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semântica

substantivo feminino
1.estudo sincrônico ou diacrônico da 
significação como parte dos sistemas das 
línguas naturais.

2.num sistema linguístico, o componente 
do sentido das palavras e da interpretação 
das sentenças e dos enunciados

sintaxe

substantivo feminino
1. parte da gramática que estuda as pala-
vras enquanto elementos de uma frase, 
as suas relações de concordância, de 
subordinação e de ordem.
2. componente do sistema linguístico 
que determina as relações formais que 
interligam os constituintes da sentença, 
atribuindo-lhe uma estrutura.

ruptura

substantivo feminino
1. ação ou efeito de romper(-se); rompi-
mento, fratura, quebradura.
2. interrupção de continuidade; divisão; 
corte.



ruptura semântica

parte 1 parte 2

sintaxe

parte 3
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Toda uma cidade convulsionada pisa nela sem 
reparar. Pisam os pedestres, passam os passantes, 
transitam os transeuntes e não notam sua presença. 
Não percebem sua constância, imune ao desgaste, 
engastada no chão. Não advertem no ano: 1976. 
Desconhecem o fato: a abertura das ruas pedestres. 
Ignoram o nome do prefeito: Olavo Egydio Setúbal. 
Desprezam a inscrição entalhada no granito 
moreno, e no entanto ela existe, no cruzamento da 
Barão de Itapetininga com a D. José de Barros:

“uma cidade menos dura
  menos fria
  menos materialista”,

implora a pedra dura e fria na rua de comércio.

Mas nem o tropel dos passantes nem os tabuleiros 
dos ambulantes nem as grelhas de produtos 
pirateados nem os homens-sanduíche vestidos de 
plástico nem as filas dos candidatos a emprego 
nem as mesas de lata dos botecos nem as rodas de 
pagode das sextas-feiras nem as rodas dos carros 
da polícia nem os carrinhos dos catadres de lixo 
nem os sacos de lixo amontoados no final de cada 
dia gastam a inscrição da pedra – muito menos sua 
ironia
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