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Na Fonoaudiologia, diversas pesquisas apontam para as contribuições da Pragmática nas 

avaliações de linguagem. Afirma-se que comportamentos comunicativos dos pacientes 

podem ser melhor descritos com ferramentas importadas daquela área de conhecimento. 

Neste trabalho, discutimos os limites da aplicação da Pragmática, em especial as noções de 

interação e comunicação em estudos fonoaudiológicos. Nossa crítica incide sobre o uso 

irrefletido das noções de comunicação e de interação e não, sobre as elaborações conceituais 

que impulsionam o campo da Pragmática. A discussão que fazemos tem dois objetivos 

definidos, quais sejam, distinguir a Fonoaudiologia clássica da Clínica de Linguagem por 

meio dos comentários críticos que realizamos e, também, definir o modo como a noção de 

comunicação/interação é entendida e teoricamente trabalhada no campo da Clínica de 

Linguagem, que tem raízes no Interacionismo em Aquisição de Linguagem, conforme 

proposto por De Lemos (1992, 2002, 2006). Neste contexto, a Psicanálise tenha lugar: 

diferença e não semelhança entre participantes de um diálogo é tomada como a mola 

propulsora da relação entre os homens. Materiais clínicos são apresentados e discutidos. 

 

Palavras-chave: Comunicação, Interação, Pragmática, Fonoaudiologia, Clínica de 

Linguagem 

 

In the Speech Pathology and Therapy field, several studies point to the contributions of 

Linguistic Pragmatics in language assessment procedures. It is claimed that patients' 
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communicative behavior can be better described with conceptual and methodological tools 

imported from Pragmatics. In this Paper, we discuss the effects of such an approach that we 

evaluate as nonproductive. Indeed, the notions of interaction and communication lose their 

theoretical value in the Speech Pathology and Therapy area. Our critical comments are not 

directed to the Linguistic Pragmatics but to the way principles and concepts are usually 

applied in the above mentions clinical field.  The reflection caried on this paper opposes 

Language Clinic as proposed and developed by Lier-DeVitto and researchers linked to the 

Language Acquisition, Language Pathology and Language Clinic, LAEL/PUCSP – 

CNPq/BR research Group. The notions of communication and interaction are revisited and 

resignified when replaced by “dialog” in the Language Clinical domain; it is important to 

indicated that it has roots in De Lemos’s proposal (1982, 1992, 2002) concerning the 

Language Acquisition process. In those theoretical frameworks, Psychoanalysis takes place. 

It is worth mentioning that “difference” and not “similarity” between speckers in a dialogue 

is assumed as it’s driving force. Segments of Clinical therapeutic sessions are here presented 

and discussed. 

 

Keywords: Interaction, Communication, Pragmatics, Speech-Therapy, Language Clinic 
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1. INTRODUÇÃO 

 

ste trabalho toma a relação da Fonoaudiologia com a Pragmática como disparadora de uma 

discussão que envolve um tema caro a Clínica de Linguagem1, qual seja, “interação” que, no 

caso da clínica, envolve relações profundamente assimétricas. Trataremos de opor esses dois 

espaços clínicos, levando em conta as fontes conceituais que os orientam. De fato, a maneira 

como a Fonoaudiologia tradicional e a Clínica de Linguagem concebem interação e diálogo é 

determinante no estabelecimento do diagnóstico e na orientação do tratamento propriamente dito. 

No campo da Fonoaudiologia diversas publicações têm apontado para o mérito das 

contribuições trazidas pela Pragmática (Abe 2013; Puglisi et al 2016; Moraes 2019; Machado et 

al 2020; Boturac et al 2021). Argumenta-se que os métodos clínicos nela inspirados são muito 

mais eficientes enquanto instrumento descritivo da participação da criança em interações clínicas, 

na medida em que estes métodos favorecem a abordagem de falas sintomáticas em situações 

naturais de comunicação. Eles são considerados ferramentas mais eficientes de avaliação de 

linguagem do que aqueles de base gramatical e/ou de natureza psicológica guiados por testes 

piagetianos em que a relação da criança com o outro nunca chega a ser incluída. Abordagens 

pragamáticas possibilitam, segundo aqueles que as adotam, construir não apenas procedimentos 

diagnósticos precisos, como também idealizar programas eficazes de intervenção terapêutica. 

Nesse sentido, ecos das propostas de Austin (1962), Searle (1969) e Grice (1972, 1975) são 

 
1  Clínica de Linguagem, campo de elaborações teórico-clínicas inaugurado a partir das reflexões originais de Lier-

DeVitto, desde 1996, acerca das falas sintomáticas e da clínica fonoaudiológica, e desenvolvido por pesquisadores 

do Grupo de Pesquisa Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem, no Programa de Pós-graduação em Linguística 

Aplicada e Estudos da Linguagem (PEPG em LAEL) na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), 

Brasil. 

E 
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encontrados como subsídio teórico de programas fonoaudiológicos de diagnóstico e reabilitação 

terapêutica. 

Em tais propostas dá-se destaque ao que é designado como “comportamento comunicativo 

da criança”. A suposição básica subjacente é que intenções são transmitidas na comunicação. 

Acontece que o que se afirma discursivamente não se realiza no interior da clínica - ideal e gesto 

não se coadunam. Observa-se na apreciação mais detida de tais vertentes que os procedimentos 

de avaliação de linguagem de viés pragmático não se distinguem de abordagens cognitivistas, 

que, via de regra, abafam o aspecto social-interacional que é marca essencial da Pragmática, por 

que se desloca o olhar da interação para os comportamentos da criança, para seu desempenho 

perdendo de vista com isso o jogo interacional. 

De fato, o que realmente está em jogo nesses estudos pragmáticos é a condição 

cognitiva/emocional da criança. Pressupõe-se que as interações linguísticas são dependentes de 

seu estágio cognitivo. Como se vê, o uso de procedimentos pragmáticos, no âmbito da 

Fonoaudiologia, procura articular explicações linguísticas, cognitivas e sociais, mas essa mescla 

não se compõe de maneira consistente ou bem alinhavada, mesmo porque fala-se em interação, 

mas nunca em interlocução o que impede o acesso de tais propostas às manifestações linguísticas 

propriamente ditas. 

Interessa-nos dizer que, na área da Fonoaudiologia, o problema está menos relacionado ao 

veio Pragmático que se busca avançar e mais à aplicação ingênua de noções díspares e pouco 

exploradas Para nós fica a indagação:  seria a Pragmática uma teorização que se prestaria ao 

estudo das interações entre um já falante e um outro “que não pode falar”? Aqui sublinhamos a 

expressão “não pode” no sentido de o falante estar em uma condição sintomática que restringe 

seu trânsito na linguagem. Quer dizer, a assimetria interacional desta natureza levanta questões 

que por certo merecem ser discutidas, mas elas não chegam a ser levantadas por clínicos que 

atendem crianças com problemas ou impasses no laço social. 

Nos estudos sobre “distúrbios da comunicação”, as abordagens pragmáticas ganharam 

prestígio. Diz-se que “incorporam a vantagem” de melhorar a investigação da linguagem “não 

apenas como estrutura” (Casby e Cumpata 1986), porque abordagens pragmáticas se aproximam 

da linguagem em uso Pode-se compreender nesse contexto o argumento de que a avaliação de 

crianças que não falam seria viável na medida em que comunicação não linguística pode ser 

descrita de modo adequado. 

 

 

 

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O “TESTEMUNHO DA CLÍNICA” 

  

Para sustentar a argumentação desenvolvida acima, apresentamos segmentos breves de 

sessões diagnósticas 2para, em seguida, discutir a natureza das dificuldades impostas pela 

interação dessas crianças. O ponto é que a alegada facilidade que a aplicação da Pragmática traria 

para a descrição da comunicação com crianças que não falam não é facilmente sustentável. 

Começamos por uma menina que, aos 8 anos de idade, não falava. Embora não falasse, sua 

participação interacional dava margem a ilusão de dialogia. Durante toda a sessão, ela dirigia seu 

 
2   Os materiais clínicos apresentados foram coletados na Derdic (Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios 

da Comunicação), uma unidade suplementar da Fundação São Paulo, voltada ao atendimento de crianças e adultos 

com dificuldades na linguagem.  
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olhar para a terapeuta e sorria para ela. Essa criança atendia, por meio de gestos afirmativos ou 

negativos, a todas as solicitações do terapeuta. Vale interrogar, porém, qual seria o estatuto de 

suas respostas: 

 

Segmento 1: (T. para terapeuta e P. para paciente) 

 
T: (abre o armário de brinquedos) 

 

P: (olha para os brinquedos e aponta para duas caixas) 

 

T: Você quer essas? 

P: [a: a: a:] (com movimento de cabeça interpretado como “sim”) 

 

T: Esse aqui? (dá a caixa para P.) 

 

Segmento 2 
 

T: Olha! tem duas espadinhas no chão,  

 uma azul, debaixo da mesa e uma  

 verde, embaixo das almofadas.  

 Pega a verde para mim. 

 

P: (olha, para a azul que está embaixo da mesa) 

 

T: Eu quero a outra, a que está embaixo 

      da almofada. 

 

P: (vai até a almofada e pega a espada verde) 

 

Esses dois segmentos de sessão clínica, deixam entrever que, embora a criança não fale, ela 

não está alheia ao outro e nem à interação. Seus gestos são significantes, são movimentos de um 

corpo já significado (apontar, meneio de cabeça, dar-pegar) e, portanto, interpretáveis/dos como 

“volitivos”, apesar da real indecidibilidade quanto à “intenção” da criança.3 Entretanto a 

impressão que se pode ter de que a criança “compreendeu” as solicitações da terapeuta e que está 

firme na interação é suspensa frente a situações como as apresentadas abaixo. De fato, o que dizer 

dos segmentos com a mesma menina na mesma sessão?  

 

Segmento 3 

 
T: (oferecendo as espadinhas coloridas de um jogo) 

    Tem que escolher uma [cor de espadinha] só, tá? 

 

P: (meneio de cabeça interpretado como “sim”) 

 
3  Recomendamos o texto de Rojas Nieto (2019) que trabalha expressões locativas. No exemplo acima, a expressão 

“embaixo da almofada” cumpre o papel de situar objetos de que se fala. No segmento apresentado, o objeto buscado 

é “espadinha verde”.   
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T: Você quer este ou este? 

 

P: (idem) 

 

T: Qual você quer? 

 

P: (idem) 

 

Segmento 4 

 
T: Que bonito, quem desenhou esse relógio 

     no seu braço 

 

P: [a: a:] (com meneio de cabeça interpretado como ‘sim”) 

 

T: Foi a mamãe? 

 

P: (idem) 

T: Ou foi o papai? 

 

P: (idem) 

 

T: Ou será que foi o tio Roberto? 

 

P: (idem) 

 

Os segmentos (3) e (4), deveriam, no mínimo, levantar suspeitas quanto a interpretação do 

movimento de cabeça da criança antes significado como “sim” ou como “gesto afirmativo de 

cabeça”. Embora ela responda ao terapeuta, suas respostas são, a rigor, indiferenciadas, o que 

afasta a possibilidade de afirmar que ela “compreende” o que o outro diz ou, ainda, que seus 

movimentos veiculem qualquer intenção. De todo modo e apesar disso, uma interação de natureza 

assimétrica se realiza sem o concurso da comunicação sem garantia da partilha de significados, 

isto é, um contraponto interacional se desenvolve sem partilha intenções entre os interlocutores. 

Que sentido teria dizer, então, que suas condutas são “comunicativas” frente a situação tão 

desconcertante, como a que acabamos de apresentar?  Lembre-se que as falas da terapeuta são 

sempre seguidas de um mesmo gesto, que não é afetado pela interpretação. Gesto indiferenciado, 

como dissemos, gesto esclerosado em que o sujeito fica preso (Lier-DeVitto e Arantes 1998). 

De fato, os segmentos (3) e (4) exigem suspender a ilusão de dialogia que parecia poder ser 

sustentada empiricamente pelos segmentos (1) e (2). Sem isso, torna-se imperativo considerar que 

se estaria frente a duas crianças diferentes, o que não é o caso. Simplificar ou anular a contradição, 

exibida nos segmentos apresentados, barra o entendimento do que se passa com a criança e 

elimina a possibilidade de refletir sobre a natureza de sua relação com o outro e com a linguagem. 

No entanto, frente ao material clínico apresentado acima, resta a indagação de se habilidades 

comunicativas seriam, de fato, independentes do funcionamento da linguagem e de sua estrutura. 

Parece-nos que o uso da Pragmática na Fonoaudiologia tem autorizado o recuo indevido da 

linguagem e seu funcionamento ainda que se recorra a conceitos qua a impliquem de uma forma 

essencial, como “comunicação” e “interação” na Pragmática. 
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Passemos, agora, a outra criança, de 4 anos, “que não fala”. Ela entra na sala de terapia, 

aproxima-se da caixa de brinquedos, retira objetos, pega um carrinho e começa a empurrá-lo pelo 

chão. 

 

Segmento 5 

 
T: Olha o carrinho! Você vai passear? 

Olha tem um postinho. Vamo por gasolina? 

  

P: (continua a andar com o carrinho sem olhar para T.  

Volta para a caixa, pega uma boneca, tira outros objetos, manipula- 

os rapidamente e os deixa de lado) 

 

T: Olha, tem um nenê, vamos fazer uma     comidinha pra ele? 

 

P: (pega carrinhos e os coloca em fila. Logo se afasta deles). 

 

T:  Cê quer brincar de carrinho?  Então vamo! 

Aqui, o postinho, vem por gasolina! Õ  assim.  (pego um carrinho aproximo da bomba e 

começo "a encher o tanque"). 

 

P: (anda pela sala, aproxima-se da mesa pega lápis e joga no chão). 

 

T:Acho que por hoje tá bom. Vamo embora? 

  Quarta- feira você volta, tá? 

 

P. Bruno, Bruno! [nome do próprio paciente] Óia lá a pipa. 

    Vamo vê a pipa, Bruno? 

 

T: Pipa? Quem te mostrou a pipa? 

 

P. Bruno! Chama o Fábio prá ver a pipa. 

 

T: Foi seu pai que te mostrou a pipa? Foi? 

 

P. (Sai da sala e vai em direção à mãe para ir embora). 

 

Essa criança manipula brinquedos e rapidamente –como é fácil notar– os abandona; algumas 

vezes leva-os à boca e nunca dirige o olhar para a terapeuta. Diferentemente da criança 

apresentada nos segmentos de (1) a (4), esta não se dirige ao outro, e nem procura seu olhar. 

Sendo assim, difícil reconhecer que ela ocupe posição numa estrutura interacional, dialógica. 

“Dispersão” seria um termo bem apropriado para caracterizar a presença dessa criança no espaço 

clínico. Entretanto, é surpreendente que ela ao final da sessão, produza enunciados audíveis e bem 

estruturados, mas, como já dito, não endereçados ao terapeuta.  Frente a situações como esta há 

que se perguntar: “quem diz o que” e “para quem diz”.  

Uma abordagem fonoaudiológica clássica, inspirada na Pragmática, descreveria como 

comunicativos os segmentos 1 e 2 da menina de 8 anos, pois há movimentação de objetos ente 

terapeuta e paciente e porque há alternância de turnos. O que não se leva em conta é a 
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indeterminação intencional ou de sentido de seus meneios de cabeça. Quanto ao segmento 5, as 

descrições assumiriam o caráter de uma “taxonomia às avessas”, quer dizer, a descrição seria pela 

via da negação: a criança não faz x, não faz y e assim por diante. Os enunciados gramaticalmente 

bem formados do menino seriam desconsiderados, tratados como desinteressantes, porque parece 

ser suficiente rotulá-los como “ecolalias tardias”, diferidas. O estranho desses enunciados decorre 

do fato de que são falas de outros que irrompem na voz do paciente. Daí que, nem ele responde 

por essas falas, nem elas são dirigidas ao outro, como dissemos. Frente a elas, perguntamos: como, 

então, manter a ideia de “comunicação”. 

Seria plausível afirmar que o que está em questão é um “desacordo/desarranjo pragmático”, 

já que os enunciados da criança parecem ser inadequados ao contexto? Essa hipótese não soa 

absolutamente sustentável porque o estranho de tais enunciados remete a questões que não são 

levantadas, já que aspectos subjetivos da criança não considerados. 

É fato que o “não falar” do paciente inclui falas, falas em que a criança está alienada, mas 

que de modo algum são falas da criança. Seu silêncio, seu “não falar” diz respeito a um corpo 

que empresta a voz a outro: uma fala desabitada de presença sujeito. Porém, é inegável que haja 

um modo particular de relação com a língua, o que esse corpo emite não são ruídos e sim 

enunciados (mesmo que vazios). 

 

 

 

3. PONDERAÇÕES TEÓRICAS 

 

Os segmentos acima dão margem à discussão de interesse neste artigo. Comecemos por dizer 

que o estranho dos enunciados acima não é redutível a violações de princípios conversacionais, 

nem a questões de relevância, não remete a uma assimetria interacional determinada por falta de 

reconhecimento de lugares sociais ou a divergências culturais entre os participantes ou, ainda, à 

apreciação inadequada da assimetria entre paciente e terapeuta na situação clínica. Procuramos 

com os segmentos acima contestar a afirmação corrente na Fonoaudiologia de que abordagens 

pragmáticas facilitariam a descrição de interações clínicas com crianças que não falam. 

Os comentários de Craig (1997), uma pesquisadora dedicada aos estudos de relações 

assimétricas, são oportunos neste momento para sustentar os argumentos que encaminhamos 

neste artigo. Ela afirma que “a heurística empírica [dessas abordagens pragmáticas]4 tem sido 

testar o discurso da criança em busca de evidências de funções intactas ou ausentes”. Lier-

DeVitto (2001, 2004) acrescenta, ponderando, que crianças com problemas na fala apresentam a 

mesma indecidibilidade, quanto a atos de fala - pedir, comentar, responder, esclarecer - e 

conhecimento de princípios de pressuposição que crianças “normais” em processo de aquisição 

de linguagem. 

Lier-DeVitto (2001) comenta que nos achados destes pesquisadores o prejuízo maior reside 

na sua “impossibilidade de distinguir erros que são típicos do processo da Aquisição da 

Linguagem daqueles erros que são sintomáticos (ainda que interpretáveis)”. Quer dizer, erros e 

sintomas ficam homogeneizados na mesma categoria, e, portanto, indistintos, o que é inaceitável. 

sem uma reflexão teoricamente comprometida sobre a condição subjetiva de crianças, falas 

tornam-se empiria neutra, desabitada e podem mesmo levar à confusão entre erro e sintoma. 

 
4   A autora faz referência ao uso da Teoria dos Atos de Fala de Searle que implicam a questão do trânsito de intenções 

comunicativa entre parceiros interacionais, no caso de crianças com atraso de linguagem. 
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Erros patológicos não são destacados como acontecimentos singulares que levam crianças à 

clínica (Arantes 2001).    

Como sustentam as autoras deste artigo, erros de crianças em processo de aquisição têm 

efeito chistoso, neles o adulto se reconhece, com eles se identifica: aposta, portanto, em seu 

deslocamento na direção da língua constituída. Erros sintomáticos causam perplexidade, com 

eles o outro não se identifica, neles, ele não se reconhece (Lier-DeVitto 2004). Erros sintomáticos 

são índices de um estancamento da criança na direção da língua constituída, ou seja ão índices 

de um fracasso. Com falas sintomáticas migramos para o espaço próprio das patologias, ou seja, 

de quadros clínicos que demandam uma reflexão naturalmente clínica. Erros sintomáticos 

escapam ao ideal que sustenta a área de aquisição da linguagem, ou seja, a de que a o infante será 

invariavelmente falante.  

O comentário acima aponta para a impropriedade de análises de interações pautadas pelos 

princípios de cooperação, relevância ou partilha de intenção entre os parceiros interacionais, 

quando interações assimétricas em situações clínicas são consideradas (Lier-DeVitto e Catrini 

2021). Craig suspende a homogeneidade suposta em teorias da comunicação dando assim margem 

a considerações teóricas e clínicas sobre a assimetria interacional. Se o recorte empírico e teórico 

rende riquezas e elaborações produtivas na Pragmática, o deslizamento inadvertido dos conceitos 

de comunicação e interação para um campo clínico os empobrece, não sem esvaziar questões que 

a clínica poderia levantar. 

 

 

 

4. A CLÍNICA DE LINGUAGEM: UMA DIREÇÃO ALTERNATIVA 

  

Crianças com dificuldade na fala desafiam o ideal de comunicação subjacente às abordagens 

fonoaudiológicas de inspiração pragmática que, inevitavelmente, chegam a um conjunto de 

conclusões ingênuas. Surpreendentemente, uma delas é que “crianças com problemas de 

linguagem têm pior desempenho comunicativo do que crianças normais” (Arantes 2019: 40). 

Reiteramos que o problema tem menos a ver com a Pragmática e mais com a aplicação 

irrefletida de alguns pressupostos à área da Patologia da Linguagem, como dissemos acima. 

Explorando este ponto, vejamos o que diz Grice sobre comunicação: 

 

A comunicação é um tipo complexo de intenção que se alcança [...] apenas sendo reconhecido. 

No processo de comunicação, a intenção comunicativa do emissor torna-se conhecimento mútuo 

para o “emissor” e o “receptor”  

(Grice apud Levinson, 1983: 16).  

 

É sabido que Grice (1975) formulou um conjunto de princípios que deveriam ser 

responsáveis pela eficiência daquilo que pode ser concebido como comunicação, dentre os quais 

destaca-se o princípio da cooperação. Tal princípio implica “troca recíproca e equilibrada, 

simétrica, [que] corresponderia a um jogo de significados transparentes e o sujeito atribuiria 

sentido ao que diz de forma autônoma e racional. 

Observe que uma suposta simetria entre falante e destinatário dá suporte a este modelo 

clássico. Sendo assim, não nos parece plausível supor que tal princípio de cooperação possa ser 

estendido à interação entre um falante e um “não falante” ou, em grande medida à relações 
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assimétricas. Entendemos que a assimetria interacional parece constituir um forte obstáculo 

teórico à aplicação direta deste princípio à clínica fonoaudiológica. 

As ideias de Grice podem ser (e são) contestadas por outros autores. Parret (1988), por 

exemplo, critica tanto o princípio da cooperação quanto a noção de implicatura conversacional. 

Para ele, esses princípios encontram duas dificuldades: a existência de estruturas psicológicas 

comuns aos membros de uma comunidade de fala e a transparência da linguagem. 

A alternativa sugerida por Parret foi apelar para o princípio da relevância, que postula que o 

falante escolheria as sequências discursivas mais relevantes para o destinatário. O princípio da 

relevância, assim definido, não elimina a homogeneidade psicológica entre falante e destinatário, 

ainda que o autor tenha se empenhado em incluir em sua reflexão a opacidade da linguagem, 

vejamos o que diz Parret (1988: 60): “o que torna a comunicação possível é que o falante e o 

destinatário tenham em comum o conhecimento estratégico da relevância como norma […]” 

enfases nossas. 

Observe-se que o autor assume, também, a necessidade de estruturas psicológicas 

compartilhadas para que haja comunicação. Para a clínica fonoaudiológica, a simples substituição 

do princípio da cooperação pelo princípio da relevância é teoricamente irrelevante e 

empiricamente cega, pois não afeta a suposição de interlocutores como falantes no controle do 

uso da língua. É difícil admitir que crianças que frequentam a clínica fonoaudiológica possam 

sustentar o princípio da cooperação ou da relevância. A assimetria interacional que é expressiva 

na interação entre adulto e a criança, é ainda mais profunda quando a criança tem sérios problemas 

em sua relação com a linguagem e com o outro, em especial, tendo em vista a distinção entre erro 

e sintoma enunciada acima. Diz-se mesmo nas classificações de quadros clínicos que há impasses 

por vezes incontornáveis da criança com o outro. 

Se considerarmos a proposta de Parret (1988) a respeito de toda e qualquer perspectiva 

pragmática, podemos inferir três características “comuns a qualquer atitude pragmática”, (1) o 

apelo à dependência contextual do sentido; (2) a implicação de uma racionalidade relacionada ao 

discurso e (3) foco na compreensão. Consideramos que é, antes de tudo, o apelo à racionalidade 

que torna explícito o grande obstáculo à inclusão de sujeitos com distúrbios de linguagem entre 

as considerações teóricas da Pragmática e/ou sua aplicação empírica e clínica no contexto 

terapêutico. Com efeito, é o apelo à racionalidade que subjaz à suposição de uma distância 

cognitiva entre o sujeito e o contexto, bem como entre o sujeito e o outro que merece ser 

interrogada. 

Embora as ideias de Parret (1988) sejam diferentes das de Grice (1975), vemos que a 

Pragmática trata de um conjunto de pressupostos que não pode ser facilmente estendido à 

“comunicação” que ocorre na clínica. Não se pode dizer que o que se passa entre o terapeuta e o 

paciente comece (de) ou chegue ao conhecimento mútuo. A clínica testemunha obstáculos 

interacionais que interrogam qualquer tipo de “mutualidade”, seja nos termos de Grice, nos de 

Parret ou em quaisquer outros. Afinal, convenhamos, é de impasses interacionais que trata a 

clínica. 

Relações que envolvem a assimetria adulto e criança exigem considerar de forma séria a não 

coincidência aí implicada, assim como a imprevisibilidade que transita no diálogo. Tal 

reconhecimento não deve, entretanto, obscurecer o aprofundamento da assimetria entre adulto e 

criança, quando o adulto é o terapeuta e a criança aquela cujo sofrimento está em ficar presa em 

uma fala cuja mobilidade permanece paralisada e resistente à entrada do outro. A assimetria mais 

severa é aquela que envolve crianças que não falam e que se oferecem, por isso, como espaço de 

projeção imaginária para o outro (Arantes 2004), ou seja, para uma atribuição de 
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sentido/significado que obtura a possibilidade do reconhecimento de uma condição subjetiva 

muito singular inerente à gestualidade ou aos enunciados inquietantes de crianças. 

Aqui a Clínica de Linguagem faz presença ao lado do Interacionismo em Aquisição de 

Linguagem. Em que pese a diferença incontornável entre erro na fala da criança e sintoma na fala, 

ambas as propostas convivem no mesmo solo teórico não-normativo, que permite que desarranjos 

e tropeços na fala possam ser interpretados, explicados e não “higienizados” por imporem 

resistência às aplicações de aparatos gramaticais (De Lemos 1982). Em ambas as propostas dá-se 

reconhecimento a maneira fina e sólida de articulação do Estruturalismo Europeu (Saussure 

(1916) e Jakobson (1960)), no que diz respeito à abordagem de erros e sintomas na fala e à 

hipótese do Inconsciente introduzida por Freud (1900), avançada por Lacan (1964), no que diz 

respeito ao sujeito que, em falas sintomáticas, se apresenta irremediavelmente dividido entre fala 

e escuta. 

A assunção da “não coincidência” e da “imprevisibilidade” colocam a Clínica de Linguagem 

em franca oposição à ideia de comunicação, conforme presente nos trabalhos fonoaudiológicos. 

Falar em imprevisibilidade e não coincidência é partir da hipótese de uma heterogeneidade básica, 

essencial ou fundante de toda e qualquer relação humana, é dizer que heterogeneidade é mola 

propulsora, é fonte que impulsiona um sujeito em direção ao outro em busca de uma completude 

jamais alcançável (Lier-DeVitto et al. 2020). Introduzimos aqui o tema da singularidade que 

logicamente exige assumir que não há relação simétrica, ainda que a comunicação entre falantes 

seja ilusão necessária.  

À Psicanálise com Lacan (1953, 1964) e ao Interacionismo com De Lemos (1992) liga-se a 

Clínica de Linguagem quando afirma que interação é sempre triádica, porque la langue, o objeto 

teórico da Linguística, introduzido por Saussure (1916), entra no jogo entre falas, com o poder de 

determinação que o caracteriza. Faz sentido incluir aqui o dito de Lacan de que toda comunicação, 

ilusória por princípio, deve ser tomada como “um equívoco bem-sucedido”, como se lê em Zizek 

(1992). 

Escuta e interpretação para o jogo incessante do significante, suporte de um movimento não 

suturável entre falas são norte para a Clínica de Linguagem, que aposta na ocorrência movimentos 

inesperados, inéditos que levem a novos alinhados significantes novos alinhavos significantes. 

São eles que favorecem a passagem da criança a “outra coisa” (Lier-DeVitto e Arantes 1998), a 

saída da paralisia sintomática na linguagem.  

Ao finalizar este artigo, podemos dizer que na Clínica de Linguagem os falantes são 

assumidos como diferentes e não como essencialmente semelhantes, como dois pontos simétricos 

entre si. Afirmada a diferença entre falantes resta afirmar que tomamos a Língua como um 

funcionamento equivocizante, interposta e determinante do diálogo Falas de criança aprofundam 

a diferença entre falantes, aprofunda o conflito de um encontro sempre contingente. Ficam, assim, 

declaradas a distinção entre a Clínica Fonoaudiológica e a Clínica de Linguagem. 
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