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Uma das questões que costumam motivar os historiógrafos de uma disciplina 
científica a revisitar os mitos edificados pela comunidade de seus praticantes é a 
possibilidade de restaurar os conceitos fundadores do paradigma que os uniu em 
uma especialidade, ou de surpreender algo que passou despercebido da geração que 
com ele conviveu, ou, ainda, de (re)capturar, da perspectiva privilegiada do presente, 
o prenúncio do que seria considerado genial anos depois. Revisitar Ferdinand de 
Saussure (1857-1913) um século após sua morte não será diferente. Reinterpretar 
textos, anotações, manuscritos, correspondência, rever a literatura crítica e, princi-
palmente, as lições dos Cursos de linguística geral que ministrou na Universidade 
de Genebra, entre 1907 e 1911, será, uma vez mais, render-nos ao mito. 

Com efeito, Saussure continua reverenciado pela comunidade acadêmica a 
Leste e a Oeste (cf. Koerner, 1992-1993) como o grande filólogo comparatista do 
século xix, o que efetivamente foi no que escreveu e publicou, e como o grande 
teórico da Linguística geral e da Semiologia do século xx, embora neste caso, como 
se sabe, não tenha sido o autor efetivo do que foi publicado postumamente em seu 
nome. É amplamente conhecido que o Curso de linguística geral (Clg) de 1916 é 
uma compilação de Charles Bally (1865-1947) e Albert Sechehaye (1870-1946) dos 
três cursos ministrados por Saussure ao longo de cinco anos, a partir das anotações 
dos seus alunos, notadamente Albert Riedlinger (1883-1978). Durante este período, 
é razoável presumir que a prática didática tenha contribuído de alguma maneira para 
que suas ideias sobre a natureza do objeto e adequação dos métodos de uma ciência 
da linguagem autônoma tomassem forma e evoluíssem, ainda que em meio às aulas 
de descrição e história das línguas indo-europeias, sua grande especialidade, e que 
permaneceram na ordem do dia por exigência programática (cf. Bally e Sechehaye, 
1922), e aos cursos de Filologia e Gramática Comparada que alternou com os de 
Linguística geral (Joseph, 2012: 514; 562; Harris, 2003: 21).



22   Saussure

Consagrado pelos manuais de história da Linguística como o grande 
revolucionário do século xx em matéria de estudos linguísticos, e quase unani-
memente apontado como o responsável pela formação de um novo paradigma 
em ciências da linguagem – desde os mais tradicionais e óbvios, como Leroy 
(1971), Malmberg (1964), Mounin (1972), Lepschy (1971), Robins (1983), 
até os mais recentes, como Dosse (1993), Lespchy (1994), Swiggers (1997), e 
inesperados, como, por exemplo Newmeyer (1986) e Seuren (1998) – Saussure 
atingiu, para as gerações que o sucederam, o estatuto de fundador da disciplina 
linguística “moderna”, stricto sensu.

O que se pergunta neste texto é como Saussure teria percebido a si e às suas 
ideias em relação àqueles que o antecederam na cronologia da disciplina: como 
continuador, crítico, renovador? Como foi que sua audiência registrou sua percep-
ção sobre as relações entre as tradições clássicas de estudo da língua, a Filologia 
Comparada, e a Linguística geral? Em outras palavras, qual a visão de Saussure 
sobre a história da Linguística, tal como a transmitiu a seus alunos? 

Nosso material de observação principal são os três Cursos de linguística 
geral proferidos entre 1907 e 1911, tal como registrados por Riedlinger, para os 
Cursos i e ii, editados por Komatsu e Wolf (1996 e 1997), e por Emile Constantin 
(1888-1963), para o Curso iii, editado por Komatsu e Harris (1993). 

Curso i: janeiro a julho de 1907 
Os biógrafos de Saussure concordam que, entre a aceitação da cátedra 

de Linguística geral de Joseph Wertheimer (1833-1908), na Universidade de 
Genebra, e as conferências proferidas no Curso i, não teria havido tempo para 
preparação. Nada mais natural, pois, que Saussure utilizasse em aula o material 
de pesquisa disponível e pelo qual se tornara conhecido através do seu Mémoire 
de 1879 (Komatsu e Wolf, 1996: viii; Joseph, 2012: 16). Mais da metade deste 
primeiro curso foi dedicada ao estudo da mudança linguística e à descrição e 
história da família linguística indo-europeia, embora já se possam antever vá-
rios dos termos e temas que o século xx associaria definitivamente a Saussure: 
alguns deles presentes em trabalhos anteriores, como sistema, signo e valor (cf. 
Koerner, 1982: 450ss) outros ainda em elaboração, como a distinção entre signo, 
significado e significante e as relações entre línguas, linguagem, langue e parole e 
outros, ainda, que só entraram definitivamente em uso nas ciências da linguagem 
por obra sua, como a oposição sincronia e diacronia (cf. Joseph, 2012: 494-514). 



Sobre mitos e história    23

Acompanhado por seis alunos, entre os quais Riedlinger, a partir de cujos 
cadernos Bally e Sechehaye o reconstituíram quase que completamente, o que 
lhe valeu o título de colaborador na versão de 1916, o Curso i começou por uma 
tentativa de circunscrição do domínio da Linguística. Nas “Preliminares”, em-
bora se leia que a Linguística “é a ciência da linguagem e das línguas”, Saussure 
a considerou definível, naquele momento, apenas pelos seus limites externos 
com outras disciplinas como Etnologia, Filologia, Lógica, Sociologia – ou seja, 
pelo que não era – uma vez que, internamente, pelo que era, julgou impossível 
defini-la sem uma revisão séria dos seus fundamentos. Com efeito, desde o 
início, Saussure chamou a atenção para a complexidade do assunto instando 
seus alunos a considerar as três principais concepções de linguagem e língua 
em circulação. Uma dessas concepções consistia em adotar a língua como um 
organismo desprovido de raízes, sem ambiente, crescendo por si mesma; outra 
via a língua como uma “função natural” do indivíduo, como comer, por exemplo; 
e uma terceira tomava a língua pelo lado coletivo, como uma instituição social 
(Riedlinger, Cahier i, apud Komatsu e Wolf, 1996: 27). Ainda que, observe-se, 
Saussure tivesse considerado esta terceira concepção de língua como aquela que 
mais se aproximava da verdade, ele as rejeitou todas, sem apresentar com clare-
za qual seria a sua concepção. Colocar a língua ao lado das outras instituições 
sociais era ideia notoriamente atribuída ao linguista americano William Dwight 
Whitney (1827-1894), igualmente aceita pelos neogramáticos contemporâneos 
de Saussure, que também consideravam a Linguística uma ciência histórica, e 
não “natural” (cf. Koerner, 1982: 175-176). 

A dificuldade de definir o objeto linguagem, apontada por Saussure a seus 
alunos, sugere, a um tempo, insatisfação com o trabalho daqueles que lhe eram 
contemporâneos e busca de novas respostas a problemas que estavam na ordem 
do dia. Sabemos que seu pensamento vai evoluir nessa direção, mas, por ora, a 
especificidade do objeto de uma disciplina Linguística geral, distinta da Filologia 
Comparada, ainda não parece clara a ninguém. 

À exceção de pequenos comentários aqui e ali, como este sobre Franz Bopp 
(1791-1867), por exemplo, registrado no terceiro caderno de Riedlinger e repro-
duzido a seguir, não há, no Curso i, nenhuma referência sistemática de Saussure 
à Linguística que o antecedeu 

Não estamos fazendo história da Linguística, mas a do indo-europeu; mes-
mo assim lembremos a descoberta de Bopp (1816) [...] que pela revelação do 
sânscrito teve a ideia do parentesco das línguas indo-europeias. (Riedlinger, 
Cahier iii, apud Komatsu e Wolf, 1996: 107)1
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Curso ii: 1908-1909
No Curso ii, que se iniciou no inverno de 1908/1909, a conhecida visão dualista 

de Saussure na reflexão sobre a linguagem assumiu contornos mais nítidos. Apreende-
se que há a língua individual, a linguagem, que é uma potencialidade, uma faculdade 
do indivíduo, e a língua social, a langue, que é definida como “um conjunto de con-
venções necessárias adotadas pelo corpo social para permitir o uso da faculdade de 
linguagem pelos indivíduos”, distinta, por sua vez, da parole, que é “o ato do indivíduo 
que realiza a faculdade de linguagem por meio da convenção social que é a langue” 
(cf. Riedlinger, Cahier i, apud Komatsu e Wolf, 1997: 3-4). 

Essencialmente, a langue é um sistema de signos que, à semelhança dos signos 
escritos, são arbitrários, de valor puramente negativo e diferencial, de número limitado, 
e indiferentes quanto a matéria que os manifesta (Riedlinger, Cahier i, apud Komatsu 
e Wolf, 1997: 7ss): nada mais nada menos do que o que a Linguística do século xx 
elegerá como cerne de observação, análise e descrição (Joseph, 2012: 537). 

Os dezesseis alunos presentes ao Curso ii incluíam, além de Riedlinger, 
Léopold Gautier (1884-1973), François Bouchardy (1889-1974), Constantin e 
Charles Patois (1888-1947). As anotações de Riedlinger, segundo Komatsu e 
Wolf, editor e tradutor, respectivamente, desses cadernos, confundem-se em parte 
com as de Constantin, enquanto as de Patois parecem ter sido mais independentes, 
refletindo apenas as palavras de Saussure. Seja como for, e embora consultados 
todos, foram mais uma vez os cadernos de Riedlinger aqueles que serviram de 
base para a compilação posterior de Bally e Sechehaye. 

Foi neste segundo curso e no seguinte que Saussure mais se debruçou sobre 
estudos linguísticos anteriores. De acordo com Joseph (2012: 71), no que diz 
respeito às principais linhas de reflexão sobre a linguagem que o antecederam, 
Saussure basicamente retomou o que lhe fora ensinado em Leipzig por Hermann 
Osthoff (1847-1909), dedicando um espaço especial a Adolphe Pictet (1799-1875)2 
e, sobretudo, a Whitney.

No Cahier vi de Riedlinger (Komatsu e Wolf, 1997: 70ss), sob o título “visão 
geral da linguística indo-europeia como introdução à linguística geral”3 é possível 
ler em detalhes a periodização proposta por Saussure para a história da Linguísti-
ca indo-europeia no século xix: houve um primeiro período de juventude, ou de 
infância, que durou 60 anos, aproximadamente até 1870; e um período em que, 
após um exame atento dos fatos, a Linguística reconheceu seu objeto próprio, 
apoderou-se de seu método e tomou nova direção. Ainda que arcaico, fossilizado, 
prossegue Riedlinger em seu caderno, a revisão do primeiro período foi conside-
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rada instrutiva por Saussure, donde tê-la retomado neste curso, na medida em que 
os erros de uma ciência que se inicia reproduzem em grande escala os pequenos 
erros que acometem a nós, indivíduos. Conhecê-los, presume-se, será evitá-los. 

A geração dos pioneiros: 
de Bopp a Schleicher, segundo Saussure

Assim é que, tal como se lê, Saussure atribuiu a fundação da Linguística à pri-
meira obra de Bopp (1816).4 Não tanto porque Bopp fora o primeiro a reconhecer a 
“analogia do sânscrito com as outras línguas indo-europeias”, mas principalmente por 
ter sido o primeiro a reconhecer que essa semelhança poderia ser estudada e analisada:5 
“esclarecer uma língua através da outra, explicar, se possível, uma forma pela outra, eis 
o que nunca se havia feito” (Riedlinger, Cahier vi, apud Komatsu e Wolf, 1997: 74). 

Como sucessores de Bopp, Saussure destacou Jacob Grimm (1785-1863), Frie-
drich Pott (1802-1887), Theodor Benfey (1809-1881), Adalbert Kuhn (1812-1881), 
Theodor Aufrecht (1821-1907); ainda neste primeiro período, Georg Curtius (1820-
1885), Max Müller (1823-1900), “[que] muito fizeram pelos estudos comparativos”, 
e, sobretudo, August Schleicher (1821-1868), que marcou a segunda metade desse 
primeiro período, de acordo com Saussure, por ter sido o único a tentar codificar e 
sistematizar a ciência de Bopp: “é preciso observar essa tendência bastante cons-
tante nele [i.e., em Schleicher] para o geral, o sistemático. Um sistema, mesmo que 
seja necessário abandoná-lo logo, é melhor do que um monte de noções confusas” 
(Riedlinger, Cahier vi, apud Komatsu e Wolf, 1997: 78). Pela longa enumeração, 
devidamente comentada e anotada, fica-se sabendo, entre vários outros traços do 
contexto intelectual daquele momento, que a filologia clássica viu com bastante 
desconfiança o surgimento desta gramática comparada.

Para Saussure, foram oito os principais erros dessa geração de linguistas que 
produziu entre 1800 e 1870, aproximadamente. 

Resumidamente, o primeiro foi atribuir uma importância exagerada ao 
papel do sânscrito no estudo do indo-europeu. Na sua versão mais grave, esse 
erro consistiu em atribuir ao sânscrito o lugar de língua indo-europeia primitiva. 
Embora essa afirmação não tenha sido formulada diretamente dessa maneira em 
nenhum lugar, reconhece Saussure, na prática os estudiosos do período proce-
deram como se ela fosse verdadeira, isto é, “como se o sânscrito se identificasse 
com o indo-europeu. Havia um grande sânscrito e um pequeno grego, latim, etc. 
(irmãozinhos do grande sânscrito) ao lado” (Riedlinger, Cahier vi, apud Komatsu 
e Wolf, 1997: 79). 
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O segundo erro dessa primeira geração, prosseguia Saussure, foi ser exclusiva-
mente comparativa. Ser só comparativa significava privar-se, de antemão, de qual-
quer possibilidade de conclusão, só possibilitada pela perspectiva histórica, donde o 
tratamento inadequado ao estudo do desenvolvimento das línguas, como se fossem 
vegetais. Como resultado – terceiro erro –, essa Linguística cultivou um conjunto 
de concepções que não correspondiam a nada na língua. Eram ideias preconcebidas, 
retiradas de outras disciplinas, como certo simbolismo associado às vogais, como 
para Bopp, por exemplo, para quem existia uma escala de vogais em que o a, que 
ocupava o topo, era a vogal mais perfeita (cf. Riedlinger, Cahier vi, apud Komatsu 
e Wolf, 1997: 82). 

O quarto erro, extensamente comentado, foi se prender à escrita, ou, pior ainda 
para Saussure, tomar a escrita pela fala, esta sim, seu único objeto. Faltava a esses 
linguistas, continuava Saussure, noções de “fonologia” (i.e., de fonética, diríamos hoje). 

O quinto erro foi ignorar toda a ordem de fenômenos que diziam respeito à 
criação incessante e diária na língua, a analogia, considerada uma exceção às “leis 
fonéticas”, como se fosse uma espécie de infração, de irregularidade contrária à 
ordem, quando, na verdade, é essa a maneira das línguas se renovarem. 

Saussure reprovou, em sexto lugar, a ausência de método dessa primeira Lin-
guística de modo geral. Em qualquer ciência, prosseguia, só se chega ao método 
depois de se fazer uma ideia exata da natureza do próprio objeto e dos fenômenos 
que se incluem na natureza desse objeto.

Em sétimo lugar, Saussure condenou em quase todos os ramos de estudo do 
indo-europeu a tendência a considerar o ramo mais antigo como o mais repre-
sentativo de todo o grupo de línguas em questão. Assim, em vez do germânico, 
citava-se o gótico, porque evidências em gótico pré-datavam aquelas em dialetos 
germânicos em vários séculos: emprestaram-lhe a posição de (falso) protótipo, 
de fonte dos outros dialetos. 

O oitavo erro não era um erro linguístico, consistia em atribuir à língua e, 
consequentemente, ao domínio da Linguística muita coisa que estaria fora dela, 
como informações sobre os povos que as falaram e sobre sua pré-história. 

A “junggrammatische Richtung” 
(a escola neogramática)

Saussure atribuiu uma nova direção à Linguística por volta de 1875, promo-
vida pelo que chamou de a “escola nova” dos Junggrammatiker, cujas discussões 
se limitaram quase que sempre aos filólogos alemães, pouco familiarizados com as 
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ciências naturais: “Não é que lhes tenha faltado o espírito crítico, mas [se fossem 
mais familiarizados com as ciências naturais] ter-se-ia chegado mais rápido a bases 
científicas.” (Riedlinger, Cahier vii, apud Komatsu e Wolf, 1997: 92) 

Entre aqueles influenciados pelo trabalho de Whitney (nem alemão, nem filólogo, 
registrou Riedlinger) e dedicados ao estudo da Filologia Germânica e da Filologia 
Românica, domínios com maiores possibilidades de estudo histórico do que a Lin-
guística indo-europeia, na medida em que tinham documentada grande quantidade 
de dados, Saussure teria destacado Karl Brugmann (1849-1919), Hermann Osthoff 
(1847-1909) “sem lhe atribuir a mesma importância” (comentou Riedlinger), Wilhelm 
Braune (1850-1926), Eduard Sievers (1850-1932),6 Herman Paul (1846-1921), Au-
gust Leskien (1840-1916), e outros sediados nas universidades de Leipzig e Jena, em 
oposição à “velha escola”, cujos centres de resistance estavam em Berlim e Göttingen, 
representados pelos trabalhos, entre outros, de Curtius, William Scherer (1841-1886), 
Johannes Schmidt (1843-1901). “Houve necessariamente uma luta entre a velha e a 
nova escola.” (Riedlinger, Cahier vii, apud Komatsu e Wolf, 1997: 92) 

O novo programa, instituído principalmente pelos germanistas, prosseguia 
Saussure, colocava todo o resultado das comparações em perspectiva histórica; 
reconhecia as línguas como um produto do espírito humano e como uma obra 
permanente, contínua, das sociedades pelo trabalho de renovação da analogia, 
reconhecida na sua legitimidade e universalidade. Os neogramáticos estabeleceram 
a “fonologia” (i.e. fonética) como estudo auxiliar do mecanismo dos nossos órgãos 
da fala e libertaram a Linguística da palavra escrita; trouxeram visões novas sobre 
a Linguística indo-europeia e o sânscrito foi destronado da sua posição (falsamen-
te) privilegiada, donde a renovação de uma série de conclusões como a teoria do 
vocalismo indo-europeu (Riedlinger, Cahier vii, apud Komatsu e Wolf, 1997: 93).

É nesse lugar, portanto, o do movimento neogramático, que Saussure colo-
cou o ponto de chegada de um longo percurso de aprendizado da Linguística em 
direção à sua verdadeira natureza, a um tempo comparativa e histórica. 

Curso iii: 1910-1911 
A conferência de abertura do Curso iii, proferida em 28 de outubro de 1910, 

foi também aquela escolhida por Bally e Sechehaye para abrir a versão publica-
da do Curso de 1916 (cf. Saussure, 1922: 13-18). Nessa conferência, Saussure 
retomou o tema da história da Linguística de forma mais sucinta do que no curso 
anterior, mas, note-se, tratou do assunto em destacado primeiro lugar. 
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Embora as anotações de Constantin sobre o Curso iii fossem consideradas 
de longe as mais completas (Komatsu e Harris, 1993: viii-x; xiii),7 onze cadernos 
ao todo, Bally e Sechehaye usaram em sua compilação as notas de Marguerite 
Sechehaye, mulher de Albert, de Georges Dégallier (1885-1973) e de Francis 
Joseph. As anotações de Constantin só foram descobertas e publicadas muitos 
anos depois, em 1958, quando o próprio autor as doou à Bibliothèque Publique 
et Universitaire (BPU) de Genebra (Joseph, 2012: 567).

Assim é que se lê, na primeira página do Cahier i, de Constantin: 

O curso tratará da linguística propriamente dita, e não da língua e da lingua-
gem. Esta ciência passou por fases defeituosas. Reconhecem-se três fases, ou 
seja, três direções seguidas historicamente por aqueles que viram na língua um 
objeto de estudo. Depois veio uma linguística propriamente dita, consciente 
de seu objeto. (apud Komatsu e Harris, 1993:1, os grifos são de Constantin)8

A primeira fase foi a da gramática inventada pelos gregos “e que continua sem 
mudança entre os franceses”. Este estudo se caracterizou, lê-se, por ser normativo, 
voltado para a formulação de regras que distinguissem a língua dita correta da língua 
dita incorreta, “[...] o que exclui desde o princípio uma visão superior do que é o 
fenômeno da língua no seu conjunto” (Constantin, apud Komatsu e Harris, 1993:1).

A fase seguinte (para mencionar apenas as correntes maiores, ressalva-se  – e 
deixando de lado os precursores da escola “filológica” de Alexandria), Saussure 
a situou no início do século xix (!), momento em que emergiu o que considerou a 
grande corrente filológica da Filologia clássica “[...] que continua até nossos dias”. 
O ponto de partida dessa segunda fase foi o movimento iniciado pelo então estudante 
da Universidade de Göttingen, Friedrich August Wolf (1759-1824), que, em 1777, 
quis ser matriculado em “Filologia”. A Filologia de então, prossegue Constantin, 
seguiu um novo princípio: o método da análise crítica de textos. As línguas, dessa 
perspectiva, eram apenas um dos objetos da crítica filológica, mas, diferentemente 
da simples correção gramatical, o método crítico demandava, por exemplo, o exame 
de diferentes períodos da língua, o que já era um início, de certa maneira, de um 
tipo de orientação histórica. Mesmo assim – embora seja impossível não notar a 
supremacia que Saussure atribuiu à perspectiva histórica –, “[...] não era ainda o 
espírito da Linguística”. 

A terceira fase foi registrada por Constantin como “sensacional”, ainda que 
não contivesse o verdadeiro espírito da Linguística. Foi a fase em que se descobriu 
que havia uma relação entre as línguas, mesmo entre aquelas geograficamente 
distantes, e que havia vastas famílias de línguas, sobretudo aquela que se denomi-
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nou indo-europeia. O julgamento de Saussure dessa primeira fase, no Curso iii, é 
mortal (ao menos tal e qual o anotou Constantin): “Coisa espantosa, jamais se fez 
uma ideia mais defeituosa e absurda do que é a língua que nesses trinta anos que 
se seguiram à descoberta de Bopp (1816).” (Constantin, Cahier i, apud Komatsu 
e Harris, 1993:2)9

Essa fase, embora de muita produção, e distinta das anteriores porque foca-
lizou um grande número de línguas e suas relações entre elas, não o fez, continua 
Saussure/Constantin, de uma perspectiva adequada, aceitável, razoável (literal-
mente, “juste”, “approuvable”, “raisonnable”): foi puramente comparativa. Dos 
oito erros que Saussure comentou detalhadamente no Curso ii, neste terceiro curso, 
ele retomou apenas aquele que designou “servilismo à letra”, à língua escrita, que 
não distinguia com clareza o que era a língua falada real e o seu signo gráfico. 

Foi o estudo das línguas românicas, inaugurado por Friedrich Diez (1794-
1876), que levou os indo-europeístas a vislumbrarem o que deveria ser, na ava-
liação de Saussure, o estudo da Linguística. Com efeito, no caso dessas línguas, 
além de bem documentadas desde a origem graças ao conhecimento do latim, foi 
possível recuperar com segurança o protótipo de cada forma linguística, ao con-
trário dos indo-europeístas não romanistas que deviam reconstruir por hipótese o 
protótipo de cada forma. O mesmo se podia dizer das línguas do grupo germânico, 
igualmente documentadas por longos períodos, embora, neste caso, o protótipo 
não fosse conhecido. Nos dois casos, colocar os dados em perspectiva histórica, 
como já enfatizado anteriormente, foi inevitável. 

Atingido este estágio – e Saussure aqui empresta a definição dada pelo dicio-
nário Hatzfeld, Darmstetter e Thomas,10 diligentemente anotada por Constantin –, a 
Linguística se define como o “estudo científico das línguas”, que terá por matéria:

toda espécie de modificação da linguagem humana; [...] Ela dará sua atenção 
a qualquer idioma, [...] ela vai lidar tanto com as formas populares [...] quanto 
com as formas da língua cultivada ou literária. A Linguística se ocupa, pois, da 
linguagem em todas as épocas e em todas as manifestações em que se reveste. 
(Constantin, Cahier i, apud Komatsu e Harris, 1993: 3-4)11

Esse estudo científico, acrescenta Saussure, tem como uma de suas tarefas 
fazer a história de todas as línguas conhecidas e de suas famílias, de onde derivará 
as leis mais gerais. Outra de suas tarefas será definir-se e reconhecer qual é seu 
domínio: “no caso em que ela [a Linguística] depender da Psicologia, ela depen-
derá indiretamente dela, ela permanecerá independente” (Constantin, Cahier i, 
apud Komatsu e Harris, 1993: 4).
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Comentários finais
Mesmo não tendo sido o objetivo desse texto comparar a evolução do pen-

samento retrospectivo saussuriano ao longo dos três Cursos de linguística geral 
que ministrou – tarefa por demais ambiciosa para este tema –, é inevitável apontar 
certas diferenças de ênfase entre eles no que diz respeito à sua didática sobre a 
história da disciplina. 

O Curso i, em que não houve muito tempo para preparação, não sistemati-
za a questão, embora já estejam presentes aqui e ali as críticas do que Saussure 
considerou os erros decorrentes da não separação nítida entre o estudo do texto 
e o estudo da língua, tal como promovidos pela Filologia Clássica e Comparada. 
A revisão histórica entrou com toda a força no Curso ii na última aula da parte 
introdutória, em que detalhadamente se discutiram os descaminhos da Filologia 
Comparada. A visão retrospectiva da disciplina muito provavelmente foi con-
siderada relevante por Saussure, na medida em que, através dela, se obtinha o 
necessário recuo crítico do tipo de estudo pretendido e os resultados equivocados 
a que chegou. No Curso iii, essa revisão é bem mais concisa, menos descritiva 
e detalhada, mas bastante mais mordaz. O Cahier i de Constantin registrou com 
clareza as razões da hostilidade (foi o termo anotado) da tradição filológica para 
com os comparatistas: estes não teriam trazido nenhuma renovação que trouxesse 
algum benefício para o alargamento dos princípios já utilizados. 

As três fases da história da Linguística aqui apresentadas – e devidamente 
retomadas na “introdução” ao Curso de 1916 – a fase da gramática, a fase da 
Filologia e a fase da Filologia Comparativa, ou da gramática Comparada, é 
a última palavra de Saussure sobre a questão e a que foi difundida a todos pela 
vulgata. A Linguística só teria começado mesmo por volta de 1870 através do 
trabalho dos neogramáticos alemães. A ciência da linguagem que emerge desta 
revisão saussuriana é a de um estudo autônomo, independente da Psicologia, 
cujo objeto são as línguas e cujo método, que deve lhe ser próprio, consiste em 
colocar em perspectiva histórica os resultados da comparação entre as línguas. 
Foi nessa Linguística que Saussure se formou, trabalhou a maior parte de sua 
vida e publicou. Não fossem as críticas feitas nos cursos orais aos neogramáti-
cos, flagradas aqui e ali nas anotações dos seus alunos, principalmente aquelas 
relativas aos fundamentos da disciplina linguística, poderíamos interpretar 
Saussure como tendo feito uso da história em proveito das suas próprias ideias. 
Não parece ter sido o caso, entretanto. Para Saussure a Linguística será uma 
ciência semiológica, e não histórica.
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O anunciado curso em “Linguística Estática” nunca aconteceu, não sabe-
mos, pois, se Saussure a teria efetivamente tornado autônoma e precedente em 
relação à “Linguística Histórica”. Em outras palavras, se Saussure sabia que sua 
exigência de tomada de consciência do alcance e dos limites de uma disciplina 
linguística autônoma embutia potencialmente o germe de um novo paradigma, 
em que a consistência de uma descrição estrutural, sincrônica, seria, ela mesma, 
a explicação das formas e funções linguísticas, independente do estudo histórico 
dessas mesmas formas e funções, a resposta é: muito provavelmente não. 

O que é certo é que foi isso o que lemos no Curso de 1916, e que, cem anos 
após sua morte, Saussure cumpre uma vez mais com brilhantismo o destino dos 
mitos, que é o de nos fazer reconhecer a todos, na origem, coparticipantes de um 
mesmo projeto de ciência.

Notas
1 “Nous ne faisons pas d l’histoire de la linguistique mais de l’indoeuropéen; rappelons cependant la découverte 

de Bopp (1816) [...] qui par la révélation du sanscrit a eu l’idée de la parenté des langues indoeuropéennes” 
(Riedlinger, Cahier iii, apud Komatsu e Wolf, 1996: 107).

2 Pictet, autor de volumoso trabalho sobre Origines indoeuropéennes (Paris, 1859-1961) era amigo de família 
e o responsável por introduzir Saussure nos estudos linguísticos (Koerner, 1982: 80).

3 “Aperçu de la linguistique indo-européenne comme introduction à la linguistique générale”.
4 Franz Bopp, Du système de la conjugaison sanscrite comparé avec celui des langues latine, grecque, persane 

et germanique, 1816.
5 Outros nomes são mencionados no Cahier vi como precursores de Bopp no estudo do sânscrito, sem que se 

tenha, “[...] arrivé d’une maière générale à comprendre la valeur du sanscrit” (“sem que se tenha chegado, de 
maneira geral, a compreender o valor do sânscrito”): P. Coeurdoux (1767); William Jones (1786), o Mithridates 
oder allgemeine Sprachenkunde (“Mithridates ou linguística geral”) de Christophe Adelung, de 1806, que, 
embora tenha comparado 26 páginas de palavras do sânscrito com palavras gregas, latinas e alemãs, não tirou 
nenhuma consequência dessa semelhança (cf. Riedlinger, Cahier vi, apud Komatsu e Wolf, 1997: 72-73).

6 Todos então bastante jovens quando Saussure chegou como estudante à Universidade de Leipzig: Brugmann 
tinha 27 anos, Osthoff, 29, Sievers e Braune, 26 (Koerner, 1982: 83).

7 R. Godel, “Nouveaux documents saussuriens: les cahiers E. Constanin”, Cahiers Ferdinand de Saussure, t. 16, 
1958-9. Utilizados por Rudolf Engler na sua edição crítica do Cours (Wiesbaden: Harrassowitz, 1968).

8 “Le cours traitera la linguistique proprement dite, et non la langue et le langage. Cette science a passé par 
des phases défectueuses. On reconnaît trois phases, soit trois directions suivies historiquement par ceux qui 
ont vu dans la langue un objet d’étude. Après est venue une linguistique proprement dite, consciente de son 
objet” (apud Komatsu e Harris, 1993:1, os grifos são de Constantin).

9 “Chose étonnante, jamais on ne se fit une idée plus défectueuse et plus absurde de ce qu’est la langue que 
dans les trente années qui suivirent cette découverte de Bopp (1816)” (Constantin, Cahier i, apud Komatsu 
e Harris, 1993: 2).

10 Trata-se do general Dictionary of the French language (vs. 1-2, 1895-1900) de Adolphe Hatzfeld, Arséne 
Darmesteter e Antoine Thomas. 

11 “toute espèce de modification du langage humain; [...] Elle donnera son attention à n’importe quel idiome, 
[...] elle s’occupera à la fois des formes populaires [...] et des formes de la langue cultivée ou littéraire. La 
linguistique s’occupe donc du langage à toute époque et dans toutes les manifestations qu’il revêt” (Constantin, 
Cahier i, apud Komatsu e Harris, 1993: 3-4).
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