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Conceitos básicos e importantes a serem fixados: 

1- Sincronia e Diacronia; 

2- Língua e Fala 

3- Significante e Significado 

4- Paradigma e Sintagma 

5- Fonética e Fonologia 

6- Sintaxe 

7- Semântica 

8- Morfologia 

 



 “Divisão em partes iguais” 

 

 

 Divisão lógica de um conceito em dois, de 
modo que se obtenha um par positivo. 

 

 Em Saussure há quatro dicotomias: sincronia e 
diacronia, língua e fala, significante e 
significado e paradigma e sintagma.  



 São duas maneiras de se estudar a língua. 

 Diacronia – mudanças na língua que ocorrem 
através do tempo. 

 

 Os fatos diacrônicos são imperativos, já que se 
impõem à língua. 

 

 Entendida como uma sucessão de diferentes 
sistemas ao longo do tempo.  

 

 



 Sincronia – significa “ao mesmo tempo”.  

 

 No estudo sincrônico, um determinado estado 
de uma língua é isolado de suas mudanças 
através do tempo e passa a ser estudado como 
um sistema de elemento linguísticos. 

 

 A regularidade sincrônica é geral, mas não é 
imperativa. 

 

 



 Definição do conceito de língua.  

 

 Para Saussure, língua opõe-se a fala, pois a 
língua é coletiva e a fala é particular. Portanto, 
a língua é um dado social e a fala um ato 
individual.  

 A língua é sistemática e a fala é assistemática. 

 

 As pessoas que falam a mesma língua 
conseguem se comunicar porque, apesar das 
diferentes falas, há o uso da mesma língua. 



 Uma língua é definida como um sistema de 
elementos. 

 Sistema é um conjunto de elementos que se 
define pelos outros. Um conjunto é uma 
totalidade de elementos quaisquer, que estão 
organizados em função dos outros. 

 

 A língua é, portanto, um conjunto de signos em 
que um signo define pelos demais.  

 

 

 



 Relação entre um conceito e uma imagem 
acústica. 

 

 Um conceito é uma ideia, um pensamento que 
serve para interpretar o mundo.  

 

 Uma imagem acústica é a impressão psíquica 
de uma sequência articulada de sons.  

 

 



 

Lobo  

é um signo 

 

O conceito da palavra está associado à sequência 
de vogais e consoantes que forma a imagem 
acústica.  

 



 Para Saussure (1969), a língua é um sistema de 
signos, em que um signo se define pelos 
demais signos do conjunto.  

 

 Não só os signos se definem uns em relação aos 
outros, mas também os elementos que 
compõem os significantes, isto é, os sons e os 
significados. 



 Um significante e um significado formam um 
signo, que, por sua vez, é definido dentro de 
um sistema, ou seja, um signo ganha valor na 
relação com outros signos. 

 

 Se os signos significam dentro de um sistema 
linguístico, esse sistema compreende uma visão 
de mundo, ou seja, um princípio de 
classificação que se projeta sobre as coisas do 
mundo. 







 É preciso relacionar o conceito a uma imagem 
acústica, ou seja, a um significante. 

 

 Essa maneira de ver o mundo varia de língua 
para língua, já que cada uma delas é definida 
por um sistema próprio de signos.  

 

 É pela linguagem que se veem os fatos 
humanos, se definem esses fatos e eles podem 
ser modificados por meio dela. 



 Saussure afirma que o signo arbitrário, já que 
não há uma relação de causa e efeito que 
motive a relação que une um significado e um 
significante.  

 

 Arbitrário significa, portanto, motivado.  

 

 A motivação entre um signo e outros signos do 
mesmo sistema é relativa. 



 Os significantes apresentam um caráter linear, 
fazendo com que não seja possível que os 
signos linguísticos ocorram simultaneamente 
na cadeia da fala.  

 

 Os enunciados um após o outro formam um 
alinhamento que os distribui em relações de 
combinação entre, no mínimo, dois elementos. 



 As relação de combinação entre os signos são 
chamadas de sintagmáticas e também na 
seleção dos elementos que são combinados. 

 

 Um signo pode ser associado a outros por, pelo 
menos, três modos: por de seu significado, com 
seus antônimos e sinônimos; por meio de seu 
significante, com imagens acústicas 
semelhantes; e por meio de outros signos, em 
processos morfológicos comuns.  



 Relações paradigmáticas são relações 
associativas entre os signos. 

 

 O paradigma não é qualquer associação de 
signos pelo som, pelos sentidos, mas uma série 
de elementos linguísticos suscetíveis de figuras 
no mesmo ponto do enunciado.  

 



 O paradigma não é qualquer associação de 
signos pelo som e pelos sentidos, mas uma 
série de elementos linguísticos suscetíveis de 
figuras no mesmo ponto do enunciado, se o 
sentido for outro.  

 

 No sintagma já não podemos combinar 
quaisquer elementos aleatoriamente. 



 Área da linguística que estuda os sons e tem a 
principal preocupação em descrever os sons da 
fala.  

 



A fonética pode ser feita de três pontos de vista: 
a) de maneira como eles são produzidos, ou 
seja, mostrando que movimentos do aparelho 
fonador estão envolvidos na produção dos sons 
da fala. – Fonética Articulatória; 

b) Da maneira como eles são transmitidos – a 
partir de propriedade físicas – acústicas – dos 
sons que se propagam através do ar – fonética 
acústica; 

c)Da maneira como eles são percebidos pelo 
ouvinte – Fonética Auditiva.  

 



 Interpreta os resultados obtidos por meio da 
descrição fonética dos sons da fala, em função 
dos sistemas de sons das línguas e dos modelos 
teóricos disponíveis. 

 

 Um dos objetivos da Fonologia relaciona-se 
com o desenvolvimento de ortografias, ou seja, 
o emprego de um alfabeto para representar a 
escrita de uma língua.  



 Parte da gramática dedicada à descrição do 
modo como as palavras são combinadas para 
compor sentenças, sendo essa descrição 
organizada sob a forma de regras.  

 

 A sintaxe se distingue claramente tanto da 
fonologia quanto da morfologia pela unidade 
linguística que constitui o seu foco de análise – 
a sentença. 



 Essa corrente de pensamento linguístico se 
dedica a questões relacionadas à estrutura 
linguística, sem se voltar especialmente para as 
relações entre a língua e o contexto (situação 
comunicativa) em que se insere.  

 

 A sintaxe é examinada como um objeto 
autônomo. 



 Vê a linguagem como sistema não-autônomo 
que nasce da necessidade de comunicação 
entre os membros de uma comunidade.  

 

 Esse sistema está sujeito às limitações impostas 
pela capacidade humana de adquirir e 
processar o conhecimento e que está 
continuamente se modificando para cumprir 
novas necessidades comunicativas. 



 Definida como o componente da gramática que 
trata da estrutura interna das palavras. 

 

 O morfema ou a palavra é a unidade central do 
estudo morfológico resultando em diferentes 
modos de abordar a morfologia. 



 O estudo da semântica é o ramo da linguística 
voltado para a investigação do significado das 
sentenças.  

 

 Busca descrever o conhecimento linguístico que o 
falante tem de sua língua. 

 

 A semântica não pode ser estudada apenas como 
interpretação de um sistema abstrato, mas também 
como um sistema que interage com outros no 
processo de comunicação e dos pensamentos 
humanos.  
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