
PluMEIRA pARTE 

PRINCfPIOS GERAIS 

CAPfTULO 1 

NATUREZA DO SIGNO LINGOISTICO 

§ 1. 5JGNO, SIONIFJCADO, SIGNIFJCANTE. 

Para certas pessoas, a Hngua, reduzida a seu princîpio es
sencial, é uma nomenclatura, vale dizer, uma lista de termos 
que correspondem a outras tantas coisas. Por exemplo: 

Ta! concepçâo é criticâvel 
em numerosos aspectos. SupOe 
idéias completamente feitas, 
preexistentes às palavras (ver, 
sobre isso, mais adiante (p. 
130) ; ela nio nos diz se a pa
lavra é de natureza vocal ou 
psiquica, pois arbor pode ser 
considerada sob um ou outro 
aspecte; por fim, ela faz su
por que o vinculo que une 
um nome a uma coisa cons
titui uma operaç3.o muito sim
ples, o que esta hem longe da 

ete. 

ARBOR 

EQUOS 

etc. 

verdade. Entretanto, esta visao simplista pode aproximar-nos 
da verdade, mostrando-nos que a unidade lingüistica é uma 
coisa dupla, constituida da uniio de dois tennos. 

Vimos na p. 19 s., a prop6sito do circuito da fa,la, que os 
termos impticados no signo lingüistico sao ambos psiquicos e 
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estio unidos, em nosso cérebro~ por um vinculo de associaçio. 
Insistamos neste ponto. 

0 signo lingüistico une nio uma coisa e uma palavra, nlas 
um conceito e uma imagem acUstica 1• Esta nio é o som ma~ 
terial, coisa puramente fisica, mas a impressio (empreinte) psi· 
quica desse som, a representaçio que dele nos dâ o testemunho 
de nessos sentidos; tai imagem é sen~rial e, se chegamos a cha· 
mâ.Ia "material", é sàmente neste sentido, e por oposiçio ao 
outro tënno da associaçio, o conceito, geralmente mais abstrato. 

0 carâter psiquico de nossas imagens acUsticas aparece cla
ramente quando observamos nossa pr6pria Iinguagem. Sem 
movermos os lâ!.>ios nem a lingua, podernos falar conosco ou 
recitar mentalmente um poema. E porque as palavras da 
lingua sio para n6s imagens acûsticas, cumpre evitar falar dos 
"fonemas" de que se compOem. Esse termo, que implica uma 
idéia de açio vocal, nio pode convir senio à palavra falada, 
à realizaçio da imagem interior no discurso. Corn falar de 
sons e de silabas de uma palavra, evita-se o mal-entendido, des
de que nos recordemos tratar-se de imagem acllstica. 

0 signo lingüistico é, pois, uma entidade psiquica de duas 
faces, que poele ser representada p~la figura: 

Esses dois elementos estio in
timamente unidos e um reclama o 
outro. Quer busquemos o sentido 
da palavra latina arbor, ou a pa
lavra corn que o latim designa o 
conceito "ârvore'', esta claro que 
sOmente as vinculaçOes consagra
das pela lingua nos parecem con

1 
formes à realidade, e 
sc possa imaginar. 

abandonamos toda e qualquer outra que 

( 1) 0 termo de imagem acUstica pareœd:, talvez, muito estreito, 
pois, ao lado da representaçio dos sons de uma palavra, existe também 
a de sua articulaçio, a imagem muscular do ato fonat6rio. Para P. de 
Saussure, porém, a Hngua ~ essencialmente um dep6sito, uma coisi. rece. 
bida de fora (ver p. 21). A imagem aa!stica ~. por exœl&>cia, a 
representaçio natural da palavra enquanto fato de Hngua vittual, fora de 
toda realizaçio pela fala. 0 aspecto motor pode, entio, ficar subenten· 
dido ou, em toda casa, nio ocupar mais que um lugar subordinado em 
relaçio A imagem aa'IStica (Org.). 
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Esta definiçio suscita uma importante questio de termino
logia. Chamamos signo a combinaçio do conceito e da ima
gem acUstica: mas, no usa corrente, esse termo designa gerai
mente a imagem acllstica apenas, por exemplo uma palavra 
(ar bor etc.). Esquece-se que se chamamos a ar bor signa, é 
somente porque exprime o conceito "ârvore", de tai maneira 
que a idéia da parte sensorial implica a do total. 

A ambigüidade desapareceria se designâssemos as três no
çàes aqui presentes por nomes que se relacionem entre si, ao 
mesmo tempo que se opOem. Propomo-nos a conservar o termo 
signa para designar o total, e a substituir conceito e imagem 
acUstica respectivamente por sigmficado e stgnijicante; E!stes 
dois termos têm a vantagem de assinalar a oposiçio. que os se
para, quer entre si, quer do total de que fazem parte. Quanto a 
signo, se nos contentamos corn ële, é porque nio sabemos por 
que substitui-lo, vista nio nos sugerir a lingua usual nenhum 
outro. 

0 signo lingüistico assim definido exibe duas caracteristi
cas primordiais. Ao enunciâ-las, vamos propor os principios 
mesmos de todo estudo desta ordem. 

§ 2. fRIMEIRO PRINciPIO: A ARBITRAlUEDADE DO SIG NO. 

0 laço que une o signifie an te ao significado é arbitrario 
ou entio, vista que entendemos por signo o total resultante 
da associaçio de um significante corn um significado, podemos 
dizer mais simplesmente: o sîgno lingüistico é arbitrdrio. 

Assim, a idéia de "mar" nia est& ligada par relaçio aigu
ma interior à seqüência de sons m-a-r que lhe serve de significan
te; poderia ser representada igualmente.·bem por outra seqüência, 
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nio importa quai; como prova, temos as diferenças entre as linguas 
e a pr6pria existência de linguas diferentes: o significado da. 
palavra francesa baeuf ("boi") tem por significante b-o-f de um 
lado da fronteira franco-germânica, e o-k·s (Ochs) do outro. 

0 principio da arbitrariedade do signa niio é contestado 
por ninguém; às vezes, porém, é mais fâcil descobrir uma ver· 
dade do que !he assinalar o lugar que !he cabe. 0 principio 
enunciado acima domina toda a lingüistica da lingua; suas 
conseqüências sio inllmeras. t verdade que nem todas apare· 
cern, à primeira vista, corn igual evidência; somente ao cabo 
de vârias voltas é que as descobrimos e, corn elas, a importância 
primordial do princlpio. 

U ma observaçio de passage rn: quando a Semiologia estiver 
organizada, deverâ averiguar se os modos de expressio que se 
baseiam em signos inteiramente naturais - como a pantomi· 
ma - !he pertencem de direito. Supondo que a Semiologia os 
acolha, seu principal objetivo nio deixarâ de ser o conjunto 
de sistemas baseados na arbitrariedade do signo. Corn efeito, 
todo meîo de expressio aceito numa sociedade repousa em 
principio num hâbito coletivo ou, o que vern a dar na mesma, 
na convençio. Os signos de cortesia, por exemplo, dotados 
freqüentemente de certa expressividade natural (lembremos os 
chineses, que saU.dam seu imperador prosternando-se nove vezes 
a té o chio) nio estâo menas fixados por uma regra; é essa re
gra que obriga a empregâ-los, nâo seu valor intrinseco. Pode
.o;e, pois, dizer que os signes inteiramente arbitrârios realizam 
melhor que os outros o ideal do procediménto semiol6gico; eis 
porque a Iingua, o mais completa e o mais difundido sistema 
de expressio, é também o mais caracterîstico de todos; nesse 
sentido, a Lingüistica poele erigir-se em padrâo de toda Semio
logia, se hem a lingua nio seja senâo um sistema particular. 

Utilizou-se a palavra simbolo para designar o signa lin
güistico ou, mais exatamente, o que chamamos de significante. 
Hâ inconvenientes em admiti.Jo, justamente por causa do nosso 
primeiro principio. 0 sîmbolo tem camo caracterîstica nio 
ser jamais completamente arbitrârio; ele nio estâ vazio, existe 
um rudimento de vînculo natural entre o significante e o sig
nificado. 0 simbolo da justiça, a balança, niio poderia ser subs
tituido por um objeto qualquer, um carro, por exemplo. 
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A palavra arbitrdrio requer também uma observaçio. Nia 
deve dar a idéia de que o significado dependa da livre esco
lha do que fala (ver-se-a, mais adiante, que nao esta ao alcance 
do individuo trocar coisa alguma num , signo, uma vez que esteja 
ele estabelecido num grupo lingüistico) ; queremos dizer que 
o significante é imotivado, isto é, arbitrârio em relaçio ao 
significado, corn o quai nao tem nenhum laço natural na rea
lidade. 

Assinalemos, para terminar, duas objeçOes que poderiam 
ser fei tas a este primeiro principio: 

1.9 0 contraditor se poderia apoiar nas onomatoplûu 
para dizer que a escolha do significante nem sempre é arbitra
ria. Mas elas nio sao jamaiS elementos orgânicos de um sis
tema lingülstico. Seu numero, além disso, é bem menor do que 
se crê. Palavras francesas como fouet ("chicote") ou glas ("dobre 
de sinos") padern impressionar certos ouvidos por sua sonori
dade sugestiva; mas para ver que nao têm tai carâter desde a 
origem, basta remontar às suas formas latinas (fouet derivado 
de fQ.gus, "faia", glas = classicum); a qualidade de seus sons 
atuais, ou melhor, aquela que se lhes atribui, é um resultado 
fortuito da evoluçao fonética. 

Quanto às onomatopéias autênticas ( aquelas do tipo glu
-glu, tic-tac etc.), nio apenas sio pouco numerosas, mas sua es
colha é ja, em certa medida, arbitrâria, pois que nao passam 
d{' imitaçio aproximativa e jâ meio convencional de certos rui· 
dos ( compare~se o francês ouaoua e o alemio wauwau). Além 
disso, uma vez introduzidas na lingua, elas se engrenam mais 
ou menos na evoluçio fonética, morfo16gica etc., que sofrem 
as outras palavras (cf. pigeon, do latim vulgar pïpio, derivado 
também de uma onomatopéia) : prova evidente de que per
deram algo de seu carâter primeiro para adquirir a do signa lin
gülstico em gerai, que é imotivado. 

2.9 As exclamaçôes, bastante pr6ximas das anamatopéias, 
dâo lugar a abservaçOes anâlagas e nia canstituem maior amea
ça para a nossa tese. t~se tentado a ver nelas expressOes espon
tâneas d3. realidade, camo que ditadas pela natureza. Mas, 
para a maior parte delas, pode·se negar haja um vinculo neces
sârio entre a significado e a significante. Basta comparar duas 
linguas, sob esse. aspecta, para ver a quanta tais expressOes va-
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riam de uma para outra lin gua ( por exemplo, ao francês aie! 
corresponde em alemlio au! e em português ai!). Sabe-se tam
bém que muitas exclamaçoes começaram por ser palavras corn 
sentido deterrninado (cf. diabo!; ou em francês, morditu = 
morte Dieu etc.). 

Em resumo, as onomatopéias e as exclamaçOes sio de im
portância secund3ria, e sua origem simbôlica é em parte 
contestâvel. 

§ 3. 8EGUNDO PRINCiPIO: CARATER LINEAR DO SIGNI~ICANTE. 

0 significante, sendo de natureza auditiva, desenvolve-'" 
no tempo, unicamente, e tem as caracterîsticas que toma do 
tempo: a) representa uma extensao, e b) essa extensao é men
sur4vel numa s6 dimenséio: é uma linha. 

Este principio é evidente, mas parece que sempre se negli· 
genciou enunciâ-lo, sem dûvida porque foi considerado dema
siadamente simples; todavia, ële é fundamental e suas conse
qüências sio incalculâveis; sua importância é igual à da pri
meira lei. Todo o mecanismo da lingua depende dele (ver 
p. 142). Por oposiçao aos significantes visuais (sinais mariti
mes etc.), que podem oferecer complicaçOes simultâneas em 
varias dimensôes, os significantes acwticos dispaem apenas da 
linha do tempo; seus elementos se apresentam um ap6s outro; 
forrnam uma cadeia. Esse carâter aparece imediatamente quan
do os representamos pela escrita e substituimos a sucessio do 
tempo pela linha espacial dos signos graficos. 

Em certos casos, isso nlio aparece corn destaque. Se, por 
exemplo, acentuo uma sîlaba, parece que acumulo num s6 pon
to elementos significatives diferentes. Mas trata-se de uma Uu
sio: a sHaba e seu acento constituem a penas um ato fonat6rio; 
nio existe dualidade no interior desse ato, mas sOmente oposi
caes diferentes <'>II'. 0 que se. acha a seu lado (ver, sobre is
to, a p. 151 s.). 
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