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INTRODUÇÃO 
 
É inegável a importância que Ferdinand de Saussure tem enquanto o mais famoso 
linguísta da modernidade. Sua obra foi, e ainda é, a Bíblia da estudos linguísticos dos 
séculos XX e XXI. Nesse sentido, revisitar os estudos Saussurianos para conceiturar 
aspectos relavantes dos estudos linguísticos atuais é necessário para formular os 
apectos basilares de um trabalho que tenha como foco um olhar para a linguagem. 
Assim, ao estudarmos a linguística enunciativa de Benveniste, enquanto leitor de 
Saussure, julgamos necessário, primeiramente, buscar conceitos essenciais para a 
linguística moderna sob um vivés saussuriano. Analisar o que é língua e linguagem, 
num primeiro momento, contitui-se como vital entendimento para estudos 
posteriores, como o da língua em sua forma escrita em contextos de ensino.  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
Ao levarmos em consideração que a leitura do Curso de Linguística Geral (SAUSSURE, 
2012) é "o ponto de partida de uma problemática que continua na ordem do dia" 
(Saussure, 2012, p.13), a linguagem, apresentamos o objetivo deste trabalho: 
conceiturar língua em Saussure, adotando o Curso de os Escritos de Linguística Geral 
como ponto de partida para os estudos linguísticos. Para atingir esse proprósito, 
realizamos uma pesquisa bibliográfica, exploratória e qualitativa, tendo como base os 
livros "Curso de Linguística Geral", editado primeiramente em 1916 como obra 
póstuma de Ferdinand de Saussure e "Escritos de Linguística Geral", obra que reúne 
manuscritos, notas, textos fragmentados e esboços saussurianos.  



 

A partir da leitura dos dois livros, percebemos diversas menções ao conceito de língua, 
seja ela enquando objeto de natureza concreta ou em seu duplo aspecto de forma e 
sentido; um todo por si só e um princípio de classificação;  entretanto, de forma geral, 
o axioma saussuriano de língua, profundamente difundido nos estudos linguísticos 
modernos, é de que "a língua é um sistema de signos que exprimem ideias" 
(SAUSSURE, 2012, p.47). A partir deste conceito chave, outros tantos são revisitados 
pelo autor, como o de Semiologia - uma ciência que estuda a vida dos signos no seio 
da vida social. Assim, é inevitável perceber o quanto o conceito - ou conceitos - de 
língua é essencial para o entendimento dos estudos linguísticos, tanto como ponto de 
partida quando enquanto local de chegada. Além disso, é necessário compreender que 
não há um único conceito de língua nos estudos saussurianos, mas sim, diversas 
reflexões a cerca do objeto de estudo da linguística moderna iniciada pelo linguísta 
genebrino.  
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Levando em consideração a busca pelo - ou pelos - conceito de língua em Saussure, foi 
possível perceber que não há um conceito único na obra do linguísta, mesmo que o 
axioma de que "a língua é um sistema de signos que exprimem ideias" (SAUSSURE, 
2012, p.47) tenha sido tão difundido entre os estudos linguísticos posteriores à 
publicação do "Curso de Linguística Geral".   
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ANEXOS 
Aqui poderá ser apresentada somente UMA página com anexos (figuras e/ou tabelas), 
se necessário. 
 
 
 
 
 
 
 


