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No contexto lingüístico tanto as aulas quanto os escritos de Saussure têm sido 

matéria de inúmeras reflexões. No Brasil, na UNICAMP, alguns seminários já 

aconteceram para tratar do assunto.

No curso dessas discussões, a obra Introdução à leitura de Saussure, de Simon 

Bouquet, tem trazido valiosas contribuições sobre a verdadeira face do pensamento do 

Genebrino, além de ser discutida em vários programas de pós-graduação.

O autor de Introdução à leitura de Saussure é filósofo e lingüista. Desenvolve 

pesquisas pelo Departamento de Línguas e Literatura Românicas da Universidade de 

Berna e organiza  sua obra compondo-a  de um Preâmbulo, Quatro grandes partes e de 

um Epílogo.

No Preâmbulo, Bouquet trata a articulação entre epistemologia, metafísica e 

ciências humanas, visto serem aspectos de relevância fundamental para a compreensão 

do projeto científico arquitetado por Saussure. Assim, inicia seu texto pela acepção 

contemporânea de ciência, relacionando-a a Galileu e Newton.

Nesse contexto, o saber científico moderno encontra-se vinculado à física 

galileana numa perspectiva que relaciona teoria e técnica e por uma matematização, em 

que esta última, de caráter mais geral, articula, também, aspectos qualitativos do objeto 

científico, vinculado a um conjunto do saber positivo e a um conjunto do saber não-

positivo.

O estudioso aponta que, no século XIX, a filosofia que se confundia com a 

etiqueta “ciência” passa a designar um discurso do saber não-positivo, exclusivamente, 

o que a leva a uma crise de identidade. Mais tarde, surge, com a filosofia kantiana, a 

aparição e desenvolvimento de uma epistemologia moderna que delimita tanto o 

“domínio do saber do homem” quanto o “domínio da teoria do saber do homem”.  Há, 

nesse contexto, a projeção de um domínio conceitual em umas ou várias disciplinas, 



ditas ciências humanas, como por exemplo, a história, a história das idéias e a própria 

metafísica.

Nos capítulos da primeira parte da obra, ocorre a apresentação do perfil de 

Saussure, ou seja, sua aguda percepção e obstinação pela linguagem, dada a influência 

de membros da família e da figura de Adolphe Pictet, além de  sua posição quanto ao 

objeto da lingüística, quanto aos princípios norteadores de uma ciência e a dimensão 

filosófica que atravessa seu pensamento.

Nos capítulos da Segunda Parte, Bouquet aponta o nascimento da Gramática 

Comparada, doravante GC, que refuta a tese darwinista de que a língua é um fenômeno 

natural para defender o aspecto histórico desta entidade. No entanto, segundo Bouquet, 

faltou aos neogramáticos uma teoria do espírito que inscrevesse a teoria da linguagem, 

levando em conta os resultados do  comparatismo. Mais ainda, o debate sobre as leis 

fonéticas, difundido pelos neogramáticos, revela a inexistência de um epistemologia da 

GC.

Nessa direção, Saussure apresenta, nessa época, uma visão epistemológica do 

comparatismo construída numa relação dialética com a metafísica – ciência do espírito –

em que a cientificidade dessa visão fundamenta-se nos princípios da ciência galileana: a 

literalização, a formalização e a refutabilidade.

Nessa época, mais precisamente na quarta parte do século XIX, os 

neogramáticos estudam as diversidades lingüísticas, sob o princípio da igualdade, 

demonstrando, no nível da 2ª articulação, a igualdade fonológica das línguas; no nível 

da 1ª articulação, a igualdade das línguas em relação ao arbitrário e a igualdade 

gramatical das línguas.

No curso dessas investigações, a língua recebe um tratamento semântico com 

o propósito de uma epistemologia programática baseada na metafísica. Assim, o caráter 

geral atribuído ao conceito de língua, por Saussure, fundamenta-se na concepção de que 

“[...] a essência de todas as línguas, consideradas no plano fonológico, habita na 

irredutível particularidade da formalização, efetuada por cada uma delas, de um sistema 

sem termo positivo” (p. 123), enquanto o conceito de signo aparece na teoria 

saussuriana relacionado a uma metafísica cientificista que busca reduzir a teoria do 

conhecimento a uma epistemologia. Ocasionalmente, a mutação sofrida pelo signo é 

considerada em duas perspectivas; a dos estudos da mudança fonológica e a da 

comparação morfossintática das línguas.



Posteriormente, a concepção psicológica do fenômeno lingüístico, bem como a 

autonomia da língua implicam uma estratificação da mudança fonológica na qual os 

objetos se definam: i) por um ponto de vista fonético; ii) um ponto de vista psicológico 

não-linguistico e iii) um ponto de vista fonológico, em que um i e iii correspondem à 2ª 

articulação da linguagem e ii e iii à 1ª articulação. Nessa situação, Saussure ressalta a 

natureza tanta sincrônica quanto diacrônica da mudança fonológica e inscreve o exame 

do sentido para delimitar as unidades lingüísticas na conjunção dos pontos de vista ii e 

iii.

Sobre as mudanças analógicas, o mestre as resume no seguinte enunciado: 

“[...] a língua interpreta aquilo que há nela”. (140)

Percorrendo o texto de Bouquet, vemos que a generalidade da linguagem, 

apontada em Saussure, coincide com o surgimento da lingüística geral, numa 

articulação de saberes positivos da GC, saberes empíricos (não os da GC) e uma teoria 

geral – a metafísica.

Segundo Saussure, os fatos lingüísticos devem ser classificados de um “ponto 

de vista exterior”, numa relação dialética que põe em pauta o epistemológico e o 

metafísico. Com isso, o signo é definido e identificado a partir de um ponto de vista 

filosófico, de forma a caminhar para uma teoria geral dos signos chamada semiologia, 

na qual a língua é considerada como o “padrão” de todos os sistemas semiológicos.

A semiologia é, nesse contexto, uma ciência primitiva, um saber não-positivo 

que se articula à positividade, concebendo duas posições: a que inclui a semiologia na 

psicologia e, a que a semiologia é independente da psicologia, já que esta última em 

nada contribui para a lingüística. No entanto, a relação de dependência ou 

independência entre semiologia lingüística e  psicologia não é totalmente resolvida nas 

notas e nas aulas do mestre. O que  Saussure pretende ao relacionar lingüística e 

psicologia é a definição de “[...]uma ciência do espírito humano, fundada sobre uma 

teoria dos signos aplicada à linguagem, que podemos denominar psicologia da 

linguagem”.( p. 176)

Saussure vê na metafísica o fornecimento dos saberes não-positivo para que 

uma determinada área sofra as transformações e avanços necessários ao status de 

ciência. Assim, a metafísica do signo lingüístico remete-se ao empirismo semiótico 

procedente da filosofia cartesiana da linguagem retornada com a denominação de 

metafísica semiótica.



Outro aspecto que Bouquet aponta nos escritos de Saussure diz respeito à 

contribuição da lexicologia para a noção de valor. Observa, também, que, nesse 

contexto, sob a influência das Luzes, a retórica das figuras orienta-se para uma análise 

sincrônica do sentido, assumindo, mais tarde, o posto de semântica, em que se busca 

não o enunciado, mas a palavra como unidade, por ser esta última mais gramatical do 

que a retórica, contribuindo, desta forma, para a instituição da dicotomia língua/fala.

Mais adiante, com o avanço dos estudos baseados na metafísica, na segunda 

metade do século XIX, o foco dos estudos lingüísticos estará voltado a objetos 

empíricos. Conseqüentemente, com o surgimento da GC, “[...] a linguagem se 

transforma pouco a pouco em objeto de uma ciência que aspira satisfazer a uma 

filosofia materialista, a qual não articula a complementaridade entre um saber positivo e 

um saber não-positivo”. (189)

O signo será tomado, juntamente com o termo gramática, como conceitos 

metafísicos centrais de sustentação de uma epistemologia programática na lingüística, 

em que os conceitos de arbitrário e valor mantêm uma forte ligação entre si, visto que o 

arbitrário é decorrente do valor lingüístico, o que conduz, nesse ponto, a uma renovação 

do sentido “lexicológico” de valor.

A intenção de Saussure é desenvolver uma gramática geral da língua, ligando 

uma gramática lingüística e uma gramática lógica, de modo a apontar para a formação 

de uma gramática do sentido em que os fundamentos da epistemologia programática 

que a sustentam estejam voltados para os saberes de uma concepção geral da ciência 

(epistemologia), uma epistemologia da GC e uma metafísica da linguagem, onde o 

primeiro saber é marcado pelas bases da física, em especial a mecânica, a qual se 

subdivide em estática e dinâmica, refletindo na importante dicotomia saussuriana: 

sincronia/diacronia; o segundo articula-se a uma epistemologia da fonologia diacrônica 

para ligar “[...] a existência do significado à existência do objeto de uma ciência 

galileana que é o significante” (208); já o terceiro, a metafísica do signo, institui um 

axioma “[...] quanto à natureza do significado: este é homólogo ao significante”. (p. 

209)

Bouquet ressalta que a reflexão de Saussure deve ser apontada como uma 

epistemologia programática, uma ciência futura, na qual os princípios que a fundam se 

articulam com outros objetos além dos da GC.

Adiante, o autor observa o desdobramento do ponto de vista da fonologia 

histórica num quadriculado de dois planos: o 1º plano articula o significante e o 



significado aos pontos de vista sincrônico e diacrônico; enquanto no 2º plano, o da 

lingüística da fala, a fala é considerada tanto como parte constitutiva da linguagem 

como ato individual. Percebe-se, então, nos estudos de Saussure, a insinuação de uma 

semântica sincrônica futura, a partir de uma fonologia diacrônica existente, em que esta 

determina os domínios de sua epistemologia programática, onde o sistema de sentido é 

sinônimo de gramática e, nesta, o valor figura como um fundamento metafísico, na 

medida em que teoriza uma propriedade de um fato primitivo negado pela GC: o 

sentido.

Bouquet relata que, ao tratar a arbitrariedade do signo, Saussure a toma apenas 

do ponto de vista do significante, observando duas relações existentes no termo: a 

relação entre significado e significante (relação interna) e a relação que une entre eles 

(sgte/sgdo) os termos do sistema de uma língua dada.

Referente ao objeto semântico, o mestre ressalta que este só deve ser analisado 

em sua existência definida, em que o concreto fonológico é a garantia do concreto 

semântico. Já no valor semântico deve se considerar a complexidade desse valor, seu 

valor interno, seu valor sistêmico e seu valor in praesentia. 

No Epílogo da obra de Bouquet, há uma retomada dos princípios de 

cientificidade galileana aplicados à epistemologia programática de uma gramática dos 

sentidos, esculpida por Saussure.

Como citado no início desse texto, tanto as aulas como os escritos de Saussure 

são produtos de diversas reflexões no campo lingüístico. Assim, enquanto Bouquet lê 

Saussure a partir da fonte, ou seja, um Saussure que está presente nas linhas traçadas em 

notas pessoais e em anotações de cursos ministrados pelo mestre, nos quais emerge, 

fervorosamente, a vontade do Genebrino de construir uma epistemologia programática 

do sentido, hipótese totalmente descartada no Cours, a leitura que Lopes (1997) faz de 

Saussure retoma o axioma saussuriano É o ponto de vista que faz o objeto para apontar 

as dicotomias saussurianas, a partir de uma discussão que traça a Identidade ( a língua) e 

a Diferença (fala) na língua. Já Cintra Martins (2002) discute um Saussure fundado em 

conceitos da dialética e da fenomenologia, em que esta última é uma ciência 

antimetafísica e antiespeculativa. 

Enfim, como nenhuma análise que se diz científica deve atingir a exaustão, 

como todo discurso é lacunar, segundo Foucault, o tema carece, ainda, de muitas 

reflexões, já que muitas lacunas precisam ser preenchidas. Entretanto, vale lembrar que 

o estudo dos escritos de Saussure feitos por Bouquet não desmerece a edição de 1916, 



apenas desfaz muitos equívocos que lá se encontram, apresentando-nos, desta forma, 

um Saussure tanto epistemológico quanto filosófico, face que os editores do Cours se 

esforçam para ocultar.
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