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Este trabalho tem como ponto de partida o fato de a natureza da fala de crianças e sua 

mudança em direção à fala de adultos requerer uma reflexão sobre a singularidade na 

aquisição de linguagem. Termos como heterogeneidade e imprevisibilidade estão também 

presentes na literatura do Interacionismo em aquisição de linguagem (Pereira de Castro e 

Figueira 2006), indicando a pertinência do tratamento da questão. Para mostrar essa 

pertinência levo em consideração e análise uma base empírica constituída por dois corpora 

de falas de crianças, entre 3 e 4 anos, que se caracterizam pela presença de dêiticos temporais: 

os advérbios ontem, hoje e amanhã. Dêiticos que entre si formam sistema e cujas formas têm 

“como função específica pôr o locutor em relação constante com sua enunciação” 

(Benveniste 1989: 84). A partir das falas analisadas e das questões teóricas trazidas para 

discussão, procura-se mostrar que tais falas resistem à uniformização e exigem seu reconhe-

cimento como um modo singular de habitar a linguagem. 

Palavras-chave: singularidade, fala de crianças, dêiticos temporais, enunciação, língua, fala 

 

This paper takes as its starting point the fact that the nature of children's speech and its shift 

towards adult speech requires a reflection on the singularity of language acquisition. Terms 

such as heterogeneity and unpredictability are also present in the literature on interactionism 

in language acquisition (Pereira de Castro and Figueira 2006), indicating the relevance of the 

issue. In order to show its relevance, an empirical basis constituted by two corpora of the 

speeches of children between 3 and 4 years old, which are characterized by the presence of 

temporal deictics: the adverbs ontem, hoje and amanhã, is brought into consideration and 

analysis. Deictics that form a system among themselves and whose forms have “the specific 

function of putting the speaker in constant relationship with their enunciation” (Benveniste 

1989: 84). From the speeches analyzed, and from the theoretical questions brought to the 
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discussion, we try to show that such speeches resist standardization and demand their 

recognition as a singular way of inhabiting language. 

 

Keywords: Singularity, Children's speech, Temporal deictics, Enunciation, Language and 

speech 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma reflexão sobre a questão da 

singularidade da fala de crianças nos estudos sobre a aquisição de linguagem. Termos como 

heterogeneidade e imprevisibilidade, presentes na bibliografia do “interacionismo em aquisição 

da linguagem”, compõem ainda o universo teórico do campo. 

Qual o efeito da fala materna - ou a de um adulto exercendo essa função – no corpo prematuro 

do infans? O interacionismo respondeu a essa indagação partindo do fato da presença de 

fragmentos da fala do outro na fala da criança e o que disso decorre, ao se abrir o destino de um 

vir a ser falante. 

Um ponto de virada estava já presente nos trabalhos de Cláudia Lemos (1981, 1982), quando 

nesses artigos a autora propõe que o diálogo seja tomado como unidade de análise. Essa decisão 

teórico-metodológica se assentava no fenômeno da dependência estrutural da fala da criança em 

relação à fala do adulto, tanto no que toca os aspectos segmentais do enunciado como os 

prosódicos. 

Porém, a análise da relação dual encontra seus limites na singularidade e imprevisibilidade 

observada nas palavras da criança. Tais elementos não só questionaram a noção de 

desenvolvimento por estágios, como levaram os investigadores ao reconhecimento de um terceiro 

elemento na relação adulto-criança: a língua na sua ordem própria, a que estão submetidos um e 

outra (De Lemos 2002; Pereira de Castro e Figueira 2006; Lier-DeVitto e Carvalho 2007, entre 

tantos outros trabalhos). Na sua dimensão performativa a língua, pela fala em ato, enlaça o corpo 

do infans, mas não é menos verdade que a mãe também está sob os efeitos dos sons que vêm da 

criança (Pereira de Castro 2019). 

O tema deste trabalho está de certo modo ligado a um desafio lançado por um dos membros 

da banca do meu concurso para professora titular, em 2006. Ao falar de singularidade a partir das 

incorporações da fala do adulto pela criança, surgiu o contra-argumento: seriam essas falas 

singulares ou específicas? Foi a oportunidade para formular a resposta que separa na cena do 

diálogo o específico, isto é, o fato de haver incorporação, um procedimento que se observa com 

regularidade no diálogo adulto-criança, e o singular: não é possível determinar que fragmento da 

fala do outro será incorporado nem tampouco antecipar as transformações que os segmentos 

incorporados sofrerão na fala da criança (Pereira de Castro 2019, entre outros). 

O termo singular é usado na lógica em vários sentidos e cabe aqui defini-lo de modo a que 

no universo das questões levantadas neste artigo a singularidade se destaque do senso comum, do 

seu uso corriqueiro. “Certas proposições simples são simples em razão da quantidade ou extensão 

e podem ser universais, particulares ou singulares. O esquema de uma proposição singular é: Este 

S é P” (Ferrater Mora 2001: 2697). 

Segundo o autor pode-se usar às vezes o termo enunciado em vez de “proposição” e esta é a 

opção adotada neste artigo, já que está mais próxima da terminologia e do problema da aquisição 

O 
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de linguagem, tal como tratados aqui. Enquanto a proposição singular se refere a um único objeto, 

a proposição particular se refere a alguns sujeitos e a universal a todos os sujeitos de uma mesma 

classe. 

Em ontologia é frequente o uso do termo singular ‒“e, mais exatamente, ‘um ente singular’, 

‘um ser singular’‒, para referir-se a um indivíduo”. No entanto, acrescenta Ferrater Mora, “pode-

se distinguir ente singular e indivíduo” e entre suas diferenças destaco o fato de ser possível 

“qualificar de singular todo ente, processo, qualidade etc., particulares, ao contrário do ser 

individual, que poderia estar limitado a uma entidade” (Ferrater Mora 2001: 2697, para todas as 

aspas). No âmbito do nosso problema, trata-se da singularidade de um processo, que está em jogo 

na fala de cada uma das crianças envolvidas. 

Uma fala singular pode encontrar resistência na ordem da língua ou, repetindo com liberdade 

Barbara Cassin (2021)1, há fricção entre a resistência do objeto e a posição do sujeito no discurso. 

É também a resistência do objeto e o singular que estão em pauta na reflexão de Safatle (2005: 

39) ao afirmar que a dialética “é um regime de pensamento capaz de realizar exigências de dar 

conta do singular e da resistência do objeto”. 

Mantendo essas aproximações genéricas, mas não menos relevantes, volto-me para Saussure 

([1916] 2018) na sua reiterada reflexão sobre a língua e a fala; separando “1° o que é social do 

que é individual; 2° o que é essencial do que é acessório e mais ou menos acidental” (Saussure 

[1916]2018: 45). Essa passagem na edição crítica do Cours por Tullio De Mauro (2005) é objeto 

de uma extensa reflexão, que se inicia pela afirmação de que a distinção entre língua e fala tem 

um caráter evidentemente dialético (Frei 1952). “A língua (...) é o sistema de limites naturalmente 

arbitrários e por isso mesmo de origem social e histórica (...) no qual se encontram se identificando 

funcionalmente as “significações” e as realizações fônicas do falar (...)” (De Mauro 2005: 420). 

Na referida relação dialética um tal sistema “governa a fala” e seu caráter arbitrário é a base 

em que se sustenta todo o edifício da língua como forma. Mas para reconhecer esse caráter “é 

preciso descer de novo (redescendre) até o concreto (Prieto, sem data), aos atos de fala 

particulares, individuais e irrepetíveis” (De Mauro 2005: 421. Tradução da autora). 

Refletir sobre a relação entre a língua e “os atos de fala particulares” na questão da 

singularidade nos leva a reconhecer o valor heurístico do conceito saussuriano de mecanismo da 

língua com suas relações associativas e sintagmáticas, que existem in absentia e in praesentia e 

respondem pelo “conjunto de diferenças fônicas e conceituais que constitui a língua” (Saussure 

[1916] 2018: 176). 

Ao falar das relações associativas Saussure afirma que os grupos formados por associação 

mental: 

 
(...) não se limitam a aproximar os termos que apresentem algo em comum; o espírito capta 

também a natureza das relações que os unem em cada caso e cria com isso tantas séries 

associativas quantas relações diversas existam (...), a associação pode se fundar também apenas 

na analogia dos significados ou, ao contrário, na simples comunidade das imagens acústicas (...). 

Uma palavra qualquer pode sempre evocar tudo quanto seja suscetível de ser-lhe associado de 

uma maneira ou de outra.  

(Saussure [1916] 2018: 174-175). 

 

 
1  Filóloga e filósofa, membro da Académie Française, pesquisadora emérita do Centre National de la Recherche 

Scientifique (CNRS), em entrevista à Musiq3rtbf, Paris, 2021. 
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O mecanismo da língua sustenta os movimentos do falante entre os eixos associativo e 

sintagmático dentro e além de suas fronteiras, como nos casos de homofonia, homossemia, enfim, 

toda a área de equívoco2, mas também no caso da poesia, do chiste e da fala da criança. 

A língua circulante na comunidade se impõe por suas “relações internas” desde as primeiras 

vocalizações e palavras do bebê humano (Saussure [1916] 2018), exercendo a função de “captura” 

(De Lemos 2002: 55). Como efeito de tal função a singularidade se revela pelo modo da criança 

habitar a linguagem, que está desde sempre presente e antecede o infans. “O Homem habita a 

linguagem”, proposição universal de Heidegger e lida por Lacan como um aforismo “(...) quer 

dizer que a linguagem está lá antes do homem, o que é evidente. Não apenas o homem nasce na 

linguagem exatamente como vem ao mundo, mas ele nasce pela linguagem” (Lacan 2005: 39). 

 

 

 

2.  A SINGULARIDADE DA FALA DA CRIANÇA 

 

Do ponto de vista empírico, a análise de corpora é fonte de inúmeras questões pertinentes ao 

tema da singularidade. Isso porque algumas falas de crianças postas lado a lado, quando um 

mesmo tema é alvo de consideração, obrigam o pesquisador a suspender qualquer hipótese que 

sirva de chave uniformizadora dos fatos em análise, como por exemplo, a hipótese da 

complexidade sintática ou de qualquer outra ordem. 

De Lemos, ao se referir à pesquisa da área comenta: 

 

Hoje a corrida de psicólogos e linguistas, gravador em punho, em busca de falas de crianças que 

pudessem exibir uma ordem de aquisição que comprovasse uma hierarquia de complexidade 

definida por alguma teoria linguística, parece ter cessado. E por questões de ordem tanto 

empírica quanto teórica, se é que, nesse caso, seja possível separá-las. 

Tanto investigadores da aquisição de uma mesma língua como investigadores que se reuniram 

para comparar dados da aquisição de línguas diferentes se viram diante de falas que exibiam, ao 

contrário do esperado, uma forte resistência à sistematização  

(De Lemos 2001: 954-964). 

 

A questão pode ser enfrentada de diferentes pontos de partida e antes de apresentar os 

fenômenos empíricos que motivaram este trabalho, dedico atenção ao artigo de Carvalho (2004), 

que encara a singularidade em aquisição de linguagem como um “impasse metodológico”. 

A singularidade que marca a fala da criança decorreria da própria razão de existência do 

nosso campo de estudo, isto é, “decorreria da tentativa de explicar a mudança de uma condição 

de infans para uma condição de falante” (Carvalho 2004: 27). Pelo seu estatuto de diferença, a 

fala da criança passa a objeto de estudo “por um efeito provocado sobre um sujeito (no caso, o 

investigador)” (Carvalho 2004: 27). Para a autora há três momentos da investigação, que estariam 

imbricados uns aos outros: o momento da implicação do investigador, o momento de refletir sobre 

a fala da criança a partir de um determinado modelo e o momento em que a sua reflexão inclui “a 

quebra desse modelo”. Nessa perspectiva “a condição constitutiva do investigador seria o seu 

 
2   A pedido de um dos pareceristas esclareço que o termo equívoco está sendo usado ora como ambíguo, duvidoso, ora 

como engano (Ferreira Buarque de Holanda 1999). Acredito que as relações entre os elementos de cada um dos 

enunciados elucidem a questão. 
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próprio ato de esquecer, ato esse que o deslocaria, lançando-o na posição de estar entre os vários 

momentos, isto é, deslocando-o, continuamente, entre um momento e outro da investigação”. Sua 

instabilidade, mobilidade, essa condição constitutiva, “faria desvanecer, nesse sujeito, as 

qualidades do ser‒ a sua uniformidade, a sua estabilidade”. Mas para a autora - e este é o ponto 

crucial da sua hipótese - ao mesmo tempo essa característica lhe confere a “possibilidade de ser 

investigador da singularidade da criança” (Carvalho 2004:  35. Itálicos da autora). 

De fato, o problema configurado é de todos nós, investigadores da área, que como sujeitos 

falantes dividimos “le sentiment conforme de la langue” (Saussure 1989: 417) e a ela estamos 

submetidos. 

Passo às questões que sustentam, pelo menos em parte, a hipótese da singularidade da fala 

da criança. Um pequeno corpus de crianças será a base empírica para explorar neste trabalho 

algumas das questões que o problema da singularidade na aquisição desperta. 

Volto minha atenção para dois grupos de enunciados que podem ser definidos, como lembra 

Benveniste (1989: 84), “como formas que têm como função específica pôr o locutor em relação 

constante com sua enunciação”. São elas os índices de pessoa como os pronomes pessoais, os 

índices de ostensão, tais como os pronomes demonstrativos, e uma terceira série de termos 

constituída pelo paradigma das formas temporais (Benveniste 1989). São essas últimas formas 

que estarão em pauta. Trata-se de um pequeno grupo de dêiticos temporais, os advérbios ontem, 

hoje e amanhã na fala de duas crianças brasileiras ‒duas meninas‒, V e A, em torno de 3 e 4 anos. 

O primeiro grupo de dados foi objeto de análise e apresentação em um evento da ALFAL em 

20113. O segundo é totalmente inédito e oriundo de um outro diário, mantido pela mesma 

pesquisadora e autora deste trabalho. 

No grupo, o termo amanhã constitui um enigma que se impõe à criança. Há um saber que se 

manifesta na fala da criança pela constante relação entre os termos amanhã/hoje/ontem dêiticos 

que entre si “formam sistema” (Lévi-Strauss 1975). Entretanto, enquanto ontem e hoje põem em 

cena - a partir de um ato enunciativo - uma experiência vivida ou em curso, ou ainda prestes a 

acontecer, amanhã remete a um “vir a acontecer” sempre posposto; de fato, a criança nunca está 

lá. É plausível dizer que amanhã cria um vazio referencial, na medida em que a esperada relação 

direta de designação está suspensa; nesse sistema em três tempos, o termo amanhã deve parte de 

sua opacidade ao fato de se constituir para a criança como uma promessa nunca cumprida (Pereira 

de Castro 2011). 

Os dois primeiros episódios guardam semelhanças tanto do ponto vista formal ,como 

discursivo. 

 

1. C.4 Pu que5 todo dia que passa não passa amanhã? (3;9)6 

 

2. C. Por que todo dia você/por que todo dia fica hoje? Por que amanhã num fica? (3;9.9). 

 

Uma das características desses enunciados é o fato de se constituírem como perguntas com 

“por quê?” dirigidas ao adulto. Com isso a criança atribui ao outro -interlocutor um conhecimento 

 
3  Esse primeiro trabalho é uma peça essencial na elaboração do presente artigo na medida em que o contraponto entre 

os corpora é a base empírica para a reflexão sobre a singularidade na fala de crianças. 
4  C. é sempre uma referência à fala da criança. 
5  Foi respeitada a grafia presente no diário de notas dos pais (ou da pesquisadora). 
6  Os números entre parênteses correspondem à idade da criança: x;y.z, respectivamente: ano;mês.dias. 
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sobre a língua que ela não tem. Note-se ainda que a expressão “todo dia” acontece marcando a 

experiência possível do hoje, em oposição à ausência constante do amanhã7. 

O terceiro episódio tem semelhanças formais com os dois primeiros - também se inicia com 

a pergunta “por que todo dia?”, mas os termos que se opõem são noite e manhã. A criança se 

move entre os três elementos que compõem o sistema, mas “amanhã”, fonte da sua dúvida, está 

presente pelas relações associativas em jogo no episódio. 

 

3. C. Pu que todo dia quando fica manhã a Da Guia traz a mamadeira? (no colo da mãe, depois 

de ter pedido mamadeira e a mãe ter dito que à noite não tinha mamadeira. Nota: Da Guia é 

o nome da pessoa que na época trabalhava para a família) (3;9.0). 

 

Note-se que manhã é provavelmente o significante que circulou na fala da mãe nos momentos 

de justificativa para o fato de negar a mamadeira à noite, através de enunciados como “à noite 

não tem mamadeira só de manhã”, etc. Estaria aí a fonte da pergunta da criança, que mais uma 

vez marca com “todo dia” uma cena que se repete cotidianamente. 

Mas esse episódio revela mais: está também em jogo na formação do enigma a homonímia 

entre os significantes amanhã e manhã, presentes na fala da criança como área de equívoco. 

Manhã se desprende da fala da mãe para a da criança, e nesse trajeto, ressignifica amanhã. 

A plausibilidade dessa hipótese pode ser verificada quando se lê este episódio  com aquele 

que cito a seguir. Cotejá-los pode ser esclarecedor. 

 

4. (acordando e indo para o colo do pai). 

 

C. Hoje é amanhã? Agora é amanhã. 

P.8 Vamos ver se é. Abre a janela. 

M. (mãe abre a janela). 

P. Que você acha? 

C. É. 

P. Por quê? 

C. Porque eu tô vendo o sol. Eu tô vendo a bola do sol (3;11.1). 

 

A criança recorre aos termos hoje, amanhã e agora igualados pela predicação (“Hoje é 

amanhã? Agora é amanhã”) no jogo de pergunta e resposta que dá início ao episódio. Por outro 

lado, a resposta à pergunta do adulto aponta de fato para o equívoco: é amanhã porque ela está 

“vendo o sol, está vendo a bola do sol” ou mesmo, parafraseando, “é amanhã porque é manhã”. 

Ao definir a enunciação no quadro formal de sua realização Benveniste (1989: 83) observa que o 

ato individual de uso da linguagem introduz “o locutor como parâmetro” e a enunciação ganha 

assim o papel de marcador temporal. Por outro lado, o autor não deixa de observar que a relação 

do locutor com a língua é determinante das “características linguísticas da enunciação” 

 
7  Por se tratar de dados de diário, acontece muitas vezes de os pais, preocupados com a tarefa de anotar a fala da 

criança, negligenciarem a resposta do adulto. 
8    P., pai e M., mãe.  
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(Benveniste 1989: 82). Desse modo é possível reconhecer um certo saber que se manifesta na 

fala da criança pela constante relação entre os termos ontem, hoje e amanhã que formam sistema 

entre si; mas a cada ato enunciativo tudo se redefine a partir do novo tempo da enunciação: o 

amanhã mencionado ontem já não está mais presente hoje; é o amanhã que nunca passa e fonte 

de mal-entendido entre a criança e a mãe, como se pode ver no episódio a seguir. 

 

5.  M. Amanhã você vai à escola. 

 C. Não, porque ontem eu te perguntei: manhê, amanhã tem escola? E você disse que não  

(3;10.15). 

 

Nesse pequeno grupo de falas de uma criança, não se observam ainda, através de suas 

perguntas ou réplicas à fala do adulto, todos os efeitos da função organizadora da temporalidade 

pelo ato enunciativo. É este último que sustenta a delimitação entre o que “ vai se tornar presente 

e o que já não o é mais” (Benveniste 1989: 86). Mas, ainda assim, sua fala se desloca no sistema, 

submetida ao jogo da linguagem, movida pelo valor performativo da enunciação. Os dêiticos 

ontem, hoje e amanhã circulam, mas como criaturas da enunciação, em relação ao aqui e agora, 

eles não têm a permanência esperada pela criança (“Por que todo dia que passa não passa 

amanhã?”, “Por que todo dia fica hoje? Por que amanhã não fica?” etc.). 

Passando à análise da fala de uma segunda criança, em idade próxima da primeira, é possível 

observar que ela também é tocada pela função do amanhã. Contudo, como provável efeito do 

enigma em seus enunciados - pequenos relatos de acontecimentos da vida cotidiana - amanhã 

entra no lugar de ontem, termos que se opõem no sistema. Ainda que opostos, ambos apontam 

para fora da cena da enunciação: o ontem já vivido e o amanhã que há de vir e que nunca chega. 

 

6.  (Na véspera, circulando pela cozinha, a criança assistira a uma pessoa transferir o azeite da 

garrafa que fica na cozinha para o recipiente que iria à mesa).  

 

C. Mamãe, a Lúcia amanhã tava fazendo uma coisa bem legal. Um enche o outro. 

(aproximadamente 3;0 de idade). 

 

7. (A avó chega de viagem e entrega às netas mais velhas duas esferas coloridas contendo 

chicletes. A mãe da menor - tia das mais velhas - também se serve dos chicletes. A criança 

se mostra vivamente interessada, mas ela ainda não masca chicletes). 

No dia seguinte, ainda curiosa pelo conteúdo das esferas, pega e sacode uma delas, ouve o 

barulho e comenta:  

 

C. Amanhã minha mãe tava comendo esse chiquete (3;8.09). 

 

Eventos mais distantes do que simplesmente a véspera do ato enunciativo também são narrados pelo 

recurso ao amanhã, acompanhado do verbo conjugado no pretérito. 

 

8.  (C. Chegando ao prédio do consultório do pediatra. Na última vez ‒meses atrás‒ ela se 

encarregou de inserir o cartão na fenda para liberar a roleta. Refaz a operação e pergunta, 

pedindo confirmação à mãe.). 

 

C. Mamãe, amanhã eu ajudei a pôr o cartão no buraco, né? (2;8.20). 
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9. C. Amanhã, (dias atrás) quando foi aniversário da Maria, eu brinquei na cama elástica 

(3;8.10). 

 

Finalmente, um episódio em que amanhã, precedido pelo verbo, mira o futuro; mas o evento esperado 

remete ao passado na vida da criança. 

 

10.  (Assistindo a um comercial em que crianças bem pequenas estão em um parque de 

diversões). 

 

C. Quando eu ficar bebê, amanhã, eu quero ir no parque de diversões (3;8.10). 

 

 

 

3. EXTRAINDO ALGUMAS CONSEQUÊNCIAS 

 

Entre os diversos episódios aqui contemplados foi possível surpreender nas falas infantis o 

movimento dos termos ontem, hoje, amanhã no sistema dos dêiticos temporais. Como vimos, 

para a primeira criança há um ‘problema na linguagem’, que ela procura formular a partir de 

diversos pontos de vista no ato enunciativo. Isso explicaria em parte o fato da sua fala, nesse 

pequeno grupo de enunciados, passar do uso à menção, recorrendo inclusive ao discurso citado. 

No segundo grupo, o amanhã substitui ontem ou outras formas do passado no uso da língua. 

Além das questões já evocadas, o equívoco nos episódios em foco está, desde o seu ponto de 

partida, relacionado às complexas relações entre linguagem e mundo, sobre as quais Saussure já 

formulara a sua hipótese: os “símbolos linguísticos” não têm relação com o que devem designar.  

 

Tanto quanto ousamos dizer, a lei absolutamente final da linguagem é que nada há que possa 

residir em um termo (em consequência direta do fato dos símbolos linguísticos não terem relação 

com o que devem designar), que a é impotente para designar qualquer coisa sem a ajuda de b, 

como este sem a ajuda de a; ou que os dois valem por sua diferença recíproca, ou que nenhum 

deles vale, nem mesmo por uma parte qualquer de si mesmo (“a raiz”, etc., eu suponho), senão 

por esse mesmo plexo de diferenças eternamente negativas.  

(Saussure 2004: 188) 

 

Acompanhando o pensamento saussuriano, no sistema nada reside em um único termo e as 

falas das crianças oferecem ao olhar do investigador o jogo faltante das diferenças recíprocas 

entre ontem, hoje e amanhã. Nesse funcionamento, amanhã, como vimos, se destaca pelo vazio 

referencial no primeiro grupo de episódios de fala, e substitui ontem, no segundo. 

As diferentes formulações e usos de amanhã afetam, a cada ato enunciativo, a cada pergunta 

da criança, o valor de ontem (“ontem você me disse...” cf. 5 ) e de hoje ( “hoje é amanhã?” cf. 4). 

Fora da relação entre os elementos do sistema o termo amanhã é incapaz de designar um ponto 

de ancoragem para a criança, gerando a sequência de indagações relatadas nos episódios 1-5. 

Como afirmou Saussure, “a é impotente para designar qualquer coisa sem a ajuda de b” ( cf. 

citação anterior ). 

No segundo bloco, na sistemática substituição de ontem por amanhã, também estão em jogo 

as suas diferenças recíprocas, às quais a criança parece alheia. Acrescente-se a isso uma 
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particularidade nos episódios 6 - 9 que acentua o engano e torna ainda mais enigmático o processo 

de substituição: como foi observado, o tempo verbal permanece no pretérito, acompanhando o 

uso do amanhã: “amanhã a Lúcia tava fazendo uma coisa bem legal”; “amanhã minha mãe tava 

comendo esse chiquete” etc. 

Nesse conjunto de enunciados, o episódio (10) oferece um quadro que se destaca dos outros: 

o tempo verbal expresso sob a forma de um futuro possível, tem sua expectativa futura interrom-

pida pelo retorno ao passado (“quando eu ficar bebê”), mas amanhã aponta para o futuro: “quando 

eu ficar bebê, amanhã, eu quero ir no parque de diversões”. 

 

Volto a Benveniste. 

 

Em um longo trecho o autor reflete sobre o tempo e sobre as formas temporais, no quadro de 

suas questões em “O aparelho formal da enunciação”9. Seria a noção de tempo fruto do 

pensamento inato? Qual alcance da hipótese sobre a enunciação, tal como formulada por 

Benveniste? 

 

Poder-se-ia supor que a temporalidade é um quadro inato do pensamento. Ela é produzida, na 

verdade, na e pela enunciação. Da enunciação procede a instauração da categoria do presente, e 

da categoria do presente nasce a categoria do tempo. O presente é propriamente a origem do 

tempo (...). O presente formal não faz senão explicitar o presente inerente à enunciação, que se 

renova a cada produção de discurso, e a partir desse presente contínuo, coextensivo à nossa 

própria presença, imprime na consciência o sentimento de uma continuidade que chamamos 

“tempo”; continuidade e temporalidade se engendram no presente incessante da enunciação que 

é o presente do próprio ser e que se delimita, por referência interna, entre o que vai se tornar 

presente e o que já não o é mais. 

Assim a enunciação é diretamente responsável por certas classes de signos que ela promove 

literalmente à existência. Porque eles não poderiam surgir nem ser empregados pelo uso 

cognitivo da língua. É preciso então distinguir as entidades que têm na língua seu estatuto pleno 

e permanente e aquelas que, emanando da enunciação, não existem senão na rede de “indivíduos” 

que  a enunciação cria e em relação ao aqui-agora do locutor. Por exemplo: o “eu”, o “aquele”, 

o “amanhã” da descrição gramatical não são senão os “nomes” metalinguísticos de eu, aquele, 

amanhã produzidos na enunciação. 

Além das formas que comanda, a enunciação fornece as condições necessárias às grandes 

funções sintáticas  

(Benveniste 1989: 86)10. 

 

É de amplo alcance a formulação de Benveniste, na medida em que nega a origem cognitiva 

e inata da temporalidade, para defini-la como efeito da linguagem, da enunciação. O aqui-agora 

do locutor ‒o presente‒ é a origem da categoria do tempo e se renova a cada produção, a cada ato 

enunciativo. Do ponto de vista da aquisição de linguagem o caminho é o mesmo e as formas 

temporais, mesmo que marcadas pela singularidade das falas de crianças, ainda assim instauram 

um tempo presente em que a língua atua se impondo, produzindo seus efeitos, exercendo sua 

 
9    Benveniste (1989) Capítulo 5. 
10  Encontra-se nessa citação de Benveniste uma posição próxima a de Saussure ([1916] 2018) quando este último 

afirma que a língua se deposita no cérebro do falante pela prática da fala. Lá e aqui ‒deixando de lado diferenças 

importantes entre os autores‒ encontram-se posições que se afastam de qualquer perspectiva marcada por uma 

ontologia idealista, que reduz o objeto de conhecimento ao sujeito do conhecimento. 
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função de captura. Além disso, a fala singular e imprevisível da criança não impede que seus 

interlocutores a ela se dirijam e a interpretem como falante da língua de sua comunidade. 

Benveniste vai mais longe, estendendo os efeitos da enunciação: ela promove à existência 

certas “classes de signos”, que não poderiam “surgir nem ser empregados no uso cognitivo da 

língua”. Eles só existem na rede dos elementos da enunciação e incluem as formas temporais, 

presentes neste breve estudo, em que amanhã circulou ao mesmo tempo como “indivíduos” da 

enunciação nas falas infantis e como “nomes metalinguísticos” na reflexão da investigadora. 

É no presente contínuo de que fala Benveniste, coextensivo à própria presença da criança na 

enunciação, na relação com a fala do outro, que se sedimenta a delimitação entre o que vai se 

tornar presente e o que acaba de se tornar passado. Os dêiticos ontem, hoje, amanhã, que 

circularam nas falas de V. e A., entre 3 e 4 anos, dão prova dos efeitos promovidos pelas diferentes 

tentativas de delimitação. 

É nesse mesmo tempo presente que deve se mover o investigador, reconhecendo o que está 

no “sentimento” linguístico da criança, capturada pela língua/linguagem, pois assim dita o 

aforismo saussuriano: “tudo o que está no sentimento dos sujeitos falantes é fenômeno real” 

(Saussure1989: 418verso). 

 

 

 

4.  À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

As mudanças pelas quais passa a fala da criança são fruto das suas relações estruturais com 

a língua, que vem pela fala do outro, e não implicam a noção de desenvolvimento, ainda que 

possam ser analisadas do ponto de vista de uma cronologia frouxa das mudanças. 

A cronologia pode surpreender, como adverte Lacan (1979). Suas observações foram 

formuladas a respeito de uma posição prévia necessária para a escuta de crianças na clínica 

psicanalítica. Sem apreender bem “a autonomia da função simbólica na realização humana”, 

corre-se o risco de cometer erros grosseiros. 

 

Os primeiros aparecimentos, a clínica o manifesta, têm uma significação toda contingente. 

Todo mundo sabe com que diversidade aparecem na locução da criança os primeiros 

fragmentos da linguagem. E sabe-se também como é surpreendente ouvir a criança exprimir 

advérbios, partículas de palavras, alguns talvez ou ainda não, antes de ter exprimido uma 

palavra substantiva, o menor nome do objeto  

(Lacan 1979: 69). 

 

Do lado da aquisição de linguagem o problema não é diferente, não há como sustentar uma 

hipótese de gradativa dificuldade a ser vencida pelo pequeno falante até atingir um estado final 

imaginário. 

A discussão levada até agora procurou mostrar como a fala da criança se impõe como questão 

para o investigador pela singularidade e imprevisibilidade de seus caminhos. Essa foi uma das 

razões da presença da expressão “destinos da fala infantil” no título da aula citada no início deste 

artigo (Pereira de Castro 2006). 

Nesse sentido, mesmo quando se nega a existência de um estado final e a aquisição não é 

considerada na perspectiva de estágios de desenvolvimento, não é menos verdade que a partir de 

um certo ponto a fala da criança se aproxima daquela do adulto. A questão imperiosa “qual o 
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efeito da incidência da fala do adulto no corpo prematuro do infans?” exige como uma de suas 

inegáveis respostas “a aquisição da língua materna”. Não sendo fruto de estágios regulares, o 

conceito passa a ser concebido como um momento lógico de captura (De Lemos 2002, entre 

outros) do infans por um modo de funcionamento que leva a comunidade a reconhecê-lo como 

falante da sua língua materna. 

Se por um lado a língua materna é uma experiência irreversível ‒não se esquece a posição de 

falante, isto é, não se volta ao estado em que se encontra o infans‒ por outro, e por esse fato, ao 

se tornar falante, o sujeito esquece a fala infantil; a heterogeneidade e a imprevisibilidade que a 

caracterizam.11 

Nas raras vezes em que Saussure, no Curso, toma a criança como tema, o faz a partir de uma 

discussão sobre a mudança linguística: no capítulo sobre o objeto da linguística e naquele 

dedicado à analogia. É também sob o tema da analogia que nos Escritos de Linguística Geral, a 

criança reaparece em uma menção mais detida. Para o autor a fala da criança constitui uma fonte 

importante de informação sobre as formações analógicas. 

Entretanto, ao discutir a analogia no Curso, a questão é o seu papel na mudança linguística, 

ou melhor, como a inovação analógica entra na língua. Saussure ressalta que embora toda 

mudança tenha origem na fala, nem todas as inovações analógicas têm a mesma sorte. 

 

Não é mister que todas as inovações analógicas tenham essa boa fortuna. A todo instante, 

encontramos combinações sem futuro, que a língua provavelmente não adotará. A linguagem 

das crianças está cheia delas, porque as crianças conhecem mal o uso e ainda não lhe estão 

sujeitas; as crianças francesas dizem viendre por venir, mouru por mort etc. Mas também a 

linguagem dos adultos as oferece (…)  

(Saussure [1916] 2018: 226) 

 

Em outra passagem do Curso, ainda ao falar sobre a mudança, Saussure menciona também a 

fala da criança, dessa vez para duvidar das explicações que atribuem aos seus erros um papel na 

evolução fonética da língua. (Saussure 2018: 203). Comentário que segue o ponto de vista 

anterior. 

Parece plausível dizer ‒a partir da nossa hipótese‒ que erros ou variações que caracterizariam 

a fala da criança não seriam fator de mudança porque a mudança implicada pela aquisição levaria 

ao esquecimento dessas variações, a singularidade exuberante de sua fala. 

Para entender as breves menções de Saussure à criança na sua relação com a mudança, é 

preciso considerar a posição do falante na mudança linguística. Embora o falante de uma 

comunidade linguística possa reconhecer a variação, ele esquece a mudança que é fruto da 

variação. Para ele a sucessão dos fatos da língua no tempo não existe, ele se acha diante de um 

estado de língua e o linguista, para compreender esse estado deve ignorar tudo aquilo que o 

produziu e ignorar a diacronia. 

A citação a seguir mostra como se enlaçam o problema da diacronia e da aquisição de 

linguagem. A lição de Saussure é uma só: 

 
11  A hipótese sobre o esquecimento da fala infantil tem sido trabalhada e reelaborada em diferentes momentos dos 

meus trabalhos (Pereira de Castro 2010, 2016, 2018, entre outros) e é um dos temas centrais da minha reflexão sobre 

a aquisição da linguagem. Aqui, porém, limito-me a tratá-la no encaminhamento de uma conclusão para este artigo 

sobre a singularidade da fala da criança. 
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A cada instante, a linguagem implica ao mesmo tempo um sistema estabelecido e uma evolução: 

a cada instante, ela é uma instituição atual e um produto do passado. Parece fácil, à primeira 

vista, distinguir entre esses sistemas e sua história, entre aquilo que ele é e o que foi; na realidade, 

a relação que une ambas as coisas é tão íntima que se faz difícil separá-las. Seria a questão mais 

simples se se considerasse o fenômeno linguístico em suas origens; se, por exemplo, 

começássemos por estudar a linguagem das crianças. Não, pois é uma ideia bastante falsa crer 

que em matéria de linguagem o problema das origens difira das condições permanentes; não se 

sairá mais do círculo vicioso.  

(Saussure [1916] 2018:40) 

 

O sistema de valor em funcionamento na massa falante produz sobre as diferentes formas de 

criação da fala da criança uma mudança radical, isto é, o esquecimento da fala infantil pela 

aquisição da língua materna. Em outras palavras, mantendo uma perspectiva saussuriana, deve-

se dizer que a criança passa a se situar como sujeito falante em um estado de língua. É nesse 

sentido que deve ser lida a afirmação do professor: “Na realidade, a língua é sobretudo alguma 

coisa a se submeter, não alguma coisa de que se é mestre” (Saussure 1989: 158 verso. Tradução 

da autora). 
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