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Língua 

 

Esta língua é como um elástico 

que espicharam pelo mundo. 

No início era tensa, 

de tão clássica. 

Com o tempo, se foi amaciando, 

foi-se tornando romântica, 

incorporando os termos nativos  

e amolecendo nas folhas de bananeira 

as expressões mais sisudas. 

Um elástico que já não se pode 

mais trocar, de tão gasto; 

nem se arrebenta mais, de tão forte. 

Um elástico assim como é a vida 

que nunca volta ao ponto de partida. 
(Gilberto Mendonça Teles 1986) 

 

 

Para os dicionários língua é um instrumento de comunicação, um sistema de 

signos vocais específicos aos membros de uma mesma comunidade. Mas para quem 

deseja compreender e verdadeiramente dialogar com os registros desse conceito, é 

necessário ampliar a discussão para que se alcance o (re) significado do termo.  

Para Ferdinand Saussure, escola de Praga e o estruturalismo americano a língua 

é um sistema concreto de relações ou um conjunto de sistemas ligados uns aos outros, 

cujos elementos não têm nenhum valor independente das relações de equivalência e de 

oposição que os unem. Cada língua representa um sistema implícito, característico aos 

falantes dessa língua; o que depende das variações individuais constitui para estes a fala. 

A língua não é função de quem fala, mas sim produto que o individuo 

externaliza passivamente; não há premeditação, e a reflexão existe somente para 

classificação. Enquanto a fala é um “componente individual da linguagem”, “um ato de 

vontade e inteligência” é a forma de materialidade da língua, já que segundo Saussure 

(2006): “Existe, pois, interdependência da língua e da fala; aquela é ao mesmo tempo 

instrumento e o produto desta. Tudo isso, porém, não impede que sejam duas coisas 

absolutamente distintas”.  
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Nessa teoria a língua é um produto social enquanto a fala individual, é um 

contrato coletivo, ao qual todos os membros devem submeter-se em blocos para se 

comunicar, é a partir das marcas depositadas em cada cérebro que - concretizados em 

atos de fala - o código permite a comunicação entre emissor e receptor da mensagem.  

Não há dúvidas quanto ao avanço que os estudos saussurianos simbolizaram em 

seu espaço-tempo, ressonância em diversos outros estudos e novas teorias originaram-se 

a partir desses paradigmas, mas para Culler 1979: 

 

O erro dos contemporâneos de Saussure foi terem deixado de formular a si 

mesmo perguntas fundamentais sobre o que estudavam: perguntas sobre a 

natureza da própria linguagem e de suas formas individuais e importantes 

questões metodológicas acerca da identidade linguística, tanto em termos 

sincrônicos como em termos diacrônicos.  

 

De fato não é possível considerar a língua como um depósito de signos com 

suas propriedades exclusivamente gramaticais, um repositório de regras não garante o 

sucesso do jogo, o uso cotidiano da língua transcende a forma, o estático e somente se 

consolida no movimento.  

A distinção de língua e fala, aqui entendida como o sistema e seus usos, 

estabeleceu que o objeto de estudo da pesquisa linguística seria o sistema, a regra do 

jogo e não o produto a que ele serve de veículo, com o que Ilari (2004) corrobora:  

 

Chegou-se assim a uma situação extrema em que toda a atenção foi dedicada 

às “regras do jogo”, isto é, ao sistema, ao passo que os episódios de seu uso 

foram relegados a uma disciplina secundária (denominada às vezes de 

“linguística da fala” outras vezes, “estilística”) à qual coube a tarefa “menos 

nobre” de legislar sobre fatos sujeitos a uma regularidade precária. 

 
Mikhail Bakhtin contrapõe-se a Saussure, ao antecipar a linguística moderna: 

apesar de aproximar-se ao considerar que a língua é um fato social, fundada na 

necessidade de comunicação, distancia-se e critica a concepção de língua como sistema 

de regras porque para ele a língua é viva, evolui e não se trata de algo abstrato, nem 

tampouco psiquismo individual dos falantes, mas essencialmente a substancia da língua 

é constituída pela interação social realizada por meio de enunciações. 

Para os estudos Bakhtinianos os signos só surgem no processo de interação entre 

os indivíduos. A consciência só se torna consciência quando possui conteúdo 

ideológico, e isso somente ocorre no processo de interação social, como afirma Bakhtin 

(1997): 

 



Não basta colocar face a face dois homo sapiens quaisquer para que os signos 

se constituam. È fundamental que esses dois indivíduos estejam socialmente 

organizados, que formem um grupo (uma unidade social): só assim um 

sistema de signos pode constituir-se. A consciência individual não só nada 

pode explicar, mas, ao contrário, deve ela própria ser explicada a partir do 

meio ideológico e social. 

 

Com esta afirmação é possível compreender que a ideologia não deriva da 

consciência, mas sim a consciência adquire existência nos signos criados pelas relações 

sociais vivenciadas por um grupo.  Para pesquisar a linguagem é necessário situar os 

sujeitos, o isolamento e a delimitação do objeto de estudo específico acarreta o que se 

conhece por “objetivismo abstrato” - a língua como produto pronto, acabado. 

Pensar a língua como sistema implica mentalizar uma estrutura em que o centro 

orienta e organiza a coerência dessa arqueologia, só se permite a mobilidade das peças 

do jogo - aqui já metaforizado – no interior da forma total. Não é permitida a permuta 

ou transformação dos elementos que escapam a estruturalidade previsível. Para Derridá 

(1999), “é preciso reconhecer que o respeito da estruturalidade, da originalidade externa 

da estrutura, obriga a neutralizar o tempo e a história.” Nesse sentido faz-se necessário 

desfazer a estrutura convencional, repensar os centros para, na atualidade, lidar com a 

conjuntura de complexidade, nada estrutural, presente em nossos dias. 

A Teoria dos Sistemas Complexos ou Teoria do Caos (Leffa, 2006), ratificam, 

contemporaneamente, a importância de se desvincular do centro, estabelecer uma ordem 

não linear, não compartimentada e ainda interdisciplinar nas ciências para que o 

indivíduo possa melhor compreender a complexidade do mundo em que vive. Conforme 

conceitua Larsen-Freeman (1977) apud Leffa (2006): 

 

Essa forma de pensamento não linear contraria a lógica cartesiana, ignora as 

hipóteses deterministas e abandona o conceito de ciência no sentido de que o 

conhecimento deve ser sistemático, objetivo e generalizável. O conceito de 

contexto passa a ser crucial para que possamos entender a natureza 

diversificada dos fenômenos. De acordo com a nova forma de olhar os 

fenômenos, os sistemas são complexos, não lineares, dinâmicos, caóticos, 

imprevisíveis, sensíveis às condições iniciais, abertos, sujeitos a atratores e 

adaptativos, pois  se caracterizam pela capacidade de auto-organização. 

 

Esses embasamentos respaldam a importância da compreensão de língua a 

partir de discurso e não a redução a sistema. A língua é matéria da linguagem e está é 

uma atividade produtora de sentido entre interlocutores que se dá na interação entre 

falante/ouvinte, escritor/leitor, que são seres situados num tempo histórico, num espaço 



geográfico, que pertencem a uma comunidade e por isso possuem crenças, valores 

culturais, sociais, enfim uma ideologia. 

A linguagem é o que ultrapassa o nível puramente linguístico ela apoia-se 

sobre a língua, mas, sobretudo os interlocutores (ideologias) e a situação comunicativa 

(contexto) materializam a linguagem viva, latente e em constante evolução (interação). 

Como ratifica a feliz comparação de Bagno (2006): 

 

[...] nos relacionamos com a linguagem assim como os peixes se relacionam 

com a água. Fora da água, o peixe não existe, toda a sua natureza, seu 

desenho, seu organismo, seu modo de ser estão indissociavelmente 

vinculados à água. Outros animais até conseguem sobreviver na água ou se 

adaptar a ela, como focas, pinguins, sapos e salamandras, que levam uma 

existência anfíbia. Mas os peixes não: ser peixe é ser na água. Com os seres 

humanos é a mesma coisa: não existimos fora da linguagem, não 

conseguimos sequer imaginar o que é não ter linguagem — nosso acesso à 

realidade é mediado por ela de forma tão absoluta que podemos dizer que 

para nós a realidade não existe, o que existe é a tradução que dela nos faz a 

linguagem, implantada em nós de forma tão intrínseca e essencial quanto 

nossas células e nosso código genético. Ser humano é ser linguagem. 

 

Apresentar concepções de língua/linguagem a partir dos conhecimentos 

postulados aqui não exaure o legado desses autores, nem se fecha o ciclo dessas 

discussões como suficientes para quem estuda língua(gem) objetiva-se apenas 

sistematizar as reflexões ocorridas a partir das leituras, margeando um (re)pensar dos 

pensamentos linguísticos na contemporaneidade. Essa proposta investigativa não se 

finda; todavia, faz-se contínua por considerar o movimento espiralado e progressivo dos 

estudos sobre linguagem. 

E ainda, num sentido pouco conclusivo, cabe ressaltar que buscar uma interface 

entre esses teóricos da língua/linguagem tornou-se um trabalho relevante. Considera-se 

que este venha contribuir para outras análises e desenvolvimento de temáticas que 

contemplem tal estudo como atividade discursiva. 
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