Linguagem, língua e gramática
Dados para estudos introdutórios

Juanito Ornelas de Avelar

Licenciatura em Letras
HL127 – Introdução às Ciências da Linguagem

Departamento de Linguística
Instituto de Estudos da Linguagem
Universidade Estadual de Campinas

Sumário
1. Linguagem, língua e gramática
1.1 Acepções e concepções de “linguagem”
1.2 Acepções e concepções de “língua”
1.3 Acepções e concepções de “gramática”
2. Variação e norma
2.1 Prescrição vs. descrição gramatical
2.2 Norma “real” vs. norma “artificial”
2.3 Variação, estereótipos e preconceito linguístico
2.3.1 Estereótipos sobre variedades regionais
2.3.2 Variedades sociais e a questão do preconceito linguístico
2.3.3 Variação estilística
3. Elementos de análise linguística
3.1 Classes, funções e categorias na abordagem tradicional
3.2 Categorias gramaticais e paradigma flexional
3.3 Níveis de análise linguística
3.3.1 Ortografia
3.3.2 Léxico
3.3.3 Fonologia
3.3.4 Morfologia
3.3.5 Sintaxe
3.3.6 Semântica
3.3.7 Discurso
3.4 Itens lexicais e itens funcionais
3.5 Processos de formação vocabular

2

1. Linguagem, língua e gramática
1.1 Acepções e concepções de “linguagem”
linguagem
1

qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais,
sonoros, gráficos, gestuais etc.

4

meio de comunicação natural próprio de uma espécie animal

4.1

o meio de comunicação por meio de signos orais articulados, próprio da espécie humana

4.2

a capacidade inata da espécie humana de aprender e comunicar-se por meio de uma língua
(sistema)

6

emprego particular de uma língua considerada do ponto de vista da relação entre o modo de
expressão e o seu conteúdo

6.1

maneira de exprimir-se própria de um povo, de uma área geográfica; linguajar, falar, fala, dialeto

6.2

maneira de expressar-se própria de um grupo social, profissional ou disciplinar; jargão

Adaptado de: Grande dicionário Houaiss Beta da língua portuguesa. Disponível em houaiss.uol.com.br/busca?palavra=linguagem.
Acesso em 13/02/2016.

Linguagem é a capacidade específica à espécie humana de comunicar por meio de um sistema de
signos vocais, que coloca em jogo uma técnica corporal complexa e supõe a existência de uma função
simbólica e de centros nervosos geneticamente especializados. [...] Pelos problemas que apresenta, a
linguagem é o objeto de análises muito diversas, que implicam relações múltiplas: a relação entre o
sujeito e a linguagem [...]; entre a linguagem e a sociedade [...]; entre a função simbólica e o sistema
que constitui a língua; entre a língua como um todo e as partes que a constituem; entre a língua como
um sistema universal e as línguas que são formas particulares; entre a língua particular como forma
comum a um grupo social e as diversas realizações dessa língua pelos falantes, sendo tudo isso o
domínio da linguística.
DUBOIS, Jean et al. 2006 [10ª reimpressão da 1ª ed. de 1978]. Dicionário de Linguística. São Paulo: Editora Cultrix. 387-388.

1.2 Acepções e concepções de “língua”
língua
1 órgão muscular recoberto de mucosa, situado na boca e na faringe, responsável pelo paladar e
auxiliar na mastigação e na deglutição, e tb. na produção de sons
5 sistema de representação constituído por palavras e por regras que as combinam em frases que os
indivíduos de uma comunidade linguística usam como principal meio de comunicação e de expressão,
falado ou escrito
5.1 o idioma nacional
6 para o linguista Ferndinand Saussure (1857-1913), o sistema abstrato de signos inter-relacionados, de
natureza social e psíquica, obrigatório para todos os membros de uma comunidade linguística,
diferentemente da fala, de caráter individual
7 estilo de expressão particular a um grupo social, profissional ou cultural; linguagem
7.1 estio de expressão característico de um escritor, uma escola, um movimento, uma época; linguagem
Adaptado de: Grande dicionário Houaiss Beta da língua portuguesa. Disponível em
http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=l%25C3%25ADngua. Acesso em 13/02/2016.
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No sentido mais corrente, língua é um instrumento de comunicação, um sistema de signos vocais
específicos aos membros de uma mesma comunidade. Chama-se língua materna a língua em uso no
país de origem do falante e que o falante adquiriu desde a infância, durante o aprendizado da
linguagem. [...]
No interior de uma mesma língua, as variações são igualmente importantes, sincronicamente
falando: para os níveis de língua, fala-se de língua familiar, elevada, técnica, erudita, popular, própria a
certas classes sociais, a certos subgrupos (família, grupos profissionais) [...].
[.....................................................................................................................................................................]
Reconhece-se a existência de uma pluralidade de línguas, desde que se fale de língua portuguesa,
francesa, etc. Esse termo entra em concorrência com as outras palavras (dialetos, falares, patoás), que
também designam sistemas de comunicação linguísticos. A noção de língua é uma noção prática
introduzida bem antes que a linguística se constituísse; o termo foi empregado com valores tão diversos
pelos linguistas e não-especialistas, que ninguém está de acordo com uma definição, que seria,
entretanto, essencial estabelecer com precisão.
DUBOIS, Jean et al. 2006 [10ª reimpressão da 1ª ed. de 1978]. Dicionário de Linguística. São Paulo: Editora Cultrix. 378;384.

1.3 Acepções e concepções de “gramática”
gramática
1

Conjunto de prescrições e regras que determinam o uso considerado correto da língua escrita e
falada

2

Tratado descritivo-normativo da morfologia e da sintaxe de uma língua (ficando de fora, portanto,
a fonética e a semântica)

3

Livro, manual, tratado de gramática. Ex.: necessito de uma boa g.

4

Em linguística descritiva, estudo objetivo e sistemático dos elementos (fonemas, morfemas,
palavras, frases etc.) e dos processos (de formação, construção, flexão e expressão) que
constituem e caracterizam o sistema de uma língua. Ex.: g. da língua xavante

5

Modelo da competência linguística do falante nativo

6

Conjunto de regras de uma arte, de uma ciência, de uma técnica etc. Ex.: a g. da pintura, da
música etc.

7

(Regionalismo: Pernambuco) Bebida alcoólica, esp. a aguardente de cana; cachaça

Locuções:
4

g. descritiva: (1) gramática sincrônica de uma língua, feita no modelo da gramática tradicional;
gramática expositiva (2) descrição sincrônica, rigorosa, objetiva e completa (abarcando a fonologia,
a morfologia, a sintaxe, a semântica) de qualquer das variantes de uma língua, sem pré-julgamentos
quanto à correção gramatical, a partir de um corpus de enunciados produzidos espontaneamente
por falantes nativos (p.ex., pode-se fazer a gramática descritiva do português carioca culto do final
do século XX, do português falado por camponeses de alguma região do país, ou da norma culta
brasileira etc., bem como de uma língua ágrafa) Obs.: p. opos. a gramática normativa

8

g. normativa: gramática descritiva que tem por objetivo estabelecer normas de uso de uma língua e
determinar o que não se deve usar, e que, do conjunto total dos fatos de uma língua, considera
apenas aqueles que são tidos como a expressão do bem falar e bem escrever, entendendo por isto
a variante lingüística das pessoas cultas e dos bons escritores; gramática prescritiva

9

g. tradicional: modelo de descrição gramatical que tem origem nos estudos do grego e do latim
feitos pelos antigos gramáticos gregos e latinos, prolongando-se pela Idade Média e Moderna até
nossos dias [Foi a base do ensino escolar do grego e do latim e, com o surgimento das línguas
vernáculas no final da Idade Média, foi adaptada a estas para fins pedagógicos, daí imputar-se-lhe o
defeito de querer moldar todas as línguas pela estrutura do latim.]

10 g. universal: (1) na concepção de Noam Chomsky, a faculdade de linguagem ou estado inicial da

4

mente (uma parte da dotação biológica humana) que, sob condições normais de interação social,
num estágio fixo de maturação, permite ao indivíduo adquirir sua língua materna (aquela a que foi
exposto nos primeiros anos de vida) (2) conjunto de princípios inatos e universais que restringem a
forma e o funcionamento das gramáticas particulares as diferentes línguas
Adaptado de: Grande dicionário Houaiss Beta da língua portuguesa. Disponível em
houaiss.uol.com.br/busca?palavra=gram%25C3%25A1tica. Acesso em 13/02/2016.

O que é uma “gramática”
(a) gramática se entende muitas vezes como o nome de uma disciplina que procura estabelecer o que
é “certo” e o que “errado” na língua [...]. É esse o sentido da palavra quando alguém diz que “essa forma
do verbo ver é contra a gramática”, ou “a gramática manda usar o pronome depois do verbo”. Essa,
como vimos, é uma gramática prescritiva (ou normativa).
(b) chama-se gramática um sistema de regras, unidades e estruturas que o falante de uma língua tem
programado em sua memória e que lhe permite usar sua língua. Nesse sentido, gramática é parte do
nosso conhecimento do mundo. Por exemplo, os falantes do português do Brasil têm em sua memória
uma regra que diz que a palavra um pode aparecer antes de palavras como livro ou elefante, mas não
antes de palavras como janela ou cabrita. Por isso, rejeitamos as sequências *um janela e *um cabrita,
porque são formas que violam aquela regra. Note-se que não aprendemos isso na escola, nem
estudando gramática [no sentido (a)] – isso é parte de nosso conhecimento do português, que
adquirimos na infância [...]. A parte desse conhecimento que governa nosso uso da língua e que
memorizamos sem nem perceber é denominada gramática internalizada.
(c) chama-se também gramática a descrição, feita por um linguista, do sistema mencionado no item (b)
acima. Nesse sentido, pode ser um livro, mas é bem diferente das gramáticas escolares a que estamos
acostumados. Em vez de receitar o que se deve ou não se dizer, registra como se fala realmente,
retratando e sistematizando os fatos da língua. A esse tipo de gramática se dá o nome de gramática
descritiva.
Adaptado de: PERINI, M. “Introdução: Gramática e Linguística”. In: Princípios de linguística descritiva – Introdução ao

pensamento gramatical. São Paulo: Parábola Editorial, 2006. 23-24.

Atividade 1
Ouça o áudio indicado a seguir e explore os conceitos de linguagem e língua para estabelecer hipóteses em
torno das seguintes questões: (i) o que permite às duas mulheres manter um “diálogo” por mais de dois
minutos, sem que haja uma efetiva compreensão entre elas; e (ii) o que impede o estabelecimento de uma
compreensão efetiva entre as duas mulheres, apesar de elas manterem um “diálogo” por mais de dois
minutos.

https://www.youtube.com/watch?v=aRRi8VUDiMU

Atividade 2
A partir dos textos indicados entre as sugestões de leitura, justifique a seguinte afirmação:
“A linguagem apresenta tanto uma dimensão biológica quanto uma dimensão social.”
OBS: O texto deve ter no máximo 500 palavras.
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2. Variação e norma
2.1 Prescrição vs. descrição gramatical
Atividade 3: A Nova Gramática do Português Contemporâneo (Celso Cunha & Lindley Cintra) define o
sujeito oculto como “aquele que não está materialmente expresso na oração, mas pode ser identificado”
seja “pela desinência verbal” seja “pela presença do sujeito em outra oração do mesmo período ou de
período contíguo”. Em contraste, o sujeito será indeterminado todas as vezes em que “o verbo não se
refere a uma pessoa determinada” ou “por se desconhecer quem executa a ação, ou por não haver
interesse no seu conhecimento”, o que levará o verbo a ocorrer “(a) ou na 3ª pessoa do plural (b) ou na 3ª
pessoa singular, com o pronome se” (1985: 124-125).
(a) Considerando os trechos em I e II a seguir como representativos, respectivamente, do português
europeu e do português brasileiro, que aspecto referente à ocorrência de sujeitos ocultos um analista
poderia acrescentar em sua abordagem se assumisse o sentido em (2) da locução gramática descritiva
apresentada no Houaiss?
(b) Considerando o trecho em III, produzido por um falante do português brasileiro, que informação o
analista teria de inserir entre as possibilidades de realização do sujeito indeterminado em tal dialeto?

(I) Oc-P-90-1m-005 / masculino, 25, por / 2001 (www.letras.ufrj.br/varport/)
[...] depois fomos à, lá mesmo ao centro de Viana, fomos mesmo ao centro de Viana, fomos lá a uma
pastelaria central, não me lembro qual é o nome [...] mas mesmo ao pé da, da antiga câmara municipal,
uma pastelaria onde os gajos têm lá aqueles doces regionais, mesmo deles, que são uns copinhos com
coco e não sei quê, aquilo [...] é óptimo. fomos lá, estivemos lá. pá, e depois foi só copos, saímos de lá,
fomos para casa do, do Oliveira, às tantas da manhã, depois ti[?], estivemos a beber cervejas, depois foi
quando eu comecei a massacrar os gajos: "vamos a Espanha, vamos a Espanha", e os gajos "eh pá, são
quatro da manhã, não vamos nada". "sim, embora lá, meu, vamos a Tui, vamos a Tui". e ele assim "eh,
pá, Tui é muito giro, meu". assim, "vá, baza, vamos para Tui, vamos agora, e não sei quê, e não sei que
mais". "ah, não vamos", cortaram-se todos, pá, comecei a falar com o Oliveira, quando dei por mim os
outros dois gajos que iam comigo estavam completamente a bezerrar. estavam mesmo a bezerrar. não
quiseram ir a Tui. e eu assim "fogo, caretas do caneco". viemos para o Porto, pfu, cinco e tal, quase seis
da manhã, meu, pfu, escuro, escuro, escuro, escuro. eu bêbado, cheio de sono, o outro comigo, vinha a
falar comigo [...], já ali a moer as palavras. os outros vinham no porta-bagagens, a ressonar.

(II) Inquérito 025 / feminino, 26 anos, bra / Dec. de 90 (www.letras.ufrj.br/nurc-rj/)
olha eu::... eu moro aqui há:: vinte e seis anos né?... quer dizer... vinte e cinco um ano eu morei em
Israel... éh::... eu... ADORO o Rio/ o Rio de Janeiro tanto que eu morei lá foi uma experiência ótima mas
eu s/a gente sente falta... né?... até mesmo das coisas materiais daqui... da/da:: vida movimentada...
éh::... que:: é aqui no Rio de Janeiro então é uma coisa que eu/eu acho que... atualmente... mesmo eu
tando... né?... éh:: eu /eu agora mais madura... eu acho que:: eu/eu não tenho eu não moraria em
nenhum lugar fora do Rio de Janeiro... porém... no mês passado aconteceu uma coisa muito triste
comigo...que me fez... éh:: até repensar nisso né porque... a gente não tem... éh:: segurança aqui... né
não é só no Rio de Janeiro até no país todo... então:: quer dizer... éh:: em copacabana onde eu moro há
vinte e seis anos eu:: fui abordada por... dois assaltantes... que... invadiram né? totalmente a minha
privacidade e... entraram no meu carro e... rodaram comigo então a gente fica... sabe?... né? a gente fica
naquela expectativa do que vai acontecer com a gente... eh:::... sem saber né? se a gente vai viver vai
morrer:: isso né? isso o/o que acontece comigo acontece com::... milhares de pessoas todos os dias
entendeu? então... e/e/essa insegurança essa violência que tá no Rio de Janeiro que realmente... éh:: me
agr/amedronta bastante né? depois desse episódio que acontec/que a gente pensa que nunca vai
acontecer com a gente... e aconteceu comigo... então::... eu acho que as/as leis pros... têm que mudar
entendeu... éh:: vou falar que eu sou a favor... éh::... depois que eu passei - eu sou a favor... d’uma pena
mais rígida... pros bandidos né? (...) Brasil né... porque senão... a gente não vai parar:: agora em São
Paulo também mataram gente (...)... num restaurante quer dizer a pessoa tá se divertindo aí chega lá::
assaltam e matam por matar... entendeu? então isso tem que acabar... então foi uma experiência que::...
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(III) Inquérito 015 / feminino, 27 anos, bra / Dec. de 90 (www.letras.ufrj.br/nurc-rj/)
Ó... lá... a diversão lá um Cambuquira era basicamente você reunir as pessoas... ir pra um lugar e lá você
dá um jeito de fazer alguém virar palhaço pra você rir né... com os teus amigos né... todo fim de
semana... às vezes até mesmo durante a semana né... e aqui no Rio não tem isso... aqui no Rio você tem
que sair de casa... você tem que ir pra um shopping... você tem que ir pro cinema né... então às vezes eu
prefiro lá... mas lá eu sentia muita falta do cinema... do teatro... que lá não tinha nada a esse nível...
quando chegava algum filme lá... era filme que já tinha passado aqui na cidade um tempão... e não era na
cidade né? então essa comodidade de você ter eh... um cinema perto... um teatro perto... um shopping
onde você possa fazer tudo isso como lá perto de casa tem... eu vou ao cinema de tarde... vou ao teatro
de noite... saio do teatro e janto... tudo no mesmo lugar... eu acho muito cômodo... muito prático né? e lá
mesmo você querendo reunir alguém você combina lá... no tal lugar... tal hora e vai todo mundo junto pro
cinema... vai todo mundo junto pro teatro... depois vai todo mundo junto dançar... ou jantar né... alguma
coisa assim... então aqui eu acho melhor por isso... lá era meio entediante... porque você sempre fazendo
a mesma coisa... sempre a mesma coisa... sempre as mesmas pessoas ... ficava até meio entediante...
chega ima hora em que não adianta você fazer graça com ninguém porque não tem mais... né... aí... eu
acho que a cidade assim tipo... Rio de Janeiro... que tem mais opções melhor nesse ponto... bem
melhor...
Atividade 4

Analise descritivamente os textos I, II e III, considerando as seguintes observações sobre ter:

“Dos quatro verbos auxiliares, somente ter não pode ser impessoal; constitui erro grave, e todo
o possível devemos fazer para evitá-lo, empregar o verbo ter com a significação de existir. Não
devemos permitir frases como estas: “Não tem nada na mala” (em vez de: “Não há nada...”) –
“Não tem de quê” (em vez de: “Não há de quê”) – “Não tem lugar” ( em vez de: “Não há
lugar”).”
ALMEIDA, Napoleão M. 2005 (45ª ed.). Gramática metódica da língua portuguesa. São Paulo: Saraiva. p. 242.

“Erro no emprego do verbo TER pelo HAVER: Constitui incorreção, na língua literária, o
emprego do verbo ter em lugar de haver em orações como: Tem livros na mesa por Há livros
na mesa.
Este emprego corre vitorioso na conversação de todos os momentos, e já vai ganhando
aceitação nos escritores modernos brasileiros que procuram aproximar a língua literária da
espontaneidade do falar coloquial: [...]”.
BECHARA, Evanildo. 1976 (10ª ed.). Lições de português pela análise sintática. Rio de Janeiro: Grifo. p. 33.

TEXTO I: Inquérito 140 / feminino, 74 anos, bra / Década de 90

(www.letras.ufrj.br/nurc-rj/)

Eu acho que tinha esse armazém, porque não tinha mais nada, hoje em dia a coisa tá diferente, em todo
lugar que você vai tem um supermercado, tudo é fácil, lá, nada era, feijão preto era coisa que não havia,
e nós gostávamos porque o carioca sempre gosta. [...] a Tijuca se modificou completamente, né, muitos
prédios foram construídos, o comércio, ficou muito diferente, hoje em dia as coisas que tem aqui também
tem na Tijuca, ruas foram abertas, mesmo a rua que eu morava, que era, ficava, era paralela à Conde de
Bonfim, mas não tinha saída, tinha um [ ? ], lá no fundo, e a minha casa ficava exatamente nesse [ ? ], e,
abriram, dando passagem pra, ficava ali perto do Tijuca Tênis Clube, é. [...] Eu gosto que o comércio
esteja perto, mas não gosto do comércio na rua em que eu moro, ah não, isso não, aqui, aqui nessa rua,
tem apenas, uma casa de, nesse trecho, né que lá pra baixo ainda tem, que é ali defronte, (que) é uma
mercearia, que é ótima, porque qualquer, falta, qualquer, precisão é pertinho, a gente vai ali e compra,
não tem que ir ao supermercado, essa coisa, já fica mais longe, são caríssimos, porque tudo aqui, eles
vendem, é, tudo é muito caro.

TEXTO II: Inquérito 013 / masculino, 31 anos, bra / Década de 90

(www.letras.ufrj.br/nurc-rj/)

eh... existem vários bares... Ilha dos Pescadores na Barra da Tijuca... eh... Universidade do Chopp aqui
na Tijuca... Dom Chopp no Méier...em Itaguai também tem uma casa chamada Beer Time...até essa
semana eu fui num show lá ver o show do Falcão... no Alto da Boa Vista também tem lá o ( ) Vale.. que é
um lugar bonito de se ir porque você tem... aberto... então você tem aquela floresta toda pra olhar... pra
ver a praia da Barra toda...é um local muito bonito... [...] eu já acampei em serra... já acampei em costa...
e... normalmente eu dou preferência pelas praias... apesar de ser um acampamento pouco mais
desgastante... cansa mais... você não tem... acomodação boa... sal... você fica salgado... você quer tomar
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banho e já é mais difícil pra tirar o sal... e... normalmente quando você está na montanha... você sempre
tem um rio... a água é limpa... [...]também acampei em Visconde de Mauá... que até hoje foi o melhor
camping que eu já fiz... o local é muito bom... as pessoas que freqüentam também... você lá tem uma
infra-estrutura completa... você tem alimentação... você tem área pra... lavar as...as suas coisas... seus...

TEXTO III: Antigamente, quando eu era pequenino...
Papai, antigamente não tinha vídeo?” Não. “Não tinha televisão?” Não; tinha só rádio. “Tinha He-Man?”
Não; tinha Super-Homem, mas só tinha no gibi. “O que que é gibi?”, ele pergunta. Revista de quadrinhos
– respondo – mas tinha Príncipe Submarino, que hoje não tem mais, um super-herói que lutava debaixo
d’água contra os polvos malvados e as lulas malditas e venenosas. “E ele não morria afogado?” Não,
meu filho, porque ele era meio peixe também. “E pescavam ele?” É... tinha uns homens malvados que
queriam pescar ele, mas ele era craque. “Tinha você, antigamente?” Eu? “É. Você, com seu papai e sua
mamãe?” Tinha... tinha eu... mas eu era pequenininho também... olha aqui no retrato.
JABOR, A. Amor é prosa, sexo é poesia. Rio de Janeiro: Objetiva, 2004. p. 145-146.

2.2 Norma “real” vs. Norma “artificial”
Atividade 5: A partir de critérios exclusivamente gramaticais, que explicação pode ser dada para a
ocorrência dos “erros” destacados a seguir, apontados pelo Prof. Sacconi?
Bela concordância - postado em 10/02/2009
Aos que acham que os nossos jornalistas são razoáveis, leiam isto, que apareceu numa revista
especializada em automóveis: A produção de carros, utilitários e caminhões “tiveram” queda de
62,2% no mês de janeiro, em comparação com o mesmo mês de 2008. É a pior queda nos últimos
18 anos da indústria automobilística americana.
A produção “tiveram”? Que ótimo! E ainda ele trata a indústria automotiva de indústria “automobilística”.
Será que esse jornalista montaria uma loja de tintas “automobilísticas”? Basta raciocinar um pouco, só um
pouco ou, então, ter um pouquinho de paciência e consultar um dicionário sério. Vai ver que
automobilístico se refere apenas a automobilismo (corrida de automóveis). Vou continuar batendo na
tecla; quem sabe um dia os surdos ouvem um sonzinho diferente…
“Em alerta” - postado em 06/12/2008
O desconhecimento das normas do idioma faz com que jornalista brasileiro contorne o problema, em vez
de enfrentá-lo. Reparem por esta manchete da Folha de S. Paulo de hoje:
Aeroportos na Índia estão “em alerta”; suspeitos são presos
Para que usar “em alerta”, se a língua nos possibilita empregar apenas alerta, adjetivo invariável, quando
em função predicativa?
Atividade 6: Justificando normas “artificiais”
Tendo em vista a oposição entre abordagem descritiva e abordagem normativa nos estudos gramaticais,
discuta a afirmação de Carlos Góis a respeito do “emprego irritante, impertinente do possessivo”.
Ressumbra francesia, e nada tem de idiomático, o emprego irritante, impertinente do possessivo, sempre
que:
a) o possuidor estiver patente, manifesto, logicamente suprido: “Tenho minha perna inchada” (...), em vez
do correto: “Tenho a perna inchada”;
b) for possível substituir o possessivo (meu, teu, seu, nosso, vosso) pelas variações pronominais
oblíquas com força possessiva (me, te, lhe, nos, vos), emprego esse que constitui um dos mais
lindos ornamentos e torneios plásticos do português, em que a nossa língua supre, com rara
habilidade, a carência de pronome equipolente do en francês ou do ne italiano (= dele, dela): “As
lágrimas que corriam dos seus olhos” (...), em vez do correto: “As lágrimas que lhe corriam dos
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olhos” – “Pedro abusou de minha confiança” (...), em vez do correto: “Pedro abusou-me da
confiança” etc.;
c) for possível substituir o possessivo pelo demonstrativo próprio (outro recurso de que se serve o
português): “Recebeu-me no próprio quarto” e não: “Recebeu-me em seu quarto”.
In: ALMEIDA, N. M. 2005 (45ª Ed). Gramática metódica da língua portuguesa. São Paulo: Saraiva. p. 182.

Atividade 7: A tira e o anúncio apresentados a seguir se valem de fatos linguísticos específicos para criar
efeitos de sentido. Como esses os dados associados a esses efeitos podem ser caracterizados quanto à
(a)gramaticalidade, à (in)adequação e à (in)aceitabilidade?

I

THAVES, Bob. Frank & Ernest.

II

Folha de S.Paulo, São Paulo, 3 set. 2004.

Este ano a Lew,Lara ganhou os maiores prêmios da propaganda. Foram 3 medalhas de ouro no Clube de
Criação de São Paulo, uma das premiações mais importantes do Brasil. Em Cannes, a premiação mais
importante do mundo, foram 6 finalistas e um leão de bronze. Além de 3 medalhas e o grande prêmio de
Comercial do Ano no Voto Popular, onde quem vota é quem mais entende de propaganda: o
consumidor.
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ATIVIDADE 8: Gerundismo
Acesse os endereços abaixo para assistir dois vídeos que mostram reportagens a respeito do chamado
gerundismo.
https://youtube.googleapis.com/v/Bw8hzEbqqy8
http://www.youtube.com/watch?v=0DTp0pnI4-I
Após assistir aos vídeos, leia os artigos intitulados Vou estar defendendo o uso do gerúndio (por John
Robert Schmitz) e De onde menos se espera (por Sírio Possenti) e reflita sobre as seguintes questões:
(i) Por que razão o gerundismo causa tanto incômodo entre as pessoas?
(ii) Em que se fundamenta a ideia de que construções do tipo vou estar verificando a sua
documentação devem ser evitadas?
(iii) De uma perspectiva estritamente científica sobre a linguagem, como o gerundismo deve ser
analisado?
VOU ESTAR DEFENDENDO O USO DO GERÚNDIO
John Robert Schmitz*
http://super.abril.com.br/cotidiano/vou-estar-defendendo-uso-gerundio-445579.shtml
"A gerência vai estar transferindo 3 mil reais de sua conta." Quem falar ou escrever uma frase assim atualmente corre o
risco de ser ridicularizado. Culpa do gerúndio (e de sua junção com os verbos ir e estar), tachado de "assassino" do
idioma por alguns gramáticos e formadores de opinião da mídia. Esse gerúndio é vítima da irritação dos usuários com
seus maiores divulgadores, os operadores de telemarketing, que nos obrigam a sofrer para ter acesso telefônico a
serviços de empresas. Mas será que o equívoco nesse processo é justamente o uso do gerúndio? Seria o gerúndio um
erro gramatical da mesma ordem de falhas como "eu dispor" em vez de "se eu dispuser" ou "interviu" em vez de
"interveio". E afinal de contas, o que é que o gerúndio está "assassinando"?
Para desprestigiá-lo, um observador afirmou que o gerúndio é uma firula desnecessária, um drible a mais na
comunicação. Dizem, por exemplo, que "estar cuidando" tem o mesmo sentido que "cuidar". Mas todos nós temos o
direito de usar ou não usar certa palavra, expressão ou locução. Qualquer idioma serve às intenções comunicativas dos
seus falantes. Um determinado usuário pode dizer "vamos estar cuidando do seu caso" quando tem interesse em
expressar continuidade, cordialidade ou polidez ao passo que outro falante pode desejar ir direto ao ponto, recorrendo à
forma simples: "Vamos cuidar do seu caso" - que caracteriza um tratamento mais descomprometido ou "seco".
Outros falantes alegam que "vai estar transferindo" significa que repetidas transferências de dinheiro serão feitas pela
agência bancária. É uma interpretação pessoal, que nada tem a ver com as regras da gramática. Além disso, qualquer
cliente sabe que os bancos cuidam bem de suas contas e nunca vão esbanjar dinheiro fazendo transferências à toa.
Ainda mais levando-se em conta a voracidade da CPMF.
A campanha contra o gerúndio, creio, é fruto de preconceito linguístico sem embasamento numa pesquisa de campo
entre os diferentes tipos de usuários de português em diferentes contextos. Pergunto por que os desafetos do gerúndio
condenam a frase "Ele vai estar chegando na parte da tarde" quando os mesmos aceitam tranquilamente a presença
dos verbos modais: "Ele pode estar chegando, ele deve estar chegando, ele tem de estar chegando na parte da tarde"?
Subjacente à polêmica em torno da campanha de "cassação" do gerúndio, existe uma vontade geral de colocar o idioma
numa redoma e não reconhecer que ele muda ao longo do tempo. O português da época de José de Alencar é diferente
do português contemporâneo. Todas as línguas vivas inovam graças à criatividade dos seus usuários. Alguns críticos,
com o intuito de proteger e manter o idioma estável, implicam com novos verbos, como "disponibilizar", novos
substantivos como "descatracalização", novos adjetivos como "imexível" e "descuecado" ou até com estrangeirismos
(sem equivalentes em português) como "dumping" e "ombudsman".
Para tentar banir o gerúndio do idioma, alguns observadores questionam as credenciais do mesmo e sugerem que
ir+estar+verbo no gerúndio é resultado da invasão sintática do inglês. Essa crença não procede porque, em primeiro
lugar, os falantes em questão nem sempre dominam o inglês o suficiente para o idioma estrangeiro interferir no
português. Em segundo lugar, o português brasileiro apresenta uma variedade de gerúndios - e o inglês não. Alguns
exemplos: "Olha, está querendo chover!", "Não estou podendo tirar férias agora". Cabe observar também que os
idiomas francês e alemão não têm gerúndios. É a presença no idioma de uma sentença como: "O plantonista está
atendendo amanhã na parte da tarde" que serve como "ponte" para a realização de: "O plantonista vai estar atendendo
amanhã na parte da tarde". Na verdade, ao lado de formações como o infinitivo conjugado ("para comprarmos"), a
mesóclise ("dir-se-á") e o futuro do subjuntivo ("se ele der"), a presença de gerúndios contribui para diferenciar o
português de todas as outras línguas. É como Zeca Pagodinho e caipirinha; só o Brasil tem.
*Nasceu nos Estados Unidos e tem 69 anos - 35 deles vividos no Brasil. É integrante, e ex-chefe, do Departamento de lingüística
Aplicada da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
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DE ONDE MENOS SE ESPERA (II)
Sírio Possenti*
http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,,OI3339983-EI8425,00-De+onde+menos+se+espera+II.html

Não vou repetir os argumentos e os dados de textos anteriores sobre o dito gerundismo. Só vou apresentar um pequeno
sumário, para mostrar que a questão se resume a dois fatos, que, vistos de perto, na verdade, são um só:
a) Em todas as construções chamadas de gerundismo, o traço fundamental, ou seja, o principal fato lingüístico, é a
presença do verbo estar depois de outro auxiliar. Ou seja, não é o gerúndio. Repeti até demais que todos os exemplos
criticados, séria ou humoristicamente, são do tipo vamos estar providenciando / podemos estar entregando. Claro que
há gerúndios, mas não são eles o "problema".
b) O segundo fato, que é apenas o outro lado da medalha (por isso disse acima que, a rigor, trata-se de um só), é que
os críticos do gerundismo nunca tomaram como seu alvo construções como vou continuar estudando / vou ficar
esperando / vou permanecer dormindo, ou seja, casos em que o segundo verbo auxiliar não é estar. O que prova que
a) é verdadeiro. Aqui também há gerúndios, mas ninguém qualifica essas construções de gerundismo.
Na verdade, há uma coisinha a mais, mas ela é muito besta para exigir muita atenção: muita gente ouviu dizer que o
gerundismo é um erro de português (o que não é verdade), que é importado do inglês (o que é outra mentira) e decidiu
que todos os gerúndios (!!) são erros de português e importados do inglês.
A reação mais estranha foi a de um leitor que ficou embasbacado ao dar-se conta de que Camões tinha escrito
"cantando espalharei por toda a parte", porque achava sinceramente que gerúndio não é português (afinal, dizem isso
todo dia na TV e nos jornais). Ou seja: o terceiro fato, ou o segundo, dependendo de como fazemos a contagem, é que
a ignorância sobre o tema é espantosa!!!
Mas eu disse que não ia repetir os argumentos, e quero cumprir a promessa. E também preciso justificar o título da
coluna. É que, embora eu já tenha escrito diversos textinhos sobre isso e reunido um bom conjunto de fatos, mais
antigos e mais recentes, não esperava ver essa construção nos dois lugares que vou citar abaixo (dos quais fiquei
sabendo por meu colega de departamento Juanito Avelar).
O leitor não suspeitaria jamais que a frase abaixo consta do texto que consagra a Nomenclatura Gramatical Brasileira
(Portaria 36, de 28 de janeiro de 1959). 1959! Bem antes do telemarketing, portanto! Sublinho os três auxiliares, que
resultam num típico caso do que os idiotas da objetividade (retifico: retiro a expressão "da objetividade") chamam de
gerundismo:
"Podem alguns advérbios estar modificando toda a oração".
Se a oração fosse enunciada na "ordem direta", isto é, se o sujeito não fosse posposto ao primeiro auxiliar (Alguns
verbos podem estar modificando), o tal do gerundismo seria ainda mais típico. Mas isso não muda o fato de que esse
texto legal absolutamente padrão e redigido por gramáticos contém o que alguns consideram um vício horrível...
Mas veja o atilado leitor o dado seguinte, tão espantoso quanto o anterior:
"O complemento nominal pode estar integrando o sujeito, o predicativo, o objeto direto...".
Sabe onde se encontra essa afirmação? Na Nova Gramática do Português Contemporâneo, de Celso Cunha e Lindley
Cintra. São dois gramáticos, e não dois jovens desleixados!!
Para quem gosta de argumentos de autoridade, estes dois são insuperáveis! Sim senhor! Às vezes, é de onde menos
se espera que... como é mesmo o ditado original?
* Sírio Possenti é professor associado do Departamento de Lingüística da Unicamp e autor de “Por que (não) ensinar gramática na
escola”, “Os humores da língua” e de “Os limites do discurso”.
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2.3 Variação, estereótipos e preconceito linguístico
2.3.1 Estereótipos sobre variedades regionais
 “Nordestinês”
“O cabra não se contenta em salgar o galo e fica embicando com uns papudinhos da gota-serena até
chamar cachorro de cacho. Chega no cochicho, pisa de mansinho na alcatifa para não acordar a banda de
esteira, mas ela já estava esperando, com a brucuta: “Você nasceu pra samango, seu chueba! Nada de
calamengau hoje.”
Cabra: corajoso, macho, valentão.
Salgar o galo: tomar a primeira dose de
bebida do dia.
Embicar: virar o copo de uma talagada,
de uma vez só.
Papudinho: tomador de cachaça, paud’água.
Da gota-serena: muito legal.
Chamar cachorro de cacho: ficar bêbado.

Cochicho: casinha.
Alcatifa: tapete.
Banda de esteira: amante, concubina.
Com a brucuta: com a macaca.
Samango: indolente, preguiçoso.
Chueba: pessoa sem valor, vagabunda, fuleira.
Calamengau: sexo.
Jornal da Tarde, São Paulo, 23 jun. 2004. Caderno C, p. 3.

 “Mineirês”

DJOT A. Só dando gizada. Correio Popular, Campinas, 12 ago. 2005.
 “mineirês”, “cearês” e “carioquês” (veiculado na internet)
cumastumate
denduforno
grazadeus!
lidileite
midipipoca
Oncotô?
sapassado
Pópô maopoquim dipó?
Opcevê!

carralo réi que rai e rem
Ce num rai não?
Dar uma rolta
Lá da carradocarai!
Marromeno
Ô corra linda!
Onde turrai?
Remcá
Vou dar uma rolta e rolto logo
Se cê não rai eu não rou
Tô rendo tudo
Ramo sipô
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arraxtão
axfalto
ixpada
paulixxxta
xxqueiro (chiqueiro ou isqueiro?)
axterixco
memóriaxxpóxxtumaxxdebráxxcubaxx
a noitxi do Oixcarr
detextu leitxx
a oixtra extava goxtosa
Coé merrrmão?
É isso merrrmu! Eu falu merrrmu!
marrrginal
purrrquê?

2.3.2 Variedades sociais e a questão do preconceito linguístico

GONSALES, Fernando. Níquel Náusea: vá pentear macacos! São Paulo: Devir, 1994. p. 29.

ITURRUSGARAI, Adão. Aline. Folha de S.Paulo, São Paulo, 6 maio 2004

2.3.3 Variação estilística

LAERTE. Gato e Gata. Disponível em: <http://www.laerte.com.br>. Acesso em: 10 dez. 2008.

LAERTE . Piratas do Tietê. Folha de S.Paulo, São Paulo, 24 out. 1999.
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3. Elementos de análise linguística
3.1 Classes, funções e categorias na abordagem tradicional
classes de palavras
morfologicamente variáveis

funções sintáticas*

categorias gramaticais

termos básicos ou essenciais

substantivo

sujeito

adjetivo

predicado / predicativo

número

pronome
artigo

grau
pessoa

termos integrantes

numeral

complemento nominal

verbo

objeto direto

tempo
lugar
aspecto

objeto indireto
morfologicamente invariáveis

gênero

modo

complemento relativo

voz

preposição

complemento circunstancial

caso

conjunção

agente da passiva

definitude

advérbio
interjeição

termos acessórios
adjunto adverbial
adjunto adnominal
aposto

vocativo

* Nomenclatura empregada em: LIMA, Rocha. 1972/2007. Gramática normativa da língua portuguesa. Rio de Janeiro: José Olympio.

Atividade 9
Nas construções a seguir, reconheça a que classe pertence cada uma de suas palavras ou locuções.
Nos casos em que a palavra ou locução pertencer a uma classe morfologicamente variável, indique: (a) que
função sintática ela desempenha e (c) qual ou quais categorias gramaticais ela codifica.
(a) Após a reunião, os alunos viram-no na praia.
(b) As crianças cujos pais morreram no terremoto vão ser colocadas em um orfanato.
(c) Meus irmãos adoravam a atriz que ganhou o Oscar, mas eu simplesmente a detesto.
(d) Aqueles livros sobre a sua mesa serão levados para lá.
(e) Alguma pessoa de quem você goste virá a nossa festa?
(f) Eu lhe disse que, ficando comigo, ele descobriria informações importantíssimas.
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3.2 Categorias gramaticais e paradigma flexional

G
Ê
N
E
R
O

N
Ú
M
E
R
O

G
R
A
U

P
E
S
S
O
A

adjetivo
advérbio
artigo
conjunção
interjeição
numeral
preposição
pronome demonstrativo
pronome indefinido
pronome interrogativo
pronome pessoal
pronome possessivo
pronome relativo
substantivo
verbo
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L
U
G
A
R

T
E
M
P
O

A
S
P
E
C
T
O

M
O
D
O

V
O
Z

C
A
S
O

D
E
F
I
N
I
T
U
D
E

3.3 Níveis de análise linguística
3.3.1 (Orto)grafia
Grafia – Técnica para usar a linguagem como comunicação escrita. Um desenho convencional reportase às formas da língua, constituindo a grafia por ideogramas, ou a elementos da fonação, constituindo a
grafia fônica.
Em toda língua provida de escrita a tendência é para se fixar um sistema escrito de grafia, que passa a
ser a ORTOGRAFIA (grego ortho “correto”) [...].
Em português, a ortografia tem variado conforme as épocas, embora sempre utilizando as letras do
alfabeto latino.
Camara Jr, p. 159
Ortografia – O conceito de ortografia implica o reconhecimento de uma norma escrita com relação à
qual se julga a adequação das formas que realizam os indivíduos que escrevem uma língua; a ortografia
supõe que se distinguem formas corretas e formas incorretas numa língua escrita, contrariamente à
grafia, que não implica a referência a uma norma gramatical.
Dubois et al., p. 445

3.3.2 Léxico
Léxico – Como sinônimo de vocabulário, o conjunto de vocábulos de que dispõe uma língua dada.
Camara Jr, p. 194
Léxico – Como termo linguístico geral, a palavra léxico designa o conjunto das unidades que formam a
língua de uma comunidade, de uma atividade humana, de um locutor, etc.
Dubois, p. 364

3.3.3 Fonologia
Fonologia – [...] o estudo dos fonemas em suas variantes posicionais, combinações e condições
prosódicas.
Camara Jr, p. 148
Fonologia – [...] é a ciência que estuda os sons da língua do ponto de vista de sua função no sistema
de comunicação linguística. Ela estuda os elementos fônicos que distinguem, numa mesma língua, duas
mensagens de sentido diferentes [...], e aqueles que permitem reconhecer uma mensagem igual através
de realizações individuais diferentes [...]. Nisto se diferencia da fonética, que estuda os elementos
fônicos independentemente de sua função na comunicação.
Dubois, p. 285
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3.3.4 Morfologia
Morfologia – v. gramática.
Gramática – [...] Mais estritamente, é o estudo dos morfemas, ou MORFOLOGIA, e dos processos de
estruturação do sintagma.
Camara Jr, p. 160; 212
Morfologia – [...] é a descrição das regras que regem a estrutura interna das palavras, isto é, as regras
de combinação entre os morfemas-raízes para constituir “palavras” (regras de formação de palavras) e
a descrição das formas diversas que tomam essas palavras conforme a categoria de número, gênero,
tempo, pessoa [...].
Dubois, p. 422
3.3.5 Sintaxe
Sintaxe – v. gramática.
Gramática – [...] Mais estritamente, é o estudo dos morfemas, ou MORFOLOGIA, e dos processos de
estruturação do sintagma.
Camara Jr, p. 160; 212
Sintaxe – Chama-se sintaxe a parte da gramática que descreve as regras pelas quais se combinam as
unidades significativas em frases.
Dubois, p. 559
3.3.6 Semântica
Semântica – Estudo da significação das formas linguísticas.
Camara Jr, p. 267
Semântica – No quadro da teoria linguística geral, [...] a semântica é um meio de representação do
sentido dos enunciados. A teoria semântica deve explicar as regras gerais que condicionam a
interpretação semântica dos enunciados [...].
Dubois, p. 527
3.3.7 Discurso
Discurso – [...] É “a atividade linguística nas múltiplas e infindáveis ocorrências da vida do indivíduo”
(Câmara 1959, 30s). É, portanto, a língua atualizada num momento dado, por um dado indivíduo, quer
como FALA (discurso oral), quer como ESCRITA (discurso escrito).
Camara Jr, p. 120-121
1. Discurso – É a linguagem posta em ação, a língua assumida pelo falante (Sin.: FALA).
2. Discurso – É uma unidade igual ou superior à frase; é constituído por uma sequência que forma uma
mensagem com um começo, um meio e um fim.
3. [...] o termo discurso designa todo enunciado superior à frase, considerado do ponto de vista das
regras de encadeamento das sequências das frases.
Camara Jr, p. 160; 212

17

Atividade 10
Situe os fatos linguísticos apresentados a seguir em um ou mais dos seguintes níveis de análise: gráfico,
lexical, fonológico, morfológico, sintático, semântico e/ou discursivo. Justifique as suas escolhas.

(1) No português brasileiro, verbos transitivos tendem a rejeitar sujeitos pospostos ao verbo, como em
“Comeu o João o bolo”, em vez de “O João comeu o bolo”.
(2) Na fala niteroiense, o termo italiano pode designar a mesma coisa que enroladinho na fala campineira e
joelho na fala carioca.
(3) Ao ouvir um carioca falar “xxxqueiro”, não dá para saber de imediato se ele está se referindo a um
isqueiro ou a um chiqueiro.
(4) João, Pedro e Maria estão no meio de uma conversa cujo tópico é café. Todos ficaram sem entender
muito bem por que razão, sem mais nem menos, a Maria soltou a seguinte frase: “Quero vender a minha
bicicleta”.
(5) Na sentença “O João comeu o bolo”, o sintagma o João é interpretado como agente, e o bolo, como
paciente.
(6) Em muitos textos das duas primeiras metades do século XX, ainda encontramos “Brasil” escrito com a
letra “z”: “Brazil”.
(7) O morfema “mos”, que serve para indicar a primeira pessoa do plural, é sufixal, pois não pode ser
afixado à esquerda da raiz verbal.
(8) Em determinadas posições da palavra, a abertura das vogais serve para distinguir significado, como em
“olho” (substantivo) e “olho” (verbo olhar na primeira pessoa do singular do presente do indicativo).
(9) No português europeu, é usual a inversão entre sujeito e verbo nas frases interrogativas, como em “O
que comeu o João?”, em vez de “O que o João comeu?”.
(10) Logo percebi que a história narrada no conto se passaria na zona rural, pois a primeira frase era a
seguinte: “Antes da primeira noite, Zé Leôncio já desconfiava que sua noiva, Maria Santina das Dores, não
era moça”.
(11) No português, o morfema “-va” serve para indicar o pretérito imperfeito do indicativo, enquanto o
morfema “-sse”, o pretérito imperfeito do subjuntivo.
(12) No português, os verbos podem se flexionar em tempo, modo, aspecto, número e pessoa.
(13) Ao analisar as sentenças “Eu comi uma caixa de bombom” e “Eu comi uma caixa com bombom”, há um
claro estranhamento na interpretação da segunda, em que o item “caixa” é interpretado como um objeto
físico, e não como um índice de quantidade.
(14) No zazapês, é possível abreviar ou reduzir as palavras, como em “Kd vc? Td bem ctgo? Sdd de vc!”
(15) No português popular brasileiro, a marca indicativa de número plural é variável no substantivo, mas não
no determinante, como em “os livros”/”os livro”.
(16) No português brasileiro, ter pode ser usado como verbo impessoal em lugar de haver, como na
sentença “Tem livros sobre a mesa”.
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Atividade 11
(a) Que aspectos observados na imagem abaixo dizem respeito a fatos estritamente gramaticais?
(b) Que tópico trabalhado na apresentação do conceito de “Língua” (ver apostila anterior) pode ser
associado a esses fatos?
(c) Como esses fatos poderiam ser abordados para introduzir um capítulo voltado à apresentação dos
Níveis de Análise Gramatical?

RICO. Sô Frido. Disponível em: <http://www.ricostudio.blogspot.com/>. Acesso em: 18 abr. 2008.
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Atividade 12
Os textos e ilustrações apresentados a seguir apresentam fatos que podem ser abordados dentro de
diferentes níveis de análise (lexical, fonético-fonológico, morfológico, sintático, semântico, discursivopragmático). Identifique esses fatos e estabeleça correlações com os níveis apontados.
-1-

-2-

CAULOS. Só dói quando eu respiro. Extraído de:
ABAURRE, M. L. & M. PONTARA. 2006. Gramática. Texto:
Análise e Construção de Sentido. São Paulo: Editora Moderna,
p. 59.

Extraído de: ABAURRE, M. L. & M. PONTARA. 2006.
Gramática. Texto: Análise e Construção de Sentido. São Paulo:
Editora Moderna, p. 15.

-3-

-4-

CAMARGO, J. E. & SOARES, L. 2007. O Brasil das Placas. São Paulo:
Panda Books. p. 13.

VERISSIMO, Luis Fernando. Aventuras da família Brasil. Extraído de:
ABAURRE, M. L. & M. PONTARA. 2006. Gramática. Texto: Análise
e Construção de Sentido. São Paulo: Editora Moderna, p. 56.

-5-

LAERTE. Piratas do Tiet. Extraído de: ABAURRE, M. L. & M. PONTARA. 2006.
Gramática. Texto: Análise e Construção de Sentido. São Paulo: Editora Moderna, p. 180.
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-6-

QUINO. Mafalda aprende a ler. Extraído de: ABAURRE, M. L. & M. PONTARA. 2006.
Gramática. Texto: Análise e Construção de Sentido. São Paulo: Editora Moderna, p. 409.
-7-

GALHARDO, C. You have been disconnected. São Paulo: Devir, 2004. p. 38.
-8-

GONZALES, Fernando. Níquel Náusea. Extraído de: ABAURRE, M. L. & M. PONTARA. 2006.
Gramática. Texto: Análise e Construção de Sentido. São Paulo: Editora Moderna, p. 306.

-9-

GALHARDO, C. Extraído de: ABAURRE, M. L. & M. PONTARA. 2006. p. 462.
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- 10 -

- 11 -

- 12 -

CAMARGO, J. E. & SOARES, L. 2007. O Brasil das
Placas. São Paulo: Panda Books. p. 32.

CAMARGO, J. E. & SOARES, L. 2007. O
Brasil das Placas. São Paulo: Panda
Books. p. 74.

CAMARGO, J. E. & SOARES, L. 2007. O Brasil das
Placas. São Paulo: Panda Books. p. 34.

- 13 -

GONZALES, Fernando. Níquel Náusea. Extraído de: ABAURRE, M. L. & M. PONTARA. 2006.
Gramática. Texto: Análise e Construção de Sentido. São Paulo: Editora Moderna, p. 306.

- 14 –

DAVIS, J. Garfield. Folha de S. Paulo, São Paulo, 11 out. 2004. Extraído de: ABAURRE, M. L. & M. PONTARA. 2006.

Gramática. Texto: Análise e Construção de Sentido. São Paulo: Editora Moderna, p. 108.
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3.4 Itens lexicais e itens funcionais
Atividade 13: De que forma a tira e a peça publicitária a seguir poderiam ser utilizadas para apresentar a
oposição entre elementos lexicais e elementos funcionais?

BROWNE, Dik. Hagar, o Horrível. Folha de S.Paulo, São Paulo, 9 ago. 2007.

VOCÊ PODE ESTAR DE CARRO NOVO
QUANDO MENOS IMAGINAR.

PROMOÇÃO ÃO
ESTADÃO
O JORNÃO QUE PENSA ÃO.

Veja. São Paulo: Abril, 16 abr. 2008. p. 105.
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Atividade 14: Desenvolva uma atividade para introduzir o tópico “Elementos lexicais e elementos
funcionais” em uma sala de aula de Ensino Médio. Como sugestão, explore o poema apresentado a seguir.
O Jaguadarte
(I)
Era briluz.
As lesmolisas touvas roldavam e reviam nos gramilvos.
Estavam mimsicais as pintalouvas,
E os momirratos davam grilvos.
(II)
"Foge do Jaguadarte, o que não morre!
Garra que agarra, bocarra que urra!
Foge da ave Fefel, meu filho, e corre
Do frumioso Babassura!"

(V)
Um dois! Um, dois! Sua espada mavorta
Vai-vem, vem-vai, para tras, para diante!
Cabeca fere, corta e, fera morta,
Ei-lo que volta galunfante.
(VI)
"Pois entao tu mataste o Jaguadarte!
Vem aos meus braços, homenino meu!
Oh dia fremular! Bravooh! Bravarte!"
Ele se ria jubileu.

(III)
Ele arrancou sua espada vorpal
e foi atras do inimigo do Homundo.
Na árvore Tamtam ele afinal
Parou, um dia, sonilundo.

(VII)
Era briluz.
As lesmolisas touvas roldavam e relviam nos gramilvos.
Estavam mimsicais as pintalouvas,
E os momirratos davam grilvos.

(IV)
E enquanto estava em sussustada sesta,
Chegou o Jaguadarte, olho de fogo,
Sorrelfiflando atraves da floresta,
E borbulia um riso louco!

(Tradução do "Jabberwacky", de Lewis Carrol,
por Augusto de Campos)

Atividade 15: Indique como os textos apresentados a seguir poderiam ser trabalhados para a apresentação
de diferentes categorias gramaticais (gênero, número, grau, definitude, pessoa, tempo, modo,
aspecto, voz, caso) em sala de aula. Reconheça, em cada texto, qual é (quais são) a(s) categoria(s)
gramatical(is) relevante(s) para a construção do efeito pretendido pelo autor.

-1-

JEAN. Folha de São Paulo, 16 jun. 2008.
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-2-

ORLANDELI. Disponível em: <http://www.orlandeli.com.br/principalw.htm>
Acesso em 21/03/2009.

-3–

ITURRUSGARAI, Adão. Folha de S. Paulo, 12 jul. 2008.

-4-

RICO. Disponível em: <www.ricostudio.blogspot.com>
Acesso em: 20/03/2009.
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-5-

ORLANDELI. Disponível em: <http://orlandeli.com.br/principalw.htm>.
Acesso em: 13 dez. 2007.

-6-

LAERTE. Piratas do Tietê. Extraído de: ABAURRE, M. L. & M. PONTARA. 2006.
Gramática. Texto: Análise e Construção de Sentido. São Paulo: Editora Moderna, p. 180.

-7-

GONSALES, Fernando. Níquel Náusea. Folha de S. Paulo, 17 jan. 2008.
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-8TEM UM LADO DO PT CRUISER
QUE VOCÊ PRECISA CONHECER.

O LADO DE DENTRO.

Marie Claire, São Paulo, n. 207, p.16-17, jun. 2008.

-9-

CHAPRATTE. Veja. São Paulo: Abril, ed. 2041, n. 52, 29 dez. 2007. P. 117.
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- 10 -

NO ÚLTIMO ANO
EU PEDI PARA QUE
O IRÃ NÃO FIZESSE
A BOMBA. AGORA,
EU QUERO QUE
ELES A ESTEJAM
FAZENDO, PARA
QUE EU POSSA ATACÁ-LOS.

CHAPRATTE. Veja. São Paulo: Abril, ed. 2041, n. 52, 29 dez. 2007. P. 117.

- 11 -

Sem a carne, nossos ancestrais não teriam
evoluído para seres humanos.
Há pouco mais de 2 milhões de anos,
os hominídeos que viviam na Terra
aumentaram o consumo de carne,
uma fonte rica de energia. Foi essa
potência extra que tornou possível
a sobrevivência de hominídeos
com cérebro maior, que consome
mais calorias. Foi assim que nosso
cérebro chegou ao tamanho atual.
Esse órgão consome 20% da energia
que consumimos. Sem a carne, ainda
seríamos meio macacos.
Superinteressante, n. 193, out. 2003.

- 12 –

GONSALES, Fernando. Níquel Náusea. Folha de S. Paulo, 26 ago. 2008.
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- 13 -

ITURRUSGARAI, Adão. Folha de S. Paulo, 08 dez. 2008.

- 14 -

LAERTE. Folha de S. Paulo, 22 jan. 2008.

- 15 -

GALHARDO, Caco. Lauros. Folha de S. Paulo, 09 mar. 2009.

- 16 -

ORLANDELI. Disponível em: <http://orlandeli.com.br/principalw.htm>.
Acesso em: 18 mar. 2009.
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- 17 -

GALHARDO, Caco. Chico Bacon. Folha de S. Paulo, 16 jan. 2008.

- 19 -

GAL HARDO, Caco. Os pescoçudos. Folha de S. Paulo, São Paulo, 20 maio 2005.

- 20 –

LAERTE. Classificados: livro 1. São Paulo: Devir, 2001. P. 41.

- 21 Introvertida
Ela vivia cada vez mais para dentro, concluída em si. Falava muito sem nada dizer do seu em sentir,
do seu em pensar. Todos sabiam a paixão impossível. Enquanto a voz se inseria, o olhar se exaltava.
Olhar rodeado de inclusões. Diante dele, ela falava de tudo, mas os olhos só emitiam aquele
encerrado no peito. Ela não sabia que os outros sabiam. Cingia-se fechada. Não se podia. Era o mais.
Quanto mais se embutia mais se estava. As pontas dos pés convergiam, quando ela parada, toda
interior. As mãos se cerravam absorção do mais ela em si. Tudo em para dentro. Morreu de prisão de
ventre.
CUNHA, Helena Parente. 1990. In: Cem mentiras de verdade. Rio de Janeiro: José Olympio. p. 89.
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- 22 -

Pessoas que
transformaram
ideias em negócios
milionários contam
suas histórias para
você se inspirar e
aprender com quem
chegou lá. Especial
Empreendedores.
Nas bancas.

Galileu, São Paulo, p. 63-64, jul. 2003.
- 23 Eu te amo você
[...]
Eu te amo você
Já não dá pra esconder
Essa paixão

Eu te amo você
Não precisa dizer
O mesmo não

Mas não quero te ver
Me roubando o prazer da
Solidão

Mas não quero me ver
Te roubando o prazer da
Solidão
- 24 -

João e Maria
(I)
Agora eu era o herói
E o meu cavalo só falava inglês
A noiva do cowboy
Era você além das outras três.
Eu enfrentava os batalhões
Os alemães e seus canhões
Guardava o meu bodoque
E ensaiava um rock para as matinês.

(III)
Não, não fuja não
Finja que agora eu era o seu brinquedo
Eu era o seu pião
O seu bicho preferido.
Sim, me dê a mão
A gente agora já não tinha medo
No tempo da maldade
Acho que a gente nem tinha nascido.

(II)
Agora eu era o rei
Era o bedel e era também juiz
E pela minha lei
A gente era obrigada a ser feliz.
E você era a princesa
Que eu fiz coroar
E era tão linda de se admirar
Que andava nua pelo meu país.

(IV)
Agora era fatal
Que o faz-de-conta terminasse assim
Pra lá deste quintal
Era uma noite que não tem mais fim.
Pois você sumiu no mundo
Sem me avisar
E agora eu era um louco a perguntar
O que é que a vida vai fazer de mim.
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3.5 Processos de formação vocabular
Atividade 16: Nos dados abaixo, identifique palavras que foram criadas pelos autores para criar algum
efeito de sentido específico. Descreva qual é esse efeito e reconheça que processo de criação vocabular foi
utilizado. Nos casos em que não houver criação vocabular, indique um processo de formação de palavras
que se mostre relevante à construção de sentido.

-1-

GALHARDO, Caco. Julio & Gina. Folha de S.Paulo, 13 ago. 2007

-2-

WATTERSON, Bill. O melhor de Calvin. O Estado de S. Paulo, 14 mai. 2007

-3–

20º. anuário de criação. São Paulo: Clube de Criação de São Paulo, 1995.
In: ABAURRE, M. L & PONTARA, M. 2006. Texto: análise e construção de sentido. São Paulo: Moderna, p. 153.
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-4-

DAVIS, Jim. Garfield. Folha de São Paulo, São Paulo, 11 nov. 2002

-5-

ANGELI. Os Skrotinhos. Folha de São Paulo, São Paulo, 14 jan. 2001.

-6-

BROWNE, Dik. Hagar. Folha de São Paulo, São Paulo, 12 jan. 1999.

-7-

LAERTE. Classificados – Livro 1, São Paulo/Lisboa: Devir Livraria Editora, p. 20.
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-8-

ORLANDELI. Grump. 22 fev. 2008. Extraído em 18/04/2008
de http://www.orlandeli.com.br/principal.htm.

-9-

DAVIS, Jim. Garfield. Folha de São Paulo, São Paulo, 11 jun. 2004.

- 10 -

LAERTE. Piratas do Tietê. Folha de São Paulo, São Paulo, 17 mar. 1999.

- 11 -

GLAUCO. Denguetur. Folha de São Paulo, São Paulo, 13 abr. 2008.
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- 12 -

GONSALES, Fernando. Níquel Náusea; botando os bofes de fora. São Paulo: Devir, 2002. p. 5.
In: ABAURRE, M. L & PONTARA, M. 2006. Texto: análise e construção de sentido.
São Paulo: Moderna, p. 146.

- 13 –
VOCÊ PODE ESTAR DE
CARRO NOVO
QUANDO MENOS
IMAGINAR
ESTADÃO
O JORNAL QUE
PENSA ÃO

VEJA. São Paulo: Abril, 16 abr. 2008. p. 105.

- 14 -

ANGELI. Chiclete com banana. Folha de São Paulo, São Paulo, 21 nov. 2003.
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- 15 -

WALKER, Mort. Recruta Zero. O Estado de São Paulo, São Paulo, 16 fev. 2002.

- 16 -

BENETT. http://chargesdobenett.zip.net. Postado em 12/05/2008. Extraído em 24/05/2008.

- 17 –

BENETT. http://chargesdobenett.zip.net. Extraído em 24/05/2008.
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- 18 -

MAITENA. Superadas. Folha de S.Paulo, São Paulo, 3 abr. 2005.
In: ABAURRE, M. L & PONTARA, M. 2006. Texto: análise e construção de sentido.
São Paulo: Moderna, p. 200.
- 19 -

WATTERSON, Bill. O melhor de Calvin. O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 abr. 2003.

- 20 –

LAERTE. Classificados. São Paulo: Devir, 2002. p. 17. v. 2.
In: ABAURRE, M. L & PONTARA, M. 2006. Texto: análise e construção de sentido.
São Paulo: Moderna, p. 138.
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- 21 –

PAIVA, Miguel. Radical Chic. O Estado de S. Paulo, São Paulo,
24 set. 2000.

- 22 –

26º anuário de criação. São Paulo: Clube de Criação de São Paulo, 2001.
In: ABAURRE, M. L & PONTARA, M. 2006.
Texto: análise e construção de sentido. São Paulo: Moderna, p. 136.
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- 23 –

THAVES, Bob. Frank & Ernest. O Estado de São Paulo, São Paulo, 18. jul. 2006.

- 24 -

- 25 -

BENETT. http://chargesdobenett.zip.net. Extraído em 24/05/2008.
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