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OBJETIVOS

Responder as seguintes perguntas: 

(1) O que é língua? 
(2) O que é gramática? 
(3) O que é léxico? 
(4) O que é linguagem? 
(5) As relações paradigmáticas e sintagmáticas da língua 
(6) O que é Sintaxe? 
(7) O que é Semântica? 
(8) O que é Linguística? 
(9) Quem é o linguista?



1. DEFINIÇÃO DE LÍNGUA

◼ “A Língua é um sistema mental formado pelo léxico e por suas 
regras de funcionamento.”

◼ COMO PROVAR ISSO?
As palavras se combinam para formar sentenças, mas, essa combinação 
nunca se dá aleatoriamente e, sim, de acordo com algumas regras de 
restrição. Assim, no nível sintático, é possível a seguinte combinação de 
itens lexicais o gato caiu da árvore e as alternâncias em Da árvore o gato 
caiu e Caiu da árvore o gato; contudo, a seguinte sequência não é possível: 
*Gato o árvore caiu. 

As palavras estão na nossa mente!



DEFINIÇÃO DE LÍNGUA

◼ O sistema linguístico é compartilhado pelos falantes 



◼ De acordo com Saussure, a realização da língua se dá pela 
associação de dois eixos - eixo paradigmático (das associações 
lexicais) e o eixo sintagmático (da combinação léxica). Imagine que 
uma pessoa proferiu o seguinte enunciado “A Ana alugou uma casa”. 
Agora, veja como cada unidade léxica, contida nesse enunciado, mantém 
uma relação estrutural com outras unidades léxicas do sistema (da língua) 
que não foram realizadas / pronunciadas pelo falante. 
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EIXO SINTAGMÁTICO

POSIÇÃO 1 POSIÇÃO 2 POSIÇÃO 3

A Ana alugou uma casa

Ela alugou uma casa

A dona da padaria alugou uma casa

A Ana / Ela / A dona da 

padaria
alugou A casa 

Pense em outras 
possibilidades para 

preencher esta posição



◼ MAIS UMA VEZ... PARA PRATICAR!

Imagine que uma pessoa proferiu o seguinte enunciado: “O João comprou 
um livro”. Agora veja como cada unidade léxica, contida nesse enunciado, 
mantém uma relação estrutural com outras unidades léxicas do sistema (da 
língua) que não foram pronunciadas por esse mesmo falante. 
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POSIÇÃO 1 POSIÇÃO 2 POSIÇÃO 3

A Ana alugou uma casa

A menina vendeu um carro

O João comprou um livro

O menino doou um caderno

Ela recebeu um presente

Ele ganhou uma moto



◼ Cabe destacar que a combinação não se dá somente no nível 
horizontal em que se apresenta (1), é possível inverter algumas 
posições sintáticas (2) e (3) e estabelecer uma infinidade de 
combinações num eixo mais diagonal (4), (5), (6). As combinações 
são tantas que se torna impossível citá-las todas aqui.
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POSIÇÃO 1 POSIÇÃO 2 POSIÇÃO 3

A Ana alugou uma casa

A menina vendeu um carro

O João comprou um livro

O menino doou um caderno

Ela recebeu um presente

Ele ganhou uma moto



◼ Contudo, se invertermos a posição 3 com a posição 1, estamos gerando 
combinações sintaticamente agramaticais :

(1) *Um presente alugou o João.
(II) *Uma casa doou a menina.
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POSIÇÃO 1 POSIÇÃO 2 POSIÇÃO 3

A Ana alugou uma casa

A menina vendeu um carro

O João comprou um livro

O menino doou um caderno

Ela recebeu um presente

Ele ganhou uma moto



(8) *Um presente alugou o João.
(9) *Uma casa doou a menina.

Essas restrições acontecem, pois, o verbo, que é o núcleo da 
sentença, seleciona semanticamente determinadas unidades lexicais 
que possam completar o seu sentido. Os verbos alugar e doar, por 
exemplo, selecionam para a posição de sujeito unidades lexicais que 
representam entidades humanas (O João / A Ana) e não objetos 
(Um presente / Uma casa). Se essa combinação não corresponder às 
propriedades semânticas exigidas pelo verbo, criaremos sentenças 
agramaticais.



◼ Essa nossa capacidade de combinar e recombinar sintagmas e 
de reconhecer o que é gramatical e agramatical evidencia que 
a língua é um componente inato do ser humano e isso não 
tem nenhuma relação com saber a gramática que nos é 
apresentada na escola. Intuitivamente, conhecemos as regras 
de combinação das palavras da nossa língua para formar 
frases. Para comprovar isso, complete os espaços em branco:

A)Os alunos trouxeram o __________
B) Os jovens gostam de ____________
C)Eu sei que ___________________



A)Os alunos trouxeram o __________
B) Os jovens gostam de ____________
C)Eu sei que ___________________

◼ só é possível completar a sentença A com um nome substantivo, a 
sentença B com um nome substantivo, com um verbo ou com uma 
oração, e a sentença C, exclusivamente, com uma oração. 



SINTAXE...SEMÂNTICA...O QUE É ISSO?

◼ Define-se sintaxe o conjunto de regras responsável pela 
combinação dos itens lexicais para formar frases bem formadas 
na língua. Enquanto ciência, a Sintaxe se preocupa com a 

descrição dessas regras (gramática). A Semântica, por sua 
vez, é o estudo do significado das línguas!  



DEFINIÇÕES DE GRAMÁTICA

◼ Podemos definir o entendimento do conceito de gramática de três formas:

GRAMÁTICA INTERNALIZADA: refere-se ao saber linguístico que o 
falante tem (saber que ele tem e desenvolve na própria atividade 
linguística).
GRAMÁTICA DESCRITIVA: descreve o uso efetivo da língua (sem fazer 
avaliações subjetivas – certo e errado)
GRAMÁTICA PRESCRITIVA:  (ou Gramática Tradicional) conjunto de regras que 
determinam como a língua deve ser (gramática que está na escola)





◼ DIGA SE AS FRASES ABAIXO SÃO GRAMATICAIS 
OU AGRAMATICAIS E SE ESTÃO ADEQUADAS OU 
NÃO ADEQUADAS À NORMA PADRÃO

A) Eles latiram quando viram que a árvore gritou alto.
B) Os alunos compraram os livros do professor.
C) Os aluno compraram os livro do professor.
D) O alunos compraram os livros do professor.
E) Os compraram do alunos os livros professor.



O QUE É LINGUÍSTICA? QUEM É O LINGUISTA?

A Linguística é a ciência que estuda a língua como ela é nos seus 
diferentes níveis: fonético, fonológico, morfológico, sintático, semântico e 
pragmático.

O linguista é o cientista que descreve os usos da língua sem fazer 
valoração subjetiva sobre os usos da língua.  Sua função é observar os 
fenômenos da língua / linguagem sem preconceitos. 


