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Este artigo consiste numa tentativa de colocar em discussão a proposta que dá destaque às 

perdas que têm lugar na aquisição de linguagem, não somente na criança, mas também no 

outro (mãe e investigador). Para essa discussão, faz-se apelo às noções de operação da letra 

(De Lemos, 2015) e de transliteração (Allouch, 1995), noções que se ancoram nas 

concepções lacanianas de lalíngua e de letra. Desse modo, indica-se, por meio de episódios 

gugude diálogo espontâneo entre mãe e criança, que as perdas que ocorrem em jogos de 

ressonância infantis iniciais e na interpretação materna, somente poderiam ser apreendidas, 

pelo investigador, através da perda de sentido provocada por esses jogos em sua escuta para 

a “fala” infantil. 

Palavras-chave: Aquisição de linguagem. Perdas. Operação da letra. Lalíngua. 

 

This article is an attempt to discuss the proposal that highlights the losses that take place in 

language acquisition, not only by the child, but also by the other (mother and researcher). For 

this discussion, we resort to the notions of letter operation (De Lemos, 2015) and 

transliteration (Allouch, 1995), notions that are anchored in the Lacanian conceptions of 

lalangue and letter). In this way, it is indicated, through episodes of spontaneous dialogues 

between mother and child, that the losses that occur in early childhood resonance games and 

 
1   As aspas são colocadas no termo aquisição, a fim de indicar o lugar atribuído à perda neste trabalho.  
2  Este artigo decorreu da realização de Projeto de Pesquisa financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) 
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in the maternal interpretation could only be apprehended, by the researcher, through the loss 

of meaning caused by these games in their listening to children's “speech”. 

Keywords: Language acquisition. Losses. Letter operation. Lalangue. 

Recibido: 13 agosto 2022 Aceptado: 22 octubre 2022 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

ste artigo consiste na tentativa de abordar a proposta de que o campo da “aquisição” de 

linguagem seria constituído no ponto em que se encontram as perdas da criança, da mãe e 

do investigador. No XIX Congresso da ALFAL que, em virtude de problemas decorrentes da 

pandemia, realizou-se on line, de 08 a 13 de agosto de 2021, apresentei um trabalho 

intitulado “Efeito produzido pelo espelhamento em aquisição de linguagem: a relação lúdica da 

criança com a língua”. Nele, indagava sobre o efeito de subversão que o “espelhamento” proposto 

por Cláudia de Lemos provoca na investigação da linguagem da criança e chegava à conclusão 

de que esse efeito consiste em conceber a aquisição de linguagem como perdas que ocorrem tanto 

na criança como no investigador. Convoquei, a esse respeito, o artigo Das vicissitudes da fala da 

criança e de sua investigação, em que De Lemos (2002) dá especial visibilidade à proposta de 

que as mudanças pelas quais a criança se transforma de infans em falante constituem uma 

travessia formada de perdas. Referi-me também ao fato de que os investigadores que fazem parte 

do Programa de Aquisição da Linguagem do IEL-UNICAMP, inaugurado por essa autora, tratam de 

diferentes modos as perdas na fala infantil, oferecendo resistência à proposta de que as mudanças 

–que ocorrem no vir-a-ser-falante, em seu processo de constituição subjetiva– consistem em 

aquisições paulatinas que vão se acumulando ao longo desse processo. Entre esses investigadores, 

fiz menção a Lier-De Vitto (2006) –e ao grupo por ela liderado–, e a Pereira de Castro (2006).  

Indiquei, então, que o destaque atribuído à perda que ocorre em “aquisição” de linguagem gera 

consequências, isto é, traça caminhos a serem seguidos, questões a serem levantadas, como, por 

exemplo, as que dizem respeito ao outro (mãe ou investigador), na sua relação com a fala da 

criança. Ficou, entretanto, sem resposta a pergunta que pretendo abordar aqui e que consiste na 

seguinte: como poderiam ser explicadas as perdas que têm lugar na aquisição de linguagem, não 

somente na criança, mas também no outro (mãe e investigador)?  

Vale notar que, naquele momento, fiz apenas uma rápida referência à perda que ocorre no 

investigador da “aquisição” de linguagem, em sua escuta para a fala infantil, o que pretendo, 

portanto, colocar em discussão. Por sua vez, não foi abordada a perda que ocorre na mãe, em sua 

interpretação para as produções verbais da criança. No que toca essa questão, recorro, neste 

momento, à proposta formulada em Carvalho (2019), a partir de comunicação oral na XVIII 

ALFAL, em 2017. Nesse trabalho, recortei a interpretação em aquisição de linguagem 

concebendo-a como um enigma, segundo Lemos (2002), ou uma cifra lançada pela criança ao 

outro (à mãe) que procuraria decifrá-la. Assumi, portanto, que se tratava de uma operação de 

ciframento-deciframento. Em outras palavras, na escuta da mãe para os jogos infantis com os sons 

da língua, esses sons são transformados (decifrados) em significantes com sentidos 

predeterminados. Indaguei, então: como a operação de deciframento, envolvendo os sons da fala 

infantil, estaria suportando a escuta da mãe para essa fala? Propus, a esse respeito, que haveria 

na interpretação/deciframento materno uma perda do equívoco homofônico que marca os jogos 
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sonoros infantis, em virtude de sua transformação em significantes, ou em cadeias de 

significantes.  

Convém destacar que, na tentativa de colocar em discussão, neste artigo, as perdas que 

ocorrem na escuta do outro (mãe e investigador) para a fala infantil inicial, farei apelo às noções 

de operação da letra de acordo com De Lemos (2015) e de transliteração segundo Allouch 

(1995), noções que supõem as concepções lacanianas de lalíngua e de letra. 

 

 

 

2.  SOBRE LALÍNGUA 

 

É importante lembrar que o termo lalangue (lalingua)3 cunhado por Lacan (1997) aponta 

para um cruzamento entre os sons de langue (língua) e lalation (lalação), tendo decorrido de um 

lapso produzido por esse psicanalista.  

Sobre lalíngua, iniciamos com uma citação de seu autor:  

 

Lalíngua (lalangue), os antigos, após Esopo, tinham muito bem se apercebido que era 

absolutamente capital. Existe em relação a isto uma fábula bem conhecida, mas que ninguém se 

apercebe, que não é de jeito nenhum por acaso que na lalíngua (lalangue) qualquer que ela seja 

e da qual alguém recebeu a primeira impressão, uma palavra é equívoca. Não é certamente por 

acaso que a palavra ne se pronuncia de uma maneira equívoca com a palavra noeud. Não é de 

modo algum por acaso que a palavra pas que em francês redobra a negação, ao contrário de 

muitas línguas, designa também um pas. 

     (Lacan 1985b: 5, tradução nossa) 

 

Assim, o jogo de ressonância operado por esse autor, ao aproximar, pela 

semelhança/identidade sonora, as palavras francesas ne (primeira partícula da negação francesa) 

e noeud (nó), pas (segunda partícula da negação francesa) e pas (passo), traz à tona a equivocidade 

homofônica como marca de lalíngua, na medida em que somente a grafia poderia distinguir-lhes 

o sentido.  

Segundo Quinet, a lalíngua tem, como sede, o corpo:  

 

O ser humano é um corpo falante. A lalíngua se refere àquela forma de falar do bebê 

(aproximadamente entre 1 ano e 2 anos e meio) que parece uma língua própria dela antes mesmo 

da articulação significante. A lalíngua é o balbucio, o tati-bi-tati, a lalação, termo do qual Lacan 

extraiu esse termo de lalangue.  

(Quinet 2017: 81)  

 

Para esse autor, a lalíngua é, então, aquilo que o sujeito recebe da língua materna como uma 

chuva de significantes que se depositam em seu corpo “como material sonoro, ambíguo, equívoco, 

repleto de mal-entendidos, com diversos sentidos e, ao mesmo tempo, sem sentido”. (Quinet 2017: 

82, ênfase minha). Destaca-se, portanto, nessa noção, o sem sentido do equívoco, fazendo valer a 

melodia, o ritmo, a sonoridade, enfim, o que há de canto na fala e não o seu sentido, conforme 

 
3  De agora em diante, usaremos lalíngua em vez de lalangue ou de alíngua. 



 
213 

 

coloca De Lemos (2015). Desse modo, a lalíngua “nos afeta por tudo que ela comporta de efeitos 

que são afetos” (Lacan 1985a: 190) 

A esse respeito, Milner (2012) afirma que lalíngua consiste no lugar dos equívocos ou, em 

outras palavras, é a matéria prima que toda língua possui e de que resultam os vários equívocos e 

mal-entendidos. De Lemos, por sua vez, concebe lalíngua como acontecimento, isto é, como 

inconsciente em ato, colocando: 

 

Ao associar as formações do inconsciente aos primeiros jogos entre mãe e bebê, jogos de 

ressonância –em que a mãe faz eco aos sons que vêm do corpo do filho, com sílabas que podem 

vir estruturadas em palavras–, Lacan põe a nu o jogo a que estamos submetidos como seres de 

linguagem, jogo de fazer e desfazer o signo, de fazê-lo soar e ressoar, suspendendo o sentido, 

jogo este que faz de lalíngua o próprio movimento do pensar, dizer e escutar.  

(De Lemos 2015: 48)  

 

As citações recortadas se justificam pela luz que lançam sobre essa complexa noção lacaniana 

e pelo que introduzem sobre a questão da letra que está aí imbricada. Faz-se notar, contudo, que 

se trata de aproximações, o que pode ser testemunhado pelas dificuldades ou mesmo pela 

impossibilidade de fixar, em um conceito determinado, o movimento implicado em lalíngua. 

Destaca-se, então, neste momento, a concepção lacaniana de letra4 como aquilo que se 

precipita do significante. Afirma Leite: “O que o analista lê, então, é o que se precipita do 

significante como letra”. (2011: 162).  

Vale convocar, nessa perspectiva, a figura –invocada por Lacan– da chuva que se precipita 

das nuvens pelas rupturas nelas produzidas:  

 

O que se revela por minha visão do escoamento, no que nele a rasura predomina, é que, ao se 

produzir por entre-as-nuvens, ela se conjuga com sua fonte, pois é justamente nas nuvens que 

Aristófanes me conclama a descobrir o que acontece com o significante: ou seja, o semblante 

por excelência, se é de sua ruptura que chove, efeito em que isso se precipita, o que era matéria 

em suspensão.  

(Lacan 2003: 22, ênfase minha) 

 

Nessa figura, o psicanalista concebe a nuvem como semblante5, isto é, como aquilo que 

oculta, mascara. Desse modo, à luz dessa figura, poderíamos escutar a letra em suas precipitações 

dos significantes, através das rupturas desses significantes. 

Lemos (2002) lembra que o termo precipitação6 possui dois sentidos: o de queda e o de 

reação química. Segundo Houaiss e Villar (2001: 2281), trata-se de uma “reação química da qual 

resulta um produto separado do líquido onde se encontrava dissolvido em forma de sedimento”.  

Do ponto de vista etimológico, segundo esse autor, os dois sentidos resultaram do latim 

 
4  Segundo o pensamento lacaniano, a letra na lalíngua “é algo que fica indeciso entre o fonema, a palavra, a frase, e 

mesmo todo o pensamento. (Lacan 1985b: 131, tradução nossa)”, diferindo, portanto, de seu uso comum em que 

possui o sentido de sinal gráfico. 
5  Letícia Patriota, em nota para sua tradução de Lacan (1997), destaca que a expressão francesa faire semblent possui 

o sentido de tapear, fingir, fazer como se, diferente, portanto, do sentido de semblante em português. 
6  Lemos (2002) refere-se ao termo precipitação que está presente em Lacan ([1949]1998) na formulação do Estádio 

do Espelho.   
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praeciptatio, onis que quer dizer queda, caída, descida rápida. Por sua vez, precipitar-se possui 

uma nuance de sentido que consiste em “condensar-se (vapor de água, nuvem) e cair sobre a 

superfície terrestre em forma de chuva, neve ou granizo”. (Houaiss e Villar 2001: 2281). A fim 

de mostrar esses sentidos com um pouco mais de luz, recorremos à figura do vinho retirada de 

Carvalho (2016) que se refere aos cristais que, com o passar do tempo, caem por decantação no 

fundo de uma garrafa de vinho, podendo, contudo, aparecer/cair apressadamente, antes desse 

tempo, em virtude de uma reação química (oxigenação). 

A lalíngua da criança seria, então, constituída por uma chuva de significantes da fala do 

outro, na escuta do infans, dos quais se precipitam letras, produzindo marcas em seu corpo, ou 

melhor, produzindo efeitos que são afetos.  

Nessa perspectiva, diríamos que o funcionamento de lalingua na criança consiste nos modos 

pelos quais a letra opera na escuta/“fala”7 infantil. Estamos nos referindo, portanto, à operação 

da letra conforme concebida por De Lemos, com suporte na proposta lacaniana. Assim, a letra 

opera com: 

 

[...] recursos e artifícios [em que] se reconhece um saber-fazer-com-lalíngua de modo a produzir 

equívoco, a desfazer o instituído. Muitos deles incidem sobre a segmentação de palavras, seja 

pela eliminação dos espaços que as separam, seja por cortes ou escansões, seja por amálgamas 

ou acoplagens, seja por inserções ou superposições. 

(De Lemos 2015: 45) 

 

Decorre daí a importância da operação da letra na proposta que assumimos neste trabalho, 

considerando sua implicação nos jogos de ressonância infantis que podem ser concebidos como 

lalíngua, em conformidade com o que foi colocado antes.  

 

 

 

3. A OPERAÇÃO DA LETRA NA LALÍNGUA DA CRIANÇA: 

UMA ILUSTRAÇÃO 

 

Como consequência do que foi posto, não poderíamos dissociar lalangue e letra (ou operação 

da letra), em nossa escuta para os jogos de ressonância na relação lúdica da criança com os sons 

da língua. Assim, a letra como intrusa faz o jogo, o qual possui, como suporte, a equivocidade 

homofônica.  

A título de abordar a operação da letra na “fala” infantil, extraímos do Banco de Dados do 

Projeto de Aquisição da Linguagem do IEL-UNICAMP registros – já transcritos8 – de falas de uma 

díade mãe-filha. Esses registros foram obtidos, longitudinalmente, por meio de sessões de 

gravações em áudio com intervalo de aproximadamente uma semana – em situações de diálogo 

espontâneo entre a menina e a mãe –, estendendo-se ao longo de um ano, nove meses e vinte e 

três dias; a criança iniciou as gravações com a idade de um ano, dois meses e um dia e frequentava, 

 
7  Colocamos aspas em fala, em virtude de estarmos usando esse termo em seu sentido não usual, ou seja, fora do seu 

uso na linguística ou na linguagem cotidiana. Assim, estendemos os seus limites, para incluir em seu âmbito as 

manifestações de lalíngua. 
8   Em relação aos sinais de pontuação, incluindo marcas de entonação, respeitamos a transcrição já realizada. 
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na ocasião, uma escola da rede particular de ensino da cidade em que residia. Dessas transcrições 

recortamos os seguintes episódios9: 

 

1. (A criança, 1; 2.1 de idade, está com a mãe e a avó, em seu quarto, onde há várias revistas) 

 M = mãe       C = criança       Vó = Avó       P = Pesquisadora 

 

[...] 

(M continua folheando a revista) 

C1: Vovó↗ 

Vó: Hein? 

M: A vovó tá aqui. 

Vó: O que que o nenê tá fazendo? 

Vó (para M): Mostra a mamadeira do nenê. 

Vó (para M): Quem é esse aqui? Que que o nenê tem? Que que o nenê tá fazendo? Olha 

C2: Mamá↑ 

M: Mamá? Tá mamando? Cadê o auau? 

C3: uáuá↑ (apontando) 

M: O auau tá aí, né? E o seu auau, onde tá? O au au da C? Cadê o au au da C? 

C4: É dê↑ 

M: Hein, C? Cadê o au au? Fala prá P. Então, onde o papai foi? Cadê o papai? 

C5: é/ é/é/é dê/ é↑ 

M: Essa aí é a moça 

C6: u á↗ 

Vó: Hein? 

C7: uá nenê↓ 

M: Au au nenê? 

C8: Naná↓ 

M: Este aqui que você quer? 

C9: é/não↓ 

M: Não? (ri) 

Vó:Num é esse não, bem?  

M: Qual que é? É este aqui que tá mamando?  

C10: mamá mamá/uauá↗ 

 
9  Na impossibilidade de transpor as sessões de gravação em sua totalidade, recortamos fragmentos de sessões para 

constituírem os episódios que nos servem de ilustração. 
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M: Au au. 

C11: uaúa↓ tetê↑ pa/pa↓ 

[...] 

 

2.  (A criança, 1;2.1 de idade, está com uma boneca nos braços) 

 

[...] 

M: Não. Aí, você fala assim prá boneca: até amanhã prá boneca. 

C1: ( ______ ) 

M: Até amanhã boneca. 

C2: n  na↓ na↓ na↓ ana↓ na↓ na/na a bó↑      (uma bola) 

M: Que que é isso aqui? 

C3: bó↓ 

M: A bola? Quem deu a bola prá C? Olha aqui, ó. Que que é isso aqui? 

C4: ba ba/ba↓ 

M: A bola, filhinha. A Dona Nena que deu prá você a bola? É? 

C5:  ũ (boca fechada) 

M: Uhn! Cadê a Dona Nena? Onde tá a Dona Nena? Hein? 

C6: é nena↓  (gritando) 

M: Onde tá a Dona Nena, bem? 

C7: bô↓ne/ne/ne↓ 

M: A Dona Nena foi embora. 

C8: a/n na/nena/não↓ é↓ /bó↓  

M: Nossa! A bola, filhinha. A bola pula. Que bola grande. 

C9: a.↓ 

M: Opa! Cuidado. 

C10: Ana.↓ é./dá.↓ 

M: O que, filhinha? 

C11: ada↓ada↓ 

M: Água? Você quer água? 

C12: ada↓ 

M: Quer? 

C13: áua↓ áua↓ (Mexe na bolsa de P) 

    é dedi↓dá↓dá↓ 

[...] 
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3. (Criança – C, 1; 3.1 de idade, e mãe conversam) 

 

[...] 

M: O que você tá fazendo? Tá gostoso? Caiu a colher! 

C1: pa/pa/pa↑ pa↑ a/ u/ obu/ovu/ovu/ovu ovu/ovu↓ 

M: Cadê o ovo? 

C2: Ovu↓u  ovu↓ 

M: Ah! A colher que cê quer? 

C3: Ovu/ovu/ovu↓ ovu↑ ovu↓ 

M: Aqui não tem ovu nenhum.  

C4: ovu/ovu/ ovu↓ ou↑ 

M: Faz este ovo. Olha aqui o ovo. Tá bom o ovo? (ovo caiu) Caiu! Ué! 

C5: ô bou/ ô/ ê/ ê/ê↓ 

M: (tosse) 

C6: (imita a tosse de M) 

M: Cê tá com tosse? Tem que tomar xarope, não? 

C7: ou↓tá↓ bô/ bô/ bô/ o vô/ vô↓  vo ô↗ vo ô↗ 

M: Que ovo que é pra pegar. Este ovo? 

C8: eti↓ 

M.: Esse ovo? Ou este ovo?  

C9: ovu↓é↑ê/ i/ i/ o/ o↓ 

M.: Este? É esse? 

C10: eti↓ 

M: É? E panela, você num quer? Quer panela pra por o ovo? Nesta panela fica bom o ovo. 

C11: (põe a panela na boca) caca↓ 

M: É caca, sim  

C12: u ô↑ó u ovu↓uô/uô↓a/ô/ô↓ 

M: Cabou o ovo. (esconde) 

C13: abô↓ 

M: Acabou. 

C14: bô↓ 

M: Acabou. 

C15: abu/ abu/ abu↓ 

M: Acabou o ovo  



 
218 

 

C16: ovu↓ abou↓ 

M: Acabou o ovo  

C17: abô↓ bô↑ bô↑ 

M: Acabou o ovo  

C18: (faz M abrir a boca) 

M: Eu num tô comendo o ovo, não. 

C19: ouo/ ouo↓ 

[...] 

 

No episódio (1), o auau produzido pela mãe, ao ressoar na escuta da criança, dá lugar a uáuá 

[C3] que, ao mesmo tempo ressoa a produção infantil anterior mamá [C2]. Fica visível, portanto, 

a operação da letra nesse jogo sonoro de C, na medida em que o uáuá mostra-se como ressonância 

de mamá e de auau, ou melhor, mostra-se como o resultado dessas duas produções, a partir de 

troca/substituição de letras e deslocamento de acento (au → uá; m → u).  

No episódio (2), o jogo continua na “fala” de C, com a ressonância de na em ana, sendo 

introduzido bó que é interpretado por M como bola [C2: n  na↓ na↓ na↓ ana↓ na↓ na/na a bó↑ M: 

Nossa! A bola, filhinha. A bola pula. Que bola grande]. Mais adiante, a produção infantil ana 

entra num jogo com dá, ressoando em ada, com troca de letras (n → d), que é interpretado pela 

mãe como água [C11: ada↓ada↓ M: Água? Você quer água?] 

No episódio (3), o obu produzido por C1, parece ter ressoado a produção de M gostoso, em 

virtude de uma semelhança sonora (gostoso → obu) e logo se transforma em ovu por  

troca/substituição de letras (b → v),  transformando-se em ou (por omissão de v), em vô (por 

omissão de ô),  em bô (pela omissão de ô e troca de v por b), em o vô (por segmentação), em vô 

ô por segmentação e inversão: [C7: ou↓tá↓ bô/ bô/ bô/ o vô/ vô↓ vo ô↗ vo ô↗] 

Esses episódios ilustrativos apontam, assim, para uma criança capturada por lalíngua, por 

essa chuva de letras que se precipitam dos significantes da fala do outro (a mãe), mostrando-se – 

por meio do intenso movimento dos sons em seus jogos ressonância – à mercê da letra, ou seja, 

de seus modos de operar. Por sua vez, a escuta para esses modos de operar da letra suspendem os 

sentidos que poderiam ser atribuídos às produções sonoras (equívocas) infantis. 

Considerando agora o polo da mãe, ao dirigirmos nosso foco para sua relação com esses 

jogos de ressonância infantis, destaca-se o movimento materno de lhes atribuir sentidos. Pode-se 

indicar, então, o lugar ocupado pela semelhança (ou identidade) sonora na interpretação da mãe, 

quando, por exemplo, ela atribui o sentido de ovo a obu/ovu em (3), ou quando, em (2), atribui o 

sentido de água à produção infantil ada a qual faz parte de um jogo da criança [C10: Ana.↓ é./dá.↓ 

M: O que, filhinha? C11: ada↓ada↓].  

É importante indicar que a atribuição do sentido de ovo a obu/ovu choca-se com o enunciado 

de M: “Aqui não tem ovu nenhum”, o que será retomado mais adiante. Quanto à atribuição do 

sentido de água a ada, há indicações de sua insustentabilidade, na medida em que C continua 

repetindo ada, deslizando para áua, que se repete, enquanto mexe na bolsa de P. Apontamos, 

ainda para o episódio (4), que procede da mesma sessão de que foram extraídos (1) e (2), 

ocorrendo antes desses episódios.  
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4.  (A criança, 1; 2.1 de idade, está em seu quarto com a mãe e a avó, vendo uma revista) 

 

[...] 

M: Fala prá vovó: o peixinho tá aqui, ó. 

C1: a./ bôo↓ 

M: A borboleta. Que borboleta bonita. Essa borboleta aí é abelha, né?  

     O que é que você vai ver mais? Ih! Esta revista num tem nada. 

     (Dá outra revista) 

[...] 

 

Realçamos que, em (4), a semelhança fônica entre a produção de C1: a bôo e a expressão 

verbal de M: a borboleta vem à tona, de modo especial, com acréscimo de várias letras nesse 

deciframento, o que é auxiliado pela circunstância de que mãe, criança e avó estão diante de 

revista que possui figuras de animais, entre elas a de uma abelha.  

Desse modo, ganha visibilidade a equivocidade homofônica que sustenta a relação entre a 

fala infantil e a interpretação materna. Voltando a (1), note-se que, no deciframento de ada como 

água, ocorrem acréscimo (de u) e troca (d → g) de letras.  

Com esses exemplos, podemos, então, apontar para uma relação entre modos de operação da 

letra que ocorrem na criança e na mãe. Melhor dizendo, trata-se de jogos de ressonância entre a 

“fala”/cifra infantil e o deciframento materno. Surge, neste momento, a seguinte indagação: a 

operação da letra possui o mesmo estatuto na interpretação da mãe e nos jogos sonoros infantis?  

Importa lembrar, neste momento, que assumimos a proposta de que as letras que operam na 

lalíngua da criança precipitam-se dos significantes da fala materna. Como consequência 

incontornável, assumimos também que ela (a letra) já estava lá, escondida sob o semblante desses 

significantes. Assim, quando M, em sua interpretação para a fala infantil, atribui sentido à 

produção ada, aproximando-a homofonicamente de água, deixa aparecer a operação da letra, ou, 

em última análise, traz à tona o funcionamento de lalíngua nessa interpretação. No entanto, esse 

funcionamento é logo ofuscado pelo sentido. Nesse rápido instante, portanto, retorna na mãe a 

lalíngua escondida, o que lhe permite operar com a letra, em sua escuta para a fala infantil. 

Em outras palavras, diríamos que essa lalíngua (escondida), que retorna na escuta materna 

para os jogos de ressonância infantis, está posta a serviço de um sentido ou sentidos 

predeterminados, isto é, aqueles que circulam na comunidade falante. Trata-se, de acordo com a 

concepção de Saussure ([1995), de significados que se associam (a) ou se engancham em 

significantes (ou em cadeias de significantes) da língua de que a criança se tornará falante. Vale 

notar que, na perspectiva teórica aqui assumida, a concepção de fala é ampliada, na medida em 

que se estende além dos limites da língua estabelecidos na formulação saussuriana.  

Nesse aspecto, podemos dizer que, na relação mãe-criança, trata-se de movimentos inversos: 

de um lado, a criança transforma em letra (em não sentido, em vazio de sentido) o significante 

(com sentido) da fala da mãe; de outro lado, a mãe transforma a letra (o não sentido ou o vazio de 

sentido) da lalíngua da criança em significantes com sentidos. Ou melhor, como foi colocado em 

trabalho anterior (Carvalho 2019), trata-se de um movimento que inverte a direção de outro 

movimento: a criança escuta a letra escondida sob o significante, enquanto a mãe 

esconde/mascara a letra sob o significante. À luz da figura do eclipse convocada por De Lemos 
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(2006), diríamos ainda que, enquanto a criança traz à luz a letra que estava escondida/eclipsada 

sob o significante, a mãe se encarrega de deixá-la na penumbra, eclipsada pelo significante. Vale 

notar que, desse modo, por meio de sua interpretação/deciframento, M está ocupando seu lugar 

materno, ao fornecer o suporte/sustentáculo às produções (sonoras) infantis fragmentadas, para 

que a criança, em sua travessia pela língua, venha a se constituir como falante.  

Na tentativa de lançarmos um pouco mais de luz sobre a referida inversão, recorremos a 

Allouch (1995), que aborda a relação cifra-deciframento, a partir de três operações: transcrição, 

transliteração, tradução.  

Para esse autor, a transcrição tem a ver com o som, a transliteração com a letra e a tradução 

com o sentido:  

 
A tradução se caracteriza por promover o que seria uma prevalência, não somente do sentido, 

mas mais exatamente do sentido único do um-senso; [...]. Um som por letra, uma letra por som, 

tal é a regra da transcrição [...]. Ela [a transliteração] regula o escrito, não mais sobre o sentido 

ou o som, mas sobre a letra 

(Allouch 1995:  62) 

 

diríamos, sobre seus modos de operar que se sustentam na homofonia. Nessa proposta, o som 

ocupa lugares diferentes em se tratando de transcrição ou de transliteração: enquanto, na primeira, 

refere-se à correspondência termo a termo entre som e letra, na segunda, o som entra em relações 

de homofonia. 

Podemos dizer, então, acompanhando esse autor, que a criança translitera, enquanto a mãe, 

ao mesmo tempo, translitera e traduz, colocando a transliteração a serviço da tradução, o que nos 

leva a propor que a operação da letra não possui o mesmo estatuto nos dois casos, indicando 

assim, uma resposta negativa à indagação formulada antes.  

 

 

 

4. O QUE A LALÍNGUA DO INVESTIGADOR DA “AQUISIÇÃO” 

DE LINGUAGEM INDICA SOBRE SUA PERDA? 

 

Antes de entrarmos na discussão sobre o investigador da “aquisição” de linguagem, é 

importante realçar que a posição por ele ocupada não se confunde (com) nem mesmo se aproxima 

da posição materna, em sua escuta para a fala infantil. Mais do que isso, destacamos que existe 

uma diferença radical entre as duas posições, o que é aceito, explícita ou implicitamente pelos 

estudiosos desta área, independente da postura teórica que assumam. Assim, esse investigador 

suspende (ou deveria suspender) a questão do sentido, em sua escuta, ficando (ou devendo ficar) 

atento a indicações de um vazio de sentido nos jogos de ressonância infantis. Transcrevemos, a 

seguir, um episódio extraído de De Lemos (2002) –e um fragmento de sua interpretação para esse 

episódio– em que essa autora deixa visível a mencionada indicação: 

 

5. (M, 1; 2, 15 de idade entrega para a mãe uma revista tipo Veja)  M= Criança 

 

M: ó nenê/o auau  

Mãe: Auau? Vamo achá o auau? Ó, a moça tá tomando banho  
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M: ava? eva? 

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

M: auau  

Mãe: Só tem moça, carro, telefone  

M: Alô?  

Mãe: Alô, quem fala? É a Mariana?   

(Extraído de De Lemos 2002: 57) 

 

De Lemos comenta o episódio assim: 

O enunciado ó nenê/ o auau permite ir além da semelhança que o vincula à fala da mãe, em 

situações anteriores. Como foi antes apontado, depreende-se dos enunciados subsequentes da 

mãe que não  há  nem  “nenê”  nem  “auau”  na  revista  e  que,  nesse sentido,  o  que  retorna  

da  fala  da  mãe  na  fala  da  criança  são  significantes  cujo significado  não  deixam  de  ser  

uma  interrogação. Ainda que se  possa  interpretá-los como uma espécie de senha para pedir 

para a mãe “ler revista”, sua relevância está, na verdade, no fato de sua opacidade apontar para 

a não-coincidência entre a fala da mãe e a fala da criança.  

(De Lemos 2002: 58, ênfase nossa) 

 

Conforme se pode notar, a escuta dessa autora para os enunciados maternos: “Acho que essa 

revista não tem auau nenhum”, “Só tem moça, carro, telefone”, teria provocado/confirmado, 

retroativamente, nessa escuta, um efeito de não sentido, ou de opacidade10 de sentido produzido 

pela fala infantil: “ó nenê/o auau”. 

Diríamos, assim, que há três tempos na escuta do investigador para a fala infantil: 1 - o tempo 

da suspensão de sentido que consiste na postura de não atribuir, antecipadamente, sentidos à fala 

infantil em sua escuta inicial para essa fala; 2 - o tempo do confronto com a indicação de um vazio 

de sentido e 3 - o tempo da retroação. Neste terceiro tempo, as indicações que constituem o 

segundo tempo lançam o investigador na lalíngua da criança, ou melhor, levam-no a se confrontar 

com o efeito de não sentido que essa lalíngua provoca em sua escuta. 

Convém notar que esses tempos não dizem espeito a uma cronologia, na medida em que eles 

são inseparáveis, interpenetrando-se, ao mesmo tempo em que não se submetem a uma ordem 

linear: são os segundo e o terceiro tempos que, propriamente, realizam o primeiro. 

Sobre a questão do efeito (de não sentido) na escuta do investigador, recorremos a Lemos 

(2002) que concebe o efeito de estranhamento – provocado pelas produções insólitas da criança 

– como o retorno, nessa escuta, de uma combinatória, ainda que esquecida, da língua, com 

fundamento na noção freudiana de estranho. Convocamos, então, Figueira (a sair) que coloca em 

discussão o fenômeno do esquecimento estrutural concebido como perdas ou declínio de formas 

desviantes na fala infantil rumo a uma (relativa) estabilidade, podendo essas formas retornar, por 

exemplo, no lapsus linguae do falante.  

 
10  Embora opacidade de sentido não se confunda com não sentido –não podendo, por isso, ser usadas como 

sinônimos – aproximamos as duas expressões pelo fato de que ambas implicam a impossibilidade de atribuir 

sentido(s) predeterminado(s) à produção da criança. 
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Vale ressaltar que o investigador, mesmo assumindo a proposta de suspensão de sentido 

(tempo 1), pode, por um instante, em virtude de sua condição de falante, cair na armadilha de 

atribuir sentido à lalíngua da criança, isto é, por um instante, ele traduz lalíngua, ou ainda, coloca 

a transliteração a serviço da tradução, deslocando-se, então, de seu lugar de investigador para o 

lugar de mãe. Em última análise, ele estaria apagando a diferença radical entre os dois lugares. 

No entanto, a diferença reapareceria se o investigador se deixasse afetar pelo segundo tempo que 

o lançaria no terceiro em que, retroativamente, a letra se precipitaria das rupturas dos significantes 

que constituíram seus enunciados, sua interpretação. Em outras palavras, a escuta da letra o 

deslocaria de seu lugar de falante, marcando sua posição de investigador da fala infantil.  

Para finalizar este item, parece importante fazer uma ressalva, no que toca a expressão vazio 

de sentido que é usada, em vários momentos deste trabalho, atrelada a lalíngua ou a letra, ao lado 

da expressão não sentido. Para essa ressalva, fazemos menção a Lier-De Vitto (1998)11 que invoca 

a afirmação freudiana sobre os chistes: existe sentido no não sentido, destacando, em relação aos 

monólogos da criança no berço, que existe sentido linguístico no não sentido da “fala” infantil 

que está à deriva nesses monólogos. Diríamos, então, que o não sentido da lalíngua da criança, à 

qual vimos nos reportando neste trabalho, não consistiria num vazio, na medida em que estaria 

pleno de sentido linguístico. Ao que tudo indica, poderíamos vislumbrar esse sentido por meio da 

seguinte colocação: é preciso que a criança se perca em (ou se aliene a) lalíngua, para que esta vá 

se perdendo, vá sendo esquecida12 em sua travessia pela língua e, por meio dessas perdas, o vir-

a-ser-falante siga se constituindo como falante, isto é, vá produzindo cadeias com significantes 

de sua língua aos quais estão enganchados sentidos predeterminados.  

 

 

 

5.  AINDA ALGUMAS PALAVRAS 

 

Referimo-nos, antes, às perdas de lalíngua na criança, a fim de que ela ocupe o lugar de 

falante. Deixamos, porém, de nos referir à questão das perdas que ocorrem na mãe e no 

investigador da aquisição de linguagem, o que, por sua vez, constitui o objetivo deste artigo. Vale 

indicar que essa questão já foi colocada e discutida, precisando, contudo, ser explicitada, ou 

melhor, nomeada.  

Nessa perspectiva, recuperando o que foi discutido sobre a escuta materna para a lalíngua da 

criança, propomos que, nessa escuta, o que se perde seria a lalíngua da mãe, que foi perdida ao 

longo de sua constituição como falante e que, ao retornar por um instante, é imediatamente 

escamoteada. Em outras palavras, a letra que retorna na operação materna de transliteração é 

eclipsada pela operação de tradução que reafirma o lugar de falante da mãe, ou melhor, reafirma 

seu saber de falante, ou ainda, seguindo De Lemos (1991), reafirma seu saber a língua. 

Abrindo um parêntese, convocamos essa autora que concebe três tipos de saber em relação à 

língua: o saber a língua, ou seja, saber do falante, o saber sobre a língua que diz respeito a 

 
11   De acordo com essa autora, a afirmação freudiana foi recuperada por Ruth Weir (1962).  
12   Considerando o eixo epistemológico assumido neste trabalho, isto é, o sujeito do inconsciente, concebemos que os 

vários termos aqui usados como perder, esquecer, eclipsar, mascarar, escamotear, esconder ... estão subsumidos 

à noção psicanalítica de recalque, com sua outra face: o retorno do recalcado. Nessa perspectiva, a perda a que 

vimos nos referimos não engloba o sentido de desaparecimento ou apagamento do que foi perdido, sendo, assim, 

marcada pela possibilidade de retorno.  
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categorias, regras, teorias linguísticas e o saber da língua, saber do significante que, por meio do 

funcionamento linguístico (metonímico e metafórico), captura o sujeito. 

Assim, na mãe, perde-se o saber da língua ou, mais especificamente, o saber da lalíngua que 

é ofuscado pelo seu saber a língua, saber de falante. Em relação ao investigador, em sua radical 

diferença da mãe, perde-se o seu saber a língua, saber de falante, o qual é ofuscado pelo saber da 

lalíngua. Em outras palavras, o investigador, para se diferenciar (radicalmente) da mãe, perde-se 

como falante neste momento da investigação, a fim de poder escutar as perdas que ocorrem na 

fala da criança, ao longo de sua constituição como falante. 

Convém indicar que, nessa escuta do investigador para os jogos de ressonância infantis, 

perde-se também seu saber sobre a língua, ou melhor, perdem-se as categorias, as regras, as 

proposições constitutivas de seu corpo teórico-metodológico que se esfacela sob o impacto do 

não sentido da letra que opera nesses jogos. Trata-se, portanto, de um investigador capturado por 

lalíngua, condição para que ele possa escutar uma criança capturada por lalíngua num momento 

inicial de sua travessia pela língua.  

Indagamos, porém: como poderia o sujeito sair de seu lugar de falante e de investigador, 

lugar este que consiste no ponto de cruzamento entre seu saber a língua e seu saber sobre a língua? 

Admitimos que essa “saída” ocorreria nos momentos de sua escuta para a lalíngua da criança; 

seu retorno àquele ponto de cruzamento se daria, portanto, quando de sua volta sobre essa escuta, 

o que leva, todavia, a uma outra interrogação: não estaria o investigador da “aquisição” de 

linguagem, assim como a mãe, colocando a transliteração a serviço da tradução?  

Sobre essa interrogação, é importante realçar que a transliteração que domina a escuta do 

investigador para a lalíngua da criança não é colocada a serviço da tradução, nessa escuta 

propriamente dita, o que somente ocorreria, quando, em outro momento, ele se debruça sobre o 

que foi escutado. Diferentemente, é na própria escuta materna para a “fala” infantil que a 

transliteração se põe a serviço da tradução.  

Finalizamos com a afirmação – em parte, presente em trabalho anterior (Carvalho 2019)– de 

que o investigador da aquisição de linguagem somente pode apreender as perdas, que ocorrem na 

criança (e na mãe), através de suas próprias perdas, isto é, através do efeito de não sentido 

provocado por sua lalíngua que a escuta para a lalíngua da criança lhe faz retornar. 
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