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Ementa: 
Jean-Claude Milner (1978) situa em O Amor da Língua uma questão de interesse para 
pesquisadores que refletem sobre a entrada da criança na linguagem e seu modo de presença 
na língua materna. O autor introduz uma distinção crucial entre la langue, o objeto “perene e 
universal” da linguística, e lalangue, espaço do equívoco, que descola a língua materna do 
conjunto do cálculo estrutural que dá suporte ao desejo do linguista. Lalangue, um lapso de 
Lacan, é referida a “lalação” dos primórdios da captura da criança pela linguagem. Lalangue 
remete, portanto, a equívoco, a lalação e desconhecimento, num caso e no outro. Este curso 
introduz e discute textos, noções e questões de relevância crucial para o entendimento da 
hipótese lacaniana de captura do vivo pela linguagem. A hipótese Interacionista em Aquisição 
de Linguagem, que tem no erro em falas de crianças o motor de teorização, e a Clínica de 
Linguagem, que tem o sintoma na fala como solo fértil para as discussões teórico-clínicas, 
participam de modo especial das elaborações desenvolvidas no curso. 
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