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RESUMO

Neste trabalho pretende-se abordar questões acerca da Teoria dos Signos proposta por Ferdinand de Saussure a correlacionando com a realidade social dos indivíduos. De

início, será discorrido sobre o conceito de signo. Em seguida, o paralelismo dessa teoria com o trecho do livro da Bíblia, Gênesis I (3-5). Por fim, compreender a língua como

convenção social. Ressalta-se a definição de signo como a junção do significante e significado, em que significado é o conceito, ideia ou sentido sobre determinada coisa ou

objeto e o significante a imagem acústica dos sons. Em outras palavras, significante é a representação mental mediante a realidade social ou da influência sociocultural, e

significante é a impressão psíquica dos sons. Por exemplo: CASA, o significado é um conjunto de paredes e o significante é /KAZA/. Posteriormente, é necessário entender a

relação do trecho bíblico com esse assunto. Para Sausurre, o signo não há ligação com palavras e coisas, mas sim com significante e significado, como ressaltado acima. Isso

implica com o que ele afirma sobre a língua, definida como maneira de interpretar o mundo, entendendo que a cultura gera determinações linguísticas, e não como nomenclaturas

pré-ordenada pela realidade social, um bom exemplo correlato são as tribos indígenas o qual tem um conceito dicotômico sobre “passado/futuro”. Continuamente, Sausurre

abarca a questão que para haver modificação na língua, é de suma importância que ocorra a convenção social, ou seja, apenas um indivíduo não altera a língua. Por fim, essas

informações foram fundamentadas por (FIORIN, 2015); (SAUSURRE,2012).
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