
Professora: Jéssica Nayra Sayão de 
Paula 

Disciplina: Introdução aos estudos 
linguísticos II 



 Quando examinamos uma frase, a primeira 
coisa que vemos é uma série de palavras. 

 

 Após isso, percebemos que há muito mais em 
uma frase do que isso, pois cada palavra tem 
um significado ou, mais exatamente, um 
conjunto delimitado de significados.  



 O significado das palavras não esgota o que se 
entende quando interpreta o enunciado. 

 

 A própria maneira como se organizam as 
palavras em frases e outras unidades tem um 
significado próprio.  



 

1) O periquito comeu o meu gato. 

 

2) Meu gato comeu o periquito. 

 

A ordem dos elementos tem um significado 
próprio. 

Trocando a ordem desses termos, troca-se 
também o papel de cada um na interpretação 
da sentença. 



 Saber como os itens lexicais de uma língua se 
estruturam em uma sentença é a parte central 
da competência linguística dos seres humanos. 

 

 O falante de qualquer língua natural tem um 
conhecimento inato sobre como os itens lexicais 
de sua língua se organizam para formar 
expressões mais e mais complexas até chegar 
ao nível da sentença. 

 



 O léxico de nossa língua é como uma espécie 
de dicionário mental composto pelo conjunto 
de itens lexicais (palavras) que utilizamos para 
construir nossas sentenças.  

 

 Nossa competência linguística também nos 
ajuda a perceber que as sentenças de nossa 
língua não são o resultado da mera ordenação 
de itens lexicais em uma sequência linear.  



 Essa nossa competência também nos indica que 
uma sentença se constitui de dois tipos de itens 
lexicais: de um lado, estão aqueles que fazem 
um tipo particular de exigência e determinam 
os elementos que podem satisfazê-la.  

 

 E de outro, estão os itens lexicais que 
satisfazem as exigências impostas pelos 
primeiros.  



 Os falantes de uma língua sabem que um certo 
item lexical pertence a uma determinada 
categoria gramatical. 

 

 Alguns poderiam dizer que esse saber é 
consequência do conhecimento do significado 
do item lexical em questão.  



 Os meninos plongam sempre aos domingos. 

 

 

 Na minha infância, eu plongava todas as 
tarefas. 



 Plongar – pertence à mesma categoria de cantar ou 
comprar. 

 

 É um verbo que tem um sujeito e um 
complemento. 

 

 É capaz de ter as propriedade gramaticais – 
morfológicas, distribucionais e semânticas. 

 

 Além do critério morfológico, a posição que um 
item pode ocupar na estrutura sentencial é uma 
propriedade definidora da categoria gramatical do 
item lexical. 



 As propriedades morfológicas, distribucionais 
e semânticas próprias de cada um dos itens 
lexicais de uma língua nos permitem agrupá-
los em categorias que passam a ser definidas 
exatamente pelo fato de que os itens que as 
integram compartilham tais propriedades 
gramaticais. 



 O trabalho do analista da linguagem é observar 
o comportamento gramatical de cada um dos 
itens lexicais que integra o dicionário de sua 
língua e dividi-los em grupos de itens que 
exibem comportamentos comuns. 

 

 Cada grupo corresponde a uma categoria 
gramatical.  



 A completude dos critérios e definições é 
apenas aparente. 

 

 Não devemos memorizar, mas iniciar-nos no 
trabalho de observação das propriedades 
gramaticais dos itens lexicais de nossa língua, 
para termos experiência da própria elaboração 
de agrupamentos para estabelecer categorias 
gramaticais.  



a) O João é um menino murge, mas não feliz. 

 

b) O João e o Pedro são meninos muito murges. 

 

c) O João está mais murge do que qualquer 
pessoa que eu conheça. 

 

d) Ele tem agido muito murgemente nesses dias. 



 

a) João é isso. 

 

b) João está assim. 

 

A utilização de itens lexicais que têm a 
propriedade de substituir constituintes, 
chamamos aqui de PROFORMAS. 

 

 



 

 

 Skoll, a cerveja que desce 
redondo. 



 Em sua superfície, as sentenças das línguas são 
formadas por uma sequência linear de itens 
lexicais. 

 

 A sequência das sentenças não é aleatória. 

 

 Ideia do que é gramatical e agramatical na 
língua materna. 



 A organização que parte de itens lexicais e os 
inclui em grupos maiores e hierarquicamente 
superiores, é chamada de estrutura de 
constituintes da sentença.  



 
O  menino comprou uma bicicleta nova com a mesada 

O menino 

  O menino 

comprou uma bicicleta nova com a mesada 

comprou 
Uma bicicleta 

nova 
com a 

mesada 

Uma  Bicicleta nova com a mesada 

bicicleta nova a mesada 



 As sentenças das línguas naturais não são 
formadas por sequências lineares de itens 
lexicais.  

 

 As sentenças são formadas a partir da 
estruturação hierárquica de seus constituintes, 
em que palavras são agrupadas em sintagmas e 
sintagmas são agrupados em sintagmas mais 
altos, até que se chegue ao nível da sentença. 



 Nossa competência nos permite ter intuições 
sobre o modo de estruturação das sentenças 
nas línguas naturais. 

 

 Muitos fatos linguísticos, vários dos quais de 
natureza eminentemente sintática, podem nos 
ajudar a corroborar nossas instituições sobre a 
estrutura de constituintes de nossa língua.  
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