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ABSTRA CT:  W e will focus on 1891 Ferdinand de Saussure’s manuscripts, the 
conception of history that strengthened then for linguist as well as the pertinence that he 
gives to the  history on  the linguistic studies whereas some passages of the General  
Linguistic Course. 
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0. Introdução 
 

Ferdinand de Saussure é reconhecido co mo fund ador da Lingüística mas  
também conhecido, sob retudo n as últi mas du as décad as, p elas exclusões qu e i mpõe ao 
objeto da Lingüística. Nesse trab alho tematizaremos u ma entre elas: a história.  
Nos manuscritos de 1891 1 o lingüista genebrino aborda a quest ão da história para os 
estudos lingüísticos e reconhece que  faz ap enas u m co mentário ab rangent e e 
inco mpleto, no entanto, co mo ele mes mo diz, necessário para pensar o sentido da 
palavra ‘história’ para a lingüística (cf. an exo 01 ). 

Esse frag mento do  manuscrito saussureano mostra a pertinên cia qu e Saussure 
dá a história quando, surpreendentement e para quem reconhece Saussure co mo o 
fund ador do estruturalismo , el e afirma que n a lingüística,  tratam-se de fatos e não de 
leis, além de reiterar qu e tudo que parece org ânico na língua é na realidade contingente 
e aci dental. Parece-nos que, antes  de excluir a história do objeto da lingüística, ele 
tentou qualificá-la e assim esta famos a exclusão saussureana, talvez, precise ser revista a 
partir dessa, ainda que abrangente e inco mplet a,  qualifi cação. 

Procuraremos co mpreend er melho r esta realidade contingente e acidental da 
língua a que Saussure s e refere ao tentar explicar o sentido da palavra ‘história’ para a 
lingüística. Para tanto nos  apoiaremos n a refl exão  de Milner (1989).  
 
1. Contingência e necessidade na G ramática Comparativa  
 

Milner não desconsidera a pres ença da  contingênci a no  campo da ciên cia ao 
tratar da i mportân cia d a G ramática Co mparativa no p rojeto saussureano  de estabel ecer 
u ma ciência lingüística. Para ent endermos o lugar dos estudos co mparativos nessa 
discussão aco mpanh emos Milner. Para ele (op.cit.:96) o objetivo da Gramática 
Comp arativa, em esp ecial n a fase marcada pelo movi mento neográmatico, é buscar a 
                                                                         
1 - Trata-s e d e u m dos manuscritos d e Ferdinand de Saussure que s e encontram na 
Biblioteca Pública de G enèv e.   
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correspondênci a entre os fonemas e distingue dois tempos dessa busca: 1º) um tempo 
empírico onde se descrev e os dados nisto que eles têm de contingente e de sintético;  
u ma vez qu e os dados do cu mentários são estabelecidos e as co rrespondênci as são 
construídas, as leis fonéticas são formuladas e  permitem a passag em d e *bh ao grego ϕ 
ou de *bh ao germânico b etc.; 2º) todas as leis são considerad as co mo constant es e 
destacad as d as suas qu alidades  sensíveis. Vê-s e qu e est es dois momentos levam em 
consideração operações metodológicas b astante distintas. No primeiro a contingênci a  é 
determinante na  realidade lingüística e no segundo a lei implica necessidade. 
Determinado  elemento entra, pela via da contingênci a, no funcionamento da língua, 
mas , uma vez inscrito ness e funcionamento, esse el emento passa a ser necessário na 
manuten ção desse fun cionamento. 

Milner acres centa, ent ão, que o maior es forço de elaboração de Saussure 
decorre da interrogação que a Gramáti ca Co mparativa pode suscitar sobre esta 
combinação entre contingência e necessidad e.  

Pensamos que o manuscrito saussureano  de 18912 abre vias para se discutir 
alguns meand ros da sua teoria e rest abelecer um lugar p ara o objeto da lingüística em 
que o qu e ficou po r de trás do Cu rso de Lingüística Geral 3  possa s er elaborado. 
 
2. O  Manuscrito e o Curso  de Lingüística Geral 
 

Desde o  CLG tanto a Gramática Co mp arativa quanto a história têm u m lug ar 
privilegiado na fundação d a ci ência lingüística. No pri meiro capítulo já se afirma que a 
lingüística,  que deu à co mparação o lug ar que exatament e lhe cab e, nasceu do  estudo 
das línguas ro mânicas e germânicas qu e contribuíram particularmente p ara apro ximar a 
lingüística do seu verdad eiro objeto. Ainda segundo o CL G, os ro manistas e 
germanistas estavam em condições privilegiadas, contavam co m a ajuda de nu merosos  
textos e assi m estavam mais próxi mos da realidade e portanto chegaram a con clusões  
diferent es das dos p ri meiros indo-europeístas. Além disso, Whitney e aqueles qu e 
compunh am a escola dos neog ramáticos são elencados co mo os que deram u m p rimeiro 
i mpulso para apro ximar a lingüística do seu verdad eiro objeto já que estas iniciativas  
tem o  mérito de colocar em perspectiva histórica todos os  resultados  da comparação.  

No entanto, o CLG também lembra a necessidad e de manter o interesse no que 
é próprio do objeto da lingüística e não se deixar seduzir p elas possibilidades oferecidas  
por outras áreas de conheci mento . O resultado combinado, da lingüística com out ras  
áreas, n ão permitiria que s e fal asse do mais element ar fenô meno da linguagem s e o 
lingüista não se colocasse em p ri meira e últi ma instância o estudo das línguas.  
                                                                         
2 - Na tese de doutorado : «  Marcas do movi mento de Saussure na fundação da 
lingüística »  a  an álise privilegia as rasuras presentes no  manuscrito, no entanto, nessa 
reflexão optamos por n ão manter tal metodologia visto que a sua presença i mplicaria na 
sua respectiva justifi cativa teórica o qu e, por si só , ocuparia u m espaço que 
i mpossibilitaria o presente artigo. Remetemos também à tese para apreciação do texto 
integral dos manuscritos d e Saussure referidos aqui.     
3 - Usaremos a sigla CLG sempre que nos referirmos ao Cu rso de Lingüística Geral. 
Assi m co mo as referências a esta obra e suas citações serão da tradução brasileira 
editada p ela Cultri x.   
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Como o leitor pode perceber sel ecionamos, propositad amente, para a nossa 
reflexão as passag ens que mostram essa ambigüidade no do mínio da lingüística. A 
saber: s e por u m lado se reconhece a i mportân cia d a história e d a Gramática 
Comp arativa por outro  lado se recl ama d e um isolamento do obj eto da lingüística. 

Contudo, para além d essa dicotomia, é importante lembrar que u ma leitura 
mais at enta pode rev elar as sutilezas d essa relação. Cláudia Lemos em artigo que 
questiona a noção de des envolvimento  na aquisição  da linguagem mostra que, a p artir  
do CLG , pod emos perceber u ma elaboração na qual  ao privilegiar o  fun cionamento 
sistêmico da língua o ponto de vista histórico, ainda constitutivo da língua, fica 
obliterado. N esse artigo ela cita uma pass agem do CL G que afi rma que a  cada instante 
a linguagem i mplica u m sistema estabel ecido e u ma evolução, a cad a mo mento el a é 
u ma instituição atual e um p roduto do passado e a relação entre aquilo que é e o que foi  
na linguagem é tão estreita que é di fícil distingui-los.  

Saussure, no manus crito que trabalh amos , já antecipa essa preo cupação 
(cf.anexo 03) que foi escutada pelos editores e lida por Cláudia Lemos. Nesse frag mento 
percebemos a seri edade co m que o lingüista genebrino trat a u m estudo geral, co mo o da 
linguagem, e o particular, o estudo das línguas. Sendo que o primei ro tem estreita 
ligação co m o segundo e dependendo d a relação que se estabel ece entre a lingüística e 
as outras ci ências , o trab alho co m o segundo , o estudo das línguas, tende a ficar  
descaract erizado i mplicando nu m prejuízo da el aboração sobre a linguag em ou u m 
estudo mais geral sobre o objeto da lingüística. Esta preocupação de Saussure se mostra, 
por u m lado, tributária da sua concepção de história enquanto contingência que o estudo 
das línguas permite ag enciar e por outro lado aponta o desejo de Saussure  em distinguir 
algo da ordem do necessário no funcionamento da língua, u ma lei ou u m “ sistème 
pri mitif” como é o caso do funcion amento das vogais nas línguas indo-européias  por 
ele d escritas  no Mémoire.  

De Mau ro (1986:354) classifica est a questão  sobre a relação entre o  estudo 
geral e o  estudo histórico  des critivo co mo u ma dialética incessante que liga estes dois  
estudos, já que o exercício da linguagem n ão é abo rdável s enão pel a via das línguas  
existent es.  

Contudo, nos manuscritos é patente a preocupação d e Saussure em s eparar o 
objeto da lingüística, embora d e caráter histórico, dos aconteci mentos da vida humana 
(cf. anexo 04). Saussu re reconh ece que a língua está misturad a à vida d as pessoas mas, 
por outro l ado, há a vida d a  própri a linguagem. 

Saussure se vê em u ma encruzilhada, se por um lado a história o ferece 
elementos ao estudo da linguagem, por outro lado ela envolv e o objeto de estudo em 
u ma n évoa, i mpedindo que ele possa s er estudado na sua constituição próp ria. Ou seja,  
se por u m l ado a língua está p res ente em todos os fatos hu manos por outro  lado a 
consideração d e diversos fatos humanos no estudo da língua obscu rece o objeto. Qu al a 
possibilidade de resolver essa questão? Saussure n esse mes mo manus crito  colo cou em 
jogo a diferen ça entre o qu e é da o rdem  de u ma história d e u ma língua e aquilo que se 
passa fora, qu e,  segundo ele, é total mente indep endente. Os editores do CLG apontam 
u ma saída  s emelhante:  a bip artição  entre lingüística  intern a e lingüística  ext erna: 
 

“ Essa lingüística (a extern a) se o cupa, todavia, de coisas i mportant es, e é 
sobretudo nelas que se pensa qu ando se aborda o estudo da linguagem. 
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(...)En fi m, tudo quanto se relaciona com a extens ão geog ráfi ca das línguas e o 
fracionamento dialetal relev a da lingüística extern a. Sem dúvida é nesse po nto 
que a distinção entre ela e a Ling üística interna parece mais parado xal, de 
tal modo o fenômeno geog ráfico está intimamente associado à existência de 
qualquer língua  ; entretanto, na realida de ele não afeta o organismo interno 
do idioma.” (Gri fo nosso; CLG:29/30)  

 
Nota-se que, embora a distinção entre as duas seja parado xal, o que é da ordem 

da lingüística externa não afeta o ‘organis mo’ interno  do idioma. 
Segundo d e Mau ro (p .428) a fonte d este parágrafo é o  caderno  de Riedlinger, 

ou seja, as anotaçõ es que o aluno recolheu por ocasião da aula do professor. No entanto, 
as notas d e Saussure t amb ém são  incorporad as n esse capítulo, v ejam4:  
  

“ Tomemos, por exemplo , o emprésti mo de pal avras estrangeiras; pode-se 
comp rovar, inicial mente, que não se trata, de modo algu m, d e u m elemento 
constante na vida de u ma língua. E xistem, em certos vales retirados dial etos 
que jamais ad mitiram, por assi m dizer, um só termo artificial vindo de fora. 
Dir-se-á que esses  idio mas  estão fora de condições regulares da linguag em, 
incapazes de dar-nos u ma id éia da mes ma, e que exig em um estudo 
‘teratológico’ por não terem jamais sofrido mistura? Cumpre sobretudo no tar 
que o termo emprestado  não  é co nsiderado mais como  tal des de que seja 
estudado no seio do sistema; ele existe so mente por sua relação e oposição 
com as palav ras que lh e estão associad as, da mes ma forma que qu alquer outro 
signo autóctone. Em geral não é nunca indis pensável conhecer as 
circunstâ ncias em meio as  quais se des envolveu uma língua .”(Gri fo  nosso; 
op.cit.:31)  

 
Esta passagem do  CL G é b astante repetida e até mes mo b analizada em cursos  

introdutórios de lingüística e em geral não se percebe que segundo as observações de 
Saussure  um elemento externo  à língua, d esde qu e incluído no  seu funcionamento, 
perde a sua característica de ext erioridad e em rel ação à língua e assim as relações entre 
o externo  e o interno, no que diz respeito à língua, estão longe de s erem d ecididas  por 
u ma lista de elementos. 

Retornando aind a aos manuscritos lembramos as obs ervações , feitas por 
Bouquet e Godel, que permitem um laço entre  o que Saussure escreve em  1891 e o que 
seus alunos ouviram du as décad as mais  tard e. 

Para Bouquet (2000:91) Saussure adota o ponto de vista neogramatical, 
segundo o qual a lingüística é u ma ciên cia histórica, contra aquel es que, recorrendo ao 
darwinis mo, pretendem fazer u ma ciên cia da n atureza. Dessa forma essa posição, 
presente no texto de 1891, repres enta uma tentativa de estabelecer u ma epistemologia da 
Gramática Co mparativa; no entanto, conco mitantemente ele buscav a o desdobramento 
desta últi ma em u ma  epistemologia prog ramática da lingüística e ent ão ele irá afirmar 
                                                                         
4 - D e Mauro na not a 88 p. 429  in forma qu e nest a pass agem há u ma interpolação  das 
notas manuscritas de Ferdinand de Saussure nas anotações que alunos fizeram de seu 
curso.  Essas  notas de  Saussure est ão publicad as no C.F.S. 12 p . 61 . 
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que “ A situação exat a da linguagem entre as coisas hu manas é tal que é extremamente 
duvidoso dizer s e ela é sobretudo um objeto histórico ou sobretudo outra coisa(...)” 
(Saussure apud Bouqu et; op.cit.:91) Desde o ponto de vista de Bouquet pode-se concluir  
que a passagem da Gramática Comparativa para a Lingüística i mplica em recolocar a 
operação teó rica d e Saussure em relação ao ´fato histórico ´ e o lug ar qu e ele  o cupa na 
constituição da língua. 

Godel (1969:33) chama a atenção para a rel ação entre o que Saussure apontava 
em 1891  e as  suas elaborações privilegiadas po r Sech ehaye e Bally no CLG. Segundo 
ele sabe-se muito pouco do des envolvi mento d as idéias de Saussure depois de 1891, 
data das notas mais antigas. As refl exões sobre a lingüística geral, qu e ocup am u ma 
grande parte dos últi mos anos de Saussure, não foram publicadas. Ferdin and de 
Saussure teria, sobretudo, se detido sobre o contrast e entre duas manei ras de considerar 
os fatos lingüísticos: o estudo da língua a um mo mento dado e o desenvolvimento da 
língua através dos  tempos.  

Assi m, alguns crêem que as con ferên cias introdutóri as funcionam co mo 
sementes do que se produziu d e uma forma mais acab ada no cursos d e 1906  a 1911. 
 
3. Considerações  finais 
 

Pretendemos nesse artigo fazer u ma pequena contribuição a partir dos 
manuscritos de Ferdin and de Saussure a u ma nova interpretação da produ ção do 
lingüista considerado  fundado r da lingüística moderna. Mostramos qu e os  manuscritos  
de 1891 e o CLG  não s ão contraditórios, no  que concern e à ‘história’ o manus crito só 
abre uma via a mais p ara pensar o sentido mu mificado que a exclusão da ‘história’ 
adquiriu na ‘dèmarch e’ da lingüística. Por outro lado supo mos que os manuscritos  
devem pelo menos abalar essa con cepção ‘instrumental’  que s e tem do  CLG em favor 
de consi dera r a reflexão de Sa ussure no s eu ca ráter co nstituti vo de uma disciplina, 
ou seja, em construção e particularment e abalad a pelo caráter co mplexo do próprio 
objeto da lingüística. Contudo , al ertamos que ess e trabalho d e renovação d a letra 
saussurean a apen as iniciou-se e demand a ainda muito trabalho visto que o destino do 
CLG é bastante diversi ficado de aco rdo com os aspectos que determinam a sua leitura5 e 
o trabalho  co m os  manuscritos dá os seus  pri meiros passos.   

 
RESUMO: Fo calizaremos, nos manuscritos de1891 de Ferdinand d e Saussure, a 
concepção  de história qu e vigorava p ara o lingüista geneb rino nesse mo mento bem 
como a  pertinênci a que ele dá a história nos estudos lingüísticos considerando algu mas  
passagens do  Curso d e Lingüística Geral .     
 
PALAVRAS-CHA VE: Saussure; lingüística; história; língua; contingência. 

                                                                         
5 - U ma discussão  sobre esse tema, sem se p erder no  demasiado genérico , se en contra 
em DE LEM OS, C.; LIER-DE VITTO M.F.;  ANDRADE L.; SILVEIRA E.  Le 
Saussurisme en Am érique Latine au XX ème. Siècle, trabalho  apresent ado no Colóquio 
“ Saussure après un  siècle”, em Arch amps em 24 junho  de 2001. 
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ANE XO S  
Manuscritos de Ferdinand de Saussure: Première conféren ces à l’Université (cours  
d’ouverture, nov. 1891) Fonte:  Biblioteca Pública de Gen ève (BPU) 
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