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RESUMO: Este trabalho tem como foco central discutir as contribuições de Saussure para os 

estudos linguísticos, considerando que a abordagem saussuriana é introduzida, durante os 

primeiros módulos, na grade curricular dos cursos de licenciatura plena em Letras a fim de 

promover a compreensão/discernimento de fenômenos relacionados à língua(gem). Analisar 

os conhecimentos linguísticos abstraídos pelos alunos de graduação de uma instituição de 

ensino superior nos anos subsequentes ao que estudaram Saussure, isto é, a possibilidade de 

entendimento de seus postulados nos remete à reflexão sobre a importância da teoria 

linguística saussuriana para a vida acadêmica e profissional dos estudiosos da linguagem no 

que diz respeito à aplicação e ao estudo das teorias de Ferdinand de Saussure e a realização de 

outros trabalhos, frutos dos ensinamentos saussurianos. A investigação tem como referencial 

teórico, as acepções voltadas para os estudos de Introdução à Linguística, a partir de Borba 

(1986), Cabral (1985), Carvalho (1997), Normand (2009 e 2012), Saussure (2008), dentre 

outros. A pesquisa em foco caracteriza-se como sendo de linha qualitativa, baseando-se nos 

princípios, que, segundo Bogdan & Biklen (1982) e André (1995) defendem os estudos em 

processo, embora para a análise buscaram-se dados quantitativos que se referem ao 

levantamento de informações para responder às questões propostas. O corpus é constituído de 

um questionário, elaborado por estudiosos da Linguística e aplicado em uma turma do Curso 

de Licenciatura em Letras do 3º período de uma instituição de ensino superior pública de 

Alagoas. Os resultados obtidos apontam que a maioria dos discentes não tem domínio 

tampouco entendimento sobre os estudos saussurianos face ao pouco esforço despendido. 

 

 

Palavras-chave: Conhecimentos; Ensino Superior; Linguística; Saussure. 

                                                 
1
 Graduando do Curso de Letras – Habilitação Português/Espanhol pelo Centro Universitário CESMAC. 

2
 Pós-doutorado em Letras pela Universidade Federal da Bahia. Professora da Universidade Federal de Alagoas - 

UFAL, da Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL e do Centro Universitário CESMAC. 

 



 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Este trabalho, intitulado “A importância saussuriana para os estudos da 

linguagem”, tem por gênese expandir no próprio ensino universitário os postulados de 

Saussure numa visão sociodiscursiva. A análise foi realizada com alunos de graduação de 

uma instituição de ensino superior pública nos anos subsequentes ao que estudaram Saussure. 

A apreensão dos postulados saussurianos nos remete à reflexão sobre a importância de 

Saussure e o quão imprescindíveis são suas teorias para a realização de outros trabalhos, 

resultados de seus ensinamentos. Assim, sabendo que os estudos de Ferdinand de Saussure 

(2008) estão inteiramente infiltrados no campo da Linguística, considerações teóricas são 

fundamentais, a fim de possibilitar um melhor entendimento do assunto a ser 

tratado/discutido. 

Desse modo, aparecem a seguir considerações acerca das fases pelas quais a 

Linguística passou, segundo o Curso de Linguística Geral (doravante CLG) e sobre as 

dicotomias saussurianas. Por outro lado, aparece a análise dos questionários dos alunos 

informantes da graduação, a qual aponta para as seguintes posições: a) o docente não foi 

suficientemente motivador nos estudos saussurianos; b) o discente entendeu os estudos 

saussurianos; c) o discente não entendeu os estudos saussurianos face ao pouco esforço 

dispendido. 

 

2 O MARCO TEÓRICO SAUSSURIANO 

 

A Linguística poderia ser definida simplesmente como a ciência que estuda a 

linguagem humana em seus mais variados aspectos, todavia um estudo mais bem acurado 

tornaria possível mensurar sua grandeza e observar sua significação para os estudos da 

linguagem, uma vez que dentro da grande área do conhecimento, a Linguística tem destaque, 

pois explica diversos fenômenos linguísticos que, por exemplo, a Gramática Normativa não se 

destina a explicar. 

Esta ciência abrange inúmeros acontecimentos que consolidaram a sua história e 

contribuíram para a definição de seu objeto de estudo. Isso porque, conforme Cabral (1985, p. 

3-4), inicialmente o objeto da linguística não havia sido definido, o que resultou na 

inexistência de um método próprio. Dessa forma, os estudiosos enfatizam e centravam-se em 

fatos como a relação entre os textos e a cultura circundante. Havia discriminação quanto à 



comunicação linguística não oriunda das camadas nobres, além do não discernimento entre os 

documentos escritos e os sons e a ênfase na mudança de fatos linguísticos isolados no século 

XIX. 

Ferdinand de Saussure
3
 promoveu os primeiros avanços frente aos estudos 

linguísticos, tornando-se fundador da Linguística Moderna, no momento em que dá a esta 

ciência uma nova configuração teórica ao analisar a língua do ponto de vista do 

Estruturalismo. Os principais ensinamentos de sua teoria, reunidos a partir de anotações feitas 

por seus alunos em sala de aula, têm sido estudados e aplicados nas mais diversas áreas do 

conhecimento por inúmeros estudiosos da linguagem, proporcionando a criação de outros 

trabalhos fundamentados ou instigados pela sua tese, seja com ampliações ou refutações. 

Em sua obra Curso de Linguística Geral (doravante CLG), Saussure analisa a 

língua numa perspectiva estruturalista, embora não utilize qualquer vocábulo que se aproxime 

da palavra estrutura. No que se refere a essa observação, (NORMAND, 2012, p. 8) referenda: 

[...] Saussure não utilizou a palavra estrutura e o CLG e fiel a isso. Certamente que a 

teoria saussuriana foi determinante para a instauração do estruturalismo, mas o 

termo utilizado por Saussure foi sistema. A palavra estrutura veio a ser usada apenas 

no final da década seguinte, mais especificamente, nas teses formuladas no 

Congresso Internacional de Linguística de Haia pelos linguistas Roman Jakobson e 

Nicolas Troubetzkoy. 

 

O pai da linguística moderna tornou-se conhecido e respeitado por linguistas do 

mundo inteiro, iniciando precocemente seus estudos de gramática comparativa e, em seguida, 
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ao lecionar a disciplina de linguística geral, revoluciona os estudos da linguagem, tendo sua 

obra inacabada como base para o desenvolvimento da grande área do conhecimento 

(Linguística, Letras e Artes). A esse respeito, (NORMAND, 2009, p. 16) diz: “Pensávamos – 

e com razão, continuo a crer – que Saussure provocou uma reviravolta na linguística; quanto à 

reviravolta do mundo, basta seguir o movimento...”. E reforça: 

Escolher a palavra texto para designar Saussure quer dizer que nós não nos 

situaremos em uma perspectiva de “cientificidade”. Considerado no 

desenvolvimento das ciências da linguagem, para a maior parte dos linguistas de 

hoje, o momento saussuriano é datado e, por isso mesmo, ultrapassado, qualquer que 

tenha sido sua consequência histórica. Um linguista pesquisador pode muito bem 

passar sem ele, conhecendo-o apenas por ouvir dizer ou por vagas lembranças; este 

é, inclusive, o caso geral. Mas ele é ainda um texto de ideias, de reflexão 

absolutamente original sobre a linguagem, a especificidade do objeto-língua, as 

armadilhas da evidência e da trivialidade nas ciências humanas e, como tal sua 

leitura torna-se estimulante, mesmo para os linguistas (NORMAND, 2009, p. 18). 

O mestre de Genebra estabelece quatro pares de conceitos que embasam seu 

trabalho na Linguística Moderna, denominados dicotomias e que estão intrinsecamente 

ligados. Dessa forma, por estarem imbricados, não seria passível de compreensão um estudo 

isolado desses conceitos/dicotomias. Eis as dicotomias saussurianas que alicerçaram os 

estudos linguísticos: sincronia e diacronia, língua e fala, significante e significado, paradigma 

e sintagma. 

Nas definições elaboradas por (SAUSSURE, 2008, p. 116), a Sincronia “se 

ocupará das relações lógicas e psicológicas que unem os termos coexistentes e que formam 

sistemas, tais como são percebidos pela consciência coletiva”; já a diacronia “estudará, ao 

contrário, as relações que unem termos sucessivos não percebidos por uma mesma 

consciência coletiva e que se substituem uns aos outros sem formar sistema entre si” 

(SAUSSURE, 2008, p. 116).  

A língua “é a parte social da linguagem, exterior ao indivíduo, que por si só, não 

pode nem criá-la nem modificá-la” (SAUSSURE, 2008, p. 22), ou ainda “a língua assim 

delimitada é de natureza homogênea: constitui-se num sistema de signos onde, de essencial, 

só existe a união do sentido e da imagem acústica, e onde as duas partes do signo são 

igualmente psíquicas” (SAUSSURE, 2008, p. 23); já a fala “é, ao contrário, um ato individual 

de vontade e inteligência, no qual convém distinguir: 1º, as combinações pelas quais o falante 

realiza o código da língua no propósito de exprimir seu pensamento pessoal; 2º, o mecanismo 

psicofísico que lhe permite exteriorizar essas combinações” (SAUSSURE, 2008,  p. 22). 



Significante do signo linguístico “é a imagem acústica” (SAUSSURE, 2008, p. 

81) e significado “é o conceito” (SAUSSURE, 2008, p. 81). Este consiste no plano do 

conteúdo, aquele no plano da forma. Ambos compõem um processo de representação mental. 

Quanto à dicotomia sintagma/paradigma, (SAUSSURE, 2008, p. 143) define: 

Desse duplo ponto de vista, uma unidade linguística é comparável a uma parte 

determinada de um edifício, uma coluna, por exemplo; a coluna se acha, de um lado, 

numa certa relação com a arquitrave que a sustém; essa disposição de duas unidades 

igualmente presentes no espaço faz pensar na relação sintagmática; de outro lado, se 

a coluna é de ordem dórica, ela evoca a comparação mental com outras ordens 

(jônica, coríntia etc..), que são elementos não presentes no espaço: a relação é 

associativa.  

Ainda segundo o autor (p. 146), “enquanto um sintagma suscita em seguida a 

ideia de uma ordem de sucessão e de um número determinado de elementos, os termos de 

uma família associativa não se apresentam nem em número definido, nem numa ordem 

determinada”.  

Em suma, um estudo sincrônico descreve a língua num dado ponto do tempo ou 

período fixo, já um estudo diacrônico estuda os sistemas linguísticos num processo evolutivo, 

num intervalo de tempo; língua é o produto de tudo que está depositado em nossa mente, onde 

os signos constituem cada palavra que faz parte de nosso acervo linguístico, já a fala é a 

reprodução da língua praticada por cada sujeito, individualmente e que tem forte influência de 

fatores extralinguísticos; significante é a representação sonora das palavras e significado é o 

conceito construído a partir da representação dos sons; sintagma é a língua em ação, isto é, a 

construção do paradigma, já o paradigma é a construção de tudo o que o sujeito sabe, ou seja, 

o modelo de língua que ele tem por ser membro de uma comunidade. 

De acordo com o Curso de Linguística Geral, de Saussure (2008), a ciência que se 

constituiu em torno dos fatos da língua, ou seja, a Linguística, assim definida pelo teórico, 

passou por três fases sucessivas antes de reconhecer qual é o seu verdadeiro e único objeto – a 

língua –: Gramatical, Filológica e Normativa. A Linguística Gramatical, inaugurada pelos 

gregos, e continuada principalmente pelos franceses, é baseada na lógica e está desprovida de 

qualquer visão científica e desinteressada da própria língua; Linguística Normativa, muito 

afastada da pura observação e cujo ponto de vista é forçosamente estreito; Linguística 

Filológica, também chamada de Filologia Comparativa, Gramática Comparada ou Linguística 

Comparativa, permite assinalar as famílias de línguas, bem como as relações ou afinidades 

existentes entre essas línguas, reconstruindo indutivamente o tronco que lhes deu origem 

(CABRAL, 1985, p. 13) e admitindo que elas pertençam a uma única família.  



 (BORBA, 1986, p. 76) formula um conceito de forma mais bem detalhada a 

respeito da técnica comparativa utilizada na descrição da língua: 

comparam-se vários estados de uma mesma língua ou de línguas aparentadas 

geralmente para se conhecer a história da (s) língua (s) ou sua filiação, ou, então, 

comparam-se duas línguas diferentes para descobrir em que elas se aproximam e em 

que se diferenciam, geralmente para fins pedagógicos. No primeiro caso, tem-se a 

linguística comparada (diacrônica) e, no segundo, a linguística contrastiva 

(sincrônica). 

Após eleger/determinar a língua como objeto da linguística, língua e fala se torna 

a dicotomia mais famosa, servindo como arquitetura teórica, para fundamentar e alicerçar os 

estudos sobre a linguagem, por meio do linguista de Genebra, pensador dessa dicotomia, 

dentre outras três.  

A respeito da história da linguística, Cabral (1985, p. 4) salienta que Ferdinand de 

Saussure é quem define, com maior clareza, o objeto da linguística, stricto sensu 

(propriamente dito, ao pé da letra). Tida a linguagem como um fenômeno unitário, divide-a 

em língua (langue) e discurso (parole). A língua é um sistema de valores que está depositado 

como produto social na mente de cada falante de uma comunidade; é homogênea e por isto 

passa a ser o objeto da linguística propriamente dito. O discurso (fala) é um ato individual, em 

que interferem muito outros fatores extralinguísticos (regionais, sociais, econômicos, 

religiosos, culturais, etnológicos) sendo, portanto, heterogêneo e não se prestando à descrição 

linguística, isto é, cada indivíduo possui uma maneira distinta de expressar sua fala.  

Apesar de reconhecer a relação intrínseca entre língua e discurso, isto é, a 

correlação existente entre esse par de conceitos, Ferdinand de Saussure considerava a língua 

como objeto de sentido estrito/específico da linguística. 

 

3 LÍNGUA/FALA: UM DIÁLOGO ENTRE SAUSSURE E OUTROS TEÓRICOS 

 

Considerando a existência de quatro dicotomias, o foco será direcionado para a 

dicotomia língua e fala. Partindo dela, é fundamental elencar alguns conceitos formulados por 

estudiosos da linguística que embasaram e escreveram suas obras a partir das acepções de 

Saussure, não esquecendo principalmente aqueles formulados pelo próprio fundador da 

linguística moderna, citado anteriormente. 

As construções teóricas subsequentes às premissas saussurianas visam explicar de 

forma mais clara as concepções do linguista, visto o nível de complexidade do CLG. 



A priori, ratificar os conceitos de língua e fala daquele que tornou a linguística 

uma ciência é o ponto de partida. Para Saussure (2008), a língua é uma atividade/produto 

social da faculdade da linguagem, adotada por uma dada comunidade para ser utilizada no 

exercício da fala dos indivíduos. A fala, enquanto objeto heterogêneo, é a reprodução da 

língua, exteriorização ou realização do código linguístico. 

Émile Benveniste também deu sua contribuição para os estudos estruturalistas, 

propagando e esclarecendo o discurso de Saussure, por meio do estabelecimento de uma 

linguística da significação à luz da Teoria da Enunciação, ao abordar a forma e o sentido na 

linguagem como equivalentes às relações língua/fala (NORMAND, 2012, p. 12). A 

concepção benvenistiana vê a língua como objeto de comunicação, constituído por signos 

linguísticos que se entrelaçam nas relações sintagmáticas e paradigmáticas. A língua 

compreende assim níveis distintos ordenadamente constituídos, importantes na descrição da 

natureza harmônica da linguagem e na disposição do significado de seus elementos. 

Borba (1977) traduz os ensinamentos de Saussure, ao citar a língua é um sistema 

homogêneo, uniforme em sua totalidade, instrumento de comunicação, do qual os membros 

de um determinado grupo se apropriam para, por meio da coletividade, exercer a faculdade da 

linguagem. Já a fala, de uso momentâneo e individual, é fruto da necessidade de comunicação 

e expressão, uma vez que sua multiformidade permite a mudança ao ser propagada de 

indivíduo para indivíduo, de situação para situação.  

Bouissac (2012) afirma que a langue citada no trabalho de Saussure é a língua 

falada, não a escrita. A língua está intimamente relacionada ao que o falante pode proferir, um 

conjunto de palavras a ser expresso por uma comunidade linguística. A parole é a palavra 

falada, frase ou até mesmo uma sentença ou um discurso completo falado. 

A respeito da literatura secundária de Carvalho (1997), são depreendidas três 

concepções básicas para langue: acervo linguístico, que internaliza toda a experiência 

histórica acumulada por um povo durante a sua existência; são os hábitos linguísticos que 

permitem a compreensão entre dois indivíduos; instituição social, na qual a langue só existe 

na coletividade, no corpo social, portanto, não se consolida em nenhum indivíduo; realidade 

sistemática e funcional, pois a langue é um sistema de signos distintos que expressam os 

conhecimentos/ideias distintas do falante. A parole se constitui de atos individuais, é 

heteróclita pela sua multiplicidade, imprevisibilidade, irredutibilidade a um modelo 

sistemática. 

 (NORMAND, 2012, p.10), baseando-se no CLG, afirma: “[...] a língua tem 

definição autônoma, é vista como sistema, é norma para todas as manifestações da linguagem, 



portanto, pode ser estudada cientificamente”. Quanto à fala, tem-se a língua em ação, em 

caráter criador, livre, atualizada em seu ato. 

 

4 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

A pesquisa em foco caracteriza-se como sendo de linha qualitativa, baseando-se 

nos princípios, os quais, segundo Bogdan & Biklen (1982) e André (1995) defendem os 

estudos em processo. Sobre a pesquisa nessa linha, (OLIVEIRA, 2002, p. 117) enfatiza:  

As pesquisas que se utilizam da abordagem qualitativa possuem a facilidade de 

poder [...] analisar a interação de certas variáveis, compreender e classificar 

processos dinâmicos experimentados por grupos sociais, apresentar contribuições no 

processo de mudança, criação ou formação de opiniões de determinado grupo e 

permitir, em maior grau de profundidade, a interpretação das particularidades dos 

comportamentos ou atitudes dos indivíduos. 

Embora este trabalho seja de natureza qualitativa, houve a necessidade de realizar um 

levantamento de dados para responder às questões propostas. Para (GATTI, 2002, p. 29): 

é preciso considerar que quantidade e qualidade não são totalmente dissociados, na 

medida em que, de um lado a quantidade é uma interpretação, uma tradução, um 

significado que é atribuído à grandeza com que um fenômeno se manifesta (portanto 

é uma manifestação dessa grandeza), e de outro, ele precisa ser interpretado 

qualitativamente, pois, sem relação a algum referencial não tem significação em si. 

No que tange à metodologia qualitativa, seguem-se também os pressupostos de 

(MOREIRA, 2002, p. 57) para quem a pesquisa qualitativa apresenta como características, 

dentre outras: a) flexibilidade no processo de conduzir a pesquisa; b) ênfase na subjetividade, 

em vez de na objetividade; e c) foco na interpretação, em vez de na quantificação.  

Justifica-se por propor uma verificação dos conhecimentos apreendidos sobre os 

postulados do fundador da linguística moderna, Ferdinand de Saussure, por parte de alunos do 

3º módulo do Curso de Licenciatura em Letras por uma IES pública, buscando assim 

respostas para as questões propostas, uma vez que o universo da pesquisa é construído por um 

questionário elaborado por estudiosos da Linguística. 

Na fase exploratória, foi aplicado um questionário, composto de 4 perguntas, aos 

alunos do 3º módulo do Curso de Licenciatura Plena em Letras, já que nessa etapa os 

referidos alunos teriam cursado a disciplina de introdução às teorias/aos estudos linguísticos, 

capaz de responder aos questionamentos levantados. As questões propostas respondidas pelos 

alunos da graduação, por sua vez, foram as seguintes: 1) A disciplina Linguística despertou a 



sua atenção quando explicada no primeiro ano de estudo? 2) Qual das dicotomias de Saussure 

despertou a sua atenção ou em qual você se fixou mais? 3) Os estudos linguísticos subsidiam 

os da língua em seus aspectos estruturais (morfologia, sintaxe e semântica)? 4) Em sua 

opinião, a Linguística de Saussure daria alguma contribuição na sua formação docente? Cite-

a. 

Do total de questionários aplicados, foi retirada uma amostragem de 20% para o 

estudo analítico. Dessa maneira, no processo da “análise da informação, as técnicas 

estatísticas podem contribuir para verificar informações e reinterpretar observações 

qualitativas, permitindo conclusões objetivas” (RICHARDSON, 1999, p. 89). 

Após a aplicação do questionário, fez-se a análise das informações obtidas, 

observando o nível de conhecimento sobre os ensinamentos saussurianos dos graduandos. A 

interpretação dessas informações será embasada teoricamente, considerando os aspectos 

concernentes aos estudos da teoria linguística. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O levantamento de dados revelou que, no tocante ao cumprimento da disciplina 

Linguística, fica evidenciado que esta despertou razoavelmente a atenção dos alunos quando 

explicada no primeiro ano de estudo, considerando que 33,3% dos alunos responderam que 

sim, 16,7% disseram que não e 50% cogitaram mais ou menos. 

Quanto às dicotomias saussurianas, 100% dos discentes declararam que a 

dicotomia língua/fala despertou a sua atenção e fixação. 

Com relação às contribuições dadas pelos estudos linguísticos, 100% dos alunos 

afirmaram que esses estudos subsidiam os estudos da língua em seus aspectos estruturais 

(morfologia, sintaxe e semântica).  

No que tange ao subsídio dado pela Linguística de Saussure na formação docente, 

100% dos graduandos disseram que a Linguística Saussuriana contribui de alguma forma em 

sua formação enquanto professor, dos quais, 16,7% declararam que os ensinamentos de 

Saussure permitiram-lhes ter uma visão mais abrangente do conceito de língua, mesmo que de 

maneira estrutural; 16,7% indagaram ser imprescindível a Linguística de linha saussuriana, 

pois a base estrutural apresentada em sua teoria enriquece todo o estudo linguístico posterior; 

16,7% afirmaram que contribui pelo fato de que se não houvesse a Linguística de Saussure, 

provavelmente não existiria linguística como ciência e teríamos mais dificuldade de entender 

e analisar a língua enquanto estrutura; 16,7% disseram que ajuda a compreender melhor a 



língua enquanto estrutura; 16,7% falaram que as contribuições do mestre de Genebra são 

inquestionáveis, uma vez que seus estudos abriram portas para diversos estudos acerca da 

linguagem; 16,7% enunciaram que os estudos de Saussure permitem elencar as diferenças 

entre língua e fala, associar o significado ao significante, reconhecer a estrutura morfológica e 

sintática da língua, compreender como a língua se concretiza diacrônica e sincronicamente. 

De um modo geral, constatou-se que a disciplina Linguística despertou 

ponderadamente o interesse dos estudantes quando explicada no primeiro ano de estudo. Isso 

pode ter se dado, pelo fato de os estudos saussurianos dotarem certo grau de complexidade, 

por isso quando as ideias de Saussure são estudadas, os interessados e estudiosos da 

linguagem recorrem a outras literaturas para compreender determinados conceitos. Consoante 

(BOUISSAC, 2012, p. 8): 

O fato do próprio Saussure não ter publicado um trabalho sistemático e formal em 

que expusesse seu pensamento acerca da língua e da linguística gerou uma série de 

ambiguidades. Se por um lado seus textos sobre os vários aspectos das línguas indo-

europeias são claros e constituem um relevante material para essa área de estudo das 

línguas, por outro lado, as anotações substanciais, embora compreensivelmente 

incompletas, feitas por seus alunos durante suas aulas e os manuscritos inacabados 

deixados por ele são apenas conjecturas, muitas vezes confusas e contraditórias. 

A respeito das dicotomias saussurianas, a que mais despertou a atenção dos 

discentes foi língua/fala. Esse par de conceitos elaborados por Saussure teve grande 

notoriedade, até porque a abordagem desse teórico foi imprescindível para tornar a 

Linguística uma ciência. A língua é o objeto de investigação de Ferdinand de Saussure e a 

dupla essência da língua, ou seja, essa dualidade (langue/parole) subsidiou os estudos 

saussurianos, contribuindo para suas formulações. De acordo com Bouissac (2012, p. 148), 

“A relação entre langue e parole é, indubitavelmente, o ponto fundamental da problemática da 

linguística de Saussure”.  

A evidência dada à dicotomia língua/fala na Linguística de Saussure 

possivelmente contribui para o percentual apresentado acima (100%), ao mesmo tempo, vale 

salientar a importância das demais dicotomias. 

Os resultados apontaram que 100% dos discentes enunciaram que os estudos 

linguísticos subsidiam os da língua em seus aspectos estruturais (morfologia, sintaxe e 

semântica). A veracidade dessa afirmação pode ser atribuída às grandes contribuições dadas 

pelas elaborações conceituais de Saussure, que proporcionou o desenvolvimento da 

Linguística ao longo dos anos. Além disso, como o próprio Curso de Linguística Geral (2008) 



afirma “Desde então, os ensinamentos de Saussure têm sido aplicados e estudados em 

diversas áreas, como Antropologia, Psicanálise, Filosofia, entre outras disciplinas”. 

No que tange à aplicabilidade da Linguística de Saussure na formação docente, foi 

possível perceber, por meio do questionário, que as respostas dos alunos atenderam 

comedidamente ao questionamento levantado, já que estas foram superficiais e não condiziam 

diretamente com a pergunta feita, determinando assim que a maioria dos alunos não detém um 

bom domínio sobre os estudos saussurianos. É indispensável ressaltar que a Linguística de 

Saussure é estudada num pequeno/curto intervalo de tempo nos cursos de licenciatura em 

Letras, motivo que pode favorecer para essa falta de propriedade ao falar do assunto. Ao 

mesmo tempo, isso não corrobora o não aprofundamento desses estudos por parte dos 

graduandos. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho parte do seguinte questionamento: a Linguística de Saussure 

despertou o interesse dos alunos em seus estudos iniciais? Os graduandos apreenderam a 

linguística saussuriana, visto que suas premissas se vestem de certa complexidade?  

Por meio da análise realizada, constatou-se que grande parte dos estudantes não 

entendeu e não tem domínio sobre os estudos saussurianos face ao pouco esforço despendido. 

Apesar disso, o não domínio dos conceitos do linguista de Genebra não significa que os 

estudantes de Linguística em geral não sejam capazes de aprender, pois as anotações e 

manuscritos publicados pelos alunos de Saussure comprovam a dedicação do pai da 

linguística ao promover reflexões sobre a língua, embora inconclusivas, mas que foram 

fundamentais para tornar a Linguística uma ciência. 

A partir desse trabalho, é proposta uma reflexão sobre um fato: não se pode deixar 

de reconhecer a imprescindibilidade de Saussure frente aos grandes passos dados por ele e aos 

avanços da ciência Linguística. Diante de tantos estudos e formulações, as dicotomias 

saussurianas é um exemplo evidente de suas contribuições, percebe-se a importância 

saussuriana para os estudos da linguagem.  

Nenhum teórico atende a todas as teorias, certamente se Ferdinand pudesse ter 

dado continuidade aos seus estudos, a Linguística teria se desenvolvido mais e mais, o que 

não indica impossibilidade de avanço, pois as lacunas que permeiam os estudos linguísticos 

precisam e podem ser preenchidas. Segundo (BOUISSAC, 2012, p. 8), “Como resultado 

dessa ausência de conclusão, o pensamento de Saussure permanece aberto a interpretações e 



tem induzido à criação de literatura secundária”. Isso é fato, considerando que os estudos da 

linguagem transcorrem e novas contribuições são dadas continuamente para o progresso da 

Linguística. 
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