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Ora, a gramática descritiva, ou sincrônica, tem, em última análise,
por fim depreender e expor esse sistema, ou estrutura, como
estabeleceu Saussure.! Isso não quer dizer que a gramática
descritiva seja um bloco monopolítico. Há sempre exceções e elas
têm de ser levadas em conta. Em toda a gramática, ao lado da
“regularidade”, há as “irregularidades”. Mas, antes de tudo,
como já aqui ressaltamos, elas são fatos de superfície. Em
profundidade elas obedecem a padrões particulares, que se
coordenam com o padrão, ou regra geral, dito “regularidade”.
Joaquim Mattoso Câmara Jr.
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