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RESUMO 

As ditas falas ecolálicas foram objeto de discussão neste trabalho. Fui interrogada 
pelo fato de que toda criança entra no campo da fala pela via da incorporação da 
fala do outro, mas há aquelas, especialmente no campo das psicopatologias, que 
ficam aprisionadas nessa posição e, praticamente, apenas repetem a fala de seu 
interlocutor. Assim, considerei intrigante e instigante que um mesmo acontecimento - 
a repetição da fala do outro - fosse “porta de entrada” da criança na linguagem, mas 
que fizesse, também, presença em quadros clínicos complexos. Para empreender 
uma reflexão sobre o tema visitei o interacionismo, conforme proposto por De Lemos 
que tomou o espelhamento da fala do outro como espaço privilegiado de teorização 
(De Lemos, 1982, 1992, 2002 e outros). Na literatura clínica, poucos são os 
trabalhos que têm se dedicado a buscar a articulação desse fenômeno ao da  
estruturação subjetiva, assim, elegi para interlocução os pesquisadores do Grupo de 
Pesquisa Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem que já haviam abordado o 
tema:  Lier-DeVitto (998, 2006 e outros); Arantes (2001a, 2011) e Oliveira (2001). 
Metodologicamente, para ilustrar a discussão, me baseei em dados da literatura de 
autoras que também trabalharam com dados de fala de crianças que insistiam em 
blocos (Arantes, 2011; Oliveira, 2011).Em suma, este trabalho problematiza os 
efeitos da repetição no que concerne à estruturação subjetiva. Assim, ao tomar o 
sujeito a partir da marca do inconsciente, considerei necessário visitar o conceito de 
repetição e de holófrase conforme comparecem na psicanálise (Freud, 1914, 1920; 
Lacan, 2008), visando com isso distinguir a repetição, enquanto incorporação da fala 
do outro, nas trajetórias em que há sucesso daquelas em que as crianças 
fracassam. Do encontro com a psicanálise, pude apreender que, numa trajetória 
sem acidentes, a repetição é decorrência das operações de alienação e separação, 
quando há percalços no tempo da estruturação subjetiva a situação é bastante 
distinta. No caso das crianças apresentadas nesta dissertação, concluí que não se 
pode falar em repetição, dado que as operações de alienação e separação não se 
completam.  

Palavras-Chave: Ecolalia, Repetição, Clínica de Linguagem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 

The so-called echolalia was the subject discussed in this paper. I was interrogated 

due to the fact that every child starts speaking by incorporating the speech of others, 

but there are those, especially the ones within the psychopathology group, who are 

stuck in this position and, practically, only repeat their interlocutor’s words. Thus, I 

found it intriguing and stimulating that the same event – the repetition of their 

interlocutor’s words – would be children’s gateway to language but also being 

present in complex clinical cases. So as to prompt reflection upon this theme I visited 

the interactionism, as proposed by De Lemos, who took the repetition of one’s 

speech as a privileged space of theorization (De Lemos, 1982, 1992, 2002 amongst 

others). In clinical literature, only a few papers have explored the articulation of this 

phenomenon with the subjective structuring, to this end, I chose for interlocution the 

researchers from Grupo de Pesquisa Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem 

who had already approached the subject: Lier-DeVitto (1998, 2006 amongst others), 

Arantes (2001a, 2011) and Oliveira (2001). In regards to methodology, to illustrate 

the discussion, I based myself in data by authors that dealt with the speech of 

children who insisted in blocks (Arantes, 2011; Oliveira, 2011). Overall, this paper 

explores the effects of repetition regarding the subjective structuring. Thus, taking the 

individual for their unconscious marks, I found it necessary to visit the concept of 

repetition and holophrase as they appear in psychoanalyses (Freud, 1914, 1920; 

Lacan, 2008), aiming to distinguish repetition as incorporation of the interlocutor’s 

speech in the cases when they have success from the ones when the children fail. 

From psychoanalysis, I could gather that in a trajectory without accidents, repetition 

is a consequence of the operations of alienation and separation. When problems 

arise in the period of the subjective structuring, the scenario is totally different. In the 

case of the children mentioned in this dissertation, I concluded that we cannot speak 

of repetition, since the alienation and separation operations are not concluded. 

Key words: Echolalia, Repetition, Language Clinics.  
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INTRODUÇÃO 

Sobre o início do percurso 

O ingresso no Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada 

e Estudos da Linguagem, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

sucedeu minha graduação em Fonoaudiologia em que os mistérios da prática 

clínica, vivida na Universidade Federal de Sergipe, me motivaram a aprofundar 

meus estudos sobre a linguagem. Entendi que, nesse Programa, daria eu 

contornos teóricos mais sólidos à minha formação, por meio da filiação à linha de 

pesquisa em Linguagem e Patologias da Linguagem, na vertente voltada para 

questões ligadas à Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem, liderada pelas 

professoras Maria Francisca Lier-DeVitto e Lúcia Arantes, dada sua reconhecida 

história no campo por sua originalidade e consistência teórica. 

Minha formação teórica, na referida linha de pesquisa, todavia, era 

incipiente. O pouco que conhecia, até a entrada no LAEL a respeito desta 

teorização perpassava um conjunto teórico referente aos pressupostos do 

modelo, que não poderia responder, em sua generalidade, aos vários 

questionamentos que brotavam de falas de meus pacientes.  

Interrogavam-me as falas que insistiam no discurso e cristalizavam-

se ao longo das sessões, além de sua aparente indiferença à fala do outro. Falas 

essas denominadas pela literatura fonoaudiológica tradicional como falas 

ecolálicas1. Portanto, o início do mestrado foi marcado por indagações e por 

conflitos entre o que havia aprendido e a novidade que se apresentava. 

Mais tarde, após o ingresso no Programa, e ainda afetada pelos 

atendimentos2, senti-me novamente instigada pelas questões metodológicas 

despertadas em aulas teóricas que remetiam a atendimentos anteriores. Tomada 

por questões teórico-clínicas aumentava o desejo de refletir acerca dos efeitos 

                                                             
1
Segundo Fernandes (1994, p. 7) "A ecolalia corresponde à repetição de palavras ou expressões 

ouvidas anteriormente. Na criança autista essa repetição pode ser imediata ou tardia, literal ou 
mitigada”.  
2
 Esses atendimentos foram realizados ainda em minha graduação em Fonoaudiologia, na 

Universidade Federal de Sergipe, como já adiantei; e com certeza instigaram e motivaram essa 
dissertação. Por questões metodológicas e burocráticas esses dados não serão utilizados nessa 
dissertação, ficarão para um empreendimento futuro. 
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que ocorriam na cena terapêutica. E pensar sobre a relação do investigador e a 

posição demandada por um trabalho científico com o material clínico, foi, 

certamente, um dos passos iniciais. 

O encontro com o texto de De Lemos (1991), “Saber a língua e o 

saber da língua”, em uma das primeiras aulas no LAEL, colocava em perspectiva 

uma questão central acerca do saber do investigador (saber sobre a língua) e 

sua relação com o acontecimento linguístico, (nunca) previsível. Ainda que, na 

maioria dos casos, houvesse poucos desarranjos gramaticais naquelas falas que 

me chamavam a atenção, bem como nas falas apresentadas em literaturas, estas 

pareciam constituir uma alteração de linguagem, ainda que naquele momento eu 

não pudesse colocá-las em correspondência com uma patologia específica. 

Considero que as referidas falas (da clínica e da literatura) me faziam lembrar 

daquilo que a própria literatura caracteriza como parte do processo de aquisição 

de linguagem, ou seja, normal e patológico faziam marca nesse cenário.  Destaco 

novamente que me chamavam atenção aqueles blocos de fala insistentes, com 

uma circulação restrita, com uma presença singular na linguagem.    

O fato é que pouco ou nada mudava naquelas falas. O que eu sabia 

sobre a língua e seu funcionamento, não me permitia circunscrever um quadro 

patológico, isto é, o instrumental teórico que a gramática podia oferecer não 

apreendia a peculiaridade das falas dos pacientes, que mesmo sendo corretas do 

ponto de vista gramatical, marcavam uma diferença que os distinguia dos demais 

falantes da língua. 

De Lemos (1991) coloca em destaque os mistérios inerentes ao 

estudo da linguagem e, sobretudo, o sentido de “saber” nas expressões saber a 

língua e saber sobre a língua, o que nos obriga a refletir sobre o modo de relação 

do investigador com a linguagem e, ainda, que há um saber da própria língua. 

Enfim, esses dois pontos justificaram minha busca por um Programa voltado para 

Estudos da Linguagem. A autora pergunta “o que é saber uma língua” dado que 

falar é saber esta língua, de fato, seria incongruente supor ao falante de uma 

língua que ele não saiba a língua que fala ou que a saiba “menos ou mais” – a 

questão é definir que saber é este.  



10 
 

Para Chomsky (2006), um inatista, trata-se de um saber tácito, ou 

seja, um saber que não se sabe, que não se pode definir “como um saber sobre”, 

como um conhecimento que se adquire, já que é efeito de um conjunto de 

predisposições inatas e de operações igualmente inatas, acionados no encontro 

com dados brutos de linguagem. Assim, “saber uma língua” é, no caso, atualizar 

uma gramática, sem a participação deliberada do falante. É claro que é preciso 

cernir diferenças, no que se refere ao pensamento de Chomsky e De Lemos. 

De Lemos com a noção de “captura”, a partir da Psicanálise, 

suspende a noção de um sujeito epistêmico, que pode apropriar-se da linguagem, 

a criança fala, mas sem recurso cognitivo para analisar a linguagem, há alienação 

à fala do outro – ela é capturada na e pela linguagem. Voltaremos ao trabalho da 

autora no capítulo I.  

Todo pesquisador envolvido com os acontecimentos linguageiros 

quer saber sobre a linguagem; admite a necessidade de se aproximar de seus 

mistérios, porém, como assinala De Lemos, é preciso dizer o que se entende por 

esse saber sobre a língua e a linguagem. Segundo a pesquisadora, ao longo da 

história da Linguística, esse saber tomou formas diferentes há: estudos que se 

voltam para o problema da significação, descartando o particular em busca do 

universal. Essa foi a meta da Linguística Científica ao tentar cumprir seu ideal de 

ciência, ela foi em busca do homogêneo. Como pontua Lier-DeVitto (2002), a 

Linguística Científica objetiva alcançar o universal, uma lei da linguagem, ou seja, 

algo que não seja modificado em cada língua específica. “La langue”, como 

proposto objeto da linguística estaria para essa lógica, ou seja, la langue não 

abarcaria a fala, enquanto ordem heterogênea, enquanto imprevisível.   

 Assim, a Linguística para construir seu objeto precisa excluir 

tudo que é da ordem do heterogêneo, o que implica deixar à margem a fala e, 

consequentemente, as falas sintomáticas, como assinala Lier-DeVitto (2002), 

essas falas como produções – num tempo e espaço – tornam-se irrelevantes, de 

forma que a fala3 e as falas sintomáticas ficam em espaço marginal nos estudos.   

                                                             
3
 É questão polêmica dizer que a “fala” é esquecida por Saussure. De fato, no Curso (2002) e nos 

Escritos (2004) são inúmeros os lugares em que o autor implica a fala na argumentação (De 
Lemos, 1995). Não cabe neste trabalho discutir essa questão. Atenho-me à definição de la langue.  
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De Lemos destaca, entretanto, que há aqueles que se voltam para 

as línguas vernáculas e sobre o que há nelas de particular, neste caso o foco fica 

no reconhecimento das diferenças entre as línguas. Tais estudos “voltam-se para 

o significante como lugar de diferenças, subordinando a significação” (DE 

LEMOS, 1991, p. 7). Enfim, esse saber sobre a linguagem nunca foi coeso e 

uniforme, como advertiu Saussure (1969/2002): é um ponto de vista, o ângulo por 

onde se toca a linguagem, que define o objeto.   

Ela assinala, ainda, que o desejo de saber sobre a linguagem e 

sobre a língua nunca se desvincula do querer saber o que é saber a língua ou de 

como a criança vem saber a língua, “como o sistema se constitui e se constitui 

como saber de alguém” (DE LEMOS, 1991, p. 8).  

A autora conclui afirmando que: 

Parece claro que os estudos da linguagem, que terminaram por 
constituir a linguística como ciência, sempre implicaram ou vieram 
a implicar a questão do que é saber a língua, ainda quando, 
dentro da oposição entre conhecimento e uso, seja o uso o 
mistério. Espero que se tenha tornado claro que o que se 

interroga quando se pergunta sobre esse saber é a natureza do 
efeito que a linguagem tem sobre o homem, sua ação, sua 
própria crença em um saber que lhe parece próprio (DE LEMOS, 
p. 10, grifo nosso). 

Os mistérios, referentes ao saber a língua e saber da língua, 

apontados pela autora indicavam a ingenuidade do que eu pretendia 

originalmente: buscar na Linguística um dizer totalizante, capaz de responder 

pelos acontecimentos tão inquietantes que frequentam a Clínica de Linguagem. 

Se, por um lado eu havia escolhido a trilha certa, que não escondia a 

complexidade do que havia de ser enfrentado, por outro, já era possível prever 

que a trajetória seria difícil.  

Com tais questões de fundo, dei continuidade ao projeto de 

pesquisa, mas tocada pela complexidade das questões que se apresentavam. Se 

para Lemos (1991) a interrogação fundamental girava em torno de querer saber 

como a criança vem a saber uma língua, como o sistema se constitui e se 

constitui como saber de alguém, a tarefa de saber por que crianças fracassam 

neste percurso parecia, de fato,  intrigante. E não foi por outro motivo que autoras 
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como Lier-DeVitto (1998, 2006), Arantes (2001a, 2006) entre outros se dedicaram 

a fundar um discurso sobre essas “ditas” falas patológicas que não poderiam ser 

discutidas no campo da aquisição, mas sim a partir de uma reflexão sobre a 

Clínica. 

O trabalho de Carvalho (2005, 2006) foi fundamental nos tempos 

iniciais, por explorar em profundidade a relação do investigador com o material 

factual, no caso da pesquisadora com o “erro”4, abrindo espaço de reflexão, 

digamos metodológica, no campo da aquisição e também da patologia de 

linguagem, embora como já adiantei os objetos e objetivos desses dois campos 

não são os mesmos. Ela se propõe a abordar a fala da criança enquanto 

diferença, enquanto heterogeneidade. A partir da abordagem do “erro” na 

Aquisição de Linguagem a autora levanta questões e, já de início, anuncia que o 

recorte do erro não constitui um lugar em que o investigador possa se situar com 

tranquilidade, uma vez que o recorte do dado não é tarefa simples: 

[...] esse recorte não implica uma naturalidade, ou seja, o 
pressuposto de existência prévia da produção errada, na fala da 
criança, cujos limites precisariam apenas ser 
apreendidos/reconhecidos pelo investigador. Num movimento 
contrário a esse pressuposto, propõe-se que a diferença 
representada pelo erro é que apreende/surpreende o investigador, 
arrancando-o de uma suposta tranquilidade e lançando-o diante 
de um mistério.  Tal mistério, por sua vez, se produziria, 
justamente, num momento em que a heterogeneidade se impõe, 
colocando obstáculos ao requisito de homogeneidade do saber 
científico (CARVALHO, 2006, p. 63, grifo nosso).  

A autora indica que frente ao erro, o investigador deveria deslocar-se 

do lugar de identificação totalizante do saber. O investigador poderia ser aquele 

que é surpreendido pela fala da criança. Carvalho aborda o erro a partir da noção 

de impasse, termo que nomeia a tensa relação entre a heterogeneidade da fala 

da criança e a homogeneidade que o saber científico demanda. Apresenta-se, 

neste ponto, a relação entre “saber a língua” (saber do falante) e o “saber da 

língua” (não sobre a língua). Lembrando De Lemos (1991), é importante frisar:  

[...] uma relação que, na investigação, se localiza em um ponto de 
cruzamento entre esses dois "saberes", trazendo questões 

                                                             
4
 Rosa Attié Figueira (2011, 2010, 2006) e Glória Maria Monteiro de Carvalho (2011, 2006, 2001) 

foram autoras que se dedicaram e trouxeram contribuições valiosas ao estudo do erro. 
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peculiares quando essa investigação tem lugar em aquisição da 
linguagem (CARVALHO, 1995, p. 3). 

O risco ao abordar a fala da criança a partir de uma determinada 

perspectiva teórica, que supostamente possa produzir um dizer totalizante sobre a 

fala da criança é que: 

[...] o investigador supõe possuir (ou vir a possuir) um saber sobre 
ela: sobre o que ela sabe/não sabe (caso do sujeito do 
conhecimento) ou sobre os seus desejos (no caso do sujeito do 
inconsciente). A fatalidade implicada nesse movimento é a de que 
a teoria (qualquer que seja) é reduzida a um meio (um 
instrumento?) de renovação de uma consistência (imaginária) e, 
portanto, a serviço de um apagamento/esquecimento da marca 
singular das produções infantis5 (LIER-DeVITTO; CARVALHO, 
2008, p. 143). 

Nesse movimento de aplicação, o investigador acaba por servir aos 

ideais da teoria, deixando à margem o compromisso com a escuta para o singular 

da fala da criança. Carvalho (2006) indica outra direção para as investigações ao 

retirar o investigador da posição daquele que compreende o erro. Ela o coloca no 

lugar de quem, diante dos aparatos que possui, pode identificar, mas não 

apreender o erro, com base num “saber sobre” que supõe ser totalizante seja 

sobre a língua, seja sobre o erro.  

A autora afirma que ao tratar de aquisição de linguagem, qualquer 

colocação deve ser lembrada a partir do fato de que nenhum sujeito escapa à 

relação com a língua, de modo que, inclusive o investigador, só poderia indicar 

algo acerca da fala de criança a partir da relação que ele mesmo mantém com a 

língua. 

No sentido de explicitar essa complexa afirmação acerca da posição 

do investigador, Carvalho discute a análise por ela empreendida num conjunto de 

dados ilustrado em ‘O erro em aquisição de linguagem’ (2006); trata-se de um 

corpus extraído do banco de dados do IEL/UNICAMP. Ela assinala que num 

primeiro momento o investigador procedeu ao recorte dos dados seguindo o 

movimento da mãe. Esta ao interpretar a fala da criança a faz semelhante à sua 

própria. Ao proceder dessa maneira segue um movimento de homogeneização ou 

de coincidência que apagou a heterogeneidade. Tratou-se da primeira tentativa 

                                                             
5
 Carvalho, G.M.M. (2005). 
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de agrupar os fragmentos de diálogo, com base no tema, ou seja, o investigador 

baseou-se na interpretação da mãe para identificar um tema para tentar agrupar 

os fragmentos de diálogos de acordo com esse critério. 

Pode-se dizer então que o investigador fez coincidir a fala da 
criança com sua própria fala, através da interpretação da mãe, 
coincidência esta que já foi apontada por Cláudia Lemos (1999). 
Destacou-se, desse modo, uma fusão entre os três polos: 
investigador/mãe/criança, ou seja, uma homogeneidade ou 
coincidência foi tecida em torno do tema. Em outras palavras, o 
investigador, através de uma concepção de tema, se assemelhou 
à interpretação da mãe a qual, por sua vez, já havia assimilado o 
equívoco/heterogêneo da fala da criança (CARVALHO, 2006, p. 
76). 

Entretanto, num segundo tempo do recorte do dado, as homofonias 

da fala da criança ganharam destaque e acabaram por quebrar a (suposta) 

homogeneidade formada pela delimitação empreendida por meio tema. Nesse 

momento, como assinala a autora, “o investigador se constituiu como um lugar 

onde cadeias verbais se aproximaram por uma mera semelhança quanto à forma, 

dissolvendo, assim, os agrupamentos que haviam sido feitos, anteriormente” 

(CARVALHO, 2006, p. 76). Carvalho assinala que neste caso é possível dizer que 

o investigador teria sido atingido por um eco.6 Haveria, desse modo, uma 

insistência nas relações de semelhança, ou seja, num mecanismo de 

prolongamento de um eco.  

Tal eco prolongado teria desfeito, portanto, de forma retroativa, a 
homogeneidade constituída pelo critério do tema. E mais ainda, o 
eco somente teria sido apreendido na coincidência, isto é, 
somente teria sido apreendido nas fendas provocadas nessa 
coincidência. É nesse sentido que se pode propor que a 
homogeneidade seria condição para se apreender/produzir a 
diferença representada pela fala da criança. Por sua vez, 
enquanto condição, ela impõe sua substância, de forma inevitável, 
ainda que para ser desfeita posteriormente, ou melhor, para ser 
desfeita retroativamente, numa relação marcada pelo impasse 
(CARVALHO, 2006, p. 76). 

Finalmente, vale destacar, que de acordo com Carvalho o 

investigador ao ser atingido por um eco prolongado, revela sua submissão a um 

funcionamento da língua. Nas palavras da autora, ele [investigador] indicou:  

                                                             
6
 O sentido de eco , segundo Carvalho (2006), é o de Saussure que ao estudar a questão dos 

anagramas, no que concerne à criação poética, afirma que a palavra/tema oferece sua substância 
a uma invenção interpretativa que a faz sobreviver num eco prolongado. 
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[...] sua submissão a um saber da língua que aproxima e cruza 
cadeias de significantes [...] independentemente de um controle 
que ele supôs exercer sobre os dados ou de um caminho 
metodológico que supôs possível de alguma previsão. 
(CARVALHO, 2006, p. 76). 

Note-se que nessa perspectiva, retomando o texto De Lemos acima 

discutido, o investigador fica submetido ao saber da língua em sua relação com o 

saber a língua e o saber sobre a língua, ou como define Carvalho “o lugar do 

investigador [é] um ponto de cruzamento entre os três saberes.” (CARVALHO, 

2006, p. 77). 

O encontro com o texto de Carvalho levou-me a pensar sobre o 

material clínico com o qual lidaria neste trabalho. Apesar de ter sido tocada pela 

fala de crianças que atendi ao longo de minha formação e de ter sido interrogada 

pelo aprisionamento de meus próprios pacientes no eco da fala do outro, nesta 

dissertação ocupei outra posição, dado que o material clínico com que pretendia 

trabalhar não era o de crianças por mim atendidas. Foi nessa medida que a 

problematização de Carvalho acerca da posição do investigador ganhou 

destaque. Com ela, pude entender que o fato de ser falante e de ter, também, um 

saber sobre a língua, assentava-me em um lugar particular. 

Carvalho, como foi visto, colocou em questão a naturalidade de seu 

objeto de estudo, no campo da Aquisição de Linguagem, uma vez que: “o efeito 

provocado sobre o outro (no caso, o chamado investigador), pela fala da criança, 

constituiria tal fala, como objeto de investigação desse campo.” (CARVALHO, 

2005, p. 65). Trata-se de um efeito que incide no corpo, na escuta do 

investigador, nas palavras da pesquisadora “seria no instante em que o 

investigador reconhecesse o mencionado efeito, que ele e o seu objeto de estudo 

estariam simultaneamente se constituindo” (CARVALHO, 2005, p. 65). A 

consequência que Carvalho retira de tal afirmação é de que não há um objeto de 

investigação previamente construído, “não existiria fala da criança como objeto de 

investigação, pois uma modificação, num sujeito, seria condição constitutiva 

dessa objetividade, no sentido de que seria condição para que esse sujeito viesse 

a cernir tal objeto” (CARVALHO, 2005, p. 64). Mais que isso, ela retira o 

investigador do lugar de quem recorta e apreende o dado, mas o assenta na 

posição de quem é por ele surpreendido. 
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Sobre isso Lier-DeVitto assinala que se o investigador é 

“surpreendido pelo erro”, ele não pode prever o erro e, portanto, “não é o 

investigador – quem decide sobre a suspensão do saber.” (2009, p. 4). A reflexão 

de Carvalho sobre a posição do investigador pode iluminar e problematizar. 

Segundo Lier-DeVitto, a particularidade que distingue a posição do clínico e a do 

investigador são as posições assumidas a partir de interesses e objetivos 

diferentes. De um lado o investigador que responde aos interesses totalizantes da 

ciência e, de outro, o clínico que tem um compromisso com a singularidade da 

fala de seu paciente. 

De acordo com Lier-DeVitto (2009, p. 5): 

[...] Carvalho, ao questionar o investigador ou sua posição, realiza 
uma subversão mais profunda: retira-lhe a capa e faz aparecer o 
sujeito (que ele é): sujeito que pode ser afetado de modo singular 
por uma fala, mesmo que na posição de cientista/pesquisador. 
Seria esta uma proposta quase clínica, já que coloca em 
discussão o requisito de homogeneidade e previsibilidade? Talvez 
fosse melhor dizer que a autora foi tocada por uma teorização 
particular sobre o sujeito e sobre a linguagem – uma teorização 
que pressiona uma direção outra de reflexão sobre o exercício do 
investigador e sobre a natureza da produção teórica. Teorização 
que, é certo, visa invariâncias, ainda que não ignore o variante 
heterogêneo, o imprevisível (1999). 

O que de fato está em questão segundo a pesquisadora é a ética de 

fazer ciência, uma ética que reconhece o sujeito do inconsciente que no seu caso 

se faz ver a partir do erro. Como destaca Lier-DeVitto, Carvalho “apresenta a 

teoria como “não toda” e o investigador como cindido entre o saber que supõe ter 

sobre a fala da criança e a surpresa desse saber faltar-lhe.” (LIER-DeVITTO, 

2009, p. 5). Para a autora, o trabalho de Carvalho faz com que o investigador 

ganhe alma, mas isso não apaga a diferença entre um clínico que vive o instante, 

e tem um compromisso com a singularidade de um caso, e o investigador que 

visando o universal trabalha num outro tempo, distante do acontecimento que não 

é por ele vivido. Um investigador estará sempre frente ao corpus ainda que 

suspenda o saber e seja surpreendido pelo material factual. Em seu horizonte, 

sempre estará a construção de modelos teóricos. 

O ‘tempo’ é também algo que se introduz na discussão apresentada 

por Lier-DeVitto (2009), ela afirma que o instante clínico nunca se repete, é 
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vivência, tem dimensão precisa. Essa dimensão precisa é aquela que indica que 

o clínico está sempre sob efeito do instante – de um efeito que se inscreve no 

seu corpo, que se inscreve de forma indelével em sua escuta. Efeito, corpo e 

instante articulam-se na clínica, mas não é o mesmo que ocorre com um 

investigador, cuja relação é com transcrições de falas (com dados). Enfim, ao 

investigador não é possível ser tocado por tal efeito. Ao refletir sobre a posição do 

investigador, a autora assinala que, enquanto o clínico está diante da “fala viva” 

de crianças, o investigador lida com registros de falas, com imagens surdas e 

incorpóreas de falas7. 

Lier-DeVitto e Arantes (1998) refletem sobre a passagem do 

“escutar” no instante da clínica para o “ler” depois do clinicar e distinguem duas 

posições do fonoaudiólogo: 

(1) a da interpretação “em cena”, em que o clínico está sob efeito 
das produções de seus pacientes. Ali, ele não pode prever o que 
vai ser dito nem os efeitos que “a fala dos pacientes” produzirão 
nele e (2) a da interpretação de dados, quando ele - o terapeuta - 
se vê identificado com a posição do investigador (LIER-DeVITTO; 
ARANTES, 1998, p. 69). 

Elas afirmam que só no ‘depois’ o fonoaudiólogo pode interpretar o 

material registrado. Mas, de que natureza é essa interpretação? Arantes (2001a) 

afirma que “escrita invoca a escuta e a escuta invoca a teoria de linguagem 

que permite ler o material. Interpretação que não dissocia mas articula leitura e 

escuta” (2001a, p. 148), em jogo está a tensão entre universal e singular. Como 

diz Arantes, jogo cerrado que articula a universalidade de uma teoria sobre a 

linguagem com a singularidade da produção de um falante. Assim mesmo que o 

clínico assuma provisoriamente a posição do “investigador”, isso não significa que 

o material perca o seu caráter de “material clínico”.  

A interpretação “em cena” do fonoaudiólogo pretende ser 
“estruturante” no sentido de “terapêutica”, o que deveria imprimir 
uma diferença em relação à interpretação conforme concebida na 
aquisição da linguagem. Trata-se de uma interpretação convocada 
pela presença de um sintoma, de algo que é um apelo dirigido a 
um outro a quem se supõe um saber sobre como fazê-lo “passar a 
outra coisa”, sobre como “interromper a prisão de um sujeito em 
seu sintoma” (ALLOUCH , 1994). Difícil é apreender no segmento 
[da] sessão diagnostica, [...] uma posição singular do outro-

                                                             
7
 Ver De LEMOS, 2003.  
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terapeuta frente à fala [da] criança (LIER-DeVITTO; ARANTES, 
1998, p. 69-70).  

Volto mais uma vez à relação entre interpretação clínica e a de 

investigação científica, já que questionar essas supostas reproduções requer 

colocar em destaque a relação entre normal e patológico; o “efeito dessa fala num 

‘já-falante’, em alguém que pode escutar, na diferença inerente que essa fala tem 

em relação à dele, uma marca e nela reconhecer-se ou não, implicar-se nela ou 

não” (ARANTES; LIER-DeVITTO, 1998, p. 68). 

No caso dessa dissertação, passarei por dados, que já receberam 

tratamento teórico, cuidados por outros clínicos pesquisadores – aquele que da 

posição de investigador reconhece que porque falante e submetido ao 

funcionamento da língua, não está numa posição de neutralidade, mas marcado 

pela tensão de ser um clínico, que da posição de investigador deve articular o 

saber a língua, o saber da língua e o saber sobre a língua. Tudo isso sem deixar 

que o material perca seu caráter de material clínico (ARANTES, 2001a).  

Sobre a interpretação do material clínico por parte do fonoaudiólogo, 

diz Arantes (2001a, p. 148), 

De fato, só no ‘depois’ o fonoaudiólogo pode interpretar o material 
registrado. Mas de que natureza é essa interpretação? A escrita 
invoca a escuta e a escuta invoca a teoria de linguagem que 
permite ler o material. Interpretação que não dissocia mas articula 
leitura e escrita. Tensão mesma entre universal e singular 
(Vorcaro, 2000; Andrade, 1998) – jogo cerrado que articula a 
universalidade de uma teoria sobre a linguagem com a 
singularidade da produção de um falante. Com isso, ainda que o 
fonoaudiólogo assuma posição de ‘investigador’, isso não significa 
que o material perca o seu caráter de ‘material clínico’. 

Ainda que eu não esteja na posição de fonoaudióloga, interpretando 

dados clínicos próprios, ou de terapeutas por mim conhecidos, não seria justo 

perder o fato de que ao falar sobre falas que se repetem insistentemente e que 

estão no campo do patológico, estou me remetendo a um material clínico e minha 

interpretação desse material passa também por uma “escuta”, e essa “escuta 

invoca a teoria de linguagem”. Não se trata, no meu caso, de uma investigação 

‘em cena’ ou ‘fora de cena’, mas tendo reinterpretado esses dados, trata-se de 



19 
 

escuta/leitura de um falante, a qual passa pela escuta daquele que transcreveu, 

daquele “que transcreve com sua ‘orelha de falante’” (ARANTES, 2001a, p. 152). 

Anuncio, portanto, que a discussão a ser encaminhada nesta 

dissertação envolverá dados clínicos de literatura, mas não correspondem a 

atendimentos feitos por mim. Em perspectiva fica então a posição do investigador 

frente a eles.  

O nascimento de uma questão 

De modo particular, sob efeito do que me afetou nos dados, nas 

primeiras leituras do Interacionismo no LAEL, no curso oferecido por minha 

orientadora sobre repetição no Seminário XI de Lacan, minha questão voltou-se 

para aquelas produções que se insistiam na fala, como já destaquei 

anteriormente. ‘Repetições’ que não estavam necessariamente ligadas a 

produções fora dos chamados padrões ditos “normais”, mas que produziam efeito 

de patologia8 (LIER-DeVITTO; ARANTES, 1998) e que cronificavam, retornavam 

em outras sessões com ares de reprodução, daquilo que “não passa a outra 

coisa” (ALLOUCH, 1995). Elas se cristalizavam (LIER-DeVITTO; ANDRADE, 

2011) tanto na fala como no corpo, em padrões/estereotipias corporais.  

Pela literatura, fui levada a outros materiais com falas de crianças 

que também insistiam em blocos de falas e por questões metodológicas optei por 

me deter a estes materiais, são eles: Arantes (2011) e Oliveira (2001).  

                                                             
8
 Destaco que nesta dissertação o foco não será a questão do diagnóstico diferencial , todavia, 

comparecerá, em alguns momentos, referência ao autismo e à psicose. Não se ignora que a 
distinção entre autismo e psicose é complexa, até mesmo entre lacanianos. “Os psicanalistas de 
orientação lacaniana se encontram igualmente divididos com relação ao que pensam, 
psicanaliticamente, sobre a síndrome. Alguns estimam que o autismo está integrado na chamada 
“clínica diferencial das psicoses”, também composta pela esquizofrenia e pela paranoia, cuja linha 
divisora metapsicológica seria a forclusão do Nome-do-pai. Para Sauvagnat (2005), a ecolalia 
diferida (ou tardia) do autista tem a mesma estrutura linguística que a alucinação auditiva 
psicótica. Isto o conduz a afirmar que autismo e psicose não são diferentes. Segundo outros, 
como Rosine et Robert Lefort (1980), o autismo é tido como uma quarta estrutura, ao lado das 
outras três enunciadas por Freud: neurose, psicose e perversão. Existem, ainda, os que 
consideram o autismo como a expressão clínica de um impasse, o mais precoce, na estruturação 
subjetiva” (CATÃAO; VIVÈS, 2011, p. 84). Como se vê a discussão gira em torno da questão 
estrutural, se o autismo seria uma dos tipos clínicos da psicose, ou se poderia ser entendido como 
uma quarta estrutura. Esta discussão, contudo, não foi o foco deste trabalho. Optamos por tratar 
de crianças no campo das psicopatologias, escapando, assim à querela do diagnóstico. 
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Na literatura clínica sobre esse tema é frequente que a insistência 

em reproduzir a fala do outro sejam tomadas como falas ecolálicas. Sendo 

inferida como uma repetição, sobre a qual, na insistência, torna-se patológica.  

O fato é que falar a fala do outro em dado momento é acontecimento 

conhecido na aquisição de linguagem. O fato de a criança se utilizar da fala do 

outro foi, desde o início, uma questão determinante da teorização desenvolvida.  

Parece–me que nunca causou estranhamento, nem motivou 
indagação, o fato de as crianças pequenas começarem a falar 
através de segmentos que os adultos reconhecem como palavras 
isoladas, ou mesmo pedaços de palavras, uma ou duas sílabas de 
palavras da língua da qual podem vir a ser falantes. Essa 
naturalização de um fenômeno que distingue a fala inicial da 
criança pequena da fala do adulto parece-me ancorada no senso 
comum em que a criança é vista como aprendiz dentro de um 
processo de aprendizagem cumulativo, em que as unidades da 
língua como que se depositam, uma a uma, não no seu corpo mas 
em sua mente. [...]. Ao defrontar-me, no início de meu trabalho em 
Aquisição de Linguagem, com a fala inicial da criança, não pude 
deixar de me surpreender com algo que a leitura holofrástica 
dessa fala não podia senão apagar. Isto é, com o fato de que as 
primeiras palavras eram nada mais que a incorporação - esse foi o 
termo que usei naquele momento (cf. de Lemos 1981) de parte de 
enunciado da mãe. Primeiro, de enunciados imediatamente 
precedentes e, depois, de enunciados oriundos de situações 
anteriores. (DE LEMOS, 2002a, p. 1-2). 

A autora, com esta afirmação, deixa claro que sempre esteve atenta 

ao fenômeno, o interrogou, mas não se valeu do termo ‘repetição’, pois ele vinha 

impregnado de sentido que ganhara em outras vertentes teóricas, como veremos 

em leituras exploradas no decorrer dessa dissertação.  

Tendo em vista que a incorporação de fragmentos da fala de outros 

na fala de crianças é porta de entrada da criança na linguagem e também que 

esse mesmo processo pode insistir-cristalizar na fala de crianças da clínica da 

linguagem, faz-se necessário (1) discutir os efeitos dessa repetição no que 

concerne à estruturação subjetiva. Para tal, torna-se propositivo (1.1) 

compreender como esse movimento é considerado na aquisição de linguagem e 

(1.2) na clínica.  
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Porém, como já explicitado, não é qualquer teoria que subsidia este 

trabalho; assim, as considerações serão delimitadas ao Interacionismo brasileiro, 

na aquisição de linguagem e à Clínica de Linguagem, salvas as especificidades 

de cada área. Para além, a particularidade dessa estrutura e tendo em vista que 

as propostas acolhidas nesta dissertação consideram o sujeito a partir da marca 

do inconsciente, torna-se importante (1.3) compreender como a repetição é 

abordada na psicanálise e como ela se articula à questão do sintoma na 

linguagem. Mantendo-nos fiéis às questões metodológicas que nos introduziram 

ao tema, é importante (1.4) considerar a relação do investigador e sua posição 

diante de um trabalho científico, cuja reflexão perpassa por uma questão clínica, 

assim como se assenta num particular de língua (saber a língua, saber sobre a 

língua).  

Para realizar tal empreendimento, seguirei a trajetória: No capítulo I, 

discuto a face da repetição que marca a entrada da criança na linguagem, assim 

como a repetição que sucede este momento e que é decisiva para que se 

entenda o “distanciamento da fala do outro”, promovido por outro momento 

estrutural em que a criança é, como diz De Lemos “falada pela língua”. Há ainda 

que se considerar que, quando já se é, por assim dizer, falante de uma língua, as 

perguntas iniciais relativas a “falar/saber uma língua”, ao “saber da língua” e ao 

“saber sobre a língua” interessam porque restrições passam a constringir a fala do 

falante. Ela, a fala, ganha maior estabilidade – sem anular o “saber da língua”, 

nem seus os efeitos desestabilizadores na fala, que a escuta reconhece – o que 

não deixa de levantar questões sobre o repetível e o imprevisível na linguagem.  

Para isso, concentro-me no tratamento teórico dado à repetição da 

fala do outro no interior do projeto de aquisição de linguagem, proposto por De 

Lemos (1982), desenvolvido por ela na UNICAMP, que teve como pesquisadoras 

importantes, naquela instituição, Maria Fausta Pereira de Castro, Rosa Attié 

Figueira, Maria Cecília Perroni e, também, a colaboração de Ester Scarpa. Na 

PUCSP, Eleonora Albano e Fernando Tarallo orientaram dissertações, filiadas ao 

Interacionismo. No que concerne à clínica de Linguagem, Maria Francisca Lier-
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DeVitto foi fundadora juntamente com outras pesquisadoras: Lúcia Arantes, 

Lourdes Andrade e Suzana Fonseca9.  

No Capítulo II, abordo discussões desenvolvidas no âmbito do 

Projeto Aquisição, patologias e Clínica de Linguagem que, em sua diferença, 

introduz a face dita patológica da repetição – as ecolalias e estereotipias – que 

levantam problemas quanto à natureza “constitutiva”, “estruturante” da repetição – 

certamente sem ignorar que algo de fala e de falante se constituem/estruturam 

nesses casos, mas não conforme o esperado.  

No capitulo III, tendo em vista que as propostas, aqui assumidas, 

reconhecem a hipótese do inconsciente, marca indelével de Freud (1900) no 

pensamento sobre o homem, apresento, sucintamente, o modo como a repetição 

é tratada na Psicanálise por Freud e Lacan e como ela tem sido articulada à 

problemática do sintoma na fala.  

Por fim, levanto questões suscitadas na elaboração dessa 

dissertação e procuro encaminhar algumas conclusões que, espero, contribuam 

para o desenvolvimento futuro desse trabalho ou de outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9
 Esta proposta teve impacto nacional e internacional. Após estes momentos iniciais, ela foi 

desenvolvida, ainda, de forma consistente em diferentes universidades do país, em especial, em 
Pernambuco, sob a liderança de Glória Carvalho (UFPE, UNICAP); em Goiás (UFGO), com Sônia 
Borges; no Paraná, primeiramente, com Rosana Benine e Cleybe Vieira (PUCSP); Juliana 
Marcolino (UNICENTRO) e Melissa Catrini (UFBA). Há outras repercussões contundentes.   
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CAPÍTULO I  

INTERACIONISMO BRASILEIRO, REVISITANDO OS CONCEITOS 

1.1 O solo teórico 

A perspectiva teórica que subsidia esta dissertação é o 

Interacionismo em Aquisição da Linguagem, conforme proposto por Lemos (1982, 

1986, 1992, 2002, 2006) e outros. Seu trabalho teve desdobramentos 

substanciais que ultrapassaram o domínio da Aquisição da Linguagem, pois inclui 

uma reflexão sobre a linguagem (que articula língua e fala) e sobre o sujeito 

(fala/falante). Como aponta Lier-DeVitto (2006), a teorização desenvolvida criou a 

possibilidade de ultrapassar a empiria da “fala da criança”, para investigar a 

natureza da relação de um falante com a língua. É por este ângulo que se pode 

entender o importante desdobramento desta proposta para o âmbito da Clínica de 

Linguagem empreendido por Lier-DeVitto (2006, 2003, 1998) e outros.  

Neste capítulo, pretendo discutir o modo como a repetição pôde ser 

interpretada na proposta interacionista de Cláudia Lemos, dado que desde 

tempos iniciais do desenvolvimento do Projeto de Aquisição de Linguagem, no 

IEL/UNICAMP, a “incorporação da fala do outro” é entendida como um processo 

que possibilita a entrada da criança na linguagem e, desde então, tem sido 

espaço privilegiado de reflexão. Destaco que repetição não é termo que circula na 

proposta em questão que, por razões teórico-epistemológicas, introduz o 

processo de especularidade, no sentido de marcar a diferença com os conceitos 

imitação e repetição que compareciam em diferentes perspectivas teóricas nos 

estudos sobre aquisição da linguagem.   

O uso do termo repetição para falar de acontecimento empírico do 

qual a criança não escapa durante a aquisição de linguagem e, também, das 

ocorrências cristalizadas desse fenômeno em casos que frequentam o universo 

clínico, foi a opção eleita neste trabalho para abordar esse fenômeno, uma vez 

que o conceito de repetição, a partir do encontro com a psicanálise, pôde ampliar 

o escopo da discussão a ser desenvolvida. Não se ignora aqui o fato de De 

Lemos ter optado pela metáfora do espelho e pela reflexividade nela contida. 

Portanto, quando se faz menção à aquisição de linguagem, fazendo referência ao 
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trabalho de De Lemos (1982, 1986, 1992, 2006) entre outros, não se desconhece 

que o termo ali não comparece. É necessário assinalar que termos como imitação 

e reprodução, que tem relação com o mesmo fenômeno, foram também 

deliberadamente evitados por De Lemos. Elenco a partir de agora as razões.  

Imitação é termo usado por pesquisadores que se 

dedicaram/dedicam ao estudo do desenvolvimento infantil em diversas 

perspectivas. Trata-se de conceito importante do ponto de vista epistemológico e 

também empírico. No final dos anos 70, o termo foi abandonado por 

pesquisadores que queriam marcar distância de abordagens 

comportamentalistas10, entre eles Luigia Camaioni que optou pelo uso 

especularidade, noção que pelas mãos de Lemos ganhou desdobramentos, ao 

longo da década de oitenta, tornando-se um conceito fundamental para explicar a 

entrada da criança na linguagem.  

[…] o termo “especularidade”, 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 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. (DE LEMOS, 2002b, 
p. 47). 

Se a imitação era um fenômeno que os estudiosos da aquisição de 

linguagem não podiam evitar, a ideia de espelho deu uma direção diferente ao 

trabalho da autora, que 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 (1928, p.168)” (DE LEMOS, 2002b, p. 48, grifo nosso).  

De Lemos (2002a, 2002b), ao revisitar o conceito de especularidade, 

faz menção ao conceito de imitação recíproca em Piaget, uma vez que o autor 

não pressupunha em sua origem um sujeito constituído capaz de reproduzir um 

modelo. De Lemos assinala que: 

Posso dizer hoje que a posição tomada com relação a esse 
fenômeno assentava sobre a referência feita por Piaget (1928) a 
Baldwin (op.cit.), ao indicar a possibilidade de conceber o que ele, 
Piaget, chamava de imitação recíproca_ a criança repete a mãe, a 
mãe repete a criança_ como a reflexão (no sentido literal) da 

                                                             
10

 Sobre isso ver De Lemos, 1986.  
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criança no outro e do outro na criança. Ao que acrescentava, sob 
a forma de questão, se não podia ser o caso de "mesmo em seus 
inícios, o fato de imitar outro e de objetivar assim seu eu em 
pessoas distintas não seria uma fator importante na objetivação 
de seu [da criança] universo" (Piaget, op.cit. p. 198) (DE LEMOS, 
2002a, p. 3). 

Para Piaget a imitação tem papel importante na construção da 

representação. Trata-se de um processo cognitivo evolutivo que é transformado a 

cada estágio do desenvolvimento sensório-motor que de forma gradual e contínua 

leva à representação. A imitação ocupa papel importante na construção dos 

aspectos figurativos da cognição – aspectos da realidade que sedimentam a 

cognição. Seu desenvolvimento é, portanto, determinante na constituição da 

representação. 

Os estudos de Piaget e também de Wallon, autores que tomaram 

distância da visada comportamentalista sobre o desenvolvimento infantil e se 

voltaram para epistemologia genética, indicam que a imitação recíproca é anterior 

à representação, ou noutras palavras, a imitação transita no concreto para se 

chegar à verdadeira representação. Para o estudioso Wallon (1942/2008), no 

primeiro momento a imitação é involuntária, a criança não escolhe, é alienada, no 

que se refere a repetir a partir de um estímulo externo, mas que vai se 

diferenciando até chegar a uma nova construção mental. Para Wallon 

(1942/2008) é a partir da imitação que a criança é capaz de incutir-se no mundo 

social e diferenciar-se dos outros, por ser a imitação o início da representação - 

pensamento. É pela imitação, como uma forma da criança apreender o mundo a 

sua volta que ela constrói seu ‘eu’, por diferença com o mundo social, ou seja, ela 

se conhece pelo outro, reconhece-se no outro. 

Estritamente sobre a imitação os autores compartilham da ideia de 

que a representação não é anterior à imitação, mas dela deriva. A representação 

do real é para ambos, uma representação que parte da percepção do sujeito, 

logo, possui limites, nunca será literal11. 

                                                             
11

 Contudo, há diferenças entre o pensamento desses autores, enquanto Piaget trata de uma 
imitação provocativa da inteligência sensório-motora, Wallon faz referência a um contexto social. 
Para o primeiro, os estágios são sensoriais e motores; para o segundo, a base está no contexto 
social, ainda que se dê a ver por meio de uma ação motora.  
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A leitura minuciosa desses pesquisadores e, como consequência, o 

afastamento de tal raciocínio teórico, foi fundamental para Cláudia Lemos, 

especialmente, no que se refere ao delineamento do conceito de especularidade 

para explicar a entrada da criança na linguagem. 

De Lemos (1986), ainda no primeiro tempo de seu trabalho, faz 

referência às atividades motoras e perceptivas nas quais a criança estaria 

inicialmente aprisionada, atividades que Piaget (1964/1978) indica como 

constitutivas do sujeito e do mundo.  A autora inclui o espelho do outro para 

explicar a saída do circulo sensório motor ao qual a criança está presa 

inicialmente. 

 Ela afirma: 

Não é absurdo pensar que a ruptura desse círculo e os primórdios 
da diferenciação de si e do mundo se deem através do Outro, que, 
espelhando o comportamento da criança, a ponha diante de uma 
outra fonte de atividade motora e de alimento para sua vida 
sensorial. No espelho do Outro, convivem dialeticamente a fusão 
e a diferenciação como Wallon (1942) fez questão de ressaltar. 
Nele é possível, através do que é percebido como semelhante dar 
conta do que é, na origem do movimento, diferente. (DE LEMOS, 
1986, p. 13).  

Seguindo este argumento, a autora pontua que se poderia então 

falar em entrada na linguagem pelo espelho e, mais tarde, chega a falar em 

“sintaxe do espelho”. Note-se que a autora - com a noção de reflexividade 

presente na ideia de imitação recíproca - elege a metáfora do espelho e escapa 

das marcas que o comportamentalismo deixou na noção de imitação. Note-se que 

se afasta assim da ideia de reprodução de um modelo para a de repetição com 

diferença.  

A especularidade12 foi definida como o processo de “incorporação 

pela criança de parte ou de todo enunciado adulto” (DE LEMOS, 1982, p. 113) e 

utilizada por De Lemos no primeiro tempo do projeto Interacionista, no final dos 

anos setenta, para explicar o modo pelo qual se dá a entrada na criança na 

linguagem. Durante esse período que vai de 1980 a 1992, os estudos voltaram-se 

                                                             
12

 De Lemos redefiniu o termo originalmente estabelecido por Luigia Camaioni (1979) e foi 
utilizado para nomear um processo constatado em trocas dialógicas criança-adulto e criança-
criança.  
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para a interação dialógica estabelecida entre a criança e seu “interlocutor 

privilegiado”. Em causa estava a ideia de que a fala da criança era determinada 

pela fala do outro e os processos dialógicos - especularidade, complementaridade 

e reciprocidade -, seriam entendidos como determinantes do processo de 

aquisição da linguagem pela criança e pela explicação de como se dá a 

passagem de infans a falante. 

A especularidade foi tomada como a matriz conceitual  da interação 

mãe criança e determinante dos demais processos e é, portanto, o processo 

fundante que marca a entrada da criança na linguagem, que revela a relação de 

dependência da fala da criança em relação à fala do outro.  

Do conceito de especularidade, pode-se ler uma modalidade de  

repetição, que se distingue da noção de imitação e/ou reprodução, como indicado 

acima. Trata-se de um conceito que não se sustenta como processo cognitivo, 

como veremos. De Lemos, destaca que a especularidade está relacionada  à 

noção de imitação recíproca, que por sua vez faz referencia à noção de espelho 

e/ou reflexo.   

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 
interlocutor13 (ARANTES, 2001b, p. 254, grifo da autora).  

A introdução da noção de espelho retira a cognição do jogo e exalta 

o fato de que se trata de uma fala – a da criança –, refletida pela fala do outro. 

Trata-se de um segmento que vem de um todo – da fala do interlocutor. Assim, 

diz-se de uma produção, que no reconhecimento do outro, ganha valor de fala. 

Logo, o segmento falado não é uma escolha  da criança que ao falar a fala do 

outro e ao ser reconhecida por ele, se antecipa como falante (ARANTES, 2001b; 

OLIVEIRA, 2001). Como assinala Carvalho (1995, p. 97), no diálogo a 

especularidade revela que, “antes de haver um diálogo efetivo, ou melhor, na 

própria insuficiência deste, há uma antecipação de diálogo”. 

                                                             
13

 Ver Wallon em Do acto ao pensamento, sobre o paradoxo da imitação. 
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Fala-se em repetição, pois há diferença no mesmo; ao ser concebida 

como reflexo da fala do outro assume-se que há no “mesmo” a diferença; não se 

trata de reprodução – esta sim diz da insistência do mesmo.   

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 ideia de incorporação mútua faz interrogar ainda, nos primeiros 

tempos da proposta, tanto a relação sujeito-objeto de conhecimento, quanto à 

ideia de interação concebida como relação dual. Isso porque essa imitação 

recíproca, que a especularidade trouxe à luz, é, segundo Baldwin (1899), a quem 

recorre Cláudia de Lemos (1982) “a reflexão (no sentido próprio) de si no outro e 

do outro em si” 14 (LIER-DeVITTO; CARVALHO, 2008, p. 130). 

 De acordo Lier-DeVitto e Carvalho, há algo de subversivo na 

especularidade, dado que ela leva à constatação de que “Interrogar-se sobre 

quem fala na fala da criança implicava [...] a impossibilidade de descrição do 

conhecimento linguístico de que essa fala seria evidência” (DE LEMOS, 2002b, p. 

49, grifo nosso). Segundo as pesquisadoras, a impossibilidade está em decidir a 

quem se atribui conhecimento que se descreve: ao adulto ou à criança que 

empresta voz a ele? Como se vê a especularidade rendeu como conceito, pois 

pôde interrogar, criar impasses para os pesquisadores envolvidos com a fala da 

criança. 

Então, o processo de especularidade permitiu uma análise da fala da 

criança (resistente à descrição categorial) como essencialmente ligada à fala do 

outro. Conforme assinala Arantes (2001b) se uma análise linguística strictu sensu 

da fala da criança, tomada “em si mesma”, foi barrada, os processos dialógicos se 

constituíram como possibilidade para uma “análise alternativa” e se inseriram no 

                                                             
14

 A autora destaca, neste recorte, convergências/divergências (semelhanças/diferenças) 
representadas pelo caráter reflexivo do espelho. Tal reflexividade - marca dominante da posição 
assumida por Cláudia de Lemos, posição, esta, que é, logicamente, não assimilável quer pelo lado 
de um inatismo, quer pelo lado de um empirismo.  O “empirismo” está sendo referido, de um modo 
geral, à tentativa de usar uma teoria linguística para descrever os enunciados infantis ou, como 
nos anos sessenta, à tentativa de aquisicionistas de descrever, à luz da teoria chomskiana, uma 
sequência de desenvolvimento da gramática da criança, o que deturpa, sem dúvida, os eixos de 
sustentação dessa teoria.   
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arcabouço da “elaboração de uma metalinguagem” inusitada (DE LEMOS, 1982), 

que representou a possibilidade de abordar, “no diálogo”, a indeterminação 

sintática, semântica e pragmática da fala da criança. Se a fala é do outro, do 

ponto de vista da criança, as produções especulares são de fato indeterminadas, 

mas determinadas pela fala do outro. Os erros que sucedem essas falas 

especulares da criança confirmam, na verdade, a inadequação das análises 

categoriais.  

Dessa forma, a repetição, referindo-nos à fala de criança, diz de 

dependência constitutiva. A criança fala a partir da fala do adulto. É desta 

afirmação que De Lemos diferencia-se dos aquisicionistas. Não há para a autora 

um atributo cognitivo, haja visto não ser possível considerar que no decorrer do 

tempo a criança, que supostamente teria conhecimento linguístico (pois num 

primeiro momento ela não erra), passe a não ter tal conhecimento, passe a 

desconhecer (dado o aparecimento de erros na fala dela). Para a autora não há 

como asseverar que a criança possua tal conhecimento, controle sobre sua fala 

e/ou sobre o diálogo. 

Assim, ficava afastada a ideia de “conhecimento”, em função dessa 

indeterminação categorial da fala da criança. E, se a especularidade assinala um 

processo em que a palavra da criança não é da criança, que esta empresta a 

voz à fala do outro, pode-se depreender que esse conceito exclui a ideia de 

sujeito psicológico, de sujeito fonte de seu dizer. “[...] a especularidade [coloca] 

em causa o sujeito porque revela sua alienação como dimensão 

constitutiva, que estaria na base de todas as transformações simbólicas que sua 

fala opera”, nas palavras de Teresa Lemos (1994, p. 144, grifo da autora). 

Tem-se, então, que tal modalidade de repetição - a especularidade -, 

está ligada à alienação da criança e indiferenciação de sua fala. Mas é preciso 

destacar que no primeiro tempo da teoria, a ideia é de que se tratava de um 

estado a ser superado pela criança. No texto de De Lemos de 1986, A sintaxe no 

espelho, o “espelho” é apresentado como uma fase que levaria a criança a 

“objetivar o mundo e subjetivar-se através do outro" que, ao espelhar o 

comportamento da criança, permitiria “através do que é percebido como 

semelhante dar conta do que é, na origem do movimento, diferente. Ou, em 
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outras palavras, subjetivar-se objetivando-se no outro.” (op. cit., p. 13). Inspirada 

na perspectiva Walloniana, De Lemos entendia a indiferenciação como momento 

a ser superado e, desse modo, também a alienação que, por consequência, 

perderia sua força constitutiva/determinante. (ARANTES, 2001b). 

Porém, se a especularidade parecia dar conta do modo de entrada 

da criança na linguagem, ela, assim como os demais processos, não permitia 

explicar as mudanças que passavam a operar na fala da criança. O erro, as 

produções faltosas, exigia(m) mais. A possibilidade de saída para essa crise veio 

em 1992, com um “salto teórico” (expressão de Lemos). “Salto teórico” que afetou 

o estatuto descritivo e explicativo dos processos dialógicos, mas como assinala 

Arantes (2001b) que não retirou da especularidade nem seu estatuto de evidência 

empírica, nem seu valor. Foi a introdução de uma teoria de linguagem e de um 

conceito de sujeito que ressignificou o conceito de especularidade. É o que 

abordarei a seguir. 

1.2  Os Processos Metafóricos e Metonímicos: Um Novo Olhar  

Em os “Processos metafóricos y metonímicos como mecanismos de 

cambio”, De Lemos (1992) afasta-se da ideia de interação como uma relação dual 

(criança-outro). Como assinalam Lier-DeVitto e Carvalho (2008), quando se 

aponta para um terceiro que está implicado ao espelho, o que se observa é uma 

estrutura triádica: criança, outro e espelho. Esse “terceiro” mostrava-se então à 

autora, de forma privilegiada, através dos “erros”. Esse terceiro, o espelho, é a 

língua que, em sua alteridade, leva à produção de uma combinatória singular (e 

esquecida) que retorna (na escuta do investigador) através de “produções 

estranhas”, os “erros”15.  

Como se vê, entre a criança e o outro, De Lemos interpõe um 

terceiro elemento – a língua – e a relação passa a ser triádica (não mais diádica). 

Entende-se que a relação não é estritamente com o outro, mas com sua fala e, 

nela, é suposta a língua, há, consequentemente, um distanciamento dos 

“processos dialógicos” e o outro passa ser definido como “instância do 

funcionamento linguístico discursivo”. Em outras palavras, a língua – la langue –  

                                                             
15

 Rosa Attié Figueira – UNICAMP foi a pesquisadora do grupo liderado por Claudia De Lemos que 
se debruçou sobre a questão. Sobre isso ver: Figueira, R. A. 1996, 2006, 2011.  

http://www.iel.unicamp.br/institucional/visudocente.php?cd=100
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vem para o centro da teorização sobre a aquisição da linguagem. São 

mecanismos linguísticos que passam a responder, também, pela subjetivação. 

A concepção de língua se coloca como algo fundamental para 

discutir de que maneira a criança se constitui na linguagem.  Desta forma, não 

seria qualquer teoria linguística que poderia marcar presença nessa discussão. 

A concepção de língua vem da leitura do trabalho de Saussure 

([1916], 2002), que define a língua como uma estrutura, um sistema, cujo 

funcionamento é regido por leis próprias; nas palavras do autor, com “força 

perene e universal” (SAUSSURE, [1916], 2002, p. 13).  

Diz ele:  

[...] A língua [é] um sistema em que os termos são solidários e o 
valor de um resulta tão-somente da presença simultânea de 
outros (SAUSSURE, 2002, p. 133). [...] Um sistema linguístico é 
uma série de diferenças de sons combinadas com uma série de 
diferenças de ideias; mas essa confrontação de um certo número 
de signos acústicos com outras tantas divisões feitas na massa do 
pensamento engendra um sistema de valores; e é tal sistema que 
constitui um vínculo efetivo entre os elementos fônicos e psíquicos 
no interior de cada signo. (SAUSSURE [1916], 2002, p. 139). 

A noção de língua, que está em Saussure, movimenta esse novo 

momento do Interacionismo Brasileiro, porque ele propõe para língua a saída do 

lugar de original e primitivo; como se trata de um sistema de valor, é na relação 

com outros elementos que uma cadeia se compõe. Há um funcionamento 

autônomo e universal. Sendo lei, ela é anterior ao próprio falante, e, portanto, ele 

não pode mudar a estrutura de uma língua.  

A partir dessas transformações é necessário interrogar qual será o 

espaço da especularidade na teorização? A relação da criança é agora com a 

língua/fala, o espelho para a criança é, portanto, a língua na fala (do outro). A 

partir disso, De Lemos propõe que se pense a aquisição da linguagem como 

modos de relação criança-língua, como posição da criança em relação à língua. O 

movimento da língua é visto como responsável pelo “modo de emergência do 

sujeito na cadeia significante” (DE LEMOS, 2002b, p. 54). E é por efeito dos 

processos metafórico e metonímico que a criança ocupará posição frente à fala 

do outro e a própria – efeitos que dizem da posição do sujeito na estrutura. A fala 
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da criança, a língua e a fala do outro compõem uma relação estrutural triádica que 

determina três posições para o falante.  

Na primeira posição, diz ela, a criança é falada pela fala do outro, 

assim os fragmentos incorporados da fala do adulto são entendidos como 

deslizamentos metonímicos da fala do outro para a da criança. É no espaço entre 

a fala do adulto e a fala da criança que o sujeito comparece. Assim, ainda que a 

especularidade se dê a ver, nela há diferença.  

Sobre a primeira posição a autora diz, 

No que concerne à primeira posição, isso significa, a despeito do 
caráter fragmentado dos enunciados cronologicamente iniciais e 
de sua dependência da fala/interpretação do outro, que 
fragmentação e dependência não implicam um “antes da língua” 
nem uma assimilação do tipo reprodutivo relativamente aos 
enunciados do outro. (DE LEMOS, 2002b, p. 57). 

Ainda que possa haver presença de fragmentos da mãe na fala da 

criança é possível ver a diferença, pois o significante ainda que possa ser igual 

não garante que o significado também o seja. O significado é indeterminado, ou 

seja, a especularidade é revista com a inclusão da reflexão sobre a língua que 

ratifica a ‘primazia do significante’. São fragmentos que deslizam da fala da mãe 

para a fala da criança. De Lemos (2002b) retoma a discussão acerca do caráter 

fragmentário da fala nessa primeira posição. Afirma o caráter não coincidente 

dessas falas ao pontuar que o deslizamento significante inviabiliza a coincidência, 

daí a diferença de que se fala nesta primeira posição. Os fragmentos da criança, 

que partiram da fala da mãe, ainda que com esta não coincida, seriam, como 

interroga a autora “restos metonímicos da fala da mãe, ponta do significante que 

abre a possibilidade para a rede dos significantes?” (DE LEMOS, 2002a, p. 5) 

Ainda que eu não aprofunde neste momento de discussão acerca da 

“rede dos significantes”, é factível ler que dessa “possibilidade” de abertura 

significante incide a diferença. Por mais que se possa ler a fala da mãe na fala da 

criança e o inverso, a cadeia significante garante que se instaure a diferença.  

Ainda com relação às posições, na segunda posição, a criança é 

falada pela língua isto é, a língua é o polo dominante da relação triádica – a 

criança está no intervalo dos significantes postos em relação pela língua (DE 
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LEMOS, 1999). A criança fala, mas não tem escuta para o que diz, para sua 

própria fala. Na segunda posição, a língua põe elementos em relação e faz 

articulações à revelia da criança, os erros emergem e a criança, embora fale, não 

tem escuta para o que diz. Veremos a seguir que a repetição também aí faz 

presença. 

Já na terceira posição, a criança fica no intervalo entre o que diz e o 

que escuta. Ela fica sob efeito do que diz porque o acontecimento que a 

caracteriza é a não coincidência no sujeito entre fala e escuta – o que se atesta 

nas reformulações. O sujeito fica dividido entre o que fala e o que escuta, fica no 

intervalo entre essas duas instâncias subjetivas. A reformulação, ainda que a 

criança não chegue a acertar, decorre do efeito de uma escuta para a fala. 

Argumenta De Lemos, sobre a terceira posição: 

É na terceira posição que a criança enquanto sujeito falante se 
divide entre aquele que fala e aquele que escuta sua própria fala, 
sendo capaz de retomá-la, reformulá-la e reconhecer a diferença 
entre sua fala e a fala do outro, entre a instância subjetiva que 
escuta de um lugar outro (DE LEMOS, 2006, p. 99).  

Essas três posições são posições estruturais e, portanto, não são 

superadas, nem ultrapassadas. Ao assumir uma perspectiva estrutural, o tempo 

não é cronológico. 

Nessa perspectiva é possível rever a especularidade – como ‘porta 

de entrada’ na linguagem, como posição primeira da criança na língua/fala – sem 

ela não haverá sujeito nem fala da criança. Para falar, a criança incorpora 

pedaços da fala do outro e nessa fala se aliena. Assim, se trata de “falar em 

“reflexo”, em “espelho” e em algo que nele se reflete: “uma imagem” presa na 

estrutura da fala do outro; ponto mesmo de alienação da criança no espelho” 

(ARANTES, 2001b, p. 256). 

De acordo com a pesquisadora, o que a criança fala é refletido na 

fala do outro. Por essa razão, a criança pode, sem se conhecer, reconhecer-se no 

espelho – “reconhecer sua fala na do outro”. Vê-se que o ponto inaugural da 

aquisição da linguagem ou da “captura” da criança pela linguagem, como defende 
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De Lemos (1997), é pela via do imaginário, é pela identificação com a fala do 

outro. 

Mas, o que movimenta essa imagem do espelho e para o 
espelho? Cláudia Lemos nos diz: é a língua em operação que, 
metonimicamente faz deslizar fragmentos de uma fala a outra, 
operação que metaforicamente estrutura no espelho, na 
interpretação16, o que a criança diz. Vemos nessa articulação 
entre língua/imagem/identificação, como diz Lier-DeVitto, a 
especularidade ressignificada. Vemos a articulação entre uma 
teoria de língua - que parte de Saussure e se aproxima de 
Jakobson - e uma de sujeito, iluminada pela aproximação à 
Psicanálise, com Lacan. Vê-se que a especularidade fala de 
identificação como alienação, porém, alienação, agora, 
“estruturante”17 (ARANTES, 2001b, p. 256).  

Como se vê, se no primeiro tempo do projeto a alienação pela via do 

espelho era etapa a ser superada, a partir do encontro com a psicanálise ela é 

operação que determina a estruturação do sujeito e que jamais será totalmente 

ultrapassada. Esse movimento especular, como já comentado, sendo o indicativo 

da incorporação de fragmentos falados por outro, coloca em evidência tanto esse 

outro quanto o caráter de repetição movimentada pela criança e em certa parte 

por esse outro também. Atestado que noutro momento pôde ser lido como indício 

da alienação – da criança à língua. Este movimento de alienação de que se fala 

quebra com a suposição do conhecimento que a criança deteria sobre a língua.  

Esta noção de alienação bem como a noção de erro, pensada na 

segunda posição, dentre outros temas, levaram De Lemos à aproximação com os 

estudos psicanalíticos – por Lacan. Aqui se quebra com qualquer possibilidade de 

pensar aquisição da linguagem como via cognitiva, perceptiva. É sobre mudança 

de posições que se fala, sem que isso implique hierarquia, mas sim mudanças 

que não cessam. Logo, a repetição, a incorporação de fragmentos da fala do 

outro não poderia ocorrer por uma questão perceptiva.  

Sendo assim, é a ideia de captura que está em pauta. O sujeito é 

capturado pela língua, sendo o outro a instância de uma língua constituída. Este 

                                                             
16

 Interpretação é, então, restrição da deriva do sentido e da indeterminação da fala da criança. 
17

 “Estruturante” mas não “constitutiva”. A expressão “Constitutivo/a” insere a aquisição numa linha 
temporal, cronológica. “Estruturante”, retira do tempo e insere no espaço, no espaço, aqui, do 
espelho.  
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movimento revela que a língua é anterior ao sujeito e é ela que marca seu lugar 

na linguagem.   

[...] Sustenta-se, diferentemente, que a criança é capturada pela 
língua/fala. O termo captura tem a função de abreviatura, como 
diz De Lemos, de processos de subjetivação por efeito da língua 
que “(1) considerada sua anterioridade lógica relativamente ao 
sujeito, o precede e coloca a língua como causa de haver sujeito e 
que (2) considerada em seu funcionamento simbólico, não só o 
significa como lhe permite significar outra coisa, isto é, para além 
do que o significa” (De Lemos, 1999) (ARANTES, 2001a, p. 73).  

É pertinente destacar nesse momento, que Tereza Lemos (1994) 

afirma que a especularidade pôde se diferenciar da imitação justo porque foi 

“atravessada” pela estrutura – língua, porque evidenciou a dimensão da alienação 

do sujeito. A autora continua apresentando que a alienação é ponto norteador. A 

“imitação” que supostamente a mãe também faz da fala da criança representa 

para esta criança um lugar de sujeito – no enunciado. A autora reitera todavia, 

que se trata de representação haja vista a mãe não poder garantir a criança este 

lugar; e justamente pela representação que a criança não poderia assumir este 

lugar (de sujeito), apenas a ele se alienar. Nas palavras da autora, 

[...] Do mesmo modo, a "imitação" pela mãe de um enunciado da 
criança é um processo através do qual ela o representa sempre 
como sujeito de um enunciado, de uma fala. Ora, o gesto da mãe 
não pode de fato produzir a criança como sujeito: o que ela 
“produz” é uma representação, e é nessa medida que a criança 
não pode assumi-la mas sim nela se alienar[...](LEMOS 1994, p. 
146).  

Com isso revelou que o Um da dupla mãe-criança era, na verdade, 

uma produção não dos sujeitos, mas do Espelho: “[...] o conceito de processo 

dialógico produz um deslocamento, pois leva a relação com o outro da 

dependência para a alienação” (LEMOS, 1994, p. 146). 

Todavia, há mais que explorar quando se fala em alienação. A 

repetição que pôde ser lida no que coincide das falas da mãe e da criança 

representa uma coincidência que é aparente, porque como já dito, a repetição traz 

consigo a diferença, ou seja, a não coincidência dessas falas. É justamente essa 

diferença instaurada na repetição que remete a um processo de estruturação, que 

garante a mudança, “a separação enquanto contraparte da alienação.” (De 

LEMOS, 2002b, p. 58).  
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Interessante também notar que, de um mesmo enunciado do 
adulto, diferentes são os fragmentos incorporados pela criança. A 
repetição do enunciado da mãe parece ter o efeito de levá-la a 
produzir outra diferença: não há coincidência entre os dois 
fragmentos produzidos sucessivamente pela criança [...].A criança 

parece escutar, na repetição da fala da mãe, uma convocação a 
“dizer mais”. Convocação a que ela só pode responder a partir, 
novamente, da incorporação de um outro fragmento do enunciado 
da mãe. A partir daí, pode-se falar em escuta e em dominância do 
polo do outro (ANDRADE, 2003, p. 91-92). 

Com objetivo de ir além nessa discussão, acredito ser fundamental 

nos atermos a alguns dados, já discutidos por De Lemos (2002b, p. 46). Sobre a 

primeira posição apresento o exemplo (1) que segue:  

(M: mãe; C: criança) 

(1) 

M: Quer descer?  

C: qué.  

M: Você quer descer?  

C.: descê 

Note-se, que cabe ao outro, o intérprete, dar à fala da criança o 

estatuto comunicativo, é ele quem atribui forma e sentido, por isso ela dele 

depende ficando alienada à fala do outro. A criança repete o outro, empresta voz 

ao outro e presentifica cenas vividas. Repetição que pode ser imediata ou 

diferida, mas há nos dois casos retorno da fala do outro. Contudo, a autora 

adverte: 

[...] há desde sempre uma língua em funcionamento, o que 
determinaria um processo de subjetivação, o qual, por sua vez, 
impede que se pense em termos de uma coincidência entre a fala 
da criança e a do outro (DE LEMOS, 2002b, p. 57).  

Noutro exemplo, apresentado por De Lemos (2002b, p. 52), lê-se: 

(M: mãe; C: criança) 

(2) 

( Criança entrega para mãe uma revista tipo Veja) 

C.: ó nenê/o auau 
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M.: Auau? Vamo achá o auau? Ó, a moça tá tomando banho. 

C.: ava? eva? 

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

C.: auau 

M: Só tem moça, carro, telefone. 

C.: Alô? 

M.: Alô, quem fala? É a Mariana? 

(Mariana 1; 2. 15) 

Trata-se de uma relação entre significantes, cuja referência é 
interna e que, ao mesmo tempo em que aponta para um 
funcionamento linguístico, faz emergir dessa relação um sujeito. 
Se o polo dominante ou convergente da primeira posição é o 
outro, as relações entre os significantes que vêm do outro dão a 
ver o funcionamento da língua e um processo de subjetivação por 
ele regido, isto é, que aponta para um sujeito emergente no 
intervalo entre os significantes do outro (DE LEMOS, 2002b,p. 

58, grifo da autora). 

 

Na segunda posição, em que a língua é o polo dominante, o jogo 

entre semelhança e diferença se faz presente. Se por um lado o retorno da fala do 

outro se faz presente, pois, como já assinalado, as posições não são estágios do 

desenvolvimento a serem superados por outro, os erros passam a fazer presença 

e nem sempre a fala do outro é reconhecível, dado que os movimentos da língua, 

os movimentos  metafóricos e metonímicos, produzem enunciados bizarros e 

inesperados.  

Assim, transcrevo o episódio com o qual De Lemos (2002b, p. 59) 

ilustra a segunda posição:  

Criança desenhando um avião  

ó o avião que a Cuca vai comprá chapéu pra mim 

ó o avião que o Michel vai comprá chapéu pra Cuca 

ó o avião que a Cuca vai comprá chapéu pro Michel 

vai comprá casinha pra nós morá 
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É possível notar nos segmento acima a presença do paralelismo e 

da repetição de parte da estrutura, que a criança retoma em sua fala. O trabalho 

de Lier-DeVitto (1998) coloca em relevo o paralelismo que faz presença nos 

monólogos do berço e é acontecimento característico da segunda posição. Foi a 

partir de seu trabalho que De Lemos pôde dar destaque ao paralelismo na 

segunda posição. 

No paralelismo, aparecem os segmentos cristalizados que vêm da 

fala do outro e, também, os erros, as hesitações que trazem o jogo entre o 

semelhante da repetição e o diferente instituído pelo movimento da língua que 

perturbam o sentido. “Erros e re-estruturações parecem deixar ver o 

funcionamento da língua que, ao por em relação elementos concretos da 

linguagem, desrespeita sua  historicidade, burla a sintaxe e perturba o sentido” 

(LIER-DeVITTO, 1998, p. 166). 

O paralelismo passa a ser tomado, a partir do trabalho de Lier-

DeVitto (1998) como acontecimento decisivo no interior da proposta, nele se dá a 

ver a predominância do processo metafórico sobre o metonímico, como já dito. O 

paralelismo corresponde a estruturas que se reestruturam, ou seja, em que 

ocorrem diferenças, substituições dentro dos próprios eixos estruturais 

(metafórico e metonímico). Em outras palavras, o paralelismo corresponde a 

elementos numa estrutura “em que jogam o mesmo e o diferente”. Como se pode 

ver abaixo em Lier-DeVitto, (1998): 

(1). (Camila 2; 6 a.) 

Num fala no meu nome 

Num fala no teu nome 

Num fala midanomi 

Num fala mianomi 

Num fa'a midanomi 

Num fala... no nomi 

Essa predominância do eixo metafórico faz colocar em presença 

elementos que estariam em ausência. Em alguns momentos há certa insistência 
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de determinados elementos e outros elementos são convocados. Este movimento 

pôde ser lido também como repetição com diferença. Algo da estrutura é 

guardado, repetido, mas comparece o diferente. Lier-DeVitto (1998, p. 148), 

acerca do movimento paralelístico, diz "[...] O que se estratificou no diálogo 

retoma metonimicamente na voz da criança nos monólogos”.  

O movimento paralelístico, ao evidenciar a presença de elementos 

advindos do outro faz-nos remeter à alienação à língua. Todavia o movimento que 

também é de diferenciação, faz-nos pensar, como visto em Lier-DeVitto (1998), a 

presença de elementos da fala do outro e que a capturam. A diferença é que faz a 

identificação do novo, de outra unidade naquela estrutura. “Diferença entre 

elementos concretos que se opõem em uma mesma posição. [...] efeito 

metafórico do que é metonímico” (LIER-DeVITTO, 1998, p. 150). Movimento que 

descongela os fragmentos que inicialmente vinha em bloco da fala da mãe para a 

da criança. 

Trata-se de eixos solidários, um não exclui o outro, mas evidencia-se 

no lugar do outro. Esses movimentos não são aleatórios, eles dizem de 

movimento na estrutura; desta não fogem. É por isso que não se deixa de falar 

em língua, em Outro e em sujeito. O movimento de repetição mesmo produzindo 

a diferença encontra lugar na estrutura; é um sujeito assujeitado ao 

funcionamento da língua que agora comparece; um sujeito capturado pelo 

funcionamento da língua.  

Uso palavras de Freud para dizer que, nessas formações 
substitutivas que são os monólogos, os elementos fixados "podem 
ter sua própria vicissitude especial" (1915: 173). A enorme 

dispersão do texto e a deriva do sentido, que daí decorrem, 
mostram, por sua vez, o Outro começando a se mover no discurso 
da criança. Mostram, igualmente, que não são processos 
cognitivos controlados por um sujeito uno que estão em jogo mas, 
sim, um sujeito tomado pela palavra do outro. Falo, então, em 
assujeitamento/filiação e descarto aprendizagem (LIER-
DeVITTO,1998, p. 160).  

Mais uma vez, vale reiterar que não se trata de processo cognitivo, 

mas de um movimento regido por lei – pela língua, do qual emerge um sujeito. A 

repetição que pôde ser lida também nos monólogos – no movimento paralelístico 

explorado por Lier-DeVitto fala-se também de um movimento que instaura 
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diferença e que faz comparecer um sujeito alienado ao dizer, a fala do outro. O 

paralelismo revela a movimentação de fragmentos, cortes nas cadeias de onde 

um sujeito pode advir.  

A repetição que se lê nisto, de que tratou a autora, não deixa de 

trazer as marcas da especularidade, a ideia de fragmentos do dizer do outro que 

comparecem na fala da criança e instauram a diferença. Esse evento, a repetição, 

como diz Lier-DeVitto (1998, p. 174), “mostra que a linguagem é aquilo que falta à 

criança e que ela está em outro lugar”. 

Na terceira posição, a criança pode escutar-se, a fala do outro é 

certa e está em sua fala, mas já não é possível reconhecê-la, é como se a criança 

tivesse agora autonomia. Na realidade, ainda que não audível, a voz do outro 

nunca se apaga, mas seus rastros ficam cada vez mais distantes. 

Diz De Lemos (1997, p. 15), acerca da terceira posição: 

[...] o fato de que o desaparecimento do erro que caracteriza o 
estado chamado de estável, também pela sua homogeneidade, 
coincide com a ocorrência na fala da criança de pausas, 
reformulações, correções provocadas pela reação do interlocutor, 
e as chamadas auto-correções. É importante chamar atenção 
para o fato de que reformulações, correções e auto-correções se 
dão, como acontece com o erro, sob a forma de substituições. 
Isso significa que elas também remetem a processos metafóricos 
e metonímicos que implicam o reconhecimento da diferença entre 
a unidade a ser substituída e a que a vem substituir. Esse 
reconhecimento, porém, é também determinado por um processo 
identificatório que se dá na linguagem como movimento de 
assemelhamento à fala do outro.  

O ponto central é que essa repetição que abre as portas para a 

entrada na fala, que responde pela estruturação da fala da criança, pode também 

no caso das patologias aprisionar o falante em um eco que não lhe permite 

circular na linguagem. Explorarei essa questão nos próximos capítulos. 
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CAPÍTULO II  

SOBRE A REPETIÇÃO QUE APRISIONA 

Neste capítulo, abordo discussões desenvolvidas no âmbito do 

Projeto Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem para tocar a face dita 

patológica da repetição – as ecolalias e estereotipias – que levantam problemas 

quanto à natureza “constitutiva”, “estruturante” da repetição – certamente sem 

ignorar que algo da fala e do falante se constituem/estruturam nesses casos, mas 

não conforme o esperado. É a repetição, presente em algumas falas, uma 

repetição que não apresenta o novo, que introduz a dimensão do sintoma. O 

efeito de patologia que essas falas produzem diz de um fracasso na estruturação 

subjetiva. São falas que nos obrigam a indagar sobre a questão do sintoma. 

Sintoma, nas palavras de Lier-DeVitto, é “Repetição de um corpo que não pensa 

absolutamente, faz. [Trata-se de uma] repetição ‘sem finalidade [direção] e sem 

ocultação’” (LIER-DeVITTO, 2003, p. 242). A autora fala de sintoma como uma 

inscrição no tempo, mas um tempo que diz de insistência, de uma prisão na qual 

se encontra o sujeito. Neste sentido, sintoma também é repetição, uma repetição 

inscrita no corpo.  

2.1 A “ecolalia” no projeto Aquisição Patologias e Clínica de Linguagem 

Nesta dissertação meu objetivo é desdobrar a discussão iniciada por 

Arantes (2001b) e, também, por Oliveira (2001) a partir de uma reflexão sobre a 

repetição sintomática e seus efeitos. Parto do trabalho de Arantes (2001b), que 

para tratar a questão das “múltiplas faces da especularidade”, retoma a trajetória 

do referido conceito no interior da proposta de De Lemos, oferecendo ao leitor 

uma análise cuidadosa desse processo, suas transformações e colocando em 

destaque “seu assento teórico particular – distinto seja do inatismo, seja do 

empirismo” (Arantes, 2001b, p. 253).  A autora discute como o espelhamento da 

fala do outro, tomado como “estruturante de uma posição na linguagem, pode 

indicar também um aprisionamento à fala do outro” (idem, p. 257).  

Ela retoma o trabalho de De Lemos, coloca em destaque a distinção 

entre especularidade e imitação e/ou reprodução e indica a aproximação à noção 

de espelho, ou de imitação recíproca conforme definida por Piaget (1928), logo:  
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É importante assinalar que a especularidade, desde o início, foi 
entendida como processo distinto da imitação que, no interior das 
teorias de aprendizagem, correspondia à reprodução, pela 
criança, de um comportamento do adulto [...]. Cláudia Lemos 
esclarece que a especularidade estava relacionada, em última 
instância, à noção de “reflexo” ou “espelho” formulada por Baldwin 
e reinterpretada pelo jovem Piaget [...] como “imitação recíproca” 
(ARANTES, 2001b, p. 253).  

Sendo assim, na especularidade a criança fala a partir do reflexo da 

fala do outro, todavia é importante ressaltar que ela não tem domínio de sua 

própria fala. Retira-se, então, a cognição do lugar de destaque. Há uso sem 

conhecimento. 

 Para introduzir uma discussão que implicasse a clínica, Arantes 

(2001b) focaliza a questão da repetição da fala do outro no campo das patologias 

de linguagem e afirma: 

Isso significa que ela [a especularidade] desempenha, também ali, 
um papel que merece ser investigado. 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 fala de pacientes 
fonoaudiológicos, 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.  

[...] A presença da especularidade na fala de crianças, com 
patologia de linguagem, faz duvidar que ela seja uma fala (idem, 
p. 256- 257).  

Como se vê, a pesquisadora interroga o efeito que a repetição da 

fala do outro pode produzir. E indaga: como um mesmo processo pode produzir 

efeitos tão heterogêneos? O que delimita ou diferencia uma posição e outra? No 

campo das patologias de linguagem, fala-se em repetição como uma fala 

cristalizada que raramente se endereça ao outro, mas este mesmo 

acontecimento, quando a aquisição de linguagem está em cena, é visto como a 

entrada da criança na fala.   

Fica como questão: o que distingue a repetição como condição da 

aquisição de linguagem e como condição sintomática? E mais, o que sua face 

patológica, nomeada como ecolalia, diz do sujeito?  Como ela pode ser abordada 
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na clínica de linguagem? Para tentar responder tais indagações, vamos colocar 

em discussão as ditas “falas ecolálicas”. 

Arantes (2001a) retoma o lugar da especularidade no interior da 

proposta interacionista. Ela assinala que se especularidade/repetição da fala do 

outro encontrou seu lugar de conceito nesse modelo, como “porta de entrada” da 

criança na linguagem, ela faz presença também em quadros clínicos complexos 

envolvendo crianças, o que significa que ela desempenha ali, um papel que 

merece investigação mais profunda. Para ela: “tendo em vista tratar-se de efeitos 

patológicos de linguagem não se poderia ignorar que um mesmo processo se 

apresenta em falas ditas patológicas" (2001a, p. 144, grifo da autora); o que nos 

remete à polaridade normal-patológico. 

Para Arantes (2001b) a insistência desse processo em fala de 

pacientes fonoaudiológicos, embora diga de uma posição da criança 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" 

(ARANTES, 2001b, p. 257, grifo da autora).  

De acordo com a autora a presença insistente da especularidade na 

fala de crianças, com patologia de linguagem, produz efeitos significativos, pois 

faz duvidar que ela seja uma fala. Há pais que afirmam a respeito de seus filhos: 

‘ele não fala nada ... quer dizer ... ele fala, repete, mas não 
conversa, cê entende?’. Ou, ‘... até que o M. fala muito, mas 
parece um papagaio ele num comunica...’. Essas crianças falavam 
mas em suas falas havia a presença maciça de repetições 
(ARANTES, 2001b, p. 257).  

A autora destaca ainda que, na clínica que trata dos distúrbios de 

linguagem, a repetição como “incorporação da fala do outro” recebe o nome de 

“ecolalia”. O rótulo “falas ecolálicas” parece circunscrever um espaço imaginário 

que abriga todas as falas de diferentes pacientes que frequentam a clínica, que 

ficam sob a esfera somente da repetição da fala de outros, não havendo 

possibilidade de diálogo, ou seja, como se não houvesse qualquer marca de 

diferença. A autora interroga a suposta homogeneidade que caracteriza essas 

falas ditas ecolálicas, repetitivas. Para tal, ilustra a discussão com o caso clínico 

de M (Caso1 – a), uma criança encaminhada por uma fonoaudióloga de outra 
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instituição para atendimento, em função de sua fala ecolálica. No início do 

atendimento o efeito da fala dessa criança na autora18, parecia ser realmente 

apenas uma repetição dos últimos enunciados da terapeuta, o que causou certo 

estranhamento. Todavia, em alguns acontecimentos foi possível observar que 

havia uma curva melódica na fala da criança distinta da terapeuta, fazendo com 

que houvesse um intervalo entre as falas de ambos podendo, tal intervalo, ser lido 

como uma discreta diferença entre os enunciados. Trago um segmento para 

ilustrar o que estou dizendo:  

Segmento (1a)  

Terapeuta                                                      Criança 

T: Essa aqui já ta aberta?                              M: Já ta aberta 

T: Tem que consertar né?                             M: Tem que consertar 

T: Onde conserta? É aqui?                            M: É aqui 

(ARANTES, 2011, p. 3855). 

Havia, contudo, segundo a autora, episódios diferentes dos citados, 

para os quais, não prevalecia a inversão pronominal e ouvia-se a mesma curva 

melódica da terapeuta. Como se vê no segmento (2a) (p. 3856): 

Terapeuta                                                   Criança 

 T: Matheus você gosta de desenhar?        M: você gosta de desenhar?   

                                                  (com o      mesmo contorno  melódico      

peculiar presente na fala da T.)  

T: Cadê os carros ? 

acho que tão aí com você                            M: acho que tão aí com você           

T:Como é a buzina do caminhão?               M: Comé a buina do caminhão? 

                                                             
18

 Arantes (2011) foi a fonoaudióloga responsável pelo atendimento de M. 
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T: Matheus você já vai na escola?               M: Você já vai na escola? 

(ARANTES, 2011, p. 3856). 

Como assinalado anteriormente, as falas ditas ecolálicas 

apresentam, como comenta a pesquisadora, alguma semelhança com o que 

ocorre na aquisição de linguagem, pois são também fragmentos que retornam da 

fala do outro. Todavia, na aquisição de linguagem há movimento, há incorporação 

de fragmentos, ainda que seja repetição da fala do outro, ela é marcada pela 

diferença que se instaura e que permite a continuidade do fluxo dialógico, ao 

contrário da repetição na patologia de linguagem que é definida pela insistência, 

pela falta de mobilidade. O efeito é, portanto, de outra ordem, é paralisante.  

Em termos gerais, a repetição insistia na fala da criança, mas 

percebia-se, em uma mesma sessão, uma diferença significativa em 

determinados eventos, mostrando a impossibilidade de uma caracterização 

generalizada para o que se define como “fala ecolálica”. Compareciam nos dados 

apresentados por Arantes (2011), hesitações, interrupções, as quais interrogavam 

a terapeuta e, também, pareciam provocar algo na escuta da criança, rompendo 

com a seriação da repetição da fala. 

  O segmento abaixo deixa ver indícios de uma posição do 

sujeito distinta dos episódios iniciais, conforme destaca a autora. Chama atenção 

os momentos de hesitação que aparecem no segmento abaixo: Segmento (3a): 

Falando sobre o nome dos amigos da escola. Durante este segmento Matheus 

está mexendo nos carrinhos e não olha para a terapeuta: 

Terapeuta                                                     Criança 

T: Tem a Maria Eduarda qual mais,          

hein? 

Tem Pedro?                                                  M: Tem Pedo. 

Tem. Tem Gabriela?                                     M: Tem Gabriela. 

T: Tem Joãozinho?                                       M: Tem Joãozinho.           
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T: Tem Pedroca?                                          M: Tem Pedo... pedoca (olha para T.) 

T: Tem Zé Palhaço?                                     M: (olha para T. novamente, sorri,   

                                                                      olha para T. novamente, sorri, 

                                                                      levanta sobrancelha)  

                                                 M: É 

(ARANTES, 2011, p. 3857). 

Segmento (4a): 

Terapeuta:                                                          Criança: 

T: Quem é que ta pisando no carro?                  (ele aponta para T.) 

 Eu não!                                                               M: Eu não. Nem eu. 

T: Que nem você! De quem é esse pé aqui?        

(apontando para o pé de M.)                               M: É minha 

T: O pé é minha                                                   M: Não, é sua                                       

T: De quem é esse pé?                                       M: É meu. 

(ARANTES, 2011, p. 3858). 

O que se atesta nessas ocorrências é um certo estranhamento que a 

fala do outro provocou na criança, o que faz afirmar que as falas ecolálicas não 

podem ser tomadas como uma classe, como passíveis de representar toda a fala 

do sujeito. A repetição em eco que se dá a ver nessas falas é heterogênea, ela 

parece indicar algo mais do que a reprodução da fala do outro. 

Arantes (2011) destaca que este ‘algo mais’ não costuma ganhar 

relevância nas descrições desses quadros clínicos, as hesitações, interrupções e 

reformulações, muitas vezes passam despercebidas, pois são eclipsadas pelo 

rótulo “fala ecolálica”. Essas ocorrências, embora não sejam transparentes, 

anunciam aberturas para se pensar o sujeito em questão, elas indiciam uma 

possível irrupção do sujeito. 
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As hesitações e reformulações abalam a estabilidade de blocos 
estruturais, criam intervalos, e neles o sujeito se insinua, isto é, 
hesitações e reformulações são índices de descristalizações de 
blocos estruturais. Se quando o sujeito invade a cadeia a 
representação gramatical cede à articulação significante 
(ARANTES, 2011, p. 3858). 

A presença de hesitações é acontecimento de grande relevância na 

aquisição da linguagem, pois são eventos lidos como índices da diferença, de não 

coincidência da criança com a sua fala e com a fala do outro, segundo comenta a 

autora. Na clínica, trata-se de episódios que convidam a questionar a estabilidade 

das chamadas repetições ecolálicas, além disso, indicam que é necessário 

ultrapassar o caráter descritivo do termo e se deixar interrogar pela 

heterogeneidade dessas manifestações, que podem oferecer pistas para se 

pensar tanto em questões diagnósticas, quanto em possibilidades de direção de 

tratamento. 

Cabe introduzir também a dissertação de Oliveira (2001) sobre 

ecolalia, seu trabalho é movido por duas questões centrais, quais sejam: (1) o que 

faz de uma repetição algo que se qualifique como patológica e (2) que diferenças 

haveria entre as repetições sintomáticas? 

De acordo com a pesquisadora, é necessário demarcar a diferença 

entre modalidades de repetição. Ela destaca que na especularidade os 

fragmentos incorporados voltam para o discurso e, desse modo, se antecipa um 

falante, o outro reconhece ali a criança como falante – ao contrário da repetição 

patológica – na qual o outro não pode tomá-lo como falante.  

Oliveira assinala que na literatura relativa aos campos clínicos, a 

ecolalia é denominada ‘repetição’ ou ‘imitação’, contudo, a definição desse 

fenômeno não possui força que indique a singularidade sintomática e isso porque 

a ecolalia fica restrita a um sinal entre outros que compõem um quadro clínico e a 

face linguística desse sintoma fica sempre à margem da discussão.  

Oliveira problematiza a ecolalia e, para tanto, encaminha uma leitura 

crítica de autores que lidaram com as diversas modalidades de ecolalia 

(imediatas, tardias, mitigadas, dentre outras tipificações), que, como ela assinala, 

cria tipificações que apenas diluem o fenômeno e não contribuem para seu 
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entendimento.  A ecolalia imediata faz referência a uma repetição imediata da fala 

do outro – que deu origem a esta suposta repetição; a tardia indica repetições que 

foram originadas de outras falas não ocorridas no momento da produção 

repetitiva da criança; no que se refere à mitigada, sugere tratar-se de repetições, 

mas para as quais se observa uma modificação devido ao contexto de fala em 

que a criança se apresenta (FERNANDES, 1996; OLIVEIRA, 2001).  

Para além do termo ecolalia, a pesquisadora leva a discussão para o 

que se diz da criança que produz estas falas; aponta-se então, para o paradoxo: 

as falas ecolálicas seriam patológicas por não expressarem intenção, por serem 

reproduções automáticas – ecolalias imediatas e tardias; mas se diz, ao lado 

disso, que há em alguns casos intenção comunicativa – ecolalias mitigadas. 

Afirma: 

Ainda que se fale de uma forma geral em repetição, atribui-se a 

ela uma determinada qualidade ou adjetivação: ora ela é 
“estereotipada/exata”, ora “involuntária/não intencional”, 
“automática/como a de um papagaio”, “monótona”, 
“descontextualizada/sem significado” e, por tudo isso, “sem 
caráter comunicativo”. Ao tentar dar conta do que não é uma 
simples ou mera repetição, a qualificação vem para configurar 
como patológica uma repetição “estranha” que se quer diferenciar 
daquela presente na aquisição de linguagem.  (OLIVEIRA, 2001, 
p. 70-72). 

Oliveira assinala que na especularidade e na ecolalia as falas são 

dependentes da fala do outro, mas não ocorrem do mesmo modo. Diz que na 

ecolalia o que parece haver é uma cristalização, a qual não se apresenta no jogo 

da linguagem; não afeta o interlocutor. Deste modo, a criança volta-se para si, 

não permitindo espaço para falar o sujeito, não haveria, por esse ponto de vista, 

na presença da ecolalia, o diálogo. Para a especularidade, as falas circulam e há 

incorporações mútuas, caracterizando diálogo.  

Oliveira (2001), tocada por questões teórico-clínicas, dedicou-se, 

também, à literatura acerca da ecolalia e defende que há uma grande diferença 

nas produções, tanto de áreas do saber quanto acerca das questões referentes à 

etiologia, tipologia, nosografia; e também no que se refere à descrição sintomática 

e na comparação entre o normal e o patológico dessas produções. Destaca 
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também quase não haver produções que tratam de aproximação com a 

linguística. 

Nos estudos médicos, a autora comenta o fato de a ecolalia ser 

referida como decorrente de lesões e destacar-se na caracterização o fator da 

repetição de falas. A ecolalia é sempre referida, mas o evento linguístico não é 

caracterizado, apenas citado, segundo a autora. Diz que, “Na verdade, as 

indagações médicas sobre a ecolalia concentram-se, como não poderia deixar de 

ser, em discussões de cunho nosográfico (ecolalia - quadro) ou etiológico (causa - 

ecolalia)” (OLIVEIRA, 2001, p. 65).  

Oliveira comenta que dentre poucos trabalhos que falam da 

linguagem, há diferenças entre eles, sendo para alguns a linguagem identificada 

como função comunicativa, na dualidade entre o comunicativo e o expressivo. Ou 

seja, não há menção a relação: falante-língua-fala, mesmo na fonoaudiologia. E, 

nestes trabalhos, se reafirma, mais uma vez a definição da ecolalia como 

repetição/imitação da fala do outro.  

Há, contudo, trabalhos que tratam da ecolalia, da repetição, 

buscando atribuir um estatuto singular a essas produções, qualificando-as “ora ela 

é “estereotipada/exata”, ora “involuntária/não intencional”, automática/como a de 

um papagaio”, “monótona”, “descontextualizada/sem significado” e, por tudo isso, 

“sem caráter comunicativo” (OLIVEIRA, 2001, p. 70). Dessa forma, a qualificação 

dessas repetições seve para demarcar o estado de patológicas.  

Oliveira (2001) passa por alguns autores para discutir a relação 

Normal e Patológico. Afirma que, autores como Schuler (1979), Prizant e Rydell 

(1984) atribuem o grau de normalidade e patologia das falas ecolálicas 

dependendo do nível de semelhança ou não das falas “repetidas”. Ou seja, para 

estes autores, quanto mais a fala se distanciar da repetição, mais intenção 

comunicativa haveria. Por esta via, a autora diz que seria necessário falar em 

normal e patológico a partir de uma relação de medida – quantidade destas falas, 

algo que seria, segundo ela, impossível. Argumenta: “[...] a questão está, insisto, 

na impossibilidade de determinação dessas quantidades – o que, aliás, é atestado 

pela própria Schuler” (OLIVEIRA, 2001, p. 80).  
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Seguindo o raciocínio da Schuler (1979), Oliveira (2001) destaca que 

a referida autora faz uma aproximação entre a ecolalia mitigada e a aquisição de 

linguagem, referindo que a distinção entre a ecolalia mitigada e a aquisição de 

linguagem está também em nível de quantidade, atrelada ao tempo – a ecolalia, 

neste caso, se diferiria da aquisição pela sua insistência – o quanto que sua 

ocorrência persiste no tempo.  

[...] a oposição normalidade versus patologia é a de associar 
graus de intenção comunicativa a faixa etária – a uma linha de 
desenvolvimento. A persistência da ecolalia, para além dos três 
anos de idade configuraria uma repetição anormal. A explicação 
que se oferece para tal persistência é a de que a ecolalia seria 
determinada por uma patologia subjacente (orgânica), que 
produziria um desvio em relação às funções linguísticas e 
cognitivas encontradas na criança “normal” (OLIVEIRA, 2001, p. 
81). 

A autora conclui que a repetição contém em si um estatuto que pode 

tanto caracterizar um processo de aquisição de linguagem, como também um 

caráter sintomático. E, por meio da aproximação com o Interacionismo brasileiro a 

autora pôde discorrer sobre este caráter duplo, a fim de pensar as diferenças e 

especificidades de cara ocorrência, destacando a não coincidência entre os dois 

eventos, dado a que na especularidade a produção é legitimada pelo outro, o que 

não ocorre na ecolalia.  

Nas ecolalias o “falar a mesma língua” é obturado pelo “falar a 
mesma coisa”, o que significa a não legitimação nem da criança, 
nem do outro como falantes, uma vez que o outro não é 
sancionado em seu dizer pela criança (e vice-versa). Na 
reprodução não há demanda para o outro, e a fala se perde numa 
voz (OLIVEIRA, 2001, p. 91).  

A autora apresenta o caso de duas crianças (Caso1 – b, Caso2 – c), 

a primeira tinha sete anos e, segundo relato, assistia muito à televisão e dirigia 

sua fala a esta. Quando chamada por alguém parecia não ouvir; diziam os pais 

que embora ela falasse, a fala parecia não comunicar. Do encontro com o 

paciente observou-se que, de fato, a fala da criança não “comunicava” e que 

havia, também, gestos repetitivos. A fala da criança em alguns momentos era 

audível e articulada, noutros era composta por murmúrios e sussurros. A fala da 

criança, como diz Oliveira, se assemelhava a uma narrativa, sem enredo, quase 
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infinda, em que pouco ou nada se podia se entender, ainda que fosse 

reconhecível a entonação do português (OLIVEIRA, 2001). Acompanha-se em: 

1. Caso1-b: 

Segmento (1b)  

Terapeuta                                              Criança 

T: Olha lá em cima                                P: SI -------------------------------- (b) 

                                        P: SI----------------------ganhador (b) 

T: Não tem ganhador nenhum 

                                        P: Não tem ganhador nenhum-- (a) 

T: Nenhum                                            P: SI --------------------------------- (b) 

T: vamos pegar o carro?                       P: SI --------------------------------- (b) 

                                         P: SI --------------------------------- (b) 

T: Qual o carro mais bonito do              P: SI ---------------------------------- (b) 

mundo, Adriano?                   

                                         P: O carro mais bonito (a)  

                                         P: SI----------------------------------- (b) 

(OLIVEIRA, 2001, p. 27).  

Como se vê, a criança fala, mas o discurso não se compõe. A autora 

comenta que a fala da criança formava um arranjo encadeado de fala, mas que 

não fazia restrições a outros arranjos (a). Podia-se perceber a repetição melódica, 

parecendo cristalização, assim não há marcas do sujeito; a reprodução, neste 

caso não tem marca de diferença, reproduzia-se o mesmo, de modo que parecia 

não implicar os falantes – criança e terapeuta.  Portanto, a repetição cria 

obstáculo para o fluxo dialógico. (b). Ainda que aparentemente a ecolalia diga 



52 
 

respeito a uma fala que faz o corpo falar, essa fala não implica os falantes, isto é, 

não se estabelece uma dialética.  

Segmento (2b):  

Terapeuta:                                               Criança: 

                                          P: SI --- ganhou dez reais ---- SI ------                       
o carro. Estamos aqui no carro mais  

                                          novo de todos os tempos. (a) 
T: Você gosta de carrinho?                   

                                           P: Cê gosta de carrinho?(b) 

                                           P: E você gosta de carrinho! (b) 

                                          P: SI ------ 

(OLIVEIRA, 2001, p. 23). 

Lê-se nesse caso que muitos enunciados são recortes de falas de 

televisão, interessa notar que são fragmentos cristalizados, inclusive no que diz 

respeito à melodia. Esses fragmentos repetidos da televisão, alerta a autora, não 

eram direcionados a ela durante a sessão. Por não ser endereçada ao outro, um 

laço não se estabelece pela via da linguagem, essa criança não inclui o outro, ela 

nada demanda nem pela via da fala nem do olhar, há uma recusa. Diferente do 

que se dá na aquisição de linguagem em que há um laço social estabelecido pelo 

olhar, por um corpo que demanda do outro, que se faz presente e que permite 

que seu interlocutor sustente imaginariamente um diálogo tomando a fala da 

criança como a ele endereçada. 

Nos segmentos apresentados é possível apreender que tanto a fala 

da criança como as suas ações motoras estavam presas, sem marcas de 

diferença e sem extensão.   

Nos dados apresentados havia, também, as reproduções que eram 

incorporações imediatas da fala da terapeuta, o que poderia produzir um efeito 

diverso, indicar que a criança estava sob efeito da fala da terapeuta. Todavia, tais 

segmentos eram também cristalizações que excluíam o outro. Vejamos:  
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Segmento (3b) 

Terapeuta:                                               Criança: 

T: Colocou em cima?                              P: SI --------------------- 

                                           P: Colocou em cima?  

                                           (Entonação idêntica à da Terapeuta) 

T: Não vai caber...                                   

                                           P: Não vai caber....  

                                           (Entonação idêntica à da Terapeuta)  

                                           P: SI------------------ 

(OLIVEIRA, 2001, p. 29). 

As falas vindas da terapeuta, de fato “ecos” sem qualquer marca de 

diferença, inclusive com entonação idêntica. E mais, não há intervalo entre a fala 

da terapeuta e a da criança, mesmo quando a melodia mudava, era para dar lugar 

as melodias da televisão. Os segmentos incorporados eram imediatos, quase 

como uma extensão da fala da terapeuta. 

É certo que essa criança ouve, a questão é o que ela ouve, ou 

melhor, qual a natureza dessa escuta19; vale indagar se ela ouve, ou se, de fato, 

escuta, tendo em vista que aparentemente a fala da terapeuta não produz 

mudança na fala da criança. No geral, aquilo que a criança fala não pode ser 

identificado como fala de criança, apenas como uma fala da criança que vem do 

outro, sem mudança, como assinala Oliveira (2001).  

Os exemplos apresentados mostram-nos a diferença que há entre 

incorporação de fragmentos e falas cristalizadas ou entre repetição com diferença 

e reprodução/imitação. Na incorporação de fragmentos da fala do outro há 

marcas de diferença, seja na entonação, seja no efeito de engajamento da 

criança no diálogo, pela via do olhar; a criança pode ser lida como falante.  

                                                             
19

 Uma discussão aprofundada sobre as diferenças entre ouvir e escutar é tecida por Andrade 
(2003). 
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O segundo caso apresentado por Oliveira retrata uma criança de 

cinco anos, cujo relato da mãe fazia referência a uma repetição na fala que não 

comunicava, eram repetições literais da fala do outro, não dirigidas a ninguém. 

Havia, ainda, a queixa de que a fala da criança era rápida e com muitos erros.  

Ela destaca o fato de que todos os comportamentos da criança eram 

repetitivos e a fala, na maioria das vezes, era composta por reproduções dos 

segmentos finais - reproduções imediatas - e não imediatas, de falas da 

terapeuta, formando uma sequência aparentemente organizada. È o que se pode 

observar em: 

Segmento (4b):  

Terapeuta:                                               Criança: 

T: Corta?                                                 P: / Coitaaaaa? 

T: Machuca você Jefferson? 
o vidro... É?                       P: / É? 

T: Machucou?                                         P: Ô? 

T: Sai sangue?                                       P: Aaan-guiiii? (risos) 

                                         P: Sai sangue?! 

                                         P: Angui?! 

(OLIVEIRA, 2001, p. 46). 

Acerca do Caso 2-c, vejamos: 

 

Segmento (1c) 

Terapeuta:                                                      Criança: 

T: Vamos limpar o pão. Pronto?  

Limpou? / Está bom? / Não está sujo?  

/ Não está mais sujo?  
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// Dá um pedaço pra mim! 

                                                   P: / Dá um pedaço pá mim! 

(OLIVEIRA, 2001, p. 50). 

Do segmento acima mencionado, segundo a pesquisadora, a fala da 

criança, muitas vezes colada a da terapeuta e assemelhava-se a um eco; era uma 

fala aprisionada, sem escuta. Este aprisionamento impedia o diálogo – eram 

reproduções, falas que vinham como um eco, de fato, e não permitiam 

desdobramentos. (OLIVEIRA, 2001). 

Este caso faz-me pensar que mesmo na reprodução há 

heterogeneidade. Há diversidade nas ocorrências de falas cristalizadas, as quais 

merecem atenção. Observo o seguinte exemplo: 

Segmento (2c): 

Terapeuta:                                               Criança: 

T: Quem é?                                              P: / Ó... 

                                          Quim ééééééééé... 

T: Quem é esse aí? É o Jefferson?        P: Ééééé....’ 

                                           P: Éfersooon...? 

(OLIVEIRA, 2001: 46). 

Segmento (3c): 

Terapeuta:                                                         Criança: 

T: A pizza é uma delícia, muito boa!                 P: oa! 

T: Eu gosto de pizza de mussarela 

e você?                                                              P: ê? 

(OLIVEIRA, 2001, p. 47). 
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Nos últimos segmentos (2c e 3c) a incorporação é de fragmentos 

finais da fala da terapeuta, e segundo relato de Oliveira (2001), na maioria das 

vezes, a curva melódica era idêntica e quase que concomitante à produção da 

terapeuta, ou seja, sem intervalo. Eram reproduções porque estavam ainda mais 

coladas à fala do outro, ainda mais semelhantes ao eco, pois em algumas 

situações só pequenos fragmentos finais reverberavam.  

A dissertação de Mariana Oliveira (2001), ao abordar as falas 

ecolálicas, nos põe a disposição alguns dados; a esses nos voltamos a fim de 

discutir sobre o que se diz da repetição na clínica de linguagem, pensando as 

crianças que de alguma forma mantiveram-se na insistência da reprodução da 

fala de outros. 

Todavia, quando abordamos a repetição em psicanálise, 

observamos que não se tratava apenas de repetição no plano da fala.  

Interessa comentar ainda que a cristalização de falas que 

caracteriza a dita ecolalia encontra correlato no plano do ato motor. Sobre isso 

comenta Oliveira (2001), acerca de um dos casos: 

O paciente também tendia, com frequência, a reproduzir a mesma 
ação, o mesmo gesto motor (acender e apagar a luz sucessivas 
vezes; derrubar e levantar cadeiras) ou a reter um mesmo objeto. 
Eram atitudes que se repetiam em sequência, por um 
considerável período de tempo. No entanto, quando um 
movimento na direção de um objeto era interceptado ou quando a 
terapeuta procurava interromper essas sequências repetitivas de 
ações, o paciente passava a um estado de grande agitação, 
apresentando uma vocalização grave e em volume forte, com 
gestos bruscos, que podiam cessar repentinamente. Era quando 
retornava à sua conduta habitual (lenta e repetitiva). Por vezes 
ainda, o paciente abanava as mãos com os cotovelos em flexão, 
enquanto produzia um esgar. Também, balançava a cabeça 
lentamente de um lado para o outro. Esses movimentos eram 
bastante estranhos já que, à semelhança de sua fala, eram 
também repetitivos. Pode-se dizer que nem a fala, nem os gestos 
se desdobravam em diferenças. Corpo e fala que “colam” em 
pedaços de gestos e de falas e que só se manifestam no interior 
dessa prisão. (OLIVEIRA, 2001, p.16). 

O que surpreendeu a pesquisadora foi uma ação motora que insistia; 

que não apresentava diferença no tempo. O que a interrogou foi a presença de 

um gesto motor que era insistente e reproduzido simultaneamente a uma fala que 
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ainda que não apresentasse ‘erro’, interrogava justo por não sair desse lugar de 

repetição precisa – da fala do outro. 

Interessa destacar que nos dois casos por ela atendidos, a repetição 

de gestos motores, ainda que se apresentasse de maneira bem diferente, em 

ambos estava presente, no caso 2 via-se que: 

A criança olhava para objetos, pegava-os e os movimentava num 
gesto aparentemente significativo. Ou seja, o hambúrguer e o 
frango de brinquedo eram levados à boca, assim como o copo, 
com o qual ela simulava beber algo. Com uma pequena faca, 
cortava o bolo e cantava “parabéns”. Objetos, então, pareciam 
invocar gestos, relacionados a um texto. Ao lado disso, usava os 
brinquedos em seus acessos de fúria, jogando-os para o alto, no 
chão, contra a parede ou na direção da terapeuta, quando fixava o 
olhar nela e tentava bater ou beliscar (rindo em seguida). Os gritos 
eram ensurdecedores e as tosses, provocadas e forçadas. [...] 
Todos os comportamentos e gestos da criança eram repetitivos. 
Havia, dentre eles, condutas ritualizadas. (OLIVEIRA, 2001, p. 42-
43). 

Este segundo caso é interessante pelo fato de que aparentemente a 

criança produzia cenas típicas de criança, de brincadeiras; ou no caso de ‘fúria’ 

quando ‘jogava’ objetos. Todavia, a autora comenta que essas ações, que num 

primeiro momento eram vistas como ‘dirigidas à terapeuta’ foi descartada por não 

haver nelas discursividade motora (termo usado por ARANTES, 2001), isto é, 

uma narrativa que se articulasse pela via da brincadeira simbólica, o que se 

presentificavam eram ações ritualizadas, sem mobilidade e sem extensão. Ainda 

que aqueles gestos fossem aparentemente significativos, não eram dirigidos ao 

outro e nem o incluíam. 

A partir do trabalho de Oliveira é possível refletir acerca das 

diferenças, isto é, das múltiplas faces da repetição. Vale destacar: ainda que 

esses acontecimentos sejam rotulados com um mesmo nome, eles possuem 

estatuto bastante diferente que merece ser interrogado.  

As questões lançadas por Oliveira, bem como aquelas apresentadas 

por Arantes, colocam em cena a peculiaridade de um fenômeno que, se na 

aquisição de linguagem é estruturante, na clínica traz à luz sua face patológica. O 

espaço clínico convoca a refletir sobre o aprisionamento a essa fala que insiste no 

mesmo, uma fala que não implica os falantes. A repetição sintomática, como 
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mostra os segmentos discutidos por Oliveira (2001), ainda que, como na repetição 

estruturante, se trate de incorporação da fala do outro, trata-se de uma 

incorporação que impede o diálogo e que tem fim em si mesmo, uma fala que 

ocupa um corpo, mas que não o legitima. Pode-se pensar numa fala que se 

movimenta por conta própria, que captura o sujeito e o amarra, paralisa. Ali se 

pode reconhecer as cadeias da língua, mas estas não se desdobram, não 

ganham extensão, não produzem significação. Ainda que as crianças pudessem 

reproduzir falas inteiras sejam as de comerciais, ou as da própria terapeuta essas 

não ganhavam circulação.  

Havia também os casos em que a repetição era de segmentos finais 

(palavras completas ou não), e que foram denominados prolongamentos da fala 

do outro. Esses acontecimentos são igualmente intrigantes, trata-se de uma outra 

face da repetição cujo efeito de patologia é ainda mais intenso, nesses casos não 

há como sustentar qualquer ilusão de  dialogia, esse prolongamento o espaço 

entre as falas é praticamente inexistente, a ideia de eco é tão intensa, que é como 

se houvesse apenas um falante.  

Essa insistência na fala de sujeitos da clínica de linguagem faz-nos 

remeter ao mito de Eco, citado por ARANTES (2001b) e OLIVEIRA (2001). Ou 

seja, o mito de Eco se presta à comparação da fala com efeitos patológicos, neste 

caso. 

Segundo o mito, Eco – a ninfa – foi amaldiçoada por Juno, sendo a 

sentença: reproduzir a fala do outro sem que isso represente o que ela de fato 

queira dizer. Quando Eco se apaixona por Narciso precisou aguardar que este 

lhes falasse, já que o direito de resposta lhes foi negado. Narciso, todavia, ao 

reconhecer que Eco apenas reproduz o que ele diz afasta-se. Eco, ao ser 

rejeitada, passou a esconder-se em cavernas, definhou e restou-lhes somente  

voz; sendo a única coisa que restava – a voz, a ninfa só poderia ser notada 

quando ecoava a palavra dita por outro.  Tratava-se de uma “voz vazia de sujeito 

que corporificava a fala de outro” (ARANTES, 2001b, p. 257).  

O efeito patológico da fala de Eco está na reprodução – no 

aprisionamento à fala do outro, não passava a outra coisa – o que para Narciso 
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perturbava, ele não podia reconhecer ali um sujeito – um falante. Essa mesmice a 

que estava condenada Eco não lhe permitia fazer presença em seu dizer – a 

palavra estava vazia 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 ultimas palavras de Narciso – 

como fazia Eco.  A diferença é o que assegura que a fala seja legitimada, é o que 

assegura o lugar de falantes; trata-se da garantia de demanda, de um ‘corpo’ para 

a ‘voz’.  

Nos mais distintos modos de repetição sintomática, a fala da criança 

está recoberta pelo fala do outro – seja de seu interlocutor, seja pela fala do 

comercial ou do terapeuta. A criança apresenta-se aparentemente apenas como 

um reflexo, um semblante de falante. O regular dessas manifestações 

sintomáticas aparece na insistência de fragmentos, que quando se presentificam 

não se deslocam, não permitem movimento dos elementos da cadeia – os 

fragmentos tornam-se uma unidade que por não provocar demanda, barra o 

falante, o sujeito.  

É certo que da posição de investigador muito se perde. Para além da 

fala transcrita essas crianças não se enlaçam ao outro pela via da linguagem, 

produzem um efeito que transcende o que pode ser lido na transcrição, há ainda 

as estereotipias corporais, que dizem dessa posição peculiar da criança. Com a 

transcrição perdemos a voz e o corpo e na distância da clínica perdemos o que se 

deposita na escuta e marca o corpo do clínico. Vemos apenas que a fala não se 

apresenta por meio de uma cadeia articulada que e que produza significação. 

Assim, acompanho Aragão (2011) quando afirma que: 

As manifestações da fala no autismo evidenciam produções de 
ecolalia, mutismo ou verborragia; encontram-se marcadas pelos 



60 
 

significantes fora de uma ordem de sentido e estão impregnadas 
de um excesso pulsional traduzido em sons, balbucios e gritos. No 
entanto, em função da singularidade de cada criança, apresentará 
variações que impedem generalizações e fará que cada uma 
delas demonstre na direção do tratamento a maneira como foram 
afetadas no campo da linguagem (ARAGÃO, 2011, p. 14). 

A instância clínica requer que se diga algo acerca do sujeito que se 

perde nesta repetição que ‘nada diz’, ou melhor, que diz de um modo de 

alienação do sujeito ao Outro.  O ‘rótulo’ ecolalia que, no universo da clínica e das 

patologias de linguagem, abriga a repetição sintomática, como aponta Arantes 

(2001b), reduz a discussão sobre o sujeito, bem como sobre o heterogêneo 

inerente à própria repetição.  

É necessário refletir sobre o que significa, em termos de posição 

subjetiva, a heterogeneidade das repetições patológicas. Não haveria diferença 

entre produzir um prolongamento da fala do outro, uma propaganda de televisão, 

ou até mesmo hesitar frente ao estranhamento do outro? Essa questão indica que 

essas ocorrências exigem uma discussão sobre sujeito. (ARANTES, 2006).  

Cabe-nos, dado o encontro com a clínica de linguagem assegurar a 

posição de que a fala ainda que sintomática traz a marca da "presença singular, 

única, de um sujeito na linguagem – que sua diferença é de qualidade, uma 

qualidade que não pode ser inferida do que se supõe ou se pressupõe como 

normalidade” (ARANTES, 2006, p. 225).  

Nesse capítulo discuti como a repetição, chamada de ecolalia, 

comparece nos trabalhos do grupo de pesquisa no qual esta dissertação se 

insere. Foi destacado na postura crítica de Arantes e Oliveira, que usar a ecolalia 

de como rótulo para a fala de crianças que estão no campo da psicopatologia 

recobre a heterogeneidade que diz da presença do sujeito na língua, questão 

relevante para pensarmos na clínica e na direção do tratamento. Se não posso, 

na condição de pesquisadora, ir além é porque a posição do investigador não 

permite ir muito longe. Voltarei a isso. 

  Na discussão encaminhada até aqui, apontei também que o 

aprisionamento da criança ultrapassa a esfera da fala, pois há também marcas no 

corpo.  
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A partir do trabalho de Arantes (2011), sentir-me convidada a 

aprofundar um tema que se articula à discussão acima apresentada: a holófrase, 

tema que pode permitir a necessária discussão sobre o sujeito. A referida autora 

acrescenta à discussão acerca do material clínico o fato de que os episódios, por 

ela comentados, assemelham-se para além do fenômeno na aquisição, ao 

conceito de holófrase, explanado por Vorcaro (1999) e Lemos (2002a). Trata-se, 

segundo Arantes (2011), de um termo advindo da psicanálise, que diz do não 

‘comparecimento’ do sujeito na cadeia dos significantes. Além da holófrase, 

questões relativas à estruturação subjetiva e ao modo como a repetição é 

abordada na Psicanálise serão tratadas. 
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CAPÍTULO III  

UMA LEITURA DA “ECOLALIA” A PARTIR DO ENCONTRO COM A 

PSICANÁLISE 

No capítulo anterior, apresentei uma discussão acerca da ecolalia e, 

a partir dos trabalhos do Grupo de Pesquisa Aquisição, Patologias e Clínica de 

Linguagem, indiquei que o termo ecolalia faz apenas uma descrição vaga de um 

acontecimento que é marcado por muitas nuances. Mais que isso, fiz 

considerações acerca da necessidade de uma reflexão sobre o que o 

aprisionamento numa fala em eco, que não circula, que não passa a outra coisa 

diz do sujeito falante. Com isso, vimos que também a especularidade enquanto 

processo dialógico não podia avançar a discussão, pois foi a aproximação com a 

psicanálise e a introdução de uma reflexão sobre a Língua que promoveu 

deslocamentos importantes para pensar a solidariedade entre estruturação 

subjetiva e estruturação da linguagem. 

Neste capítulo dou destaque ao conceito de holófrase que circula 

tanto no campo da aquisição quanto na psicanálise, mas que tem contornos 

radicalmente distintos em cada uma dessas áreas. 

Discuto, também, a repetição na Psicanálise. Essa trajetória se deve 

à importância do conceito no âmbito da psicanálise lacaniana, que o considera um 

dos quatro conceitos fundamentais mas, também, como verei adiante, uma 

questão de Lasnik-Penot (1997) sobre a natureza da repetição nas ditas ecolalias.  

3.1 Algumas considerações sobre a holófrase na Aquisição de Linguagem e 

na Psicanálise 

A holófrase é conceito que circula tanto no campo da aquisição de 

linguagem, quanto no da psicanálise. No primeiro caso, o termo nomeia o estágio 

inicial da aquisição de linguagem em que a criança usa apenas um vocábulo para 

se comunicar e “a palavra isolada, fragmento da fala do outro maternante [é 

tomada] como equivalente a uma unidade de significação plena” (DE LEMOS, 

2002a, p. 5). Na área de aquisição, a holófrase, em outras palavras, é “o uso, pela 

criança, de enunciados de uma palavra para expressar uma ideia complexa, 
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especificamente uma oração ou uma proposição”, (SCARPA, 2009, p. 187) com 

sentido completo. Como se vê o uso de um vocábulo é lido como uma unidade 

completa do ponto de vista sintático e semântico. 

Scarpa (2009) dedica-se a abordar a holófrase na aquisição de 

linguagem, fazendo um apanhado histórico do conceito na área. Explana que as 

proposições mais relevantes sobre esse tema, no campo, foram desenvolvidas 

entre os anos de 1960 e 1970. A pesquisadora elege o conceito de holófrase, 

conforme acima definido, para encaminhar uma reflexão sobre questões centrais 

da área de aquisição de linguagem, tais como a relação entre percepção e 

produção e a continuidade entre o dito período pré linguístico e linguístico, entre 

outros.  

De acordo com a autora, o termo “holófrase” aparece pela primeira 

vez no trabalho de Grace de Laguna (1927) para designar a “fala de uma 

palavra”, “enunciado de uma palavra”, que seriam os “primeiros enunciados da 

entrada na criança na sua língua materna”; termo que foi reintroduzido no campo 

da aquisição de linguagem com os estudos inatistas na década de 1960 e 1970.  

Os pressupostos chomskyanos acerca da importância da aquisição 

de linguagem fizeram com que pesquisadores inatistas se voltassem para a 

“busca de dados de produção dos primeiros enunciados da criança, uma busca 

empírica que suprisse a falta de evidências de julgamento de aceitabilidade e 

gramaticalidade por parte do sujeito falante” (SCARPA, 2009, p. 189).  

Conforme assinala De Lemos (2002a, p. 2), que também abordou a 

holófrase, os pesquisadores inatistas: 

Instados pela centralidade da sintaxe no modelo, eles tiveram que 
se defrontar com as palavras isoladas dos primeiros enunciados, 
as quais escapavam até mesmo a uma sintaxe mínima que 
requereria pelo menos dois constituintes. Diante disso, isto é, da 
impossibilidade de atribuir conhecimento linguístico à fala da 
criança e sob a alegação da transparência de sua intenção 
comunicativa, ou fizeram ressurgir o termo holófrase (cf. Dore 

1975, entre outros) ou trataram esses enunciados como 
protoformas, isto é, como precursores de ordem semântica e/ou 
pragmática de estruturas sintáticas plenas (cf. Greenfield & Smith 
1976, entre outros). 
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 De um modo geral a holófrase, apontava para um conhecimento  

categorial prévio, uma palavra com significado sentencial ou proposicional, como 

diz Scarpa. Estipulava-se que o conhecimento prévio ou subjacente evidenciado 

ou refletido pela holófrase era do tipo sintático, conforme Bever, Fodor & Weksel, 

(1965) ou do tipo semântico (Bloom 1973) ou semântico-pragmático, 

representado pelo trabalho de Dore (1974), conforme revisão feita por Scarpa 

(2009). 

A partir dos anos 80, os estudos sobre holófrase recuaram, 

especialmente porque, “Do ponto de vista do conhecimento sintático 

(conhecimento da unidade básica “sentença”), a holófrase deixou de ser vista 

como reflexo de conhecimento da sentença”, de acordo com Scarpa (2009, p. 

193). Outro motivo foi o “fracasso da hipótese de continuidade funcional ou da 

continuidade do domínio pragmático para o domínio sintático” (idem, p. 191) […] 

e, “também, pela falta de claro delineamento dos atos de fala20” (idem, p. 193).  

O fato é que uma leitura holofrástica da fala da criança acaba por 

obscurecer o fato de que as primeiras palavras são retorno ou incorporações da 

fala do adulto, o foco no conhecimento prévio representado pela holófrase 

impediu que o caráter fragmentário da fala da criança fosse objeto de indagação 

(SCARPA, 2009).  

De Lemos (2002a, p. 2) diz a esse respeito que: 

[...] foi uma adesão irrestrita a uma concepção da linguagem como 
objeto de conhecimento a ser apropriado por um indivíduo da 
espécie, definido como unidade de percepção e cognição, 
programado para essa tarefa, que sufocou a interrogação 
necessária acerca do caráter fragmentário da fala inicial da 
criança. Mais ainda, que impediu esses investigadores de se 
darem conta da ineficácia de uma reflexão que visava a predizer o 
percurso do desenvolvimento da criança, recorrendo a noções 
como protoformas ou precursores, mas incapaz de reconhecer a 
imprevisibilidade e, portanto, a singularidade desses enunciados 
iniciais. 

Diferentemente, a referida pesquisadora faz uma leitura das 

produções iniciais da criança radicalmente distinta da dos pesquisadores da área 

ao indicar que tais produções são incorporação da fala do outro, tal constatação 

                                                             
20

 A esse respeito ver: Scarpa, E. M. (2002) e De Lemos, C. T.G. (2002).  
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levou-a a cunhar o conceito do processo de especularidade, visitado no capítulo 1 

desta dissertação. 

De Lemos (2002a) coloca em discussão a relação entre fragmentos 

e holófrase, mas agora a definição de holófrase é aquela que vem de sua 

aproximação com a psicanálise lacaniana. 

De Lemos, nesse trabalho, reconhece que apesar do caráter dual do 

processo de especularidade que excluía a língua, foi a partir dele que ela pode 

interrogar a linguagem com objeto de conhecimento e enunciar uma questão 

sobre o sujeito: "Quem fala na fala dessa criança falada pela mãe?" (2002a, p. 3) 

questão que permitiu desdobramentos importantes, tais como: 

[...] reconhecer a indeterminação sintática, semântica e 
pragmática da fala inicial da criança(cf. nota 3), assim como a 
função da mãe ao interpretar, dar sentido à fala da criança, 
colocando essas palavras isoladas em textos, enunciados que as 
faziam passar de novo pelo moinho da linguagem, ou pelo Outro, 
tesouro dos significantes. (DE LEMOS, 2001a, p. 3). 

 Mas tal proposta, que pressupunha a dualidade da relação mãe-

criança, não podia dar conta do movimento da língua por que não incluía o Outro: 

tesouro dos significantes – que fazia presença na fala da criança e “se 

concretizava tanto na emergência de estruturas quanto em "erros" que mostravam 

a intrusão de outras cadeias, que não por acaso chamei de latentes, nessas 

estruturas/cadeias manifestas” (DE LEMOS 2002a, p. 4). 

Afetada pela leitura de Lacan e pela releitura de Saussure e 

Jakobson, De Lemos abordou esses fenômenos tratando-os “como resultantes de 

processos metafórico e metonímico (cf. de Lemos 1992)” (2002a, p. 4). O que lhe 

permitiu entender tanto  

[...] o sujeito como efeito do significante quanto sua exclusão 
interna (cf. Lacan, op.cit.), representada seja na substituição 
operada pela metáfora, seja no deslocamento operado pela 
metonímia, isto é, nos intervalos entre os significantes do Outro 
(DE LEMOS, 2002a, p. 4).  

Com esse olhar, a pesquisadora retorna às produções iniciais da 

criança à luz seu caráter fragmentário, para defini-la “como restos metonímicos da 

fala da mãe” (2002b, p. 4), que num primeiro momento convocam a interpretação 
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maternal - “uma cadeia significante com a qual esta assegura seu desejo através 

do sentido que atribui ao fragmento da criança” (2002b, p. 4) e num segundo 

tempo “é essa mesma cadeia que convoca na criança um fragmento de uma outra 

cadeia que o remete a outra significação" (idem, p. 4). 

A partir de uma afirmação de Lacan, em que interroga se há ordem 

na aquisição de linguagem, De Lemos questiona se esses fragmentos iniciais, 

restos metonímicos da fala da mãe seriam “ponta do significante que abre a 

possibilidade para a rede dos significantes” (DE LEMOS, 2002A, p. 5). Para 

responder a isso, toma como exemplo, exatamente as crianças que sucumbem na 

trajetória da aquisição de linguagem. Ela parte de um trabalho de Vorcaro (1999) 

em que o conceito de holófrase é, como já assinalado, radicalmente distinto 

daquele que circula nos estudos sobre aquisição da linguagem. Segundo De 

Lemos: 

Não se trata mais de tomar a palavra isolada, fragmento da fala do 
outro maternante como equivalente a uma unidade de significação 
plena, mas, ao contrário, de reconhecer em uma sequência de 
significantes sua natureza de bloco não desmembrável, carente 
de intervalos, impedindo substituições e deslocamentos relevantes 
(2002a, p. 5).  

Esse ponto marca diferença entre a estrutura em que comparecem 

restos metonímicos da fala do outro na fala da criança, processo no qual há o 

reconhecimento de um sujeito e se instaurou a falta originária, e entre as falas 

que retornam como um bloco monolítico, um eco que revela o aprisionamento 

numa reprodução que não se desdobra. A repetição, como reprodução, como 

cristalização da fala, não convoca o sujeito, não o implica, pois não há falta, não 

há diferença; trata-se de uma reprodução, na qual se reconhece um estatuto de 

autossuficiência. Há fala, mas não se reconhece o sujeito desse corpo. No 

fenômeno da fragmentação não há coincidência entre a produção do adulto e da 

criança, embora haja a identificação, porque se trata de fragmentos do outro, em 

que opera o eixo da substituição. Na holófrase o que há são blocos, elementos 

que parecem coincidir consigo próprios.  

Vorcaro (1999) trabalha a holófrase a partir de Lacan, seu objetivo 

era discutir a fala de crianças que se caracterizavam pela repetição insistente; 

falas ditas ecolálicas, como as que discuto nesta dissertação. Esse processo está 
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relacionado à alienação a fala do outro; “ausência de marcas de intrusão do 

sujeito na cadeia significante” (ARANTES, 2011, p. 3856). 

A holófrase, segundo Vorcaro (1999), seria a ausência dos eixos 

substitutivos na linguagem, falando então, em paralização, cristalização dos 

significantes que não se substituem na cadeia.  

A solidificação do primeiro casal de significantes impede que um 
significante possa vir no lugar de outro, já que eles ocupam o 
mesmo lugar. O primeiro casal de significantes é aquele que 
determina a divisão e é também aquele do momento de alienação 
(em que, se o sujeito aparece como sentido, ele se manifesta 
como desaparição). O primeiro significante, aquele do traço unário 
(S1), representa o sujeito ao ser introduzido no campo do Outro, 
por um outro significante, (S2), Vorstellungsrepräesentanz, sob o 
qual o sujeito é representado e desaparece na afânise, 
significante que faz entrar em jogo o sujeito como falta 
(VORCARO, 1999, p. 9).   

Assim, essa paralização significante, segundo ARANTES (2011), 

que acompanha Vorcaro, é indicativa do processo de alienação – reitero. A 

relação entre significantes, que deveria ser composta por uma cadeia com 

intervalos onde advém o sujeito não se instaura, isto é, há uma solidificação da 

cadeia e não se instaura a falta que marca a presença do sujeito. Como se vê, o 

que está em pauta é uma falha na operação essencial na constituição do sujeito, 

a saber: a separação. 

As operações de alienação e de separação nos ensinam que o 
sujeito do inconsciente nasce nessa incidência do Real sobre o 
Simbólico, ou seja, no destacamento do intervalo vazio entre os 
significantes, onde a criança reencontra sua perda de ser na 
incompletude do Outro; na interseção que baliza o sujeito no 
intervalo entre significantes, a partir do qual a metonímia do 
desejo se põe em perspectiva. (VORCARO, 1999, p. 5). 

A alienação como ato inaugural do sujeito está necessariamente 

relacionada com o modo de captura pela língua; assim, considerar a alienação, 

nos obriga a considerar a separação, dado que ambas – alienação/separação são 

operações solidárias na estruturação do sujeito, mas veremos que nas 

psicopatologias algo pode falhar.  

A partir da Psicanálise é possível fazer uma leitura do sujeito como 

efeito de linguagem. Trata-se de assujeitamento e não de uma relação dual em 
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que algo se constrói. O grande Outro, a relação entre significantes diz de uma 

posição desejante; uma posição na relação ao Outro. Nesse sentido, as 

dimensões da alienação e da separação respondem pelos modos de presença do 

sujeito na estrutura.  

Falar em holófrase, porém, é assumir um sujeito que não pôde ser 

barrado, dividido pela relação significante, ou seja, pela relação posta entre S1 e 

S2. Diz-se, então, “A lógica da alienação ao campo da linguagem, e seu resto, a 

separação que permite a função da fala, mostra, na holófrase, que as operações 

de alienação e de separação podem ser disjuntas, já que a separação pode, aí, 

não ter incidido (VORCARO, 1999, p. 6)”. 

Da repetição da fala do outro que retorna como um bloco o que 

chama a atenção é justo não operar a diferença, não há abertura. Reconhece-se 

a fala do outro, mas uma fala que se apresenta em bloco e que diz de um modo 

de presença na linguagem. 

A solidificação holofrásica concerne ao processo de alienação: o 
sujeito só pode aparecer no campo do Outro representado por um 
significante, que faz surgir sua significação, reduzindo-o a não ser 
senão um significante representado para outro significante, ou 
seja, afanisado. Se o casal de significantes é holofraseado, então 
a relação da significação do sujeito à sua afânise se encontra 
modificada: o sujeito não aparece como falta, mas como monolito 
cuja significação se iguala à mensagem enunciada, o sujeito já é 
dado na mensagem (VORCARO, 1999, p. 9).  

A solidificação de S1 e S2 diz respeito à alienação, enquanto a 

possibilidade de um intervalo entre eles remete à separação.  É nesse intervalo 

que, de acordo com Vorcaro, o “desejo do Outro seria interrogável, condição para 

a constituição de seu desejo, situado nessa articulação como falha, intervalo, falta 

no Outro.” (idem, ibidem) 

Com isso, o sujeito tem sua origem ou registro, no campo simbólico, 

mas é importante lembrar que se fala de um sujeito que não foi barrado, que fica 

preso numa relação especular. Vorcaro (1999) aponta para a não-divisão, um 

sujeito preso ao código. Todavia, essa não-divisão, solidificação do significante 

não retira o sujeito da lógica da linguagem, como já expressei.   
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O sujeito está em meio a esse conjunto e a ele cede seu corpo, se 

solidificando na holófrase, no significante holofrásico. É a função do significante 

que está barrada, a possibilidade de um significante vir a significar outro, a 

impossibilidade de substituição se dá em função da lógica metafórica barrada.  

Sobre a solidificação do primeiro casal de significantes, De Lemos 

faz uma importante distinção entre segmentos que podem ser ditos holofrásicos e 

o fenômeno da fragmentação que se dá a ver, especialmente, nos monólogos da 

criança. Exponho o que ela diz: 

Por um lado, Lacan diz no Seminário –Livro XI (1973/1978: 225) 

que, ‘quando não há intervalo entre S1e S2 , quando a primeira 
dupla de significantes se solidifica, se holofraseia, temos o modelo 
de toda uma série de casos , ainda que o sujeito em cada caso, 
não ocupe o mesmo lugar’. (2002a, p. 5). 

Esta série de casos a que Lacan faz referência são, como assinala 

Vorcaro (1999), os casos de psicose, debilidade e fenômenos psicossomáticos. É 

possível ainda incluir um outro elemento à série, pois “após a Conferência de 

Genebra sobre o Sintoma, Lacan (1998) nos autoriza a acrescentar o autismo a 

esta série, ao aproximá-lo da esquizofrenia.”(CAMPANÁRIO; PINTO, 2006, p. 52). 

Nessa direção De Lemos afirma que é necessário considerar que 

Lacan afirma que a ausência de intervalo entre S1 e S2  

[...] é certamente algo da mesma ordem do que se trata na 
psicose. Essa solidez, esse apanhar a cadeia significante primitiva 
em massa é o que proíbe a abertura dialética que se manifesta no 
fenômeno da crença, abre-se pelo menos a possibilidade de 
contrapor à holófrase do ponto de vista psicanalítico ao fenômeno 
da fragmentação. Fenômeno pelo qual, ouso dizer, a criança corta 
a cadeia da fala da mãe e dá reconhecimento ao intervalo que lhe 
permite indagar sobre o desejo do Outro (2002a, p. 5-6). 

O fenômeno da fragmentação que pode ser lido na aquisição de 

linguagem e que se dá a ver intensamente nos monólogos possui um caráter 

distinto da fragmentação que holofraseia. No primeiro caso, vê-se uma 

movimentação na cadeia; há operação dos eixos metonímicos – retornos da fala 

da mãe – que inaugura um possível de abertura à cadeia significante. Assim, faz 

presença a operação do processo metafórico – os fragmentos passam a convocar 

outros fragmentos. Ocorre que quando da fragmentação sucede a solidificação 



70 
 

significante, ou seja, quando passa a haver coincidência, quando não há intervalo 

entre significantes; noutros termos, quando o deslocamento metonímico não abre 

para a cadeia significante, suspende-se a função do significante. A suspensão 

dessa função, que permite que um significante possa ocupar o lugar de outro, 

parece indicar a presença da holófrase. 

Do que se lê no trabalho de De Lemos, ainda que não se possa 

assimilar diretamente a solidificação entre S1 e S2 a uma cadeia da fala concreta, 

como indica a autora, é possível, ainda assim, marcar uma distinção com o 

fenômeno da fragmentação. Para isso, a autora nos remete ao trabalho de Lier-

DeVitto (1998) sobre os monólogos da criança, falas solitárias, marcada por 

restos da fala do outro que retornam de modo fragmentado, mas por efeito do 

Outro, e indicam a pressão exercida pela língua, pelo grande Outro sobre a fala; o 

que deveria estar em ausência é posto em presença à revelia da criança. O 

‘esburacamento da cadeia significante’ diz da presença de intervalos, daquilo que 

permite um jogo de montar e remontar, que passa a outra coisa; que movimenta 

as cadeias. Há nesse esbucaramento das cadeias da língua dispersão e 

suspensão de sentido e que, como afirma De Lemos, aponta para a relação 

necessária entre falta, perda e causa do desejo (RABINOVICH, 2000). 

Nesta seção, abordei a questão da holófrase na Aquisição de 

Linguagem e na Psicanálise e a partir desta pude fazer algumas aproximações 

importantes: é possível articular as falas ecolálicas à holofrase, dado que Lacan 

ao falar da solidificação entre S1 e S2 autoriza um paralelo desta natureza, pois 

ele afirma, como indicou De Lemos (2002a: 5), que  “é certamente algo da mesma 

ordem do que se trata na psicose. Essa solidez, esse apanhar a cadeia 

significante primitiva em massa é o que proíbe a abertura dialética” , isto é, ainda 

que a holófrase não seja diretamente assimilável às cadeias da fala, dado que 

fala de uma posição estrutural, ela parece poder responder pelas falas ecolálicas. 

Essas falas que dizem de repetição se distinguem da repetição estrutural que se 

vê no paralelismo, como vimos no capítulo 1. 

Para Lier-DeVitto, o paralelismo tem função coesiva, produz efeito 

constitutivo do texto, ele é “repetição com diferença, que o movimenta, 

impulsiona e amplia a fala da criança – criando distância da fala do outro.” (LIER-
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DeVITTO; ARANTES, 2015, no prelo) Mas há repetições que aprisionam, 

prossegue ela, “repetições mortíferas em que a repetição tende à reprodução: 

nelas, e a fala se estabiliza num efeito que se nomeia como patológico”.  

Passarei agora à repetição na Psicanálise. 

3.2 Repetição na Psicanálise 

Ainda que neste capítulo apresente, sucintamente, o modo como a 

repetição é abordada por Freud e Lacan, acompanho as interrogações de Lasnik-

Penot (1997) sobre a repetição presente na fala de crianças autistas. Em seu 

livro, Rumo a Palavra,(1997) a pesquisadora, para tratar das questões da 

linguagem, em diversos momentos, estabelece um diálogo com Kanner (1943). 

Embora ela discorde dessa máxima – eternizada da literatura do campo, dado 

que 30 anos mais tarde, o próprio Kanner, paradoxalmente, tenha afirmado que 

as crianças “embebidas de linguagem” apresentavam um melhor prognóstico –, a 

autora indaga se as ecolalias poderiam ser chamadas de repetições, no sentido 

metapsicológico do termo, uma vez que elas têm a tendência de se tornar 

estereotipias. Ela assinala que as estereoptipias seriam como “ruínas das cidades 

antigas na floresta tropical; elas atestam que um trabalho humano aconteceu, do 

qual resta apenas o vestígio” (LANISK-PENOT, 1997, p. 16). 

Rodriguez, por outro lado, entende que as ecolalias podem sim 

indicar uma posição diante da língua, “uma posição diante da língua que se 

caracterizaria como um permanecer literalmente fora, isto é, uma posição 

subjetiva de exclusão. Diante disso, pode-se supor que, mesmo no sintoma, o 

autista estabelece uma relação singular com a língua”. (REGO; CARVALHO, 

2006). Vale lembrar que permanecer fora não significa ausência de língua, mas 

uma posição singular. Como se vê a repetição é tema que interessa.  

Como se vê a repetição é tema que interessa. 

3.2.1 A Repetição em Freud e em Lacan 

A repetição é conceito de grande relevância no interior da 

psicanálise, tanto que Freud retorna a ele em momentos diversos de sua obra e 

Lacan o elevou a categoria de conceito fundamental, ao lado do Inconsciente, da 
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Pulsão e da Transferência. Neste tópico, recolho das obras de Freud e Lacan 

alguns pontos que interessam a esta dissertação. Longe de fazer uma exegese 

de um tema tão complexo, destaco aspectos que possam ser articulados à 

discussão que encaminhei até aqui. 

A repetição pôde ser lida na teoria psicanalítica como retorno do 

mesmo; um retorno que certamente não se apresenta sempre da mesma 

maneira. Como visto esse conceito, ao lado dos citados acima, tornam-se lugar 

de passagem, necessário para a clínica – analítica, tendo na repetição um modo 

de leitura para o inconsciente (KAUFMANN, 1996). 

De acordo com Kaufmann (1996) a noção de repetição foi desde 

1895, paulatinamente, ganhando um delineamento mais preciso na obra freudiana 

à medida que foi sendo articulada a outros conceitos. Roudinesco (1998), por sua 

vez, situa historicamente o emprego deste termo na correspondência de Freud 

com Wilhelm Fliess, no período de 1896 e 1897.  

De acordo com Roudinesco (1998, p. 657), 

Sigmund Freud relacionou desde muito cedo as ideias de 
compulsão (Zwang) e repetição (Wiederholung) para dar conta de 
um processo inconsciente e, como tal, impossível de dominar, que 
obriga o sujeito a reproduzir sequências (atos, ideias, 
pensamentos ou sonhos) que, em sua origem, foram geradoras de 
sofrimento, e que conservaram esse caráter doloroso.  

Para a autora, foi a partir de 1914, com o texto Recordar, Repetir, 

Elaborar, que a repetição ganhou outro estatuto e foi elevada à categoria de 

objeto autônomo, ela passa a ser reconhecida como uma compulsão sendo ainda 

articulada ao conceito de transferência e à resistência.  

Recordar é termo que para Freud ([1914]1996) está atrelado à 

lembrança – o que pode ser lembrado pelo paciente. A repetição é ato 

impulsionado pelo que o paciente não consegue lembrar, logo, não ocorre como 

lembrança e sim como ato, atualizado na análise – ou seja, a repetição está 

ligada a componentes recalcados.  

A repetição seria “uma maneira do paciente se lembrar, maneira 

ainda mais insistente, na medida em que ele resiste a uma rememoração cuja 
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conotação sexual lhe desperta vergonha” (ROUDINESCO, 1998, p. 657). Nas 

palavras de Freud: 

Quanto maior a resistência, mais extensivamente a atuação 
(acting out) (repetição) substituirá o recordar, pois o recordar ideal 
do que foi esquecido, que ocorre na hipnose, corresponde a um 
estado no qual a resistência foi posta completamente de lado 
(Freud, [1914]1996, p.166). 

Tem-se, então, de um lado a recordação, as lembranças e de outro 

lado a repetição como efeito de um movimento daquilo que foi recalcado, assim a 

repetição presentifica aquilo que não pode ser lembrado e é no manejo da 

transferência que Freud pretende “barrar a compulsão à repetição e transformá-la 

numa razão para se lembrar” (Freud, [1914]1996, p. 169).  

Mas foi em 1920, em Mais além do Princípio do Prazer, que Freud 

ao refletir sobre a insistência de se reviver episódios dolorosos faz um 

desdobramento desse conceito. Freud foi interrogado pelos sonhos de pacientes 

com neurose traumática, cuja principal característica é trazer o paciente de volta à 

situação de seu acidente e no momento em que a cena traumática se repetia, 

esses pacientes despertavam assustados.  

Também o jogo de carretel de seu neto trazia elementos que 

acabavam por contradizer o Princípio do Prazer. Vejamos: o menino na ausência 

da mãe costumava brincar com um carretel, movimentando-o em “vai-e-vem”. 

Nessa ocasião, ele emitia dois vocábulos: “óóó” (fort), que significa “ir embora” e 

“dá” (ali). A interpretação de Freud é que o desaparecimento/retorno do carretel  

seria o modo pelo qual seu neto vivenciava a experiência desprazerosa da 

ausência da mãe. Desse modo, a brincadeira seria uma maneira de elaborar a 

perda e a repetição um modo de obter o prazer diante do sofrimento.  

De acordo com Roudinesco (1998, p. 657),  

Se essas formas [dolorosas] de compulsão à repetição eram 
realmente o aspecto assumido pelo retorno do recalque, era 
impossível sustentar que obedecessem unicamente à busca do 
prazer: com efeito, restava uma espécie de resíduo que escapava 
a essa determinação, um “mais-além do princípio de prazer”. 
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É então, neste momento, em ‘Além do princípio do prazer’ ([1920] 

1996) que Freud constata a repetição como fenômeno que ultrapassa o princípio 

do prazer, como força – ao lado de pulsão. Pulsão esta que se dá na tendência ao 

retorno, à repetição, no que diz respeito à busca do objeto perdido – ou objeto 

causa de haver sujeito – fala-se de pulsão de morte (ROUDINESCO, 1998).  

Essa força pulsional, esse movimento incessante que produz a 

repetição da dor, segundo a autora, levou Freud a postular o conceito de Pulsão 

de Morte, que foi assim definida: 

(...) um impulso, inerente à vida orgânica, a restaurar um estado 
anterior de coisas, impulso que a entidade viva foi obrigada a 
abandonar sob a pressão de forças perturbadoras externas (...), a 
expressão da inércia inerente à vida orgânica. (FREUD, 
[1920]1976, p. 53-54). 

Roudinesco assinala, ainda, que o modo como psicanalistas se 

posicionam frente a esse conceito está diretamente relacionado com a 

importância atribuída ao conceito de repetição. 

Lê-se então, que repetição, pulsão e inconsciente estão de certo 

modo articulados em Freud, mas é, sem dúvida, em Lacan ([1964]2008) que 

esses três elementos, além da transferência, serão elevados ao estatuto de 

conceitos fundamentais da psicanálise.  

Lacan, como já assinalado, aprofunda sua discussão sobre a 

dimensão simbólica do inconsciente e, portanto, focaliza a relação do sujeito com 

a linguagem. O autor em O seminário sobre “A carta roubada” ([1956]1998) 

discute a repetição a partir do conto de Edgard A. Poe. A narrativa de Poe revela 

a trama entre os diversos personagens, de modo que a repetição é tomada a 

partir do determinismo simbólico do inconsciente. Ali é apresentado um pacto em 

que estão envolvidas as diversos personagens. A análise do conto, empreendida 

por Lacan ([1956]1998), focaliza o automatismo da repetição nos deslocamentos 

que se operam entre os participantes. A posição da rainha, personagem que 

inicialmente recebe, tenta esconder a carta (cujo conteúdo coloca em risco sua 

honra e sua segurança), vai ser ocupada logo em seguida pelo ministro e, 

finalmente, por Dupin. Nesse percurso, é possível apreender que nenhum dos 

personagens é dono da carta, porque quem a detém pode deixar de tê-la, no 
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momento seguinte. A trama da Carta Roubada revela que existe uma ação que se 

repete e  

[...] é oriunda de um objeto que está e, ao mesmo tempo, não está 
em lugar nenhum. É essa particularidade que faz com que se 
perceba, nesses deslocamentos, o automatismo de repetição. 
Lacan afirma: se o que Freud descobriu, e redescobre com um 
gume cada vez mais afiado, tem algum sentido, é que o 
deslocamento do significante determina os sujeitos em seus atos, 
seu destino, suas recusas, suas cegueiras, seu sucesso e sua 
sorte, não obstante seus dons inatos e sua posição social, sem 
levar em conta o caráter ou o sexo, e que por bem ou por mal 
seguirá o rumo do significante, com armas e bagagens, e tudo que 
é da ordem do dado psicológico.Lacan, 1956/1998. (XAVIER 
2008, p. 32-33). 

De acordo com Xavier (2008), A Carta Roubada tem por efeito 

capturar quem a detém num determinado momento e ela pode ser considerada 

um significante, pois, “quando os personagens se apoderam dessa carta, algo os 

ultrapassa em suas particularidades individuais e os arrasta para a dinâmica 

própria do movimento desse objeto” (Idem, p. 33). 

Desse modo o automatismo de repetição expõe o que está em 

questão na ordem simbólica, o sujeito é determinado pelo percurso do 

significante. A repetição, portanto, revela que a determinação simbólica é 

constituinte do próprio sujeito. Nas palavras de Lacan, “[...] o automatismo de 

repetição (Wiederholungszwang) extrai seu princípio do que havíamos chamado 

de insistência da cadeia significante [...]” (LACAN, [1956]1998, p. 13).  

No seminário 11, Lacan fez da repetição um conceito fundamental, 

atento à articulação entre repetição e inconsciente postulada por Freud. Ainda 

nesse seminário, Lacan assinala a distinção entre reprodução e repetição, tema 

que importa a esse trabalho. Mostro o que ele diz: 

[...] nessa ocasião, eu lhes mostro que, nos textos de Freud, 
repetição não é reprodução. Jamais qualquer oscilação sobre este 
ponto — Wiederholen não é Reproduzieren. Reproduzir é o que 

se acreditava poder fazer no tempo das grandes experiências de 
catarse (LACAN, [1964] 2008, p.55). 

A partir de Freud, Lacan apresenta a repetição como busca – 

encontro com o real, encontro que não se concretiza, ou, encontro faltoso, o qual 
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tende a buscar novamente. Dessa busca, no encontro do real é sempre 

introduzida a diferença, pelo que é inassimilável desse movimento. 

No texto freudiano ‘Recordar, repetir e elaborar’ ([1914] 1996), Lacan 

destaca a relação entre o repetir e rememorar, estando, o último, ligado à 

memória, por se tratar de retorno de fragmentos do passado, sendo assim, difere 

de repetir.  

O desejo é determinado por algo que falta isto é, para haver desejo 

é preciso que haja falta. Ao tomar a ideia de algo inscrito no sujeito – falta inscrita 

–, há que se pensar em uma dinâmica estrutural própria do sujeito e de sua 

relação com esta falta.  

Se há desejo, é de algo que não está e que não se tem. Desejo 
significa falta. [...] o que emerge na hiância é o desejo. Em suma: 
o desejo consiste em uma estrutura de falta, ou melhor – de 
acordo com outro conceito usual nos Escritos – na “falta em ser” 
(HARARI, 1990, p. 74-75).  

Lacan parte de dois conceitos de Aristóteles — a Tiquê e o 

Autômaton — para abordar a repetição e estabelecer sua relação com o real. Por 

autômaton, entende-se o que se move por conta própria, ou indica uma lógica de 

ação característica de algum animal. Em acepção lacaniana, o autômaton se 

coloca como o que se desenrola da cadeia significante, inconsciente. Sendo a 

estrutura que insiste (FINK, 1997).  O Autômaton se refere à insistência dos 

signos e é relativo ao automatismo inconsciente da cadeia de significantes, 

marcando, sob a dominância do princípio do prazer, o retorno, a volta insistente 

dos signos.  

Tiquê, por sua vez, indica um além do Autômaton, um mais-além-do-

princípio-do-prazer. Ele é o encontro com o real em Lacan (FINK,1997). Tiquê 

indica um “encontro falho”, entende-se como possibilidade engajada do encontro 

com o real, logo, circunstanciada no que não se apreende enquanto lógico na vida 

do sujeito. 

Nós a traduzimos por encontro com o real. O real está para além 
do Autômaton, do retorno, da volta, da insistência dos signos aos 

quais nos vemos comandados pelo princípio do prazer. O real é o 
que vige sempre por trás do Autômaton, e do qual é evidente, em 
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toda a pesquisa de Freud, que é do que ele cuida.  (LACAN, 
[1964] 2008, p.59) 

O real tem seu percurso justamente na repetição, que por se haver 

num “encontro falho”, nunca ‘retorna’ igual. Tiquê encontra-se para além de 

autômaton, diria, causa uma fenda, um espaço, que vacila o que é autômaton.  

Por não retornar igual, algo fica, ou deixa de significar, deste retorno 

um ponto se abre, para em seguida fechar. Em outras palavras, evidencia-se a 

hiância, vestida como tiquê, por não saber-se; por ser falho ou “ilógico”, para o 

que se vivencia (HARARI, 1990).  

A articulação inteligente, sagaz, que faz Lacan acerca da 
repetição como ao acaso, indica que não consiste de uma 
reprodução de traços estáveis, de signos de conduta, de maneiras 
de pensar ou ver o mundo; mais precisamente, são circunstâncias 
surpreendentes, desconcertantes, ameaçadoras, as que entram 
em jogo. [...] Há algo que retorna do real, que volta sempre ao 
mesmo lugar em termos de encontro falho, abalando o estatuto 
subjetivo e abrindo a hiância por onde irrompe a interrogação: por 
que justamente comigo passa essa fatalidade? Em uma referência 
assim paranoica, pode-se ver, então, a “presença” da tique, 
dimensão onde se encontra um núcleo do real.  (HARARI, 1990, 
p. 89). 

Autômaton é apontado como “parte da cadeia do significante”; aquilo 

que empresta corpo à ação de tiquê, o qual se sobrepõe, por ser acaso. Tiquê, ao 

mover-se na cadeia “insistente dos signos”, apresenta o que tropeça. Por 

tropeçar, não alcança a origem por não ser simbolizado e assim, retorna-se 

permanecendo a busca do real (HARARI, 1990).   

Evidenciam-se duas marcas: o real – tiquê – e o simbólico – 

autômaton –, sendo esta caracterizada pela função de restituir e aquela pela 

função de repetir. O que se vê como retorno, como insistência, está relacionada à 

rede de significantes, logo, relaciona-se com autômaton e o que se evidencia 

como o inassimilável ou, encontro faltoso, diz de relação com tiquê (HARARI, 

1990).   

A repetição como acaso implica algo que retira o sujeito de inércia; 

algo que desarranja o sujeito, que quando irrompe – hiância – coloca o sujeito em 

questionamento, o faz encontrar-se com o real.  
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[...] neste encontro com o Real, esta repetição dada como que por 
acaso, marcou um trauma inassimilável enquanto impossível de 
ser pego pelos significantes, os quais não podem dar conta de sua 
condição. Assim, um resto real permanece resistente, 
indomesticável a toda assimilação, a toda significação (HARARI, 
1990, p. 108). 

O encontro com o real, como foi expresso acima, ocorre ao acaso, 

de forma que esse encontro é caracterizado por não ser possível um significante 

– não ser possível assimilar, dada a falta. Por esta falta, o significante não se 

inscreve e torna a implicar noutra busca, ou a mesma busca – pelo objeto da falta.  

Lacan define por essa via o que é para ele repetição e assinala que 

não se trata de reprodução, nem recordação, muito menos o retorno dos signos, 

nomeado aqui de Autômaton. 

Assim, não há como confundir a repetição nem com o retorno dos 
signos, nem com a reprodução, ou a modulação pela conduta de 
uma espécie de rememoração agida. A repetição é algo que, em 
sua verdadeira natureza, está sempre velado na análise, por 
causa da identificação da repetição com a transferência na 
conceitualização dos analistas. (LACAN, [1964] 2008, p. 59). 

Como salientado há distinção entre repetição e reprodução, são 

termos que não se confundem. Para o autor a repetição está ligada ao que se faz 

subjetivo, na medida em que, sendo encontro faltoso, impulsiona o sujeito a 

procurar – a (re)encontrar, dando-se sempre a algo novo, a fazer outra coisa, 

diferente do que já foi feito. Isto é justo a própria invenção do sujeito, o singular, 

que comparece na medida em que se evidencia a hiância, o tropeço, que, 

realocado, reinscreve-se.  

Lacan define em sua obra o Real pelo menos de duas formas 

distintas, como aquilo que resiste a ser simbolizado e como aquilo que retorna 

sempre ao mesmo lugar. A pulsão de morte – noção fundamental para a 

ressignificação da repetição em Freud –, aponta para o encontro com o real. A 

estruturação do sujeito implica um encontro paradoxal, uma vez que o sujeito é 

chamado a dar sentido a um real que sempre lhe escapa. A repetição não se 

confunde com reprodução. Vimos com Lacan a partir da apresentação das 

noções de tiquê e automaton: Tiquê é como o encontro com o real e está situada 

para além do autômaton, que, por sua vez, refere-se ao retorno em si, à 
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insistência dos da cadeia significante. Logo, é o real que rege a tiquê e o 

autômaton. 

Em outras palavras, autômaton é o retorno dos signos, ele é 

determinado pela estrutura significante, em sua rede sincrônica. “Trata-se do 

retorno significante tal como é observado na rememoração, por exemplo” (BALBI, 

2012, p. 96) Tiquê por sua vez é encontro com real  que pode ser  “ilustrado pelo 

trauma, enquanto acontecimento acidental e inassimilável para o sujeito. Trata-se 

, então, no caso da neurose, de um encontro faltoso que produz no sujeito uma 

esquize e que funda a repetição.” (idem, ibidem). No sentido de esclarecer o 

duplo registro da repetição (como  i u  e como autômaton), Balbi (2012) faz 

referência ao jogo do ‘Fort-da’ de Freud21 como paradigmático da simbolização 

primordial do sujeito. A pesquisadora assinala que, segundo Lacan, o que ocorre 

não é simplesmente o exercício da alternância significante, pois há um objeto em 

jogo:  

Se é verdade que o significante é a primeira marca do sujeito, 
como não reconhecer aqui - só  pelo fato desse jogo se 
acompanhar de uma das primeiras aparições a surgir em- que o 
objeto ao qual essa oposição se aplica em ato, o carretei, é ali que 
devemos designar o sujeito. A este objeto daremos ulteriormente 
seu nome de álgebra lacaniana - o objeto a minúsculo (LACAN, 
[1964] 2008, p. 63, apud BALBI 2012, p. 96).  

“A repetição enquanto atividade que escapa ao domínio do principio 

do prazer, isto é, que escapa ao simbólico” ( AL I, 2012: 96), se dá a ver nessa 

cena; não se trata apenas de  trazer a mãe para si “É a repetição da saída da 

mãe como causa de uma Spaltung do sujeito - superada pelo jogo alternativo, 

fort-da [...]." (Lacan, [1964] 2008, p.63, BALBI, 2012, p. 96). O que se repete  

[...] é a perda do objeto, experiência do que é inassimilável para o 
sujeito mas que é passível de ser simbolizada pela alternância 
significante. Este nível de simbolização primordial, na estrutura 
neurótica, coloca-se como matriz das operações de alienação e 
separação, já  que o objeto em jogo antecipa a função do objeto a 
(BALBI, 2012, p. 96). 

Vê-se assim que numa trajetória sem acidentes a repetição é 

decorrência das operações de alienação e separação, já quando há percalços no 
                                                             
21

 Brincadeira descrita por Freud, em que a criança joga e recolhe o carretel, dando cadência ao 
jogo da presença e da ausência do objeto, marcando o movimento pela alternância de silabas 
distintivas (Fort-da).   
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tempo da estruturação subjetiva a situação é bastante distinta. No caso das 

crianças apresentadas nesta dissertação não penso que se possa falar em 

repetição dado que as operações de alienação e separação não se completam. 

Assim, acompanho a interrogação de  albi “se tomamos a repetição como 

decorrência destas duas operações que têm como efeito, o retomo significante 

(automaton) e o encontro do real ( i u ), como caracterizar então o retorno das 

vozes sempre ao mesmo lugar?” ( AL I, 2012, p. 96). 

Para a pesquisadora o retorno das vozes ao mesmo lugar  não pode 

ser caracterizado  como uma rememoração ou  retorno significante no sentido de 

automaton,  dado que automaton se faz no tecido simbólico e supõe intervalos 

entre os significantes. Aqui como indicamos com a holófrase, tem-se a 

solidificação da primeira dupla significante, não o espaço onde o sujeito possa vir 

a aparecer. Assim, o que retorna, retorna fora do simbólico e podemos interrogar 

com Balbi se podemos pensar as formações psicopatológicas como índices de 

um retorno no real. Mas esta é uma questão para outro tempo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ditas falas ecolálicas motivaram esta dissertação, fui interrogada 

pela insistência sintomática que indicavam o aprisionamento de um sujeito a uma 

fala que não circula, que não produz efeito comunicativo e impede que o diálogo 

possa progredir. Igualmente inquietantes eram os momentos em que algo 

diferente se insinuava, isto é, os raros momentos em que hesitações, pausas e 

reformulações faziam presença. Tais momentos, como se vê em grande parte da 

literatura, tendem a ser marginalizados, dado que o rótulo “fala ecolálica” parece 

suficiente para nomear a fala desses sujeitos. Entendi que a partir do diálogo com 

clínica de linguagem que tais acontecimentos mereciam atenção, pois poderiam 

anunciar uma presença do sujeito na cadeia significante. 

Em minha trajetória busquei dar um passo a mais na direção do 

entendimento das falas ecolálicas, penso que consegui caminhar e chegar a 

alguns lugares que acrescentam pontos importantes à discussão, ou ainda abrir 

caminhos para aprofundar essa reflexão em trabalhos futuros. Refleti longamente 

sobre o que prenderia essas crianças nessa posição que as impede de ocupar o 

lugar de falante. Busquei no interacionismo, na clínica de Linguagem e na 

Psicanálise lacaniana outras saídas e na articulação entre eles encontrei solo 

fértil, mas que ainda carecem de aprofundamento, como por exemplo, no capítulo 

relativo à holofrase, também dedicado à Psicanálise.  

De início foi necessário enfrentar os mistérios, referentes ao saber a 

língua e saber da língua, conforme indiquei na introdução e suspender a 

ingenuidade do que visava em meu projeto inicial: buscar na Linguística um dizer 

capaz de apreender acontecimentos tão inquietantes como aqueles que 

frequentam a Clínica de Linguagem.  

Na mesma direção o encontro com o trabalho de Carvalho (2005, 

2006) foi fundamental por explorar em profundidade a relação do investigador 

com o material factual, no caso da pesquisadora com o “erro”. Com ela ganhou 

espaço a reflexão, digo metodológica, no campo da aquisição mas que serve, 

também, ao campo das patologias de linguagem, embora como já assinalado os 

objetos e objetivos desses dois campos sejam distintos. 
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Entendi que o investigador é aquele que deve ser surpreendido pela 

fala da criança. A da noção de impasse, como modo de abordar o erro, nomeia a 

tensa relação entre a heterogeneidade da fala da criança e a homogeneidade que 

o saber científico demanda. Apresenta-se, neste ponto, a relação entre “saber a 

língua” (saber do falante) e o “saber da língua” (não sobre a língua). Lembrando 

De Lemos (1991), constato : “uma relação que, na  investigação, se localiza em 

um ponto de cruzamento entre esses dois "saberes", trazendo questões 

peculiares quando essa investigação tem lugar em aquisição da linguagem. 

Note-se que nesta perspectiva, retomando o texto De Lemos, 

discutido na introdução, o investigador fica submetido ao saber da língua em sua 

relação com o saber a língua e o saber sobre a língua, ou como define Carvalho 

“o lugar do investigador [é] um ponto de cruzamento entre os três saberes.” 

(CARVALHO, 2006, p. 77). 

Na mesma direção o encontro com o trabalho de Carvalho levou-me 

a pensar sobre o material clínico com o qual lidei nesta dissertação. Apesar de ter 

sido tocada pela fala de crianças que atendi ao longo de minha formação e de ter 

sido interrogada pelo aprisionamento de meus próprios pacientes no eco da fala 

do outro, nesta pesquisa minha posição era outra, dado que o material clínico 

com o qual trabalhei já tinha sido discutido na literatura. Foi nessa medida que a 

problematização de Carvalho acerca da posição do investigador ganhou 

destaque. Com ela, pude entender que o fato de ser falante e de ter, também, um 

saber sobre a língua, assentava-me em um lugar particular, porém ainda mais 

complexo, como consequência não pude empreender uma análise propriamente 

dita, mas apenas retirar do trabalho de Oliveira e Arantes pontos importantes no 

sentido de revelar a heterogeneidade das ditas falas ecolálicas. Neste percurso 

me dei conta que a passagem do ato clínico para a escrita da ciência algo sempre 

se perde, ainda que se escreva sobre a clínica a partir dos efeitos de uma escuta 

que se inscreve no corpo do clínico, sair da cena e deslocar-se no tempo confere 

ao clínico-investigador um outro papel. 

Sobre isso Lier-DeVitto indica que a reflexão de Carvalho pode 

iluminar e problematizar a particularidade que distingue a posição do clínico e do 

investigador, posições assumidas a partir de interesses e objetivos diferentes. 
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Para a autora, trabalho de Carvalho faz com que o investigador apareça como 

sujeito que pode ser afetado por uma fala que toca sua escuta, mas que ainda 

que não ignore o heterogêneo, visa o invariante. Penso com Lier-DeVitto que o 

investigador, ainda que possa reconhecer a incompletude da teoria e tomar o 

investigador como cindido, não escapa ao movimento que tende ao universal, já 

que o singular de um caso não é apreensível pelo discurso da ciência. Como já 

assinalei, para a autora, o trabalho de Carvalho faz com que o investigador ganhe 

alma, mas isso não apaga a diferença entre um clínico que vive o instante, e tem 

um compromisso com a singularidade de um caso, e o investigador que visando o 

universal trabalha num outro tempo, distante do acontecimento que não é por ele 

vivido.  

Assim, minha aproximação ao trabalho de Oliveira e Arantes 

permitiu apenas que eu encontrasse neles um caminho para encaminhar minha 

reflexão teórica e formular minha questão: o que leva essas crianças com falas 

ditas ecolálicas a permanecerem nessa posição? Por que a repetição que 

inaugura a entrada na fala pode ter um caráter tão nefasto? 

As questões lançadas por Oliveira, bem como aquelas apresentadas 

por Arantes, colocam em cena a peculiaridade de um fenômeno que, se na 

aquisição de linguagem é estruturante, na clínica traz à luz sua face patológica. O 

espaço clínico convoca a refletir sobre o aprisionamento a essa fala que insiste no 

mesmo, uma fala que não implica os falantes. 

 A repetição sintomática, como mostra os segmentos discutidos por 

Oliveira (2001), ainda que, como na repetição estruturante, esteja em causa a 

incorporação da fala do outro, trata-se de uma incorporação que impede o diálogo 

e que tem fim em si mesmo, uma fala que ocupa um corpo, mas que não o 

legitima. Pode-se pensar numa fala que se movimenta por conta própria, que se 

captura o sujeito e o amarra, paralisa. Ali se podem reconhecer as cadeias da 

língua, que após o encontro com alguns textos da psicanálise, chego mesmo a 

interrogar se são de fato cadeias significantes, dado que elas não se desdobram, 

não ganham extensão, não produzem significação. Ainda que as crianças possam 

reproduzir falas inteiras sejam as de comerciais, ou as da própria terapeuta essas 

não ganham circulação.  
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Do que se viu até aqui, temos que a repetição na psicanálise tem um 

papel fundamental na estruturação subjetiva, mas a face da repetição que se 

presentifica na fala dos pacientes que frequentam a clínica de linguagem, são, 

segundo expressão de Lier-DeVitto,  repetições mortíferas que tendem a 

reprodução  e que apontam para uma falha nas operações de alienação 

separação, que faz com que este retorno nem se quer possa a ser entendido 

como repetição propriamente dita. Vale assinalar, entretanto, que compartilho a 

afirmação de  Soler que as crianças, como as que foram aqui apresentadas, 

mesmo que não falem ou falem apenas a fala do outro, elas são sujeitos, pois são 

faladas pelo outro e por que falamos com elas:  “há no Outro significantes que as 

representam” (Soler: 2007, p. 67).  

A suposição de sujeito por meio dos significantes do Outro é, 

segundo Vorcaro, a primeira emergência de qualquer sujeito, entretanto, 

“esbarramos no fato de que essa primeira emergência do sujeito como puro efeito 

do Outro não ultrapassa esse limiar para tornar-se um agente que fala, movido 

pela pulsão (SOLER, 1997).” (VORCARO e LUCERO, 2010, p. 154).      

O percurso, ainda que superficial sobre o tema da repetição na 

psicanálise foi um passo fundamental para o entendimento do que pode estar e 

questão nas ditas falas ecolálicas, igualmente importante foi a discussão sobre a 

holófrase na Psicanálise. A repetição, como pude indicar, é atividade que escapa 

ao domínio do principio do prazer, como vimos com o exemplo do jogo do carretel 

apresentado por Freud e revistado por Lacan, pois a criança repete o 

desaparecimento da mãe, causa da divisão do sujeito, que pode vir a ser 

superada  pelo jogo de alternância - Fort-da. Em outras palavras, trata-se da 

perda do objeto, experiência inassimilável pelo sujeito, mas que pode ser 

simbolizada pela alternância significante, que como foi visto, é matriz das 

operação de alienação e separação. Assim, destaco que a repetição é, nas 

crianças que não fracassam, resultado das operações de alienação e separação, 

há assim como entender a passagem da reposição de fragmentos da fala do outro 

para o tempo em que os movimentos da língua predominam. 

Nas crianças apresentadas nesta dissertação, a repetição aparece 

como reprodução, como cristalização da fala, não convoca o sujeito, não o 
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implica, pois não há falta, não há diferença. Foi percebido, como assinalou De 

Lemos a partir de Lacan,  que é possível pensar nesses acontecimentos a partir 

do conceito de holófrase, embora esta não diga respeito apenas às cadeias 

concretas da fala, mas a um acontecimento mais importante e relevante, que diz 

respeito solidificação entre o primeiro casal de significantes e que responde por 

uma posição singular do sujeito na estrutura que decorre de uma falha nas 

operações de alienação separação; há alienação, mas não há separação. Há fala, 

mas não se reconhece o sujeito desse corpo. No fenômeno da fragmentação não 

há coincidência entre a produção do adulto e da criança, embora haja a 

identificação entre os fenômenos, porque são fragmentos do outro que retornam 

na fala da criança. 

Há, entretanto, um aspecto que não pode ser negligenciado. Ao lado 

dessas falas que retornam como eco da voz do outro, há momentos, como 

indicou Arantes em que algo pode vacilar, aparecem as hesitações, os momentos 

de que algo se distingue, o sujeito faz presença evanescente na cadeia. Sobre 

isso pouco pude avançar, mas entendo que aí reside uma questão importante, 

especialmente para pensar a clínica. Daí que não basta descrever a fala dessas 

crianças presas à voz do outro como ecolálicas é necessário abrir a escuta para 

poder tentar apreender o que há de heterogêneo e de singular nos modos de 

habitar e ser habitado pela linguagem. 

Para finalizar, fico com a citação de Lacan, na conferência de 

Genebra, em que ele respondeu a Dr Cramer: 

[...] Como o nome o indica, os autistas escutam a si mesmos. Eles 
ouvem muitas coisas. Isso leva, normalmente, à alucinação – e a 
alucinação sempre tem um caráter mais ou menos vocal. Nem 
todos os autistas escutam vozes, mas eles articulam muitas 
coisas e trata-se, precisamente, de entender onde escutaram o 
que articulam. [...] Eles não conseguem escutar o que o Sr. tem 

para dizer-lhes enquanto se ocupa deles. [...] É muito 
precisamente [a dificuldade de escutá-los, a linguagem deles 
como algo fechado] o que faz com que não os escutemos. O fato 
de que eles não o escutam. Contudo, enfim, há, certamente, algo 
a lhes dizer. [...] Trata-se de saber por que há algo no autista, ou 
no chamado esquizofrênico, que se congela, se pode dizer isso. O 
senhor, porém, não pode dizer que ele não fala. Que o senhor 
tenha dificuldades para escutá-los, para dar seu entendimento ao 
que dizem, não impedem que sejam, finalmente, personagens 
bastante verbosos (LACAN, [1975] 1998, p. 12-13, grifos nossos, 
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apud VORCARO; LUCERO, 2010, p 148). 

Como se vê, é necessário abandonar a generalidade do rótulo 

“ecolalia” e abrir a escuta para a fala singular de cada caso  que se apresenta na 

clínica. 
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