma proibição, que transmite a 

interdição. O corte introduz, pela falta, a criança na ordem simbólica. Pensar 

em Lacan assume, porém, que a ideia do Outro como faltante aproxima as 

operações de alienação e de separação, que podem ser pensadas como  
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processos simultâneos, já que no Outro estão presentes, desde o início, o 

Outro como “tesouro do significante” e o Outro como desejo.  

Com base na afirmação de que “o desejo do homem é o desejo do 

Outro” (LACAN, [1962-63] 2005), já enunciada no Seminário III (1955-56), o 

que está no horizonte é que, menos do que um objeto da realidade, o que é 

buscado é o objeto-alvo do querer do outro: “eu quero porque é o outro quem 

quer”. Como a operação de separação aponta para o Outro incompleto, é 

nessa falta que o sujeito desejante emerge.  

A operação de separação leva à constituição subjetiva. Porém, pode 

haver percalços nessa trajetória, posto que, a criança, ao se oferecer como 

objeto de desejo do Outro, pode não identificar a falta no Outro e permanecer, 

assim, alienada ao Outro.  A criança como falo para a mãe pode se deparar 

com uma barreira que impede a inscrição paterna – ela fica condenada à 

posição de objeto do agente materno. Para que a criança possa escolher pelo 

sentido, como discutido acima, é preciso que a mãe ofereça condições 

suficientes para a abertura de tal caminho. Algumas mães são marcadas por 

“um silêncio simbólico”, ou seja, “o Outro não pode ser concebido como 

estando à espera de outra coisa que não algumas libras de carne” 

(CALLIGARIS, 1986, p. 25), - desse modo, não se impõe a “escolha forçada” 

pelo sentido.   

Nestes casos, o infans encontra-se num deserto simbólico. 

 

[...] num destino psicótico, a miséria simbólica do discurso 
familiar anuncia, antes, que é pela redução ou pela 
simplificação de seu discurso que Outro pode aparecer como 
sabendo de imediato em que o homenzinho pode satisfazê-lo: 
como se o Outro esperasse menos, para melhor saber o que 
espera. Este saber atribuído ao Outro sobre o que pode 
preencher sua própria falha [...] sendo uma (se não a) 
constante do destino psicótico (CALLIGARIS, 1986, p. 26). 

 

 Como se pode ver, nas operações de causação impasses podem 

acontecer, posto que as faltas constitutivas da lógica alienação-separação 

podem não ocorrer - a criança fica presa no lugar de objeto de desejo do 

agente materno. Quando não se instaura o tempo da separação, a condição do 

sujeito como efeito de significantes fracassa - não é possível reconhecer a falta 
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no Outro. É o caso de crianças psicóticas, que permanecem coladas ao desejo 

do agente materno, já que não houve interseção efetiva do pai. 

Entendo que os caminhos e descaminhos da constituição subjetiva 

dizem tanto da maneira como o Édipo se estabelece nas crianças, quanto em 

relação à amarração edipiana do agente materno. Se o Édipo feminino se 

estabelece por meio da constatação de não ser possuidora de um pênis e uma 

das formas de dissolução do Édipo feminino é a maternidade, conforme Freud, 

então pode-se dizer que esta mulher ao ser mãe “revive” o Édipo, a criança 

vem ocupar o lugar deste objeto que um foi dia tão desejado. As operações de 

causação, que envolvem alienação e separação, estão implicadas nos três 

tempos da aquisição da linguagem, e podem resultar em saídas que levam (ou 

não) à constituição do sujeito e do sujeito-falante.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
_______________________________________________________________ 
 

 

 Procurei, nesta dissertação, mostrar por meio de um atravessamento de 

leitura de três áreas de conhecimento em que a questão da alteridade é 

central, os efeitos do outro/Outro na estruturação da criança como sujeito e 

como sujeito-falante. Minha suposição inicial foi a de que encontraria pontos de 

profunda articulação entre eles, uma vez que, neles, estão presentes as 

mesmas fontes teóricas. Essa suposição teve que ser redimensionada e é o 

que procurarei abordar nestas considerações finais.   

 Vimos que, desde os primórdios de sua teorização sobre a aquisição da 

linguagem, no Interacionismo, o “outro” está no lugar de determinação. O 

conceito de especularidade implica uma definição de outro como semelhante, 

uma vez que ele é assumido como participante decisivo no passo de entrada 

da criança na linguagem: ela fala porque fala parte da fala do outro. Lemos 

sublinha a dependência da criança ao diálogo. O outro, aí, oferece fala e 

interpretação, no sentido de restrição: ele situa os fragmentos incorporados, 

pela criança, novamente numa cadeia significante (de onde partiu) e, assim, 

ganham sentido. Entende-se porque o outro será, em 1992, ligado ao “tesouro 

do significante” e ao funcionamento de la langue.  

 As interrogações acerca da relação criança-outro levaram, sem dúvida, 

Lemos a se opor de forma “radical” (LEMOS, 2006) dos campos que tendem a 

explicar a aquisição da linguagem como “desenvolvimento”, decorrente de 

capacidades perceptuais e cognitivas (ANDRADE, 2003). A autora se 

diferencia dos estudiosos da área de Aquisição de Linguagem por considerar a 

repetição da fala do outro como uma “dependência constitutiva”, colocando, 

assim, em relevo o papel do outro. Vê-se brotar, nesse ambiente, a ideia de 

alienação da criança à fala do outro como fundamental e inaugural no seu 

percurso pela linguagem e como falante.  

Pode-se puxar o fio da noção de Outro de muitos pontos das discussões 

do Interacionismo, mas, nesta dissertação, a noção de “interpretação”, acima 

colocada, é interessante porque ela faz aparecer a “cadeia significante” – o 

fragmento incorporado pela criança sai da cadeia e para ela retorna pela via da 
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interpretação do outro – ele, sim, é lugar do simbólico, como disse Lemos: é 

“instância da língua constituída”; “instância de funcionamento da linguagem”. A 

noção de Outro, no caso la langue está, aí também, encarnado no outro, o que 

apaga a ideia de interação como uma relação dual (criança-outro) – ele é um 

terceiro nessa relação. A introdução de la langue ressignifica a noção de outro, 

portanto, o processo de entrada na linguagem é definido como “processo de 

mudanças de posição numa estrutura”, respeitando, assim, o corte sincrônico 

realizado por Saussure.  

A abordagem do campo da Aquisição de Linguagem se encerra quando 

admitimos que há fenômenos que excedem as questões desse campo, que 

mira o ideal de que toda criança será falante. As ditas patologias ferem esse 

ideal – o ideal que sujeito e linguagem são conquistas garantidas. Ainda que 

ocorrências fenomênicas possam ser muito semelhantes, afinal falas de 

crianças são erráticas e cambiantes, como disse, erro não é sintoma, eles não 

podem ser caracterizados como sintomáticos. O estudo de falas patológicas 

levou pesquisadores do Grupo de Pesquisa a que estou ligada (Aquisição, 

Patologias e Clínica de Linguagem), a afirmar que um mesmo processo dá 

margem a caminhos e descaminhos – caso da  especularidade que foi 

caracterizada como “estruturante”, mas que a paralização nesse movimento 

leva à acontecimentos com efeito de patologia, como nas manifestações 

ecolálicas.  

Introduzi, assim questões levantadas e discutidas na Clínica de 

Linguagem, que recolhe e se interroga sobre falas patológicas. Nesta clínica, 

que implica o outro do Outro, uma nuance diversa aparece: o outro da clínica 

que recebe uma posição: daquele que estranha uma fala esburacada e deve 

incidir sobre ela, o outro é outro-terapeuta porque tem escuta 

instrumentalizada por uma teoria. É a Clínica de Linguagem que recebe 

crianças que “tropeçam” em sua trajetória de estruturação da linguagem e o 

outro-terapeuta é concebido como aquele que incide nessa fala turbulenta.   

A Clínica de Linguagem fica frente a frente à resistência de uma 

manifestação sintomática à entrada numa língua particular, frente à uma 

estagnação da criança na posição de alienação ou num entre alienação e 

separação da criança em relação à fala do outro. As falas sintomáticas exibem, 
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em sua superfície, uma suspensão do processo de aquisição de linguagem e 

embaraços na estruturação subjetiva. Ali, no corpo da linguagem, fica indelével 

a marca seja da alienação (à fala do outro) ou de complicações no tempo da 

separação (do outro), uma vez que o corte não opera do modo esperado, como 

procurei salientar no capítulo 2. O interesse da Clínica de Linguagem consiste 

em manter interrogada a relação do sujeito com a língua/fala, ou melhor, os 

modos de enlaçamento pelo outro/Outro – nota-se seu papel estruturante. 

Procurei indicar que falas sintomáticas levantam questões que 

ultrapassam o diálogo com o Interacionismo em Aquisição da Linguagem 

como, por exemplo, interrogações sobre falas sintomáticas, que chegam à 

Clínica de Linguagem, e também à Clínica Psicanalítica – ponto de 

aproximação entre clínicas em torno de problemas na fala que apontam para 

dificuldades na estruturação subjetiva. É bom assinalar que o sintoma na fala 

não corresponde precisamente ao que a Psicanálise recorta como “formações 

do inconsciente”. Uma distinção entre essas clínicas pode, então, ser traçada: 

as “formações do inconsciente” são notadas na Clinica de Linguagem, mas não 

são elas que determinam atos clínicos; falas sintomáticas causam embaraços, 

por sua vez, à apreensão, pelo psicanalista, da condição do sujeito (como 

afirmou Vorcaro). Ainda que a Psicanálise não possa responder pelas falas 

desarranjadas de pacientes, ela amplia e ilumina a questão da estruturação do 

sujeito por efeito do outro/Outro neste processo. 

Escolhi como entrada na questão do outro/Outro na psicanálise a 

discussão sobre o complexo de Édipo e o complexo de castração em Freud 

e Lacan. Procurei avançar a ideia de que o outro, ali, não é neutralizável na 

condição geral de outro-falante, já que, na Psicanálise o outro não vem 

desatado do desejo. Esse outro-desejante é ponto de báscula que determina 

“caminhos e descaminhos” na estruturação da linguagem, já que ele pode 

conferir ou não posição de falante à criança e, também, do sujeito, uma vez 

que é determinante da escolha do sexo e da neurose ou psicose. 

Ao abordar o complexo de Édipo como relações de amor e ódio para 

com as figuras parentais, é importante pontuar que a temática do amor e da 

constituição sexual é forte indicador de que, na Psicanálise, o outro não 

poderia se vazio de desejo. Procurei mostrar que o complexo de Édipo ocorre 

de maneira diversa no menino e na menina - o complexo de castração 
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acarreta, no menino, a saída do complexo de Édipo, pela via da angústia de 

castração, que propicia a entrada na cultura; na menina, sentimento de 

castração e a inveja do pênis têm efeito inverso: favorecem a entrada no Édipo. 

A resolução do Édipo feminino, diz Freud, não tem tempo determinado, mas é 

desmontado tardiamente e de forma incompleta. Uma das saídas do Édipo, na 

mulher, acrescenta ele, é a maternidade: a maneira de resolver o fato de ser 

castrada é ter um bebê como “falo” (substituto simbólico do pênis). 

Depois de Freud, Lacan foi abordado a partir da questão do “estádio do 

espelho” – acontecimento tratado como fundamental no primeiro tempo do 

complexo de Édipo - tempo da alienação ao outro/Outro. Não menos 

importante é o segundo tempo em que a falta do Outro é revelada pela 

inscrição do terceiro, ou melhor, da metáfora paterna. A constatação da 

castração, sustenta Lacan, diz da certificação da ausência da mãe e a 

alternância ausência-presença cria a hiância fundamental como índice da 

existência de desejo no outro. Nesse tempo, a criança tem que se haver com 

um Outro (faltante e desejante).  

No terceiro tempo, o pai ocupa lugar simbólico e abre a via da saída do 

Édipo. Ele é “possuidor do falo” e, assim, possibilita a identificação do menino 

com ele e sua interiorização como ideal do eu. O terceiro tempo introduz a 

possibilidade, também, para a menina reconhecer o pai como aquele que tem o 

pênis. Procurei indicar que as teorias lacaniana e freudiana conversam e 

convergem neste ponto, apesar de envolverem argumentações diferentes: o 

menino se identifica com o pai (começa pela ponta do imaginário) e a menina 

constata que não possui o falo e deve ir buscá-lo (inicia seu percurso pelo 

simbólico). 

O encerramento da passagem pela Psicanálise culmina com uma 

apresentação das operações lacanianas de causação do sujeito – alienação e 

separação. Vimos que o Outro “empresta significantes” ao sujeito e que, nessa 

jogada, a criança deve ser “apagada”, encapsulada nas significações da mãe: 

atrelada ao desejo da mãe a criança aparece como “alienada”. A operação de 

separação mostra a possibilidade de saída desse lugar de objeto do desejo do 

outro/Outro e de, assim, advir como sujeito desejante, mas não sem “perda”, 

como vimos (perda em si e perda no Outro). Neste momento o Outro não é o 

mesmo que o Outro da alienação: ele aparece barrado. Por isso, o encontro 
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com a falta no Outro mostra, como sublinha Lacan, que essa relação é de 

desencontro - não há chances de tamponar a falta da mãe. O sujeito cria 

chances, portanto, de abandonar posição de objeto e optar pelo desejo.  

A trajetória de estudo que este trabalho apresenta deixou um resultado 

de certa forma surpreendente para mim, que buscava articulações estreitas 

entre os campos estudados. Afinal, no Interacionismo e na Clínica de 

Linguagem, o sujeito implicado é o do inconsciente: a “hipótese do 

inconsciente”. De outro lado, a Psicanálise está profundamente implicada a 

“rede de significantes”, inclusive na concepção de Outro. Eu supunha que, 

penetrando esses campos com a questão do “outro/Outro” como instrumento, 

eu poderia apertar laços entre eles. O que foi sendo descortinado para mim 

frustrou essa expectativa; os campos se tangenciam, mas não se penetram, 

nem se completam: há ecos da Linguística na teoria lacaniana e ecos da 

Psicanálise no Interacionismo e na Clínica de Linguagem. Não se trata seja de 

interdisciplinaridade, seja de transdisciplinaridade, portanto.  

O diálogo teórico (LIER-DeVITTO, 1994; LANDI, 2000) promove 

encontro, mas não complementação – nada da natureza de uma aplicação se 

nota nesse encontro. A entrada na teorização de cada uma dessas áreas foi 

importante, porém, para mostrar tanto a diferença entre a abordagem do 

outro/Outro em cada um dos campos, quanto para ressaltar suas delimitações 

e dissemelhanças: no caso desta dissertação, procurei ressaltar 

particularidades quanto à concepção e implicação do outro/Outro nos campos 

nela envolvidos. Espero, a partir das discussões levantadas, ter contribuído 

para despertar e manter reflexões a respeito da criança no seu 

caminho/descaminho de definição enquanto sujeito e sujeito falante.  
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