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RESUMO 

 
 
 
 
               Embora a antonímia desempenhe um papel relevante no funcionamento da 

linguagem, visto que é um dos processos mnemônicos mais ativados na categorização da 

experiência, ainda está por merecer maior atenção da parte dos que se dedicam ao estudo da 

linguagem. A falta de uma discussão mais ampla e continuada sobre a antonímia tem 

dificultado uma descrição mais objetiva e mais segura a respeito da questão. Os problemas 

oriundos de uma descrição pouco rigorosa sobre os fenômenos lingüísticos de uma dada 

língua vão se refletir, naturalmente, em suas gramáticas. No caso do tema em foco, vão 

desde a imprecisão e a má formulação do seu conceito a equívocos na identificação de 

diversos pares antonímicos e se fazem presentes em manuais didáticos, gramáticas e até em 

dicionários especializados, sejam de termos lingüísticos ou de antônimos. Buscando sanar 

tais dificuldades em torno do tema, alguns estudiosos formularam propostas para a 

categorização das oposições de significado. Dentro do arcabouço teórico da semântica 

formal, que enfoca o tema em estudo como uma relação de incompatibilidade de sentido 

estabelecida no plano paradigmático, a proposta de Lyons (1977) é a mais seguida. Com 

base nas proposições teóricas desse autor, realiza-se a análise do corpus, constituído por 

letras de canções do repertório da cantora Elba Ramalho. 
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ABSTRACT  

 

 

               Although antonymy plays a relevant  role in language functioning, since it is one of 

the most activated mnemonic processes in the experience categorization, it still needs more 

attention from those who devote themselves to language study. The lack of a comprehensive 

and substantial discussion about antonymy has made it difficult to achieve a more objective 

and accurate description about this topic. The problems derived from a largely inaccurate 

description of the linguistic phenomena of a given language will obviously be reflected in its 

grammars. Regarding the theme in focus, the problems range from inaccuracy and poor 

formulation of the antonymy concept to misunderstandings concerning the identification of 

several antonymous pairs. They are found in teaching materials, grammars, and even in 

specialized dictionaries of linguistic terms of antonyms. Aiming at solving such problems 

about this issue, some linguists have proposed  categorizations of  meaning oppositions. 

Within the theoretical precepts of  formal semantics, which focuses on antonymy dealt with  

in this study as an incompatibility relation of meaning established in the paradigmatic level, 

Lyons´ proposal ( 1997 ) is the most widely used. Based on his theoretical propositions, the 

analysis of the data collected is carried out. The elements which constitute such corpus are 

lyrics from Elba Ramalho´s musical repertoire.  
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INTRODUÇÃO 

 

               O tema que nos propomos estudar neste texto dissertativo, a antonímia, embora só 

tenha começado a ser estudado no século XIX, conforme observa Lyons (1980), certamente 

é tão antigo quanto a própria consciência da atividade lingüística. Não obstante esses dois 

séculos de estudo do tema, o referido processo está longe de ser uma questão pacífica. Trata-

se de um tópico bastante controvertido seja no quadro teórico da semântica formal ou da 

gerativista. 

             A controvérsia mais acirrada gira em torno da definição de antonímia, que é 

comumente descrita com muita imprecisão, causando sérias dificuldades à caracterização 

dos antônimos. Não há consenso a respeito de quais relações de oposição de sentido 

poderiam ser agrupadas sob o rótulo de antonímia. As conseqüências dessa descrição pouco 

rigorosa se refletem naturalmente nas gramáticas da língua. No caso do português do Brasil, 

elas estão presentes em manuais didáticos, em gramáticas e até em dicionários 

especializados, originando, inclusive, equívocos quanto à identificação de certos pares 

opostos. 

             Embora a antonímia desempenhe um papel central no funcionamento da linguagem, 

sendo um processo significativo de categorização da experiência e um fator importante no 

que diz respeito à estruturação do léxico da língua, o número de trabalhos sobre a questão 

ainda é reduzido. Não vem sendo discutida ampla e continuamente, mas há propostas tanto 

no estruturalismo como no gerativismo: Pottier (1972, 1978), Leech (1969), Palmer (1976), 

Lyons (1968, 1977), Cruse (1986, 1991), Katz e Fodor (1963). 

             Na literatura produzida no Brasil, o número de trabalhos sobre o tema é mais 

reduzido ainda. Há alguns trabalhos enfocando o adjetivo, mas especificamente sobre 

antonímia é de nosso conhecimento apenas um artigo de Monteiro (1989), em torno do 
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conceito do termo e o trabalho de Souza (1992), que enfoca o comportamento semântico de 

alguns pares de adjetivos antônimos. A proposta deste trabalho distancia-se um pouco 

daquela dos trabalhos supracitados, oferecendo outra contribuição ao tema, à medida que 

busca analisar a antonímia de uma forma geral, descrevendo as especificidades de sua 

distribuição pelas classes do inventário aberto do léxico, e à medida que estuda os antônimos 

levando em conta o contexto lingüístico em que são empregados; daí a escolha de letras na 

canção popular brasileira como corpus, uma vez que esse gênero se situa entre a língua 

falada e a escrita. 

               O tratamento dado aos fenômenos semânticos varia de acordo com a concepção de 

língua adotada. Encarando-a como um fenômeno concreto socialmente afetado pelo falante, 

há de se recorrer às condições de produção, numa perspectiva pragmática. Concebendo-a 

como um fenômeno abstrato e não afetado socialmente pelo o falante, o tratamento dado aos 

fenômenos semânticos se circunscreve apenas ao contexto lingüístico. A proposta de Lyons 

(1980) para a classificação da antonímia (em sentido amplo), que se enquadra dentro do 

segundo modelo de língua acima referido, constitui o arcabouço teórico sob o qual se assenta 

este trabalho e está ancorada nos postulados da semântica formal. 

               A semântica formal enfoca antonímia como uma relação de incompatibilidade de 

sentidos realizada no plano paradigmático. Embora tal enfoque ofereça certas limitações e 

seja por isso mesmo receptário de variadas críticas, ainda é o que proporciona uma idéia 

mais geral do tema que nos propomos estudar, a antonímia. Dentro desse enfoque, são várias 

as propostas existentes para o tratamento da antonímia (em sentido amplo), mas a de Lyons 

(1980), por apresentar um vigor teórico aceitável, é a mais comentada e a mais seguida (Cf. 

Vilela, 1994, p. 166). 
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              Inspirados em tais preceitos teóricos, desprezaremos, em nossa análise, aspectos 

extralingüísticos: sociais, culturais, históricos e psicológicos inerentes à capacidade humana 

no uso concreto da linguagem. Mas não deixaremos de levar em conta o contexto lingüístico. 

               O objetivo deste trabalho é proporcionar uma compreensão mais clara a respeito da 

antonímia, um processo léxico-semântico pouco questionado em nossa literatura lingüística 

e, conseqüentemente, oferecer uma pequena contribuição ao estudo científico da língua 

portuguesa, de modo que essa relação de oposição de sentido possa vir a ser “redescoberta” e 

trabalhada mais eficientemente sobretudo em sala de aula. 
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1 A ANTONIMIA  NO FUNCIONAMENTO DA LINGUAGEM 

 

           O princípio da oposição é um traço fundamental no funcionamento da linguagem.  É 

recorrendo a ele que muitas vezes conseguimos expressar, de forma mais concisa e mais 

eficaz, conceitos que nos parecem difíceis de ser aprendidos por outrem ou por nós mesmos. 

A oposição é um recurso eminentemente prático à disposição de qualquer falante, 

possibilitando-lhe estabelecer oposições de sentido entre pares de palavras e de sentenças e 

permitindo-lhe apreender o significado de determinadas palavras que desconhece pela 

simples presença de um termo que se lhe oponha em sentido. 

               A oposição é uma das formas mais comuns de categorização da experiência. Para 

muitos autores, a exemplo de Trier (1931), a dicotomização da experiência é um processo 

inerente à mente humana. Esse autor entende que o contrário se faz presente de alguma 

forma na mente dos interlocutores durante o ato de enunciação. Outros, a exemplo de Lyons 

(1977: 220), argumentam que as línguas nativas é que possuem um elevado número de pares 

de lexemas opostos, levando os falantes a dicotomizar ou a polarizar os juízos e as 

experiências. 

Independentemente de ser um processo mental ou lingüístico, a oposição ocupa um 

papel de destaque no funcionamento da linguagem. Essa relação de sentido perpassa todas as 

áreas do léxico das línguas naturais. Um simples confronto entre dois lexemas de uma dada 

esfera conceitual pode revelar os traços semânticos contrastantes que os opõem. Desde há 

muito, estudiosos têm se lançado à investigação do referido processo. Filósofos como 

Heráclitus, Sócrates e Aristóteles já haviam observado a tendência que as coisas têm de se 

bifurcarem. Os últimos, consoante Rychalak et al (1989), entendiam que os princípios de 

contrário e oposto constituíam formas de aprendizagem, eram modos implícitos de 
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associação de idéias. No entanto, Rychalak et al (1989) observam que pesquisas posteriores, 

empreendidas por psicólogos britânicos, revelaram que a oposição é um processo presente 

na cognição  humana, mas não está ligada inerentemente à aprendizagem. Argumentam que 

a relação de oposição de sentido entre os termos é arbitrária e que só se impõe devido às 

freqüentes associações de sentido que o indivíduo faz entre determinados termos em sua 

vida. Assim, essencialmente, não há distinção entre a associação opositiva de termos como: 

feio: bonito e magro: bonito. Esses autores aceitam o resultado da pesquisa dos psicólogos 

britânicos e fazem referência, como argumentação, ao trabalho de Kagan (1984) sobre a 

aquisição da linguagem, que defende a idéia de que a oposição é realizada muito cedo e 

facilmente, revelando ser um aspecto intrínseco da atividade mental humana. Tal princípio 

independe, portanto, na aquisição da linguagem, da instrução ministrada pelos pais ou pelas 

pessoas que convivem cotidianamente com as crianças. Um traço interessante na fala de uma 

criança com quem travamos contato, há alguns anos, testifica a idéia defendida por Kagan. 

Na época, a criança tinha aproximadamente três anos de idade. Seu sistema de cores, talvez 

devido à reforma que se dava em casa de seus pais, estava reduzido a duas cores: cor de 

barro e cor de areia. De forma que, em sua organização mental, sobre bebidas e roupas, o 

que tivesse um tom mais claro seria de areia, de barro seria o que tivesse um tom menos 

claro. Assim, em sua distinção de cores, exclusivamente dicotômica, o guaraná dore seria de 

barro, e a soda limonada de areia, por exemplo. 

Ao lado da pesquisa sobre a aquisição da linguagem pelas crianças, os referidos 

autores fazem referência ainda a trabalhos que, ao enfocar o uso da linguagem pelos adultos, 

como os de Osgood (1952), Brewer e Lichtenstein (1974), Hampton & Taylor (1985), 

Westcott (1981) e Lamiell (1987), também revelaram o papel implícito da oposicionalidade.  

Rychalak et al. ainda realizaram experimentos a fim de testar a hipótese de que a 

oposição desempenha um papel significativo em diversos aspectos da cognição. Através de 
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tais experimentos, chegaram à conclusão de que: a) não há dúvida de que a oposição de 

significado entre palavras e entre sentenças é identificada sem problema pelos falantes de 

uma língua; b) eles tendem a recorrer à oposição como estratégia na resolução de um dado 

problema; c) através do recurso da oposição, podem, cada vez mais, por meio da prática, 

potencializar sua capacidade de alterar significados de sentenças; d) os significados opostos 

de uma sentença são identificados pelos falantes de uma maneira segura e rápida. 

Segundo os referidos autores, as conclusões a que chegaram não provam a existência 

de uma oposição implícita na cognição humana, mas revelam que ela está inerentemente 

ligada à cognição. 

       Tal visão sobre a natureza da oposição vai totalmente de encontro à visão de Lyons 

(1977), conforme já o expusemos. Seja a oposição um processo mental ou lingüístico, 

discussão que se distancia da proposta deste trabalho e se situa mais no campo de outras 

áreas de conhecimento como a psicolingüística, psicologia e filosofia, o que importa 

significativamente é não perder de vista a relevância do tema para a compreensão do 

funcionamento da linguagem, pois o assunto carece ainda de estudos que lhe dêem 

continuidade. 

A oposição está no centro da linguagem. Mais que isso, está dentro do próprio ser 

humano. Somos duos por natureza. O escritor francês, Victor Hugo, ligado ao Romantismo, 

ao defender, no século XIX, a união entre gêneros como a tragédia e a comédia, por 

exemplo, que até então só eram concebidos separadamente face ao rigor formal da era 

clássica, recorreu a essa dualidade existente no ser humano, argumentando que, se a vida é 

uma amálgama de sublime e grotesco, de bom e ruim, de belo e feio, de alma e espírito, 

sendo tais traços faces da mesma moeda, não há por que separar rigidamente a tragédia e a 

comédia, pois separá-las é fragmentar o homem, que pode chorar e rir numa dada situação. 

Essa observação arguta do escritor francês revela que os contrários não pontuam apenas 
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nosso dia-a-dia. Além de estarem presentes em livros, manchetes de jornais, canções, 

poesias, outdoors, propagandas, enfim, estão dentro de nós mesmos. 

Não bastasse isso, já nascemos cercados por um universo maniqueísta. As idéias de 

bem e de mal, de Deus e de diabo, de certo e de errado, de matéria e de espírito, de céu e de 

inferno, de sim e de não nos são reveladas desde a mais tenra idade. Essa relação de sentido, 

que opera  com um jogo de aproximação e distanciamento entre dois (ou mais) termos – a 

oposição só se estabelece com a presença, ao lado de traços contrastantes, de pelo menos um 

traço comum – nos faz lembrar, pela generalização e pelo vigor, da oposição estabelecida na 

mitologia grega entre Eros e Anteros, que simbolizam, respectivamente, a atração e a 

repulsão entre as criaturas. 

Talvez, a convivência desde cedo com tal estado de coisas explique, em parte, a 

atitude humana de marcar as coisas de forma dicotomizada. 

Como revelaram os experimentos de Rychalak et al, o princípio da oposição tem um 

valor central no funcionamento da linguagem. É difícil não se dar conta disso. E ao se dar 

conta de tal fato, o homem, para cimentar sua postura ideológica sobre fatos e sobre pessoas, 

tem identificado de forma propositada, muitas vezes, o conceito de oposição ao de 

polarização. Recorre-se à polarização, desprezando conotações e noções intermediárias, para 

tachar irremediavelmente algo como negativo ou positivo. Concebidos assim, os opostos são 

tomados como absolutos, mas a verdade não é bem essa, pois como esclarece Sapir (apud 

Lyons), “(...) bom e mau, por exemplo, e até longe e perto, têm tanta especificidade 

psicológica como verde e amarelo”. 

A propósito, Penteado (apud Garcia, 1995, p. 166) lembra que as raízes da 

polarização se encontram “nos sistemas de ética que exercem influência sobre o mundo 

moderno. O Cristianismo generalizou as palavras do Deus dos hebreus: Quem não está 

comigo está contra mim”. A partir daí, a polarização, usada intencionalmente, vem se 
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constituindo um instrumento perigoso para a concepção de idéias, conceitos e opiniões. A 

questão é que quanto mais intencional for uma polarização, mais polissêmica será a 

linguagem. 
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2 ABORDAGEM TRADICIONAL DA ANTONÍMIA: ALGUNS 

 DESAFIOS 

 

Apesar do relevante papel da antonímia no funcionamento da linguagem, essa relação 

de sentido ainda está por merecer maior atenção da parte dos que se dedicam ao estudo da 

linguagem. Na estruturação desta, a antonímia representa um traço essencial.  

Em relação ao reduzido número de estudos sobre a antonímia, podem-se discutir duas 

questões. A primeira diz respeito ao fato de ela ser um processo semântico. A semântica, 

como explanaremos noutro capítulo, do ponto de vista estrutural, nunca teve uma boa 

aceitação no campo da lingüística. Queixavam-se tanto estruturalistas quanto gerativistas de 

que ela não se prestava ao rigor e à coerência aplicáveis à sintaxe, à morfologia e à fonética. 

Entendiam que o estudo do significado transcendia as fronteiras da lingüística, por estar 

fortemente atrelado a questões do conhecimento. A segunda questão, que não se pode perder 

de vista nessa discussão, concentra-se na observação inquietante e pertinente de Lyons 

(1979) de que a antonímia sempre foi tratada como um complemento da relação de 

sinonímia. Vilela (1994, p. 166) ratifica tal observação de Lyons, ao informar que, embora o 

conceito de antonímia seja muito antigo, o termo antonímia só foi cunhado no século XIX, 

dado pelo francês e criado por analogia à sinonímia. Palmer (1976), na mesma linha de 

Lyons, rejeita a idéia de descrever a antonímia como o inverso de sinonímia, observando que 

esses dois tipos de relação de sentido têm mecanismos de funcionamento muito diferentes. 

Argumenta, em favor da centralidade da antonímia para o funcionamento da linguagem, que 

as línguas podem abrir mão de sinônimos, mas não funcionam sem antônimos. Lyons 

(1979), o primeiro a defender esse raciocínio, não compreende a razão por que os 

semanticistas sempre deram mais atenção ao estudo da sinonímia do que ao da antonímia. 
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               A falta de uma discussão mais ampla e continuada sobre a antonímia tem 

dificultado uma descrição mais objetiva e mais segura sobre o assunto. Os problemas 

oriundos de uma descrição pouco rigorosa sobre os fenômenos lingüísticos de uma dada 

língua vão se refletir, naturalmente, em sua gramática. No caso do tema em enfoque, os 

problemas vão desde a imprecisão e a má formulação do seu conceito a equívocos na 

identificação de alguns pares antonímicos. 

Os problemas se instauram a partir da interpretação imprecisa de termos que estão 

direta ou indiretamente associados à definição de antonímia: contrário, oposto, 

incompatível. Muito freqüentemente esses termos são tomados como sinônimos, fato que 

perturba qualquer distinção séria que se deseje estabelecer entre a antonímia e outras 

relações de oposição de sentido. Cândido de Oliveira (1967), por exemplo, define contrário 

como “oposto, que se opõe ou contradiz” e contraditório como “que releva contradição” e 

contradição como “ação de contradizer; afirmação oposta ao que se disse”. Em Ferreira 

(1986), embora haja o registro dos verbetes conforme a lógica tradicional, contrário é 

definido como “oposto, contraditório, inverso”. A questão central é que não tem havido um 

consenso entre autores acerca do conceito de antonímia, que tem sido tomado muito 

amplamente, equivalendo a todo tipo de oposição de sentido (contrário, contraditório, 

recíproco) sem se estabelecer qualquer distinção entre eles. 

De maneira geral, a antonímia tem sido mais comumente definida pelas gramáticas e 

dicionários do português como palavras de significação oposta. Como já referimos, o 

significado de oposto não é unívoco entre os autores. Assim, a definição acaba por elaborar 

um raciocínio circular: se não se define precisamente o que refere a expressão significação 

oposta, também não se pode definir com precisão o que vem a ser antonímia; cai-se 

novamente numa vaguidão conceitual (Cf. Monteiro, 1989, p.77). Além disso, há dois 

inconvenientes na conceituação de antonímia referida acima. O primeiro é que essa 
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conceituação aprisiona o processo ao eixo paradigmático, concebendo-o, assim, de forma 

estática e abstrata. Na verdade, as relações antonímicas só se realizam plenamente, se 

contextualizadas.  As oposições inusitadas entre os termos revólver: coqueiro e dinheiro: 

paixão, no verso a seguir, transcrito de O quereres de Caetano Veloso, revela a importância 

decisiva do contexto para a identificação correta de antônimos: “Onde queres revólver sou 

coqueiro, onde queres dinheiro, sou paixão”. O segundo inconveniente é que nem toda 

oposição de significado pode receber o nome de antonímia. O conceito, pois, se torna 

impreciso devido à sua amplitude. Abarca sob um único rótulo relações semânticas de 

oposição bem diversas uma da outra. As relações semânticas de oposição de sentido são 

várias, e é importante não só diferenciar uma da outra como também 

 

discernir em que consiste tal oposição e que redes de associação interessam no caso, 
configurando novas oposições. Aí, sim , há um esforço mental de percepção da 
linguagem em seu nível mais profundo, uma vez que resultante da interpenetração 
de elementos de todas a ordens (Monteiro, 1989, p.74). 

 

Passemos, agora, a observar o tratamento dedicado ao tema em algumas gramáticas e 

em alguns dicionários especializados. A gramática de Cunha e Cintra (2001) não faz 

qualquer referência ao assunto, como também não destina um espaço à semântica. Essa 

postura talvez reflita a assunção de que a antonímia e a semântica são, na perspectiva desses 

autores, pouco relevantes para o sistema lingüístico. A de Bechara (2003), recorrendo aos 

princípios da lógica tradicional, consegue inicialmente oferecer uma visão objetiva sobre o 

assunto. Porém, o conceito de antonímia que oferece: “Antonímia é o fato de haver palavras 

que entre si estabelecem uma oposição contraditória (vida; morte), contrária (chegar; partir) 

ou correlativa (irmão; irmã)” é muito amplo. Os exemplos que apresenta como antônimos 

seriam amplamente questionados na proposição de Lyons (1980). A propósito, a referência 

que faz a Lyons, no que tange aos “subconceitos” de antonímia, é lacunosa, minimizando o 

argumento explicativo do lingüista sobre os tipos de oposição binária. Quanto à constituição 
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material dos termos antônimos, transcreve, sem acréscimo e sem qualquer discussão, as 

observações e os exemplos de  Mattoso Câmara Jr. (1981). Porém, faz a observação atenta 

de que a oposição também pode se dar pelo fato de uma palavra apresentar valor ativo e 

passivo e cita, entre outros exemplos, o verbo alugar: a) dar de aluguel; b) receber de 

aluguel. 

A de Rocha Lima (2002), ao definir antonímia como “palavras de significação 

diametralmente oposta”, sem apresentar maiores detalhes, parece desconhecer qualquer 

diferença entre os diversos tipos de contraste. Apesar dessa lacuna, chama atenção para a 

complexidade das relações semânticas de sinonímia e antonímia, informando que um mesmo 

termo pode apresentar antônimos diversos, conforme os referentes a que se aplica, devido 

aos múltiplos sentidos imanentes das palavras. Também faz alusão à constituição material 

dos antônimos, mas não informa a possibilidade da formação desses termos por meio de 

prefixo de significação contrária, como se dá com o par: inclusão: exclusão. 

Esse rápido olhar sobre o tratamento atribuído à questão nessas três gramáticas da 

língua portuguesa, referências para discussões profundas sobre fatos da língua no país, 

demonstra a pouca relevância dada ao estudo da antonímia e a fragilidade de critérios 

empregados para conceituá-la. Se a gramática de Cunha e Cintra não faz qualquer referência 

ao assunto em enfoque, este também é tratado com muita limitação na de Rocha Lima e com 

certa limitação na de Bechara. A causa dessa visão obliterada está no fato de chamar 

antonímia a todas as relações semânticas de contraste. É preciso entender, para não cair em 

reducionismo, que os pares de lexemas em oposição se relacionam de maneiras diversas, 

atentando para as diferenças de sentido entre eles. Nessa linha de raciocínio, Ilari e Geraldi 

(2002) observam, com bastante propriedade, que há diferenças significativas no sentido de 

algumas oposições. Apontam que – estamos levando em conta apenas alguns pares listados 

em Bechara e em Rocha Lima – a relação de oposição entre os termos nascer e morrer (vida 
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e morte na exemplificação de Bechara) capta fases extremas de um mesmo processo, o 

processo de viver ; não representando exatamente ações contrárias. A relação de oposição 

que se dá com o par abrir e fechar (exemplificado em Rocha Lima) é diferente da que ocorre 

com o par acima referido. Enquanto nascer e morrer fazem parte de um mesmo processo, 

uma vez que tal relação é indiscutível, faz parte do ciclo da vida, abrir e fechar representam 

dois processos diferentes, visto que é possível “abrir um buraco na parede que, nunca mais, 

será fechado”. Com os termos comprar e vender a relação já é outra. Há uma relação 

intrínseca entre os termos, marcada pela reciprocidade. Em suma, o alerta feito por esses 

autores é o de que as relações de contraste não representam sempre ações contrárias, e, se os 

estudiosos da língua desejarem oferecer uma visão mais coerente e mais criteriosa sobre o 

assunto em tela, precisarão refletir sobre os sentidos das relações de oposição, em vez de 

juntá- las indistintamente. 

Além das limitações apontadas, essas gramáticas e tantas outras que circulam no país, 

a exemplo dos compêndios gramaticais de Luft (1994), Almeida (1986), Cegalla (1985) e 

Sacconi (1997), têm desprezado um conceito importante concernente ao estudo da 

antonímia: a noção de escala.  Numa escala não existem apenas pontos extremos. Entre eles 

se intercalam diversos termos intermediários que podem minimizar a idéia de polarização 

absoluta, que, conforme já observamos, pode ser bastante maléfica, se usada 

intencionalmente. 

Infelizmente, as dificuldades em torno do conceito de antonímia não se restringem 

apenas às gramáticas, também estão presentes em dicionários especializados, sejam de 

termos lingüísticos ou de antônimos. Os dicionários de lingüística de Câmara Jr. (1981) e de 

Jota (1981) pouco esclarecem sobre o assunto. A antonímia é representada, indistintamente, 

por qualquer relação de oposição de sentido. Além disso, esses dicionários não se 

diferenciam muito um do outro quanto às informações que veiculam. No entanto, o 
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dicionário de Jota chama a atenção para um tópico importante: a oposição entre dois termos 

não configura necessariamente um caso de antonímia. Observa que pares como pai: mãe e 

homem: mulher têm conceitos diferentes, mas não são antônimos. Da mesma forma, os pares 

sufixo: prefixo e moral : amoral só aparentemente constituem uma relação antonímica. 

Monteiro (1989), ao analisar essa relação de oposição de sentido em dicionários, 

detecta que o dicionário de Tersariol (1968) é quase uma cópia fiel dos verbetes listados no 

dicionário de Fernandes (1982), tendo saído a primeira deste em 1945. Caso mais 

inquietante ocorre com o dicionário de lingüística de Borba (1971), que nem sequer registra 

o verbete. Já o dicionário de Houaiss (2001) consegue ser mais esclarecedor sobre o assunto. 

Recorrendo aos princípios da lógica clássica, faz uma distinção objetiva entre os tipos de 

oposição binária e exemplifica-os coerentemente.  Da mesma maneira que Bechara (2003), 

chama antonímia aos tipos de oposição binária existentes. Fora da produção brasileira, o 

dicionário de lingüística de Dubois et al (1998) traz considerações esclarecedoras sobre o 

tema. Anota pontos de aproximação e de distanciamento entre os tipos de oposição binária e 

discute mais detalhadamente do que os até então já citados a noção de antonímia em sentido 

amplo, ao fazer referência às noções de complementaridade e de incompatibilidade de 

sentidos. 

Levando em conta as constantes repetições que encontrou ao analisar o assunto em 

alguns dicionários, Monteiro (1989, p. 76) assim se expressa: 

 

Com isso, evidenciamos que nossos dicionários especializados, em vez de seguir um 
critério determinado, são extremamente confusos e perturbadores. A conclusão 
óbvia é a de que os próprios autores jamais refletiram sobre o que de fato constitui a 
relação de antonímia.           
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3  A  CATEGORIA VERBAL DE TEMPO E AS OPOSIÇÕES INTENCIONAIS DE 

TEMPO  E   ESPAÇO 

 

Podemos dizer, juntamente com Câmara Jr. (1989, p. 97), que a descrição semântica 

do verbo português é algo complexo e que “é talvez onde melhor se evidencia a 

incapacidade dos métodos da gramática tradicional para fazer justiça a uma interpretação 

adequada do sistema gramatical português”. 

No tempo, distinguem-se três valores: o cronológico, o psicológico e o gramatical. 

O tempo cronológico ou tempo do relógio, como costumeiramente referimos, é o 

tempo real, físico.  Conforme observa Souza (1979, p. 19), ele “é de utilidade social para 

regular e coordenar ações que envolvem mais de uma pessoa”. Como segue uma linha de 

continuidade em relação ao futuro, pode ser medido por  padrões fixos. 

           O tempo psicológico, denominado também de  tempo interior, incorpora elementos da 

emoção, da imaginação e da afetividade, que atuarão no mundo  interno do indivíduo, onde 

se desenvolve. É medido através da sucessão de estados da consciência, tendo valor 

diferente enquanto vívido e rememorado. Por essa razão, diferentemente do tempo 

cronológico, não precisa seguir uma direção única, sempre em direção ao futuro, pois pode 

passar horas, dias, meses e até anos num só ponto. Além disso, pode se dirigir para o 

passado ou para o futuro. 

           O tempo gramatical ou verbal é de uso imprescindível na língua e situa o momento de 

determinada ação verbal, conforme constatamos na conceituação de Bechara (2003, p. 212): 

“assinala a relação do acontecimento comunicado com o momento do ato de fala; o presente 

encerra este momento; o passado é anterior e o futuro ocorrerá depois deste momento”. 
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           A maioria de nossas gramáticas concebe a noção de tempo gramatical seguindo essa 

linha de raciocínio, assumindo a tripartição do tempo verbal. Entretanto, Luft (1976), 

embora adote a tradicional oposição tripartida para o sistema dos tempos verbais, questiona 

francamente a existência do tempo futuro. Segundo esse autor, as formas do presente ou a 

locução formada do indicativo presente do verbo ir mais o infinitivo de outro verbo 

substituem comumente o futuro. De forma que, em sua perspectiva, só há efetivamente 

formas de presente (= não passado) e de pretérito (= passado). O restante de sua teoria sobre 

o assunto, além de confundir tempo e aspecto, é insustentável.  

Luft (1976) não está só em seu questionamento. Já na antiguidade, Aristóteles 

objetava a essa oposição tripartida do sistema temporal do verbo, pois, para ele, o presente 

representa apenas a fronteira entre o passado e o futuro. Tal posicionamento despertou várias 

propostas para a divisão dos tempos verbais com base em oposições binárias, conforme a  

especificidade de cada língua. 

Dentre as propostas de oposição binária do sistema temporal dos verbos, merecem 

destaque a de Câmara Jr. (1989) e a de Pontes (1973). 

Para Câmara Jr., a descrição atenta da realidade lingüística brasileira revela, no 

indicativo, modo em que a categoria de tempo se realiza no seu desdobramento pleno, a 

existência de dois sistemas possíveis, um independente do outro, conforme apresentem ou 

não formas específicas marcadas para o futuro. 

           O primeiro sistema, “usual da língua oral”, só reconhece a oposição entre presente e 

pretérito. Nesse sistema, só há formas marcadas para o pretérito; o presente não traz 

assinalização própria, podendo expressar, portanto, presente, futuro ou tempo indefinido. 

Ex.: Viajo agora; viajo amanhã; viajo mensalmente; em oposição a : Viajei ontem; viajei 

sábado de Carnaval. 
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           O segundo sistema, mais complexo que o primeiro, acrescenta à oposição presente- 

pretérito outra na base da noção de futuro , em que o futuro do presente traz a assinalização 

do futuro em face de um presente indefinido. Ex.: Viajo agora; viajo mensalmente; em 

oposição a:  Partirei amanhã. 

           Como já referimos, essa oposição se dá mais plenamente no indicativo, mas no 

subjuntivo também vigora a mesma oposição bipartida, em que o presente, envolvendo 

naturalmente o futuro, se opõe ao pretérito no plano temporal. 

Exemplo: Talvez chegue hoje/ Talvez chegue amanhã: Talvez chegasse ontem. 

Após esse exame sobre a categoria verbal de tempo, Câmara Jr (apud Araújo, 1985, 

p. 44) afirma que:  

 
 

a divisão em termos de linguagem não é basicamente tripartida em presente, passado 
e futuro[ ... ] O que há primordialmente é uma dicotomia entre Presente e Passado    
[ ... ]O presente abarca espontaneamente o futuro como tempo genérico e 
permanente. 

 
            

Pontes (1973), desenvolvendo uma análise sobre a estrutura do verbo no português 

coloquial também conclui que a oposição na categoria verbal de tempo é binária: passado em 

oposição a não-passado, devido ao fato de não se poder usar as formas de presente e de 

futuro para indicar o passado. Exemplificado: 

 

(01) 

a. Formas de passado: 

               “Cheguei lá, vi aquela planície, me senti sozinha”. 

               “Naquele tempo essa turma era sopa”. 

               “Ofereceu me levar onde eu quisesse”. 
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 b. Formas de não-passado: 

                “Todo Diretório Acadêmico dá bolo”. 

                “Vou falar coisa que se aproveite”.  

                “Ano que vem, se eu conseguir passar no concurso... eu só vou trabalhar meio 

expediente”. 

 

A autora faz referência ainda à neutralização em relação à idéia de tempo que ocorre 

com algumas formas verbais  em alguns contextos, a exemplo: do pretérito imperfeito do 

indicativo, quando indica desejo; do pretérito imperfeito do subjuntivo, quando indica 

apenas um desejo ou uma hipótese;  e do pretérito perfeito do indicativo, quando indica 

simplesmente o aspecto da ação. 

(02) 

          a. Eu queria uma vida feliz. 

          b. Ah, se você me amasse ... 

         c. “Amanhã, a essas horas, ela já foi”. 

 

Benveniste (1976, p. 260), embora adote a oposição tripartida, questiona-a 

decididamente, observando que “essas divisões, incontestáveis no seu princípio, 

permanecem entretanto longe das realidades do emprego e não são suficientes para organizá-

las.” 

O fato de alguns tempos serem substituídos por outros em certos contextos, 

assumindo funções que não lhes são próprias e o fato de outros serem usados sem nenhuma 

implicação de tempo complica um pouco a adoção de um sistema temporal tripartido para os 

verbos.  Isso significa que a separação radical e precisa entre os tempos do verbo é forçada e 

irreal, pois não se ajusta à realidade lingüística do português brasileiro. 
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Ao lado dessas propostas a que vimos fazendo referência, a de Weinreich (1968), 

partindo de uma outra perspectiva, é a mais inovadora. Lidando com os tempos verbais do 

francês, o autor afirma que as formas verbais não exprimem tempo. Têm a função de 

caracterizar a situação comunicativa como pertencente ao mundo narrado ou ao mundo 

comentado. O que faz o leitor entender uma mensagem como pertencente a um ou ao outro 

mundo é o conjunto de formas verbais encontradas na mensagem. Assim, há um conjunto de 

formas verbais exclusivo do mundo narrado e outro exclusivo do mundo comentado, de 

forma que os tempos de um dado conjunto não devem se misturar com os do outro dentro de 

uma mesma oração. Se isso ocorrer, estaremos diante de uma metáfora temporal. Tal 

metáfora é causada pela neutralização de tempos ou por uma intenção propositada de tecer 

comentários dentro do relato ou de aplainar a validade do comentário. 

O que marca efetivamente a distinção entre o mundo comentado e o mundo narrado 

diz respeito ao tipo de atitude, que é tensa  naquele, engajada, comprometida, vez que o que 

se comunica afeta diretamente os interlocutores; e relaxada neste, vez que os eventos 

perdem muito de sua força por serem relativamente distantes. O emprego dos tempos do 

comentário (presente, pretérito perfeito composto, futuro do presente, futuro do presente 

composto, locuções verbais formadas com esses tempos – sempre no indicativo) adverte o 

ouvinte de que o discurso o afeta e exige dele uma resposta direta ou indireta. Os tempos 

pertencentes ao mundo narrado são o pretérito perfeito simples, o pretérito imperfeito, o 

pretérito – mais – que - perfeito, o futuro do pretérito e locuções verbais formadas com tais 

tempos.  

A idéia central de Weinreich (1968) é a de que os tempos verbais não têm nenhuma 

associação com o tempo cronológico. Como bem observa Koch (1993, p. 40) em relação aos 

tempos do discurso na proposta de Weinreich: 
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Quando o falante emprega os tempos do mundo narrado [ ... ], o ouvinte sabe que 
deve receber a informação como relato, mas nada existe que o obrigue a relacioná-lo 
obrigatoriamente com o tempo passado: o mundo narrado é indiferente ao tempo 
cronológico, podendo estar ligado ao passado, por meio, por exemplo, de uma data, 
ou então, ao presente ou ao futuro, por meio de outros dados. 
 

Weinreich só observa alguma relação dos tempos verbais com o tempo físico no 

conceito de perspectiva comunicativa, em que os tempos representam prospecção ou 

retrospecção em referência aos tempos zero. A questão é que os tempos zero: o presente (no 

mundo comentado) e o imperfeito e o perfeito simples (no mundo narrado) são os que mais 

se utilizam no discurso, indicando, portanto, desinteresse pela noção de tempo. 

A noção de aspecto, em sua proposta, ocupa um segundo plano. Vê diferenças entre o 

perfeito simples e o imperfeito como uma questão de relevo. Chama semitempos, isto é, 

formas verbais não plenas em sua totalidade, e justamente por isso indiferentes à distinção 

entre o mundo comentado e o narrado, ao subjuntivo, ao  imperativo e às formas nominais. 

Podem, no entanto, fixar a perspectiva ou estabelecer o relevo. 

Como podemos observar, tanto na perspectiva de propostas da gramática tradicional 

quanto na de propostas lingüísticas, a categoria de tempo dos verbos é sempre abordada à 

base de uma oposição, quer tricotômica ou dicotômica.  

De outro lado dessa oposição meramente formal, a categoria de tempo, sobretudo o 

físico, tem sido usada intencionalmente, com muita freqüência, para marcar uma oposição 

significativa entre o ontem e o hoje – bem mais forte que entre o hoje e o amanhã – nos 

estados d’alma do indivíduo e no mundo de maneira geral. Ainda no campo da 

intencionalidade, também se marca oposição freqüente com referência ao espaço físico, mais 

comumente entre as formas lá e aqui. 

Essa oposição expressamente extralingüística e arbitrária é bastante empregada, de 

textos publicitários a literários. Ilustraremos seu emprego em textos literários e em textos da 

canção popular brasileira. 
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Na literatura, por exemplo, seu emprego foi muito fértil na fase byroniana da era 

romântica. Considerando-se incapaz de modificar a realidade circundante, o eu entra em 

conflito e evade-se na aspiração por outro mundo, situado no tempo ou no espaço, onde ele 

não encontre as dificuldades da realidade próxima a que está vinculado. Assim, não espanta 

que o poeta vá cantar seu passado (sobretudo a infância) – cheio de idealizações e símbolo 

de prazer e de alegrias – em oposição ao presente (sempre desfavorável) e vá cantar também 

sua terra natal – também marcada por idealizações e representativa da felicidade – em 

oposição a um espaço menos favorável. 

Claro está que o direcionamento dado a essas oposições é plenamente arbitrário. Não 

há regra que defina ser o tempo passado época de felicidade e o tempo presente um 

momento de tristeza ou vice-versa. Essa relação se configura de forma diferente, de pessoa 

para pessoa. O excerto a seguir ilustra bem a oposição temporal: 

Meus oito anos 

Oh! Dias da minha infância! 

Oh! Meu céu de primavera! 

Que doce a vida não era 

Nessa risonha manhã! 

Em vez das mágoas de agora, 

Eu tinha nessas delícias 

De minha mãe as carícias 

E os beijos da minha irmã! 

                                                          (Casimiro de Abreu) 

 

No excerto a seguir, natureza e saudade se entrelaçam. A nostalgia, o retorno ao 

passado e a exaltação à pátria marcam o texto de Gonçalves Dias: 
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Canção do exílio 

 

Minha terra tem palmeiras,  

Onde canta o Sabiá; 

As aves, que  aqui gorjeiam, 

Não gorjeiam como lá. 

 

A oposição espacial é facilmente identificada pela presença dos locativos aqui e lá. O 

eu lírico distante de sua terra natal, Brasil, inferida pelo conjunto dos termos palmeiras e 

Sabiá e também por dados extralingüísticos, torna-se nostálgico e sobrepõe demasiadamente 

sua terra à pátria portuguesa. Além da distância, outro motivo provável para tal valorização 

do Brasil sobre Portugal teria sido a onda de lusofobia que vigorava no país. A oposição 

temporal também está presente no texto. Se tudo lhe parece com menos cor que no Brasil, 

bom foi o tempo em que viveu lá (Brasil), diferentemente do tempo em que viveu cá   

(Portugal). 

 

A canção popular também nos oferece alguns exemplos, como este: 

 

Saco de feijão 

Meu Deus, mas para que tanto dinheiro, 

Dinheiro só pra gastar, 

Que saudade tenho do tempo de outrora. 

Que vida que eu levo agora! 

(...) 
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No tempo do “derréis” e do vintém, 

Se vivia muito bem, sem haver reclamação. 

Eu ia no armazém do Seu Manuel com um tostão, 

Trazia um quilo de feijão, 

Depois que inventaram o tal cruzeiro, 

Eu trago um embrulhinho na mão 

E deixo um saco de dinheiro. 

(Francisco Santana) 
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4 SEMÂNTICA: A CIÊNCIA DAS SIGNIFICAÇÕES 

 

4.1 fase inicial: a abordagem diacrônica 

 

A semântica se desenvolveu como uma ciência histórica. Tinha como objetivo central 

estudar as evoluções das significações. Bréal é o criador da disciplina. Em 1883, propôs o 

termo semântica e definiu o campo de atuação da nova disciplina nos seguintes termos: 

 
O estudo para o qual convidamos o leitor a seguir-nos é de espécie tão nova que 
sequer recebeu nome ainda. Com efeito, é sobre o corpo e sobre a forma das 
palavras que a maioria dos lingüistas tem exercido sua sagacidade: as leis que 
presidem à transformação dos sentidos, à escolha de novas expressões, ao 
nascimento e morte das locuções, ficaram na obscuridade ou só foram indicadas de 
passagem. Como este estudo, tanto quanto a Fonética e Morfologia,  merece ter seu 
nome, denominá-lo-emos Semântica (do verbo onuaívelv), isto é, a ciência das 
significações. (Bréal apud Leroy, 1977, p.62). 

 

O posicionamento de Bréal sobre linguagem se opõe nitidamente à concepção 

naturalista defendida por Schleicher e outros. Bréal adotava em seu trabalho uma concepção 

diferente de linguagem,  concebendo-a  como um fenômeno dialógico e social, estando 

sujeita, pois, à ação da vontade humana. Com essa postura, ele se afastava da rigidez dos 

neogramáticos, que julgavam imperativas as leis fonéticas. Podemos observar tal postura na 

seguinte passagem: 

 
Fazer intervir a vontade na história da linguagem, isso parece quase uma heresia, já 
que durante cinqüenta anos, tantos cuidados se tomaram para bani-la. Mas, se teve 
razão em renunciar às ingenuidades da ciência de outrora, por outro lado contentou-
se, ao entregar-se ao extremo oposto, com uma psicologia verdadeiramente muito 
simples. Entre os atos de uma vontade consciente, refletida, e o puro fenômeno 
instintivo, há uma distância que deixa lugar para muitos estágios intermediários, e 
nossos lingüistas teriam aproveitado mal as lições da filosofia contemporânea se 
continuassem a nos impor a escolha entre as duas alternativas desse dilema. É 
preciso fechar os olhos à evidência para não ver que uma vontade obscura, mas 
perseverante, preside às mudanças da linguagem (Bréal, 1992, p. 19). 
 

A obra de Bréal, Ensaio de Semântica (1992), estuda os fenômenos semânticos sob a 

ótica da diacronia. Porém, como já o dissemos, sua tendência historicista não se revestia de 
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mecanicismo. Ele se opôs com firmeza às concepções mecanicistas da época, enfatizando o 

papel da cultura e chamando atenção para a presença do elemento subjetivo na linguagem. 

Bréal, como muitos de seus contemporâneos, estudou diversos fenômenos 

semânticos de alteração de sentido, que podem ser dispostos em três grupos: restrição, 

extensão e transposição de sentidos. 

O processo de restrição de significados se dava, quando uma palavra, na sua 

evolução semântica, apresentava menor número de referentes. A ocorrência do processo 

inverso nomeava-se ampliação do significado. As palavras que apresentavam novos 

significados, por influência de variados processos, enquadravam-se no âmbito da 

transferência de significados. 

É preciso não perder de vista, conforme observa Marques (2001, p. 34), que 

 

a precariedade desse tipo de classificação é evidente, se analisarmos os processos 
evolutivos em toda a sua complexidade. Em termos esquemáticos, no entanto, 
interessava determinar tendências gerais de evolução do sentido básico de palavras.  
 

 

A contribuição significativa de Bréal não se deve simplesmente ao fato de ter sido o 

iniciador da semântica, deve-se sobretudo ao fato de que a disciplina por ele proposta 

fornecia elementos para a superação dos rígidos princípios dos neogramáticos e da 

concepção de língua como fenômeno físico, fazendo penetrar na lingüística a abordagem dos 

aspectos conceituais da linguagem. 

A partir das proposições de Bréal, a natureza psicológica da linguagem e sua relação 

com fenômenos históricos e socioculturais passaram a ter vez nos trabalhos semanticistas 

das primeiras décadas do século XX.  

Ainda na linha da semântica diacrônica, merece referência uma obra que antecedeu a 

publicação do livro de Bréal, intitulada Princípios fundamentais da história da língua 
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(Prinzipien der Sprachgeschichte), redigida por Herman Paul. Trata-se de uma das mais 

importantes obras da escola neogramática. Na segunda edição desta, Paul dedicara um 

capítulo de aproximadamente umas trinta páginas às evoluções semânticas. Alguns dos 

fenômenos aplicados a tais evoluções baseavam-se nos princípios lógicos da tradição 

aristotélica: oposição do abstrato e do concreto, especialização da significação, restrição, 

deslizamento, similaridade e outras mudanças dadas pela feição retórica: metáfora, 

eufemismo, litotes, sinestesia. “As análises de Paul diziam respeito, numa perspectiva 

psicológica, antes aos conceitos do que às palavras”, segundo Leroy (1977, p. 63). 

A partir do desenvolvimento das pesquisas de geografia lingüística, a linguagem 

passa a ser encarada como um fenômeno histórico e cultural  socialmente afetado pelo 

falante. Em conseqüência de tal concepção de linguagem, as alterações semânticas seriam 

dadas por causas históricas, sociais e culturais atuantes sobre os falantes e sobre a língua.  

Em plena concordância com a concepção de linguagem supracitada, Meillet, outro 

lingüista de formação histórica, em artigo de 1905, intitulado Como as palavras mudam de 

sentido, refere que as alterações semânticas são provocadas por causas lingüísticas, 

históricas e sociais, dadas pela imprecisão intrínseca do sentido das palavras, pela perda 

progressiva de consciência de sua etimologia e pela descontinuidade do processo de 

transmissão da linguagem. 

Uma das faltas do trabalho de Meillet reside no fato de ter perdido de vista, na 

elaboração do quadro das causas gerais das alterações semânticas, os processos mentais 

associativos e emotivos também responsáveis por modificações de significado no plano 

conotativo. (Cf. Marques, 2001, p. 35). 

A questão dos mecanismos psicológicos subjacentes às alterações de sentido das 

palavras, não discutida na obra de Meillet, passou a ser enfocada por outros estudiosos. 
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De acordo com Marques (2001, p. 36), Stern é o autor do trabalho de maior 

influência nos estudos histórico-semânticos da época, por lidar com métodos descritivos de 

base empírica, passando a ser adotado na classificação das causas e dos tipos de alterações 

de significados das palavras. 

A busca de uma relação harmoniosa entre expressão, pensamento e sentimento, que 

reflita o status atual de uma sociedade e que se queira pretensamente “menos arbitrária”, é a 

idéia-motor que faz surgirem as alterações semânticas, conforme se observa na explanação a 

seguir: 

De um modo geral, as inovações lingüísticas e alterações de significado são vistas 
como resultantes de um esforço permanente de ajuste entre expressão/ pensamento/ 
sentimento, a partir de associações entre forma e sentido das palavras. Nessa busca 
contínua de uma adequada expressão de idéias e emoções por meio  da linguagem, 
atuam fatores externos e internos, que desencadeiam alterações de significado das 
palavras em relação aos seus referentes ou aos conceitos mentais que evocam, aos 
falantes, para os quais a língua deve veicular conceitos através de sinais externos 
intersubjetivos, e aos outros elementos da língua, especialmente os vocabulares e 
locucionais. (Marques, 2001, p. 37). 
 

 

4.2 Desafios na  formulação de uma teoria semântica 

 

As questões semânticas têm recebido um tratamento pouco satisfatório no âmbito da 

lingüística de forma  geral e por essa razão não acompanharam o mesmo estado de 

desenvolvimento que tiveram áreas como a fonologia, a morfologia e a sintaxe, conforme se 

depreende da observação de Ilari (1982, p. 7): 

 

Os mais antigos textos lingüísticos de que temos notícia giram em torno de 
problemas semânticos. Entretanto, a semântica ainda é hoje, de todas as disciplinas 
lingüísticas, uma das menos integradas, sendo motivo de controvérsia não só as 
direções e métodos em que se devem buscar soluções corretas para os problemas 
relevantes, mas ainda a identificação dos ‘problemas relevantes’, para além de 
orientações muito gerais, segundo as quais a semântica se interessa por fenômenos 
de significação. 
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A partir das análises propostas no Curso de lingüística geral, surgiram teorias 

estruturalistas que, aplicadas às áreas acima referidas, promoveram o desenvolvimento das 

mesmas. A Semântica, porém, ficou apartada de tal processo. A explicação mais 

generalizada dos lingüistas sobre tal apartamento da semântica centra-se na peculiaridade 

dos fatos lexicais. Diferentemente do que ocorre com o sistema fonológico e com o sistema 

gramatical de uma língua, que integram o inventário fechado da mesma, o léxico, por 

pertencer ao inventário aberto, tem uma gama de  recursos virtualmente incontáveis. Além 

disso, o léxico é essencialmente instável, se enriquece constantemente de novas palavras, 

outras caem em desuso, outras se revestem de novas significações. Esse processo não se dá 

com os elementos constitutivos do inventário fechado, que são organizados de modo estrito e 

se demonstram relativamente estáveis. Esse comportamento singular dos elementos 

significativos da linguagem, que os torna aparentemente rebeldes a qualquer rigidez 

classificatória, foi o pretexto encontrado pelo estruturalismo norte-americano – e depois por 

segmentos do gerativismo – para excluí-los de suas pesquisas, alegando que tais elementos 

não tinham uma exatidão científica, conforme exigia seu mecanicismo behaviorista.  

Para Bloomfield (1933), por exemplo, o ponto débil da linguagem reside na descrição 

do significado. Defendeu ainda que apenas os significados ligados a traços formais podem 

ser transmitidos. Em função de sua hostilidade à noção de significado, remetia-a a várias 

ciências particulares, reservando à lingüística apenas a definição rigorosa de significados 

gramaticais. Muitos lingüistas assumiram a posição bloomfieldiana sobre o significado. Para 

Bloomfield, só seria possível chegar a uma descrição objetiva do significado, quando a 

ciência psicológica alcançasse um estágio de desenvolvimento capaz de explicar os atos 

mentais e emocionais dos indivíduos no processo de interlocução. Como a psicologia ainda 

não tinha chegado a tal estágio, seria impossível descrever o significado ligando-o a 

situações extralingüísticas. No excerto a seguir, revela-se esse pensamento: 
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Mesmo se tivéssemos uma definição acurada do significado que é vinculado a cada 
uma das formas de uma língua, teríamos ainda de enfrentar uma dificuldade de outra 
espécie. Uma parte muito importante de toda situação é o estado do corpo do 
falante. Isto inclui, é óbvio, a predisposição de seu sistema nervoso, que resulta de 
todas as suas experiências, lingüísticas ou não, até exato momento. Isto sem falar 
nos fatores hereditários e pré-natais. Se pudéssemos manter uma situação externa 
idealmente uniforme e nela inserir diferentes falantes, ainda assim seríamos 
incapazes de mensurar o equipamento que cada falante trouxe consigo. (Bloomfield 
apud Duarte, 2003, p. 20). 

 
 

A concepção de que o significado estava ligado mais ao campo extralingüístico e de 

que não se dobrava a uma análise científica, principalmente nos moldes do materialismo 

behaviorista, foi acolhida pelos seguidores bloomfieldianos. 

O significado, para eles, tinha um interesse puramente formal, como forma de marcar 

diferenças e semelhanças entre enunciados. Para Hockett (1966), a Semântica pertence ao 

plano extralingüístico, ao mundo exterior à fala; concluindo, portanto, que o significado 

deve ser objeto de estudo de outras ciências, mas não da lingüística especificamente. Harris 

(1961) também é partidário do mesmo raciocínio, porém um pouco mais extremista. Se 

Hockett ainda atribuía à semântica uma função auxiliar para marcar a distinção entre 

determinadas formas lingüísticas, esse autor defende em sua teoria que o significado e a 

vontade do falante devem ser excluídos dos métodos de análise que busquem a identificação 

e a caracterização das formas lingüísticas. 

No gerativismo Chomskyano, o componente semântico só passa a ser levado em 

conta, efetivamente, a partir do modelo de 65. Na versão de 57, embora já reconhecesse 

relações sistemáticas entre forma e sentido, Chomsky prefere postergar o estudo do 

significado, por acreditar na independência do plano sintático em relação ao semântico e por 

reconhecer a complexidade de lidar com questões semânticas.  

Essas atitudes constituem algumas das causas responsáveis pelo desenvolvimento 

tardio da semântica no campo da lingüística, que só alcançou um estágio mais satisfatório a 

partir da década de sessenta.  
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A Semântica tem sido, portanto, motivo de discordância não só em relação ao próprio 

lugar que ocupa no campo da lingüística como também em relação à delimitação de seu 

objeto, às direções e métodos que busca para a identificação e solução de seus problemas.  

Entretanto, houve quem se lançasse ao estudo do significado. Alguns representantes 

do estruturalismo e do gerativismo, a que faremos menção mais adiante, se propuseram tal 

estudo, limitando-o, a princípio, ao plano semântico lingüístico-abstrato, restrito à análise de 

itens lexicais e sentenças, sem levar em conta o contexto extralingüístico. 

 Além dessa hostilidade de alguns lingüistas frente à semântica, outros aspectos se 

impuseram para dificultar a formulação de uma teoria semântica. Chegou-se mesmo a negar 

à semântica o caráter de disciplina autônoma, pondo-se em dúvida seu objeto de estudo.  

Sincronicamente, a semântica é mais comumente definida como a ciência que 

descreve o significado das palavras e das sentenças. Essa definição, porém, é circular, uma 

vez que não há um consenso entre os semanticistas a respeito do termo em destaque. 

Primeiramente, porque ele pode ser usado para descrever situações de fala muito diversas, 

que vão desde a formulação de um conceito provocado por uma imagem acústica – Qual é o 

significado de látex? – até ao questionamento da intenção não lingüística do interlocutor – 

Qual o significado deste seu olhar? (Cf. Oliveira, 2001); depois, porque o próprio termo 

significado é marcado pela polissemia. Entre as principais definições vigentes entre os 

estudiosos do significado, Marques (2001, p. 19) destaca as seguintes: 

 

(a) o significado de uma forma lingüística é a sua referência, a entidade, classe de entidades, o 
acontecimento, classe de acontecimentos, que a forma nomeia ou designa, isto é, a que se refere; 

 
(b) o significado de uma forma lingüística é a imagem mental, o conceito, a que essa forma serve de 

sinal externo intersubjetivo; 
 

(c) o significado de uma forma lingüística é o seu uso, ou seja, o seu emprego de acordo com os 
estímulos que a condicionam e as respostas ou reações, verbais e não-verbais, adequadas às 
circunstâncias, finalidades e condições em que é utilizada.  
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Após elencar esses três conceitos de significado, a autora destaca que eles não 

servem de base para a formulação de uma teoria semântica, visto que não conseguem dar 

conta satisfatoriamente de variados fenômenos de natureza semântica presentes nas línguas. 

Se não há consenso a respeito da conceituação do significado, então há várias formas 

de descrevê-lo. Isto significa dizer que: 

 

há várias semânticas. Cada uma elege a sua noção particular de significado, 
respondendo diferentemente à questão da relação linguagem e mundo e constitui, até 
certo ponto, um modelo fechado, incomunicável com outros. (Oliveira, 2001, p. 18). 

 
 
 

Embora haja várias semânticas, discorreremos, apoiados ainda nas considerações de 

Oliveira (p.19ss), breves linhas apenas sobre a semântica formal, a semântica da enunciação 

e a semântica cognitiva, pelo fato de serem as mais representativas e darem base aos 

trabalhos atuais sobre semântica no Brasil. As diferenças entre elas são dadas pela 

concepção de linguagem que adotam. 

A semântica formal está calcada na lógica aristotélica. Essa abordagem entende que a 

linguagem é uma tradução do mundo, que a referência é externa a ela. Sua descrição do 

significado parte do princípio de que as sentenças se estruturam logicamente. A expressão do 

raciocínio dedutivo revela que alguns significados se associam independentemente do 

conteúdo neles encerrado. 

 

(03) 

Todos os cariocas são fluminenses. 

Ary é carioca. 

Ary é fluminense. 
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O raciocínio se firma apenas pelas relações estabelecidas entre os termos, 

independentemente do significado dos termos das premissas ou de qualquer valor de 

verdade. Se for bem construído, o raciocínio (silogismo) seja do tipo categórico, dialético ou 

sofístico alcança êxito. 

A semântica enunciativa entende a linguagem como dialógica, marcada pela 

argumentação. Nessa abordagem, a questão da categorização, tão importante para a 

semântica formal, desempenha papel secundário. Concebe a referência como algo interno ao 

próprio jogo discursivo, como fruto da tentativa do falante de convencer o interlocutor da 

verdade, verdade criada na interlocução e pela interlocução. A interpretação semântica, aqui, 

só pode ser dada pela observação da linguagem em uso concreto, levando em conta para a 

análise o contexto situacional, envolvendo aspectos sociais, culturais, históricos e a vontade 

do falante. 

A semântica cognitiva afirma ser o significado o centro da linguagem. A forma 

lingüística é entendida como derivada da significação, e é a construção de significados que 

permite ao homem apreender a lógica e a linguagem.  

A abordagem de Lakoff e Johnson é firmada num realismo experiencialista. Oliveira 

(p. 34) analisa a validade e o funcionamento do significado na proposta dos referidos autores 

nos seguintes termos:  

 
A hipótese central de que o significado é natural e experiencial se sustenta na 
constatação de que ele se constrói a partir de nossas interações físicas, corpóreas, 
com o meio ambiente em que vivemos. O significado, enquanto corpóreo, não é nem 
exclusivo nem propriamente lingüístico. 

4.3 Elementos de uma teoria semântica 

 

A interação social se realiza por intermédio de signos, sejam lingüísticos ou não 

lingüísticos. Eles só são significativos, se fazem parte de conjuntos organizados. Assim, a 

atividade social se encarrega de produzir sistemas de signos, para que seja possível uma 
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comunicação eficiente. Há uma ciência, denominada Semiótica, que se propõe investigar os 

sistemas de significação em geral e os sistemas de signos. Pode ser definida como a ciência 

que estuda a natureza e a função dos variados sistemas sígnicos: naturais ou artificiais; 

visuais, auditivos, olfativos, etc.  

Como a linguagem humana é fonte geradora de sentidos, todos aqueles que por ela se 

interessam, como lógicos, filósofos, psicólogos e lingüistas, entre outros, se debruçam, 

adotando perspectivas diferentes,  sobre as dificuldades ligadas à significação lingüística. A 

significação lingüística é um campo que oferece dificuldades porque, conforme destaca 

Lopes (1997, p. 233), “o sentido não é nunca uma evidência, sendo, como sabemos, o plano 

dos significantes a única manifestação lingüística. O sentido, em si, é sempre o resultado de 

uma interpretação”. 

Definida a semiótica, passemos à conceituação de Semântica, que é um ramo 

daquela. Essa disciplina se ocupa da significação ou dos sentidos veiculados pela linguagem 

humana.  

Para que se efetue a análise do componente semântico de uma dada língua, faz-se 

mister levar em conta as postulações de uma teoria semântica geral, isto é, é preciso não se 

afastar de uma teoria dos universais semânticos, que defina termos básicos, estabeleça 

princípios metodológicos e determine as leis semânticas. Sabendo-se que a determinação do 

valor lingüístico dos componentes do enunciado não garante a significação, uma teoria 

semântica não pode deixar de recorrer ao contexto e à referência, sempre que necessário, 

para a realização de uma descrição mais segura. (Cf. Borba, 1986, p. 226). 

Para não dificultar a análise, aspectos como subjetivismo e introspecção devem ser 

excluídos da descrição semântica, que deve guiar sua investigação pelo critério da 

regularidade no uso da língua. A regularidade é o conjunto de elementos que possibilitam o 
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processo de compreensão entre os interlocutores, pois seu valor é mais ou menos uniforme 

no uso da língua, independentemente da variação individual. 

O estudo dos fenômenos semânticos pode centrar sua análise sobre o valor 

significativo das unidades léxicas ou sobre o valor da associação de tais unidades nos 

enunciados. No primeiro caso, estamos diante da semântica lexical, no segundo, da 

semântica frasal. Um grande número de semanticistas enxerga a oração como unidade de 

expressão. A palavra seria apenas um elemento integrante dos enunciados. Mas os 

semanticistas lexicais defendem que a palavra é a unidade codificada (do código lingüístico), 

alegando que têm de descrever a língua, o código, e não o discurso. Essas duas perspectivas 

não são opostas, são complementares na verdade. O conhecimento das unidades codificadas, 

palavras, pode nos levar à produção e à compreensão das orações. E o sentido completo da 

oração só pode ser compreendido pela associação bem estruturada dos itens léxicos. 

O objetivo final da semântica, seja ela lexical ou frasal, é descrever a estruturação do 

léxico, tendo, para tanto, de construir métodos de análise e critérios de abordagem do 

significado e da significação como também determinar a estrutura dos significados e da 

significação. 

Essas duas perspectivas de focalização dos fenômenos semânticos centram-se no 

significado, promovendo uma abordagem abstrato-conceitual, caminho que trilharemos neste 

trabalho. Ao lado dessas perspectivas, há outras que focalizam a significação, levando em 

conta não só o ambiente lingüístico, mas sobretudo o extralingüístico, no qual têm papel 

decisivo o contexto, a situação e as atitudes e disposições dos interlocutores, conforme as 

análises propostas por Ducrot, Greimas, configurando o arcabouço de uma semântica 

textual.  

Dentro do campo de enfoque dos estudos tradicionais de semântica, a lexical e a 

frasal, a significação, em termos apenas lingüísticos, resulta da compatibilidade semântica 
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dos elementos constitutivos do enunciado. O significado dos enunciados, vale lembrar, não é 

unitário, é constituído por feixes de traços, o que significa que a compatibilidade se define 

em termos de combinatória de traços, como bem observa e exemplifica Borba (1986, p. 

231):  

(04) 

a. A criança corre. 
       * b. A árvore corre. 

  

No exemplo acima, a sentença b é inaceitável porque a forma verbal corre apresenta 

um traço (+ movimento) que não se combina com árvore (– movimento). 

Porém, para não se obter uma visão fragmentada sobre o sentido, é preciso levar em 

conta que : 

Como a significação está sujeita a um complexo de fatores, a densidade semântica 
dos enunciados varia segundo a atuação  maior ou menor desses ingredientes. Por 
isso se diz que a significação é uma questão de grau que vai do aceitável e regular 
ao inaceitável ou anômalo  ...  (Borba, 1986, p. 229). 

 

A observação de Borba esclarece que a anomalia semântica é relativa. Depende 

sempre do contexto, pois uma sentença tida como inaceitável pode tornar-se aceitável por 

sua colocação num contexto apropriado ou por ser retirada do isolamento, ampliando sua 

significação, tal como no exemplo a seguir, também extraído da referida obra de Borba 

(p.232): 

(05) 

* a. A pedra come a faca. 
   b. Não use pedra para afiar suas facas porque a pedra come a faca. 
 

A discussão sobre a relação de aceitabilidade / inaceitabilidade das sentenças é 

interessante porque nos fornece uma visão do modo como se dá a associação dos 

significados tanto no eixo paradigmático quanto no sintagmático. 
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Considerando as unidades semânticas em dois níveis, o nível do item lexical e o nível 

dos traços semânticos, pode-se compreender melhor como se dão tais processos associativos, 

denominados processos semânticos. O nível do item lexical pontua que a unidade semântica 

é morficamente delimitada, possui certo grau de autonomia do ponto de vista semântico e 

pode ocorrer em situações diversas. No nível dos traços, observa-se que há um conjunto de 

elementos mínimos semanticamente pertinentes que se combinam dentro do item lexical. 

Exemplificando, podemos dizer que a palavra gato, tratada no nível do item lexical, pode 

ocorrer em diversos contextos, independente do matiz semântico em que seja empregada. No 

nível dos traços, descrevemos gato como animal, doméstico, manso, felino. 

Esses processos semânticos revelam que a formação do vocabulário é dada por leis 

associativas de compatibilidade de traços. No sintagma, esses traços se combinam com 

outros, próprios do enunciado ou do contexto, para que cumpram a função significativa. 

Dessa combinatória surgem fenômenos como a projeção, desfazendo casos possíveis de 

anomalia semântica, pela informação semântica que o significado de um termo fornece sobre 

outro(s). Vejamos um exemplo de Borba ( p. 232): 

(06) 
a. Jandira tomou guaraná. 
b. Jandira já comeu guaraná. 
c. Jandira comeu um cupuaçu inteiro. 
d. Os japiins gorjeavam e voavam em algazarra. 
 
 
Através do fenômeno da projeção, consegue-se inferir que cupuaçu é algo comestível 

e que japiim é uma ave canora. Descobre-se também que guaraná pode ser líquido ou sólido. 

Como estamos enfocando a questão do significado e da significação, já é momento 

de lembrar que a variação significativa pode estar ligada ao contexto cultural (lugares, 

hábitos, crenças, atividades típicas entre outros traços). As variações se dão até mesmo 

dentro de um mesmo código lingüístico comum a mais de uma nação. Na relação entre 

Brasil e Portugal há certas diferenças desconcertantes. Por exemplo, o termo rapariga é bem 
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aceito em Portugal, equivalendo a moça; já no Brasil, tem um tom altamente pejorativo. A 

propósito, é difícil falar de semântica sem falar de lexicologia, afinal de acordo com Rey 

(apud Lopes, 1997), uma semântica lingüística deve abranger: a) o estudo léxico e b) o 

estudo das estruturas gramaticais. E como semântica, lexicologia e cultura mantêm relações 

significativas, os dois próximos capítulos versarão sobre lexicologia e cultura, 

respectivamente. Antes, porém, apresentaremos algumas teorias sobre o significado.  

 

4.4 Abordagens sobre a significação das palavras 

 

A forma como se entende a relação entre linguagem e pensamento é o ponto de 

partida para a formulação de teorias sobre o significado das palavras. 

A  proposição triádica proposta por Ogden e Richards (1972) para a representação do 

significado, estabelecendo relações entre o símbolo (palavra), o pensamento (concepção 

mental) e a realidade (referente), tem tido boa aceitação da parte de muitos lingüistas desde 

sua publicação em 1923. 

A proposição de um triângulo de referência expressa essas relações: 

 

 PENSAMENTO 

 REFERÊNCIA 

     CORRETO    ADEQUADO 

              simboliza          refere-se a 

                   SÍMBOLO     REFERENTE  

representa            

   VERDADEIRO 
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Como pode se ver, os autores consideram haver duas relações diretas e fundamentais 

e outra indireta, “imputada”. Lê-se, então, o triângulo da seguinte forma: o símbolo 

simboliza (representa) de forma correta o pensamento. Este, por sua vez, refere-se de forma 

adequada ao referente (entidade ou acontecimento da realidade objetiva ou subjetiva). E a 

relação que se estabelece entre símbolo e referente é indireta, imotivada. (Cf. Marques, 

2001, p. 39s). 

A observação atenta do triângulo de Ogden e Richards (1972) possibilita desfazer 

certo embaraço a respeito do processo de referenciação, esclarecendo que a relação de 

referência não ocorre entre as palavras e as coisas. Antes, são os conceitos que se referem 

aos referentes, e não as palavras. 

Entretanto, a concepção triádica quanto à abordagem do significado não é aceita por 

todos. Para várias teorias, o significado é constituído apenas por dois elementos. Faremos 

referência, então, a teorias que explanam o significado a partir da relação entre símbolo e 

referente, eliminando o conceito (teorias referencial e comportamental) e a teorias que o 

explicam com base na relação entre símbolo e conceito, eliminando o referente (a teoria 

idealista). Como se pode ver, o símbolo é o elemento comum no corpo das referidas teorias. 

 

4.4.1 Teoria referencial  

 

Essa teoria explica o significado de uma palavra a partir da relação desta com a 

entidade ou acontecimento da realidade objetiva ou subjetiva a que ela se refere. Muitos 

nomes próprios exemplificam bem essa relação, pois a correspondência entre o nome e o 

referente é inequívoca. Por exemplo, G.R.E.S. Estação Primeira de Mangueira refere-se  em 

particular a uma agremiação carnavalesca da cidade do Rio de Janeiro; Praia de Cabo 
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Branco refere-se particularmente à entidade do mundo biossocial Praia do Cabo Branco, 

localizada em João Pessoa, etc. 

Embora descreva bem o significado dos nomes próprios, sua aplicação aos nomes 

comuns é problemática. Levantaram-se algumas objeções a seu respeito. Entre elas, a de que 

nem todas as palavras da língua possuem referentes. Que significado se pode atribuir a 

entidades míticas como unicórnio e duende, por exemplo? Que significado atribuir a 

instrumentos gramaticais como as preposições e as conjunções, por exemplo. Observe-se 

ainda que certos verbos, como crer, julgar, achar, esperar expressam apenas crenças, 

julgamentos, opiniões, expectativas; não refletem a existência de referentes: 

(07) 

a. Creio que estou com a razão. 

b. Julgamos inadequado seu comportamento. 

c. Acham realmente isso de mim? 

d. Esperamos que ninguém faça a guerra. 

 

Kempson (1980, p. 25) nos coloca diante dos seguintes exemplos: 

(08) 

a. Iguanas não são muito comuns. 

b. Estão extintas as iguanas? 

c. O professor Branestawn está procurando iguanas. 

 

Nesses exemplos, podemos afirmar que a possibilita a pressuposição de que iguanas 

existem. A forma interrogativa de b, por um lado, garante a existência de um elemento do 

mundo biossocial, as iguanas (mesmo que no passado), isto é, não se trata de um termo sem 

referente, por outro, não possibilita afirmar que elas continuam existindo no momento do 
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agora, hoje. A resposta dada à questão é que permitirá a afirmação ou a negação da 

existência delas.  

Pelo exposto, constata-se que a abordagem do significado com base na relação entre 

símbolo e referente apresenta problemas de difícil resolução. 

  

4.4.2 Teoria behaviorista  

 

Trata-se de uma teoria não-mentalista cuja definição de significado exclui o campo 

conceitual, estabelecendo uma relação direta entre o nome e o referente. 

O principal representante dessa tendência foi Bloomfield (1933), que definiu o 

significado de uma forma lingüística como “a situação em que o falante a enuncia e a 

resposta que ela evoca no ouvinte (...)” ( Bloomfield apud Marques, 2001, p. 46). De acordo 

com essa definição, os fatores que interessam à análise do significado são: a) a situação do 

falante; b) o enunciado; c) a resposta do ouvinte. Em suma, o significado é tratado, nesta 

abordagem, de uma maneira rigorosamente mecânica, descrito como uma relação de 

estímulo-resposta. 

Levantaram-se diversas críticas em relação a tal forma de conceber o significado. 

Ullmann (1964, p. 123) refere que ela é insustentável. Para discutir sua fragilidade, aponta, 

entre outras limitações, o fato de ela não levar em conta os numerosos casos em que o 

referente não se mostra presente no momento da fala.  

Lyons (1980, p. 115), após um comentário seguro sobre a teoria comportamental, a 

avalia nos seguintes termos: 

Da nossa discussão do behaviorismo deve concluir-se que este não conseguiu 
proporcionar até agora uma teoria geral do significado satisfatória. O que não quer 
dizer (e convém insistir neste ponto) que não haja mérito ou utilidade no modelo 
estímulo-resposta do comportamento lingüístico, mas apenas que se deve reconhecer 
as suas limitações e restringir os termos resposta e disposição para responder a 
reações específicas sob condições especificáveis. 
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4.4.3 Teoria idealista 

 

Diferentemente das teorias referencial e behaviorista, outras – teorias mentalistas – 

postulam haver no cérebro uma imagem correspondente a uma dada expressão. Explanam o 

significado a partir da relação estabelecida entre o conceito e o símbolo, eliminando o 

referente. 

A descrição do significado em termos de imagem mental, tal como o é descrito numa 

versão da teoria idealista, tem recebido algumas críticas. Todos os substantivos que não 

descrevem sensações empíricas estão à margem da definição, visto que não podem evocar 

imagens mentais. É preciso observar também que 

 

as imagens que temos do possível referente de uma palavra não só poderiam 
segundo a ocasião, mas como dependem de nossa experiência, certamente terão 
muitas variações de detalhes, e talvez radicalmente de substâncias de pessoa para 
pessoa (Kempson, 1980, p. 26).  
 
 

Esta autora (p. 26) chama ainda a atenção para o fato de que uma mesma expressão 

pode suscitar mais de uma imagem, e duas expressões podem evocar a mesma imagem. 

Outra versão da teoria idealista substitui a expressa imagem mental por conceito na 

definição do significado das palavras. Ullmann (1964, p. 119) adota essa posição, definindo 

o termo sentido, que o emprega em lugar de conceito, como a “informação que o nome 

comunica ao ouvinte”. Para ele, palavra e sentido se implicam mutuamente: 

 

[ ... ] Há, portanto, uma relação recíproca e reversível entre o nome e o sentido: se 
alguém ouvir a palavra, pensará na coisa, e se pensar na coisa, dirá a palavra. É a 
esta relação recíproca e reversível entre o som e o sentido que proponho chamar 
significado da palavra. 

 

A descrição do significado com base na associação entre conceito e símbolo, como 

entende Ullmann, também é passível de críticas; entre elas, a de Lyons (1980, p. 97-98) :  
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[ ... ] mesmo que admitamos haver conceitos associados a palavras,[ ... ] não há 
provas de que esses conceitos desempenhem um papel no comportamento 
lingüístico cotidiano [ ... ] e quem quer que defina o significado de uma palavra 
como o conceito correlacionado com essa palavra, deve aos seus leitores uma 
explicação subseqüente. 

 

 

4.4.4 O Signo lingüístico de Saussure 

 

Deve-se a Saussure o reconhecimento da lingüística como ciência. O lingüista 

genebrino, através do método estrutural, conseguiu descrever diversos princípios da estrutura 

e do funcionamento das línguas. 

Uma das suas valiosas contribuições diz respeito ao estatuto do signo lingüístico. 

Este é concebido pelo lingüista como uma entidade compósita, constituída de significado e 

significante, ou, de outra forma, constituída por um conceito e por uma imagem acústica. 

Para evitar interpretações diversas, ao recorrer à idéia de imagem acústica, Saussure (197?, 

p. 80) esclarece que: 

 

Esta não é o som material, coisa puramente física, mas a impressão (empreinte) 
psíquica desse som, a representação que dele nos dá o testemunho de nossos 
sentidos; tal imagem é sensorial e, se chegamos a chamá-la material, é somente 
neste sentido, e por oposição ao outro termo da associação, o conceito, geralmente 
mais abstrato. 

 

Para se obter uma visão mais segura do signo lingüístico, é importante recorrer a 

duas noções básicas do Cours, a de que a língua é um sistema – pedra fundamental dos 

ensinamentos de Saussure como assinala Benveniste (1991, p. 98) – e a de valor, em que o 

“significado” (valor) de um signo lingüístico é dado pelas oposições que mantém com outros 

signos dentro do sistema: 
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É uma grande ilusão considerar um termo simplesmente como a união de um certo 
som com um certo conceito. Defini-lo assim seria isolá-lo do sistema do qual faz 
parte; seria acreditar que é possível começar pelos termos e construir o sistema 
fazendo a soma deles, quando, pelo contrário, cumpre partir da totalidade solidária 
para obter, por análise, os elementos que encerra (Saussure, 197?, p. 132). 

 

Consoante a visão crítica de Kempson (1980, p. 27-28), a concepção sobre a 

significação das palavras, através da sua abordagem do signo lingüístico, tal como as 

anteriores, também não dá conta da explanação do significado de certas palavras, como as 

instrumentais, por exemplo. 

Não obstante tais lacunas, a teoria saussureana foi a base para a constituição de dois 

modelos de abordagem do léxico, a teoria dos campos semânticos e a análise componencial, 

significando, portanto, um marco não só para a semântica lexical como também para a 

lingüística de forma geral. 

 

4.5 Componentes semânticos: algumas propostas de análise do significado 

 

Há formas diversas de estudar o vocabulário. Na corrente estruturalista uma dessas 

formas de abordagem consiste em enfocar o significado a partir de seus componentes 

semânticos ou traços mínimos de significação. 

As análises semânticas que se desenvolvem sob esse enfoque são ditas análises 

conceituais, pois buscam classificar o sentido dos signos tomando como referência um 

sistema de conceitos. Sendo o conceito algo anterior e exterior à análise, pode-se questionar 

a natureza lingüística do método de tais propostas. Mas, os caracteres lógico e psicológico 

somados à possibilidade de subjetivismos não têm sido obstáculos ao desenvolvimento de 

tais análises; pelo contrário, como elas focalizam o significado e a significação em si 

mesmos, são as que mais têm se desenvolvido. 
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Há dois enfoques possíveis na análise conceitual: a) decompor unidades léxicas para 

atingir-lhe os traços semânticos, a exemplo do que ocorre com o lexema rosa – flor, de 

várias cores, solitária, com haste, pétalas arredondadas; b) determinar a significação dos 

enunciados através da observância da associação dos traços semânticos. Esse enfoque 

possibilita: constatar questões de compatibilidade e de incompatibilidade dos traços; 

observar o fenômeno da projeção dado por alguns traços; perceber a importância do contexto 

– seja a oração ou um corte mais amplo – para identificar certas relações de sentido. (Cf. 

Borba, 1986, p. 243ss). 

Existem propostas diversas aplicadas à análise do significado das unidades léxicas e 

das sentenças. Como não pretendemos oferecer uma visão panorâmica da diversificada gama 

de propostas analíticas a respeito do assunto, até mesmo porque não constituem o enfoque 

principal deste trabalho, ater-nos-emos a duas propostas que julgamos representativas, a 

análise sêmica de Pottier e a análise componencial desenvolvida principalmente no setor da 

antropologia pelos americanos. 

 

4.5.1 A análise sêmica de Pottier 

Admitindo as postulações da análise componencial, Pottier (1978) trata o significado 

das formas lingüísticas em termos de traços mínimos de significação. Metodologicamente 

aplica os princípios da descrição fonológica à descrição lexical. À maneira de Saussure, 

entende que o signo lingüístico é composto por uma entidade psíquica e conceitual. Aborda 

o significado a partir de um ponto de vista abstrato-conceitual, não interessando, portanto, o 

contexto de situação. Entretanto, não focaliza o lexema como um elemento completamente 

isolado. Entende que o significado de um termo (lexia, na terminologia do autor) é dado por 

suas relações com outros termos, tanto no eixo paradigmático como no sintagmático; e os 

elementos responsáveis pelo estabelecimento e pela determinação dessas relações 
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associativas são os semas, componentes mínimos de significado. Os semas podem ser 

específicos, genéricos ou virtuais. O campo denotativo de uma palavra é dado pelos  semas 

específicos e genéricos. Os contornos conotativos são dados pelos virtuais, que podem ser 

atualizados ou não em certos contextos. (Cf. Marques, 2001, p. 71ss). 

As relações entre as palavras estabelecidas pelos semas são basicamente de quatro 

tipos: 

 

Relações sintagmáticas de participação 

    de associação 

 

Relações paradigmáticas de oposição 

    de inclusão 

 

Ainda de acordo com Marques (p. 73s), a relação de participação tem contornos 

metalingüísticos. Manifesta-se quando se recorre a elementos da (meta)língua, para 

descrever elementos da língua. Por exemplo: movimento, direção, espaço são termos 

metalingüísticos, já que participam da definição componencial de andar, caminhar, correr. 

O nexo estabelecido entre termos como: verde, esperança, ecologia, pelo menos nas 

culturas ocidentais, constitui uma relação associativa, cuja base se forma no campo da 

conotação. Os usos figurados são explicados por Pottier como casos de transferências de 

traços genéricos. Admite ainda que um mesmo lexema pode integrar variados campos 

associativos, no plano paradigmático, e que, no plano sintagmático, os lexemas 

desempenham funções actanciais (Cf. Filmore), admitindo também a possibilidade de 

transferência de traços. 
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A relação de inclusão é a que se estabelece entre um termo genérico e outros  que 

nele se incluem, por terem semas básicos em comum. Por exemplo, o termo árvore inclui: 

raiz, caule, folha, flor, fruto. 

A relação de oposição se efetua entre elementos que têm um mínimo de afinidade: 

maçã, morango, melancia – conjunto de frutas. Essa oposição pode ser estabelecida entre 

elementos que constituem inventários: 

 

a) não-ordenados: boi, porco, macaco, pavão; 

b) ordenados simples: segunda-feira, terça-feira, ..., domingo; 

c) ordenados em escalas graduais: péssimo, mau, regular, bom, ótimo; 

d) hierarquizados: auxiliar, assistente, adjunto, titular.  

 

As relações opostas são de natureza diversa, como: 

a) relações em que os elementos do par se opõem numa relação escalar: bom : mau; 

b) relações em que a afirmação de um elemento implica a negação do outro: 

macho:fêmea: 

c) relações em que há idéia da reciprocidade: dar: receber; 

d) relações que implicam correspondências entre agente e ação: cão:latir. 

 

Pottier (1978) ainda faz referência a outras relações de oposição que podem se 

estabelecer entre os elementos de um conjunto, dentre as quais enfocaremos a relação de 

polaridade e a de progressividade. 

Na relação de polaridade, os termos se distribuem ao longo de um eixo quantitativo, 

com dois pólos, um positivo (+) e outro (-) negativo. Observa a relação de assimetria 

existente entre esses pólos, apontando que o positivo é o representante genérico do taxema. 
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Isto significa dizer que entre alto e baixo, alto é extensivo em relação a baixo. Vejamos a 

ilustração seguinte: 

 

Escala de                        +                                                        – 

temperatura               escaldante       quente       morno                      fresco        frio        gelado 

(Cf. Monteiro, 1989, p. 96) 

 

Na relação de progressividade, forma-se um sistema em que, num conjunto de 

lexemas referentes a uma mesma noção, estes se opõem um ao outro pelo acréscimo de 

novos semas. Para ilustrar essa noção de Pottier, transcrevemos de Borba (1986, p. 247) o 

exemplo a seguir, relativo ao campo lexical de veículo (condução). Não se trata, é claro, de 

um levantamento exaustivo de tal campo. Seja o conjunto: (X) trem, ônibus, automóvel, 

caminhão. 

 

 
LEXEMAS 

S1 
para 

transporte 

S2 
para 

pessoas 

S3 
para 

animais 

S4 
para coisas 

S5 
coletivo 

S6 
individual 

S7 
com rodas 
de ferro 

S8 
com rodas 

de borracha
Trem + + + + + – + – 

Ônibus + + – – + – – + 

Automóvel + + – –  –    + – + 

Caminhão + – + + + – – + 

 

 

 Na terminologia proposta pelo lingüista francês, os conceitos referentes à lexia, 

unidade lexical memorizada, são os seguintes: 

a) Sema: traço mínimo significativo. 

b) Semema: conjunto de semas. 
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c) Arquissemema: semas comuns a todos os lexemas de um campo. (S1) para o 

conjunto (X). 

d) Arquilexema: base comum a todos os lexemas de uma série. No conjunto (X): 

veículo, condução. 

e) Classema: sememas genéricos que expressam uma classificação não lexicalizada. 

No conjunto (X), traços como objeto material e fabricado são classemas, porque 

permitem agrupar itens em questão num determinado contexto. 

 

Em suma, a proposta de Pottier pode ser representada pelo diagrama a seguir, 

encontrado em Duarte (2003, p. 68): 

 

 

Conjunto dos semas 

específicos 

 

Conjunto dos semas 

genéricos 

      

     Denotação 

 

Conjunto dos semas virtuais 

 

      

     Conotação 

 

 

Semantema Classema S C  

Semema  =  

 

Virtuema 

 

= V 
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A apreciação crítica da descrição semântica de Pottier é formulada com argumentos 

coerentes por Marques (2001, p. 77): 

 

A amplitude das questões semânticas em nível abstrato e em função comunicativa 
nas línguas condiciona, porém, na obra de Pottier, uma depreensão de semas ou 
componentes com base em dados de natureza diversa e nem sempre rigorosa. Os 
traços se tornam imprecisos e aleatórios. A exposição dos fundamentos teóricos se 
distribui em itens pouco integrados. Assim, embora a obra de Pottier constitua um 
dos poucos estudos abrangentes de semântica no estruturalismo, revela a 
precariedade das teorias propostas sem base numa descrição pormenorizada dos 
fatos semânticos. 

 

Dentro do enfoque abstrato-conceitual da linguagem, há ainda variadas propostas de 

análise do significado, tanto na abordagem estruturalista como na gerativista, a exemplo das 

de Leech (1974) e de Katz e Fodor (1963). No entanto, como as mencionadas propostas, no 

que diz respeito às relações semânticas de oposição de sentido, estão contidas em outra mais 

abrangente e mais rigorosamente definida, a de Lyons (1980), que representa a postulação 

teórica deste trabalho, não discorremos sobre elas. 

 

4.5.2 Análise componencial 

 

Outra possibilidade de classificar o sentido dos signos com base em conceitos é a 

análise componencial. Trata-se de uma técnica de relações semânticas entre as unidades 

léxicas, observando que o sentido de cada lexema pode ser analisado em termos de traços 

semânticos comuns a diferentes lexemas do vocabulário. Essa análise também se aplica às 

unidades frasais. 

Tanto na América quanto na Europa, alguns lingüistas cultivaram esse método de 

descrição do significado. O trabalho de antropólogos, utilizando a análise componencial, 

para a descrição e comparação de vocábulos de parentesco entre línguas, deu início à 

corrente americana, cujos principais expoentes são as figuras de Katz e Fodor (1963). 
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A análise proposta por esses autores, levando em conta o conteúdo lexical e a 

estrutura sintática de uma cadeia de palavras, atribui a ela uma interpretação semântica. 

Como resultado, pode-se identificar o número de significados de uma cadeia ou os tipos de 

relações que ela pode formar com outras cadeias de palavras. 

Já o tipo de análise cultuado pela corrente européia, a que se ligam lingüistas como 

Pottier (1974), Greimas (1965), Coseriu (1974) e Leech (1974), por exemplo, buscava 

delimitar os traços comuns entre grupos de lexemas diferentes. 

De acordo com essa abordagem, a análise semântica, em conjunto, dos lexemas 

homem, mulher, menino, revela que: 

a) Menino possui algum traço não comum a homem e mulher; 

b) Mulher possui algum traço não comum a homem e menino; 

c) Homem possui algum traço não comum a menino e mulher. 

d) Homem, mulher e menino possuem um traço comum. 

 

Considerando que o significado de cada um desses lexemas é dado pelo conjunto de 

traços que apresentam, pode-se assegurar que homem tem como significado o seguinte 

conjunto de traços: humano, macho, adulto; humano, fêmea, adulto constituem o significado 

de mulher; humano, macho, não adulto formam o significado de menino. Ilustrando: 

 

 humano macho fêmea adulto não adulto 

Homem + + – + – 

Mulher + – + + – 

Menino + + – – + 

                                             Diagrama proposto por Coutinho (1993, p. 10). 
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A observação criteriosa do diagrama acima revela a existência de um traço comum 

aos três lexemas, significando, portanto, que pertencem a uma classe de sentido mais amplo, 

a classe dos humanos. 

Quanto às limitações dessa abordagem em relação à análise do significado, pode-se 

apontar que a descrição de traços tais como intensidade, generalização, extensão não seria 

eficaz. Captar traços semânticos comuns a grupos de lexemas como 

fresco/frio/gelado/glacial seria uma tarefa trabalhosa ou, talvez, impossível de se realizar. 

(Cf. Coutinho, 1993, p. 9ss). 

Esse tipo de análise considera que os componentes semânticos são universais, 

independentemente da estruturação semântica própria de cada língua. Assim, o conjunto de 

traços apresentados para os lexemas do diagrama acima são os mesmos num sem-número de 

línguas. 

Uma das contribuições da análise componencial reside no fato de aproximar a 

formalização da semântica à formalização da sintaxe, possibilitando, desta forma, avanços 

no campo dos estudos semânticos. (Cf. Borba, 1986, p. 250s). 
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5 LEXICOLOGIA 

 

5.1 Fundamentos 

 

Definida por seu criador, o lingüista francês Matoré, como “uma disciplina 

sociológica que utiliza o material lingüístico que são as palavras” (Matoré apud Ullmann, 

1964, p. 526), a lexicologia abarca a estrutura gramatical e o léxico de uma língua. Esses 

componentes são distintos, com funções diferentes, mas são complementares. Há uma 

relação de interdependência entre eles, visto que a língua é contínua. 

A estrutura gramatical é responsável pelo funcionamento da língua. Os elementos 

que constituem essa estrutura interna são chamados, entre outros nomes, de instrumentos 

gramaticais. Constituem classes fechadas, passíveis de serem relacionadas sem maior 

esforço, visto que as línguas, de maneira geral, são conservadoras quanto a tais elementos. 

(Cf. Biderman, 2001, p. 322). 

O léxico das línguas constitui o inventário aberto, tendo possibilidade infinita de 

expansão. Os elementos da classe aberta do léxico, quais sejam: o substantivo, o verbo, o 

adjetivo e advérbio nominal, representam o universo biossocial, dando nome às coisas, às 

qualidades e aos processos. (Cf. Carvalho, 2002, p. 31). 

Entre esses dois campos da língua, há uma diferença significativa quanto à 

possibilidade de expansão. Enquanto o sistema gramatical das línguas é conservador e 

fechado quanto à possibilidade de expansão, o sistema lexical é deveras amplo e se 

enriquece de forma tal que nenhum falante domina integralmente o léxico de sua língua. 

Carvalho (2002, p. 42) relata dados de algumas pesquisas lexicográficas sobre a relação 

existente entre o léxico da língua portuguesa e o léxico de seus falantes: 
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O léxico da língua portuguesa  registrado em dicionários mais recentes oscila entre 
120.000 e 150.000 verbetes, enquanto que o léxico de um usuário da língua médio 
seria em torno de 5.000 vocábulos e de um usuário excepcional, em torno de 8.000 
vocábulos. Desta forma, pode-se constatar que a aprendizagem do léxico tem que 
ser permanente e ininterrupta.  

 

No entanto, a autora informa (p. 83s), fazendo referência a uma observação de 

Houaiss sobre o assunto, que o acervo lexical da língua portuguesa acima apontado não leva 

em conta, evidentemente, as terminologias especializadas, que poderiam ampliar esse acervo 

para 400.000. 

Naturalmente não se pode depreender disso que o fato de os falantes de uma 

comunidade lingüística não dominarem o léxico total de uma língua, o que é naturalmente 

impossível, pode trazer sérias dificuldades ao processo de compreensão. Como se sabe, cada 

falante retém uma parcela do léxico total da língua. E justamente para que se efetive o 

processo de comunicabilidade entre os membros da comunidade lingüística, há áreas comuns 

ao léxico de todos os falantes, conforme podemos observar no gráfico elaborado por 

Biderman (2001, p. 180): 

 

 

L

l3

l2

l1

l4
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Para essa autora, o acervo léxico total de uma língua é formado pela somatória do 

repertório lexical de cada falante, cuja representação ela esquematiza através da seguinte 

fórmula: L = l1 + l2+ l3 + ....................................... + ln

De acordo com Vilela (1994, p. 6), a expansão do léxico é provocada pelo 

desenvolvimento da ciência com suas descobertas, da tecnologia com os inventos, da 

civilização. Também se dá tal expansão pelo encontro entre povos e culturas como também 

por crenças e por mitos. Essa mesma explicação é ampliada mais adiante, quando observa 

que: 

 [ ... ] o léxico é o subsistema da língua mais dinâmico, porque é o elemento da 
língua mais diretamente chamado a configurar lingüisticamente o que há de novo, e 
por isso é nele que se refletem mais clara e imediatamente todas as mudanças ou 
inovações políticas, econômicas, sociais, culturais ou científicas (Vilela, 1994, p. 
14). 

 

Carvalho (2002, p. 35) corrobora essa observação, ao considerar que “as atividades 

humanas e as mudanças sociais provocam o surgimento de novos lexemas, o deslizamento e 

a conseqüente mudança de sentido”.  

Essas considerações enfatizam que os falantes de uma língua não são passivos ao 

léxico, pelo contrário, são agentes transformadores. Como afirma Biderman (2001, p. 179), a 

semântica de uma língua é gerada pelos falantes devido às conotações particulares que eles 

atribuem às palavras.  

O léxico pode ser enfocado sob diferentes perspectivas de estudo, tais como: a 

etimológica, a comparatista, a semântica, a lexicográfica entre outras. Neste trabalho, o 

enfocaremos na perspectiva da lexicologia. Essa disciplina tem como objeto de estudo a 

morfologia e a semântica lexical. Interessa-nos, neste trabalho, apenas o segundo aspecto, 

que compreende o estudo do conteúdo das unidades lexicais e de seus equivalentes. A 

função da lexicologia, então, é “apresentar as informações acerca das unidades lexicais 
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necessárias à produção do discurso e caracterizar a estrutura interna do léxico, tanto no 

aspecto do conteúdo como no aspecto da forma”. (Vilela, 1994, p. 10). 

Para a lexicologia, a palavra é a unidade básica do léxico. Essa idéia encontra raízes 

desde os gregos, que a concebiam como a unidade de articulação do discurso. Entretanto, o 

estruturalismo norte-americano, calcado no materialismo behaviorista, contestou essa 

proposição. Para Bloomfield e seus seguidores, a forma mínima significativa é representada 

pelo morfema. A palavra não é um conceito operacional na terminologia de Bloomfield. Ela 

é substituída pela noção de forma livre mínima em oposição à noção de forma presa, dada a 

sua mobilidade no interior da frase e a possibilidade de substituição no eixo paradigmático. 

A lingüística estrutural norte-americana pós-Bloomfield enfatizou ao extremo o 

enfoque mecanicista proposto pelo referido lingüista. Para Hockett, por exemplo, a palavra 

tem seu lugar entre os morfemas e as formas livres mínimas.  

Para Harris, o elemento básico da análise lingüística é o morfema. De modo que, em 

seu método, a palavra é um conceito sem relevância, como se pode observar neste excerto: 

“O método descrito neste artigo não necessitará de outros elementos a não ser de morfemas e 

seqüências de morfemas, e nenhuma outra operação, a não ser a substituição aplicada muitas 

e muitas vezes.” (Harris apud Biderman, 2001, p. 108). 

Entretanto, os argumentos em favor da palavra como unidade básica do léxico são 

vastos e significativos. Biderman relata e discute alguns deles. Apresenta-nos o testemunho 

de Sapir, encarado como validade incontestável devido à convivência do lingüista com as 

línguas indígenas da América, revelando a consciência intuitiva da palavra como unidade 

léxica: 

 

A experiência lingüística, tanto a expressa na forma padronizada e na forma escrita 
como aquela testada no uso diário, indica que não há incontestavelmente, em geral, 
a menor dificuldade em trazer a palavra à consciência como realidade psicológica. 
Nenhum teste é mais convincente do que aquele em que o índio simplório, 
totalmente desconhecedor do conceito da palavra escrita, não tem, porém, grande 
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dificuldade em ditar um texto a um lingüista, palavra por palavra; naturalmente, ele 
é levado a pronunciar as palavras juntas [em cadeia] como na fala real, mas se a 
gente o interromper, fazendo-o compreender aquilo que se deseja, ele pode isolar as 
palavras como tal prontamente, repetindo-as como unidades. Por outro lado, 
normalmente ele se recusa a isolar o radical ou elemento gramatical, baseando-se no 
fato de que isso ‘não tem sentido’. (Sapir apud Biderman, 2001, p. 99s). 

 

Outro argumento apresentado pela autora vem do campo da psicolingüística e refere-

se ao caso da fala holofrástica, fenômeno presente na etapa inicial do processo de aquisição 

da linguagem pela criança. Trata-se do emprego isolado de uma palavra representando 

sentenças completas da fala adulta e correspondendo a diversos contextos. O termo papá, 

por exemplo, empregado por um bebê (10 a 18 meses), pode significar entre outras 

possibilidades, a depender do contexto: Quero papai; Estou com fome; Estou alegre em ver o 

papai. 

Mais um argumento sólido está localizado no campo da patologia da linguagem. É 

que a palavra, tal como ocorre na fase inicial da aquisição da linguagem, volta a representar 

um discurso inteiro, desintegrado em certos tipos de afasia. (Cf. Biderman, 2001, p. 100ss). 

Ainda seguindo a trilha de Biderman, faz-se necessário discutir a relatividade do 

conceito de palavra. A oposição firme da teoria semântica gerativa contemporânea quanto à 

relatividade de certos traços semânticos das línguas não será aqui problematizada, vez que 

escapa aos nossos propósitos. Admitimos, assim, a hipótese do relativismo lingüístico de 

Sapir-Whorf. Essa teoria postula que cada língua tem uma visão própria do mundo e sua 

finalidade não é apenas expressar as idéias, mas condicioná-las e formatá-las. Em outros 

termos, essa concepção, que deita suas raízes nas idéias de Humboldt e que insiste na relação 

entre as línguas e as culturas (as culturas são suportes das línguas), defende a idéia de que a 

experiência humana se organiza de acordo com as categorias gramaticais e semânticas 

próprias de cada língua. (Cf. Lepschy, 1975, p. 135). 
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A proposição de Whorf sobre o relativismo lingüístico é extremista em relação à de 

Sapir. Para este, a maneira de a sociedade perceber a realidade é influenciada pela língua. 

Para aquele, a língua funciona como um modelador de idéias: 

 

O sistema lingüístico de cada língua não é apenas um sistema reprodutor para dar 
voz às idéias; será antes, ele próprio, o modelador das idéias, o programa e o guia 
para a atividade mental do indivíduo, para a sua análise das impressões, para a 
síntese de toda a sua bagagem mental [ ... ] Dissecamos  a natureza de acordo com 
diretrizes fixadas pela nossa língua materna.(Whorf apud Ullmann, 1964, p. 524). 

 

Sapir encara o relativismo lingüístico como um princípio geral, não se devendo, por 

conseguinte, querer encontrar em cada categoria gramatical a expressão direta de um aspecto 

da cultura.  

As considerações que se vêm tecendo a respeito da relatividade do conceito de 

palavra nos levam a concordar, juntamente com Biderman (2001, p. 115), que “só é possível 

identificar a unidade léxica, delimitá-la e conceituá-la no interior de cada língua.” 

O relativismo lingüístico pode ser encarado sob duas perspectivas. Ora como uma 

questão filosófica, discutindo a relação entre linguagem e mente e o papel desempenhado 

por aquela na aquisição e representação do conhecimento; ora como uma reação 

metodológica ao emprego das categorias da gramática tradicional do Ocidente para 

descrever as línguas nativas das Américas.  

Leroy (1977, p. 196) enfatiza a relevância do relativismo lingüístico, questionando 

não haver método analítico ou processo classificatório que se queiram universais, alertando 

que “(...) desde logo, o perigo que espreita o pesquisador é o de aplicar ao conjunto das 

línguas do mundo princípios de método válido para as línguas indo-européias, mas que nem 

por isso têm valor universal”. 
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Uma vez discutidas a questão da palavra como unidade básica da lexicologia e a 

relatividade de seu conceito, é o momento de refletir sobre a delimitação do conceito de 

palavra. O termo palavra é polissêmico, apresentando pelo menos dois sentidos. Para evitar 

ambigüidades, quando necessário, alguns lingüistas, a exemplo de Lyons, adotam uma 

distinção terminológica entre lexema e lexia. O primeiro termo designa a unidade léxica 

abstrata da língua que se realiza sob diversas configurações flexivas. Enfim, lexema é a 

forma de citação padronizada do vocabulário. Lexia é cada forma flexiva da forma citada no 

dicionário. Exemplificando, podemos dizer que as formas flexivas: estudo, estudávamos, 

estudásseis, estudariam são lexias, e a forma base estudar é um lexema.  

A delimitação da palavra é dada, geralmente, pela sua autonomia oracional, pela 

permutabilidade externa e pela capacidade de desempenhar função sintática. Os aspectos 

estruturais da palavra situam-na entre o morfema (unidade mínima gramatical significativa) 

e o sintagma (unidade sintagmática maior). 

  

5.2 A estruturação do léxico 

 

O fato de o léxico ser a menos sistemática das estruturas lingüísticas não significa 

dizer que é um aglomerado caótico de palavras isoladas entre si; pelo contrário, constitui um 

sistema organizado, formado por uma rede de relações estruturais. 

O sistema lexical é registrado de forma ordenada pela memória através de alguns 

processos mnemônicos. Alguns deles são representados por associações semânticas, como, 

por exemplo, as relações de sinonímia, hiperonímia, derivação, antonímia, entre outros. 

A relação de contraste binária é um dos processos mnemônicos mais ativados na 

incorporação do léxico: 
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forte  x fraco 

acima  x abaixo 

professor x aluno 

solteiro x casado 

verde  x vermelho 

 

Entretanto, a descrição do vocabulário é uma tarefa complexa. As conotações 

aplicadas a cada palavra, dadas pela combinatória de elementos léxicos e pelo emprego 

metafórico dos vocábulos, gerando novos matizes de significação, são alguns elementos 

complicadores na descrição do vocabulário. (Cf. Biderman, 2001, p. 187ss). 

Diversas propostas foram formuladas no sentido de determinar os princípios 

organizacionais do léxico, todas com base na noção de valor de Saussure, princípio de suma 

importância em Lingüística. De acordo com esse lingüista, o valor de um termo é dado por 

suas relações e diferenças com outros termos da mesma língua. (Cf. Saussure, 1995, p. 

136s). Afirma ainda (p. 134) que os valores “são sempre constituídos: 

 

1º por uma coisa dessemelhante, suscetível de ser trocada por outra cujo valor resta determinar; 
2º por coisas semelhantes que se podem comparar com aquela cujo valor está em causa. 
 

Tentando tornar mais clara a idéia de valor, acrescenta (p. 135) que: 

 

[ ...  ] o valor de qualquer termo que seja está determinado por aquilo que o rodeia; 
nem sequer da palavra que significa sol se pode fixar imediatamente o valor sem 
levar em conta o que lhe existe em redor; línguas há em que é impossível dizer 
‘sentar-se ao sol’. 

 

 

Como se vê, a palavra, estando isolada, não tem valor qualquer, de acordo com os 

moldes em que Saussure definiu essa noção. Na verdade, a prática discursiva revela que as 
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palavras sempre se integram por meio de relações. O vocabulário de uma língua é um 

conjunto de esferas conceituais inter-relacionadas, funcionando como uma cadeia cujos 

elementos se delimitam uns aos outros. (Cf. Borba, 1986, 245s). 

Essas associações tanto podem ser de caráter substitutivo, ocorrendo no plano do 

paradigma, em que algumas palavras podem se aproximar pelo sentido, constituindo um 

grupo ou podem se distanciar umas das outras; como podem ocorrer linearmente, numa 

seqüência linear, ocorrendo no plano do sintagma. 

A partir dessa visão do funcionamento da língua em seu campo significativo, 

Saussure (197?, p. 145) esboça sua idéia de constelações ou relações associativas: 

 

Os grupos formados por associação mental não se limitam a aproximar os termos 
que apresentem algo em comum; o espírito capta também a natureza das relações 
que os unem em cada caso e cria com isso tantas séries associativas quantas relações 
diversas existam. 

 

Observa ainda que as palavras podem estabelecer relações associativas quanto à 

etimologia, ao sentido, à forma e à similaridade fônica e exemplifica através do campo 

ensinamento: 

ENSINAMENTO 

Origem Significado Formação (sufixal) Fonética 

ensinar aprender medicamento tento 

ensino educar ajuntamento sento 

reensinar escola alisamento vento 

  juramento lamento 

                Quadro de Saussure – adaptado por Carvalho (2002, p. 43). 
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 Como se vê, estavam postas as condições básicas para a investigação dos campos 

léxicos. Contudo, uma noção indispensável ao estudo dos campos léxicos, tal como os 

conhecemos hoje, ainda estava por surgir: a idéia de redes associativas. 

 Outros autores se debruçaram sobre a idéia de campos léxicos, tentando aprimorar 

sua formulação teórica. Bally desenvolveu a idéia de campo associativo, centrando-se mais 

no vocabulário do que na estrutura e limitando-se a relações de ordem puramente 

semânticas: 

O campo associativo é um halo que circunda o signo e cujas franjas exteriores se 
confundem com o ambiente... A palavra boi faz pensar: 1) em vaca, touro, vitelo, 
chifres, ruminar, mugir, etc; 2) em lavoura, charrua, jugo, etc.; finalmente 3) pode 
evocar, e evoca em francês, idéias de força, de resistência, de trabalho paciente, mas 
também de lentidão, de peso, de passividade. (Bally apud Ullmann, 1964, p. 500). 

 

Como se pode observar, a rede de associações é ampla, e muitas delas integram o 

campo figurado da linguagem: metáforas, comparações, provérbios, entre outros. 

Outra proposta elaborada para descrever os princípios organizacionais do léxico é a 

teoria dos campos semânticos defendida por Trier, cujas origens remontam a Herder e a 

Humboldt. Essa teoria tenta explicitar como se processa a relação entre o plano dos 

conceitos e o da expressão. Para Trier, as palavras organizam-se em setores dentro do léxico, 

delimitando umas as outras. Ele considerava que o vocabulário inteiro de uma língua estava 

estruturado por campos semânticos, não havendo vazios nem sobreposição. 

Essa teoria recebeu diversas críticas. Questionava-se, por exemplo: a) o fato de ela 

não admitir a possibilidade de lacunas ou sobreposições num  dado campo lexical;  b) a idéia 

de que o vocabulário constitui um único sistema completamente integrado e articulado; c) a 

baixa ênfase atribuída às relações sintagmáticas. 

De outro lado dessas limitações, essa teoria trouxe contribuições significativas para a 

lingüística, tais como: a) a introdução do método estrutural em semântica; b) o fornecimento 

de elementos capazes de proporcionar o mapeamento da evolução de campos de significação 
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abstratos do léxico em correlação com o condicionamento sócio-histórico-cultural da língua. 

(Cf. Duarte, 2003, p. 65). 

Outra contribuição significativa dessa teoria é revelada pelas palavras de Ullmann 

(1964, p. 523): 

 

[ ... ]a teoria dos campos fornece um método valioso para abordar um problema 
difícil mas de crucial importância: a influência da linguagem no pensamento. Um 
campo semântico não reflete apenas as idéias, os valores e as perspectivas da 
sociedade contemporânea; cristaliza-as e perpetua-as também; transmite às gerações 
vindouras uma análise já elaborada da experiência através da qual será visto o 
mundo, até que a análise se torne tão palpavelmente inadequada e antiquada que 
todo o campo tenha que ser refeito. 

 

A teoria dos campos semânticos do Trier (1931) antecede a formulação da hipótese 

Sapir-Whorf, a que já fizemos referência em outra passagem deste capítulo, o que explica 

sua acolhida entusiasmada por Ullmann no que diz respeito à relação linguagem e 

pensamento.  
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6 CULTURA 

 

A reflexão sobre o conceito de cultura nos remete invariavelmente à noção de 

sociedade. Uma e outra estão fortemente interligadas, uma vez que a cultura é inerente à 

sociedade humana. Como refere Benveniste (1991, p.31), genericamente pode-se chamar 

“cultura ao meio humano, tudo o que, do outro lado do cumprimento das funções biológicas, 

dá à vida e à atividade humanas forma, sentido e conteúdo”. 

Como observa Lyons (1987, p. 273 ss), a palavra cultura adquiriu vários sentidos ao 

longo do tempo, entre eles o de civilização (progresso) e o de conhecimento adquirido – 

herdado da antropologia. No sentido primeiro em que se empregou o termo, ele equivalia 

praticamente à noção de civilização. Vê-se nesta acepção, as idéias clássicas de perfeição e 

beleza desejadas em qualquer campo: arquitetura, escultura, pintura, literatura, arte, etc. Essa 

tradição clássica do entendimento de cultura atravessou épocas, encontrando eco mais 

acentuado no Humanismo renascentista. A esse conceito de cultura como sinônimo de 

civilização os iluministas do século XVIII associaram as idéias de progresso e 

autodesenvolvimento que tanto perseguiram. 

O entendimento de cultua desvinculada de qualquer julgamento de valor e da idéia de 

desenvolvimento é de base antropológica. Neste sentido, a noção de cultura é peculiar a cada 

sociedade. Essa acepção é a mais corrente em nossos dias e a adotada pelas ciências sociais. 

Herder foi o primeiro a questionar o conceito clássico de cultura. Ele não aceitava a idéia de 

subjugação de uma cultura ocasionada pela diferença do grau de desenvolvimento  entre 

elas. Assim, questionava a tese de que a cultura européia do século XVIII constituía o 

apogeu do progresso humano. 

A idéia de Herder de que cada povo tem sua cultura e de que uma não se sobrepõe à 

outra traduz seu entendimento de que há relação de interdependência entre língua e cultura. 
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Essa posição, que também era definida por diversos integrantes do movimento romântico – 

estavam sempre em busca da libertação de parâmetros e do individualismo – , desafiava os 

princípios de universalismo defendidos até então pelas idéias clássicas. Esse ideário de 

Herder representa o fio condutor que levaria ao relativismo lingüístico, explanado por 

Humboldt, descrito por Sapir e levado às últimas conseqüências por Whorf. 

Mesmo em relação ao sentido antropológico, o termo cultura pode ser definido, 

tecnicamente, de variadas maneiras. Dentre elas, temos preferência pela definição que o 

descreve como conhecimento adquirido socialmente. Nesse conceito é central a noção de 

sociedade, condição sine qua non para que se processe o conhecimento, visto que ele só se 

sedimenta pelo contato do sócio-interacional do indivíduo com o grupo social de que faz 

parte. Isso pode ser constatado indubitavelmente durante o processo de aquisição da 

linguagem pela criança. 

A propósito desse conceito de cultura, impõem-se duas considerações. Primeiro, é 

importante mencionar que a palavra conhecimento, empregada na definição supracitada de 

cultura, refere tanto o conhecimento prático quanto o teórico, isto é, tanto o saber fazer algo 

quanto o saber  que algo é ou não feito de determinada forma. Em segundo lugar, não se 

deve identificar transmissão cultural com transmissão biológica. Apesar de haver relação de 

interdependência entre ambas, não se deve tomar uma pela outra. Embora a faculdade de 

aquisição da linguagem pela criança seja inata, o conhecimento de uma língua por ela 

(inclusive o de língua nativa) é sempre  sócio-culturalmente adquirido.(Cf. Lyons,1987, p. 

274). 

Morin (1985, p.170) compartilha com esse pensamento de Lyons ao referir que a 

herança cultural se relaciona com a herança genética e se sobrepõe a esta. 
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Noutra obra, Morin (1991, p.17) destaca que  

A cultura, que é característica da sociedade humana, é organizada/organizadora via 
o veículo cognitivo que é a linguagem, a partir do capital cognitivo coletivo dos 
conhecimentos adquiridos, das aptidões aprendidas, das experiências vividas, da 
memória histórica, das crenças míticas de uma sociedade. Assim, se manifestam 
‘relações coletivas’, ‘imaginário coletivo’. E, dispondo do seu capital cognitivo, a 
cultura institui as regras/normas que organizam a sociedade, dirigem os 
comportamentos individuais. As regras/normas culturais geram processos sociais e 
regeneram globalmente a complexidade social adquirida por essa mesma cultura. 
(Morin, 1991, p.17) 

 

Como se pode perceber, a relação entre língua ,cultura e sociedade é inegável. Língua 

e cultura não se concebem uma sem a outra. Pela a língua, o indivíduo não só assimila a 

cultura como a perpetua e a transforma. A respeito da relação entre língua e cultura, Mattoso 

Câmara jr. (1981, p.21) observa que “a língua é uma parte da cultura, mas se destaca do todo 

e com ela se conjuga dicotomicamente”, conforme expressa  a ilustração por ele proposta:               

           

 
 
 
          Cultura 

Língua 
 

 
 
                                   
                                    
 
           Cultura 
      

Língua 
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7 ANTONÍMIA: PRINCÍPIOS PARA IDENTIFICAÇÃO E DEFINIÇÃO DO 

TERMO 

 

7.1 A antonímia: princípios identificatórios 

O termo antonímia tem sido usado de forma muito ampla na literatura lingüística, 

traduzindo, muitas vezes, qualquer relação de oposição de sentido ou fazendo referência a 

apenas um tipo de oposição de sentido, o que envolve os adjetivos graduáveis. 

De acordo com Ljung (apud Souza, 1992, p. 41ss), a maioria dos autores define a 

antonímia adjetiva apoiando-se em um dos três princípios a seguir: o de Sapir (1944) - 

Bierwish (1967); o de Vendler (1963) - Givón (1970); o de Zimmer (1964) - Lyons (1968). 

 

7.1.1 Princípio de Sapir-Bierwish 

 Sapir elege a noção de grau como o traço característico dos adjetivos antônimos. No 

entender do lingüista, os enunciados que o contêm são sempre comparativos, quer de forma 

explícita quer de forma implícita. Nos exemplos a seguir, os adjetivos podem constituir uma 

relação antonímica, levando em conta seus possíveis opostos: 

(09) 

 a. Os brasileiros são menos pobres que os argentinos. (comparação explícita) 

 b. João Pessoa é uma cidade tranqüila. (comparação implícita) 

 

 Em João Pessoa é uma cidade tranqüila, há uma comparação implícita dessa cidade 

com outras, podendo significar que ela é mais tranqüila que outras. Bierwish tem a mesma 

noção de antônimo, concebendo-o como um termo que expressa uma relação entre dois 

referentes (entidades). 

 



 81

7.1.2 Princípio de Vendler-Givón 

 Givón define antonímia com base na observação de Vendler em termos da relação da 

idéia de marcado x não marcado existente entre os pares de adjetivos ingleses indicadores 

de medida. Givón observa que, num par de adjetivos antônimos, um termo parece funcionar 

sempre como não marcado ou genérico em relação à mesma qualidade. A noção de marca 

caracteriza esses pares, denotando a posse (elemento positivo) ou a ausência (elemento 

negativo) dessa qualidade. 

7.1.3 Princípio de Zimmer-Lyons 

 Lyons enfoca a antonímia como uma relação de oposição contrária entre os dois 

termos de um par adjetivo ao longo de uma dada dimensão. Restringe o conceito apenas aos 

opostos graduáveis. Segundo o autor, o fato de a polaridade se manifestar mais abertamente 

nos opostos graduáveis justifica tal restrição. Essa definição de Lyons é basicamente a 

mesma de Zimmer.  

 É muito evidente um ponto de contato entre o princípio de Zimmer-Lyons e o de 

Sapir-Gierwish, qual seja, o traço da gradação. Esses dois princípios, usados para a 

identificação da antonímia, apresentam, porém, um traço não convergente: o de Sapir-

Bierwish não está alicerçado nos postulados da lógica tradicional, diferentemente do que 

ocorre com o de Zimmer-Lyons. 

 Este princípio é mais abrangente que os demais, uma vez que engloba noções neles 

expressas. Por essa razão, debruçar-nos-emos um pouco mais sobre ele, enfocando a 

proposta de Lyons para a classificação da antonímia em sentido amplo (todos os tipos de 

contraste). 

 O tratamento dado aos fenômenos semânticos varia de acordo com a concepção de 

língua adotada. Encarando-a como um fenômeno concreto socialmente afetado pelo falante, 

há de se recorrer às condições de produção, numa perspectiva pragmática. Concebendo-a 
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como um fenômeno abstrato e não afetado socialmente pelo falante, o tratamento dado aos 

fenômenos semânticos se circunscreve apenas ao contexto lingüístico. A proposta de Lyons 

(1980) para a classificação da antonímia ampla, que constitui o postulado teórico sob o qual 

se assenta este trabalho, está ancorada nos postulados da semântica formal, que adota a 

segunda concepção de língua descrita acima. 

 A semântica formal enfoca a antonímia como uma relação de incompatibilidade de 

sentidos realizada no plano paradigmático. Embora tal enfoque ofereça certas limitações e 

seja, por isso mesmo, receptário de variadas críticas, ainda é o que proporciona uma idéia 

mais geral do tema que nos propomos estudar, a antonímia (em sentido amplo). Dentro desse 

enfoque, são várias as propostas existentes para o tratamento da antonímia ampla, mas a de 

Lyons (1980), por apresentar um rigor teórico aceitável, é a mais comentada e a mais 

seguida (Cf. Vilela, 1994, p. 166). 

 

7.2 Antonímia ampla: a proposta de Lyons para a classificação dos contrastes 

 Antes de apresentar a proposta de Lyons, é imperioso levantar uma nota sobre o 

emprego do termo antonímia, neste texto, para evitar certos embaraços. A partir de agora, 

empregaremos, quando for necessário, o termo antonímia (estrita) para referir 

exclusivamente os opostos graduáveis, isto é, a antonímia propriamente dita. Para designar  

outras relações de contraste ou para fazer referência indiscriminadamente ao conjunto dos 

contrastes (neste caso, inclusive, aos opostos graduáveis) empregaremos as expressões: 

relações de contraste; relações antonímicas; ou simplesmente antonímia. 

 Também é importante referir que, embora sigamos basicamente as postulações de 

Lyons neste tópico, não deixaremos de fazer referência à contribuição de outros autores da 

mesma linha de raciocínio que julguemos significativas. 
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 A antonímia é enfocada por Lyons dentro dos limites da semântica lexical. A partir 

do advento do gerativismo, a semântica frasal vem sendo bastante cultivada, mas a validade 

de sua análise não é superior à da semântica lexical. Como já referimos noutro ponto deste 

texto, um tipo de enfoque não se sobrepõe ao outro, constituem apenas dois níveis de análise 

igualmente válidos. 

 Lyons considera que as relações de contraste e outras relações de sentido se 

manifestam basicamente em campos ou domínios lexicais e analisa as relações entre itens 

lexicais com base em relações lógicas. 

 Observa que as relações lexicais, num dado campo lexical, são estabelecidas a partir 

de uma série de contrastes de sentido. A oposição de sentido é, dentre os vários tipos de 

contraste, a relação mais destacada. O esquema seguinte, encontrado em Vilela (1994, p. 

166), fornece uma visão mais global da proposta de Lyons: 

Seriados CíclicosBinários
(Oposição)

Complementares Recíprocos DirecionaisAntônimos Escalas Graus 

Ortogonais Antipodais

CONTRASTES 
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 Na terminologia de Lyons, contraste é o termo mais geral, designa qualquer relação 

de oposição de sentido, seja binária ou não. As relações de contraste constituem dois grupos 

principais: o grupo das relações que se apóiam na binaridade e o grupo das relações que não 

apresentam esse traço. 

 Os contrastes binários são representados pela antonímia (estrita), pela 

complementaridade, pela reciprocidade e pela oposição direcional. Os não binários 

subdividem-se em conjuntos seriais e conjuntos cíclicos. Os conjuntos seriais dispõem-se 

ainda em escalas e graus. 

 

7.2.1 Contrastes binários 

 

7.2.1.1 Antonímia (estrita) 

 

 Os conceitos de antonímia (estrita) e de complementaridade estão associados, 

respectivamente, às noções de contrário e de contraditório da lógica tradicional. Assim, para 

definir os referidos termos lingüísticos, Lyons recorre a essas noções da lógica. 

 Em lógica, os esquemas formais de proposições permitem assegurar que uma 

proposição P é contraditória em relação a uma proposição Q, se P e Q não podem ser, ao 

mesmo tempo, ambas verdadeiras ou ambas falsas. Por exemplo, as sentenças: A próxima 

testemunha a depor é homem e a próxima testemunha a depor é mulher não podem ser 

ambas verdadeiras ou ambas falsas, ao mesmo tempo. 

 Uma proposição P é contrária em relação a uma proposição Q, se P e Q não podem 

ser ambas verdadeiras ao mesmo tempo, embora ambas possam, ao mesmo tempo, ser falsas. 

Em Este vaso é pesado e Este vaso é leve, as duas proposições podem ser tomadas como 

falsas, pois é plenamente aceitável a frase Este vaso não é pesado nem leve. 
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 A diferença básica entre os termos contraditórios e os contrários, em lógica, reside no 

fato que a presença daqueles em duas proposições opostas significa que a afirmação de uma 

implica a negação da outra e, vice-versa, a negação de uma implica a afirmação da outra. Da 

presença destes em duas proposições opostas não decorre que a negação de uma implica, 

necessariamente, a afirmação da outra, como vimos no exemplo acima, Este vaso não é 

pesado não equivale necessariamente a Este vaso é leve, pois é realizável e aceitável dizer 

Este vaso não é pesado nem leve. 

 Lyons aponta que as sentenças, em que termos graduáveis e termos não graduáveis 

são usados predicativamente, apresentam características da lógica, e os termos predicativos 

nelas empregados podem ser contrários ou contraditórios, conforme o caso. Assim, nos 

exemplos acima, os termos homem e mulher são contraditórios, enquanto pesado e leve são 

contrários. 

 Por ora, interessa-nos a idéia de contrariedade presente nos antônimos. Lyons capta 

de Sapir (1944) o traço mais característico da antonímia (estrita), a capacidade de gradação. 

A gradação envolve sempre uma comparação. Dessa forma, os enunciados que contêm os 

opostos graduáveis são sempre, como já referimos e exemplificamos noutro ponto, 

comparativos. 

 Na relação antonímica, a negação de um dos termos em oposição não equivale à 

afirmação do outro porque ambos, o termo positivo e o termo negativo, são, como observa 

Vilela (1994, p. 167), igualmente nivelados em relação a um ponto neutro: alto > 0 < baixo. 

 A consideração de uma zona neutra revela outra característica da antonímia: a 

polaridade. Essa propriedade nos leva a perceber que as qualidades opostas traduzidas pelos 

antônimos, não absolutas nem extremas. Faz-nos perceber que os conteúdos dos termos 

antonímicos se distribuem numa escala entre dois pólos. Porém, a determinação da 
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polaridade não é tarefa fácil. Para determiná-la, precisa-se recorrer ao contexto 

extralingüístico em diversos casos. 

 A idéia de polaridade tal como está descrita no princípio de Vendler-Givón, que 

referimos no início deste capítulo, possibilita, observa Vilela (p. 168), o reconhecimento do 

termo marcado e a neutralização. 

 A oposição dos antônimos pode ser neutralizada através da nominalização do termo 

não-marcado, pois tal termo adquire valor positivo ou neutro quando nominalizado. Em 

geral, a nominalização é aplicada ao termo que se julga superior –  positivo – dentro da 

norma considerada. Assim, não se pergunta pela baixeza de uma pessoa, mas sim por sua 

altura; como também, entre outros exemplos, não se pergunta pela estreiteza de uma rua, e 

sim por sua largura. 

 É preciso esclarecer, porém,  que neutralização e ponto neutro são noções diversas. 

Aquela, quando realizada (portanto, trata-se de um processo dependente da vontade do 

falante, embora seja quase mecânico), através da nominalização do termo positivo, faz 

desaparecer a oposição dos termos antonímicos. Essa não depende da vontade do falante. O 

ponto neutro é proporcionado pelo termo marcado ou negativo, pois é ele que tende a se 

aproximar de um limite ou ponto zero; de modo que algo pode ser tão pequeno que se 

aproxima de zero, inversamente ao que ocorre com algo tomado como grande. 

 A nominalização  cobre a escala inteira de medida. A uma dada pergunta envolvendo 

o termo altura poder-se-ia oferecer uma resposta com os termos alto ou baixo conforme o 

caso. Da mesma forma, a uma possível questão envolvendo o termo largura poder-se-ia 

fornecer uma resposta em que figurassem os termos largo ou estreito conforme o caso. 

 Em geral, os elementos negativos são identificados pela impossibilidade de 

nominalização ou pela alteração de sentido quando esse processo é realizado. Dificilmente 

se usa estreiteza para nominalizar estreito, e baixeza apresenta uma freqüência de uso 
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praticamente nula no português do Brasil. O termo “baixaria”, embora mantenha alguma 

relação com baixo, encerra uma conotação diferente. Assim, baixo e estreito são 

considerados termos negativos ou marcados, e seus respectivos opostos, alto e largo, são 

tidos como positivos ou não marcados. 

 Em decorrência da capacidade de gradação, os antônimos apresentam outra 

característica: a possibilidade de intensificação. Essa característica está exemplificada nas 

frases a seguir: 

(10) 

 a. Elba Ramalho é uma cantora bastante eclética. 

 b. João Pessoa é uma cidade extremamente arborizada. 

 c. A situação econômica do Brasil está mais estável que a da Argentina. 

 d. O Rio de Janeiro é a cidade mais bela do Brasil. 

 

 A antonímia, usando a terminologia do estruturalismo, constitui uma oposição 

privativa, pois um dos elementos do par (o não marcado) encerra uma propriedade positiva, 

enquanto o outro (marcado) traduz a ausência dessa propriedade. (Cf. Monteiro, 1989, p. 

89). 

 No que diz respeito ao aspecto formal, Lyons (1980, p. 223) observa que os opostos, 

de forma geral, podem estar morfologicamente relacionados ou não. Nos pares 

morfologicamente relacionados, um dos termos do par é derivado do outro pela adição ou 

substituição dos prefixos negativos (in-, i-, des-): feliz: infeliz; legítimo: ilegítimo; leal: 

desleal. Embora os opostos mais correntes tendam a não ser morfologicamente relacionados, 

a exemplo dos pares: doce : amargo; alegre: triste; bom: ruim, os morfologicamente 

relacionados constam em maior número no vocabulário. O lingüista chama a atenção ainda 

para dois aspectos: a) Pensar a correlação entre termos morfologicamente relacionados e 
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complementaridade, de um lado, e a correlação entre termos não relacionados 

morfologicamente e antonímia, de outro, é incorrer em erro. Os termos do par: casado : 

solteiro não se opõem por intermédio de marcas morfológicas e são, no entanto, 

complementares; b) O antônimo de um dado lexema pode ser representado tanto por uma 

palavra não relacionada morfologicamente como por uma que o seja. O termo feliz, por 

exemplo, pode ter infeliz e triste como antônimos. 

 Em resumo, os antônimos apresentam as seguintes características: 

 a. um termo do par não nega o outro; 

 b. são totalmente graduáveis; 

 c. estão sempre em comparação explícita ou implícita; 

 d. admitem escalonamento (termos intermediários); 

 e. quanto mais intensificados, mais se movem em direção oposta ao longo de uma 

escala; 

 f. apresentam a relação marcado X não marcado; 

 g. são relativos, isto é, escalonados segundo normas diferentes, estabelecidas 

geralmente pelo objeto em causa, de forma que um elefante pequeno é maior que um rato 

grande. 

 

7.2.1.2 Complementaridade 

 

 Os opostos antonímicos distinguem-se dos complementares pelo fato de estes se 

excluírem mutuamente. A afirmação de um elemento do par provoca a negação do outro, e a 

negação de um traduz, da mesma maneira, a afirmação do outro. Os complementares são 

marcados pela relação de contraditoriedade, que se caracteriza pelo fato de duas proposições 
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não poderem ser ambas verdadeiras ou falsas concomitantemente. Dessa forma, é possível 

interpretar, nos exemplos seguintes, que: 

(11) 

 a. O depoimento do réu é verdadeiro → O depoimento do réu não é falso. 

 b. Você está presente em minha vida → Você não está ausente em minha vida. 

 c. Esta cobra não é macho → Esta cobra é fêmea. 

           d. O rei do Rock não está morto → O rei do Rock está  vivo. 

           e. Bandeira não era casado → Bandeira era solteiro. 

 

 A possibilidade de um campo neutro não existe com os opostos complementares, 

pois o que não é verdadeiro, é falso. De outra maneira, os complementares geralmente se 

opõem em campos limitados a dois elementos. A relação de complementaridade engloba, de 

modo geral, os verbos e os adjetivos. 

 Na realidade, a complementaridade é uma espécie de incompatibilidade, visto que os 

termos se excluem mutuamente. Constitui um caso particular de incompatibilidade, uma vez 

que a oposição se dá apenas entre dois termos. Na incompatibilidade, a afirmação de um 

elemento de uma série implica a negação de cada um dos demais; a negação de um significa 

a afirmação de cada um dos outros disjuntivamente, segundo o esquema  X = 1 → X ≠ 2, 3, 

4  ...  (leia-se X é igual a 1, implica que X é diferente de 2, de 3, de 4 ou de qualquer outro 

elemento constitutivo da série dos numerais cardinais):  

 

    verde          verde  
    branco         branco 
X é preto → X é não   azul  assim como X é    azul   → X é não preto. 
    violeta         violeta  
    vermelho         vermelho 
        ...              ... 
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 Diferentemente dos opostos antonímicos, os complementares, quando empregados 

denotativamente, não admitem graduação nem comparação como marca geral. 

 

7.2.1.3 Conversibilidade (reciprocidade) 

 

 A conversibilidade se define por uma inversão de relação, como ocorre neste 

exemplo: 

a. Oswald foi marido de Tarsila. 
         SN1            x              SN2
 

b. Tarsila foi mulher de Oswald. 
         SN1            x             SN2
 

Nesse exemplo, uma seqüência pode se converter em outra sem qualquer alternância 

de sentido. As predicações dessas sentenças são de dois lugares. 

Essa relação de oposição de sentido tem como característica básica, de acordo com a 

lógica, o traço da simetria. “Simetria é a propriedade da igualdade dos conjuntos que permite 

inverter a proposição A = B em B = A”. (Dubois, 1998, p. 550). O traço da simetria garante 

que os opostos empregados nas proposições acima são conversos. A propriedade da simetria 

faz com que as sentenças em que os conversos são empregados sejam entendidas como 

paráfrases uma da outra. (Saeed, 1998, p. 67). 

 

7.2.1.4 Oposição direcional 

 As relações direcionais designam orientações de movimento de opostos em relação a 

um determinado ponto referencial, a exemplo do que ocorre com os pares subir: descer; 

chegar: partir; vir: ir. Apesar desse traço comum, tais pares se relacionam de maneiras 
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diversas e apresentam diferenças importantes. A explicação dessas diferenças por Lyons 

(1980, p. 227) é esclarecedora: 

 

Se compararmos subir: descer com vir: ir; veremos imediatamente que, enquanto 
vir : ir se baseia numa oposição entre movimento para L e movimento a partir de L 
(tal como chegar: partir), subir: descer funda-se numa oposição estabelecida no 
interior de um movimento a partir de L. Direita: esquerda e à frente: atrás, quando 
empregues em expressões direcionais ou de orientação, são neste aspecto como 
subir: descer. Porém, a direcionalidade deste último (na dimensão vertical) é 
absoluta, o que não acontece com a direcionalidade dos outros dois pares. 
 

 As relações entre esses movimentos originam, segundo esse lingüista (p. 228), duas 

relações de conseqüências, uma positiva e outra negativa, consoante a localização resultante 

seja L ou não –L. Ele observa que a relação existente entre a proposição expressa por “X 

veio de / foi para L” e “X está (agora) em L” é uma conseqüência positiva. Já a relação entre 

a proposição expressa por “X veio de / foi para L” e a expressa por “X não / já não está em 

L” é negativa. 

 Realizando uma leitura prática dessas orientações de Lyons, Vilela (1994, p. 171) 

observa que: 

A relação de conseqüência é caracterizada pelo fato de o elemento conseqüente 
pressupor o elemento antecedente, e ainda pelo fato de o elemento conseqüente não 
se seguir necessariamente ao elemento antecedente (isto é, trata-se de uma 
implicação unilateral): procurar: encontrar. Poder-se-á ter uma conseqüência 
positiva: aprender: saber, e uma conseqüência negativa: saber: esquecer.  
 

 Os opostos direcionais repartem-se em dois grupos diferentes, opostos ortogonais e 

opostos antipodais, conforme a direção em que se oponham seja vertical ou diametral. Essas 

relações de oposição se fazem presentes em campos semânticos constituídos por mais de 

dois lexemas.   

A oposição ortogonal ocorre quando cada lexema de um determinado campo se opõe 

a dois outros perpendicularmente. Tomemos como exemplo o campo semântico dos pontos 

cardeais: 
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Norte 

 

 

                                             Leste     Oeste 

 

              
           Sul 

 

Como se pode ver, em termos ortogonais há oposição entre: 

 

norte x oeste e leste    

leste x norte e sul           

sul x leste e oeste 

oeste x sul e norte 

 

 Na oposição antipodal, cada lexema de um dado campo se articula de maneira 

antipodal ao que lhe está diametralmente oposto: 

 

 norte x sul 

 leste x oeste 

 

 Lyons observa ainda que, apesar de direcionais, essas relações não se limitam à área 

do léxico que se refere à direção. A relação de oposição que se estabelece entre os lexemas 

moça, rapaz, e mulher é ortogonal. 
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 Marques (2001, p. 98s) parafraseia Lyons, destacando a relevância dos opostos 

direcionais nos seguintes termos :  

Essas relações direcionais deveriam ser vistas no plano geral da língua, tanto na 
estrutura lexical quanto na estrutura gramatical, pois nelas se baseiam as relações 
dêiticas, presentes em categorias dos verbos, nas relações pronominais, 
principalmente pessoais e demonstrativas, nas mais variadas relações adverbiais etc. 

 

7.2.2 Contrastes não binários 

 

 Os contrastes não binários são marcados pela relação de incompatibilidade. Mais 

comumente essa relação de oposição de sentido se dá num conjunto com mais de dois 

termos, mas se define por ser uma relação entre duas proposições em que a verdade de uma 

implica a falsidade da outra, como já expusemos no item relativo aos complementares. 

 É importante não confundir uma mera distinção de sentido com a relação de 

incompatibilidade. Nesse tipo de relação, é preciso haver algum traço de similaridade, a 

partir do qual os lexemas se associem, para que o contraste se estabeleça, sobretudo no 

interior de um determinado campo semântico. Assim, nas sentenças: O relógio é dourado e 

O relógio é quadrado, os termos dourado e quadrado são diferentes, mas não incompatíveis. 

 A relação de implicação, traço da incompatibilidade que permite associar (numa 

relação de exclusão) a um dado lexema outros que se lhe opõem, pode ser implícita. Dessa 

forma, no enunciado abaixo: 

(12) 

 Martinália enfeitou o jarro com rosas. 

 

o emprego do termo rosas será entendido como negação implícita de termos como 

margaridas, hortênsias, dálias, etc. (Cf. Dubois, 1998, p. 335s). 
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 Na relação de incompatibilidade estão incluídos os opostos não binários que, 

diferentemente dos binários, formam conjuntos. Os opostos não binários são de dois tipos: 

opostos seriados e opostos cíclicos. 

 

7.2.2.1 Opostos seriados             

 

 Um conjunto seriado apresenta dois  pontos extremos, e os demais termos que o 

constituem se situam entre eles. Os conjuntos seriados são sempre ordenados quer em séries 

quer em ciclos. 

 Os conjuntos ordenados em séries, quando constituídos por termos graduáveis, 

formam escalas, como se pode ver no conjunto abaixo: 

(13) 

  ótimo ← bom, regular, ruim, mau → péssimo. 

 

 Quando os conjuntos ordenados em séries são constituídos por termos não 

graduáveis, como ocorre com termos designativos de patentes militares, notas escolares, 

classificação de desempenho, números, etc., formam graus, como se pode ver no conjunto 

seguinte: 

 

(14) 

 

 Soldado, cabo, sargento (3), subtenente, aspirante – a – oficial, tenente (2) capitão, major, 

tenente-coronel, coronel, general (3), marechal. 
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7.2.2.2 Opostos cíclicos 

 

 Um conjunto ordenado ciclicamente não apresenta extremos, cada termo que o 

integra está ordenado entre dois outros. Os dias da semana, as estações do ano e os nomes 

dos meses são exemplos de opostos cíclicos. Assim como o inverno é a estação que se situa 

entre o outono e a primavera em qualquer lugar do mundo, as manhãs de setembro, também 

em qualquer lugar do mundo, são precedidas pelas manhãs de agosto e sucedidas pelas 

manhãs de outubro.  

 Uma vez apresentada a proposta de Lyons para a classificação dos contrastes, é 

chegada a hora de considerar alguns aspectos inquietantes. Para sermos justos, não podemos 

deixar de mencionar a referência do próprio Lyons (1980, p. 219) informando que oferecerá 

às relações de sentido, entre elas a oposição paradigmática, um tratamento “relativamente 

informal e, por vezes, um tanto especulativo”. 

 Apesar de a proposta de Lyons para a classificação dos contrastes apresentar muitos 

aspectos positivos e ter dado uma contribuição valiosa para a definição do conceito de 

antonímia, não está isenta de questionamentos. 

 Um deles diz respeito aos complementares. Operar com conceitos que se queiram 

rígidos e precisos no caso da oposição paradigmática é correr o risco de que a aplicação de 

tais conceitos não possa alcançar toda a variação do fenômeno que se pretende descrever. A 

questão é que, a maioria dos autores que se propõem examinar a complementaridade 

admitem que ela possui um “status” graduável. 

 Palmer (1976, p. 96), por exemplo, observa que, em frases como as seguintes, os 

termos em destaque (tratados na literatura lingüística como complementares, não suscetíveis, 

portanto, à gradação) admitem a variação em grau: 
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(15) 

 a. O gaúcho é mais macho que o baiano. 

 b. O paciente do apartamento 301 está mais morto do que vivo. 

 

 Lyons (1980, p.225s) também examina essa questão e até reconhece que na prática 

discursiva a graduação dos complementares é realizável. Porém, diferentemente de outros 

lingüistas, observa que esse fato só ocorre conotativamente, trata-se de uma implicação 

secundária: 

[ ... ] se alguém nos diz Então X ainda é vivo? e nós respondemos Se é ou De que 
maneira!, não estamos por isso a pôr em questão a não graduabilidade de morto : 
vivo no sistema lingüístico. O que, presume-se, estamos a graduar são as várias 
implicações secundárias ou conotações de vivo... O reconhecimento da possibilidade 
de graduação de antônimos normalmente não graduáveis [ ... ] não implica que no 
sistema lingüístico não deva ser estabelecida uma distinção nítida entre antônimos 
graduáveis e não graduáveis. 
 

 Também não escapa a questionamentos o traço da contrariedade, conceito da lógica 

que marca os opostos antonímicos na proposta de Lyons. Segundo alguns lingüistas, há 

pares de opostos antonímicos que se comportam da mesma forma que os complementares. 

 Lyons (p. 225) também constata esse comportamento em alguns pares de antônimos 

graduáveis. Mas, diferentemente dos que consideram nula uma distinção rígida entre 

complementares e antônimos, esclarece que essa neutralização é de ordem conotativa, não se 

impõe de forma natural na língua. Está a depender da volição do emissor, sendo 

conseqüência da leitura (percepção) que queira provocar no receptor. O lingüista explica 

que, no uso cotidiano da linguagem, em nome da praticidade, estabelecemos uma dicotomia 

sim : não para descrever os referentes, conforme sejam bons ou maus, grandes ou pequenos, 

etc. (relativamente a uma norma pertinente). Dessa forma, se afirmamos ou negamos (à 

maneira de uma resposta a algum questionamento) que algo é bom ou ruim à base da 

dicotomia sim : não, sem fazer qualquer adendo, não surpreende que os receptores não 
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marquem distinção entre os contrários e os contraditórios (ou antônimos e complementares). 

Porém é falacioso entender que a proposição A enfermeira não é boa implica 

necessariamente A enfermeira é má. Todavia, em certas ocasiões particulares de enunciação, 

essa interpretação pode ser possível. Se realmente não fosse essa a implicação desejada pelo 

emissor, seria de esperar que dissesse algo como, por exemplo,  A enfermeira não é boa, mas 

também não é má: é excelente, regular, fraca... 

 No entanto, essa explicação de Lyons não responde satisfatoriamente à força do 

argumento de Palmer (1976, p. 96s). Esse lingüista aponta que há alguns pares de opostos 

graduáveis (antônimos) em que a negação de um termo do par implica a afirmação do outro, 

exatamente como se comportam os complementares: 

(16) 

 a. Lúcia é honesta → Lúcia não é honesta. 

 b. Lúcia não é honesta → Lúcia é desonesta. 

 

 Esse autor refere ainda que, embora alguns pares de opostos como: honesto: 

desonesto; obediente: desobediente; aberto: fechado sejam explicitamente graduáveis, a 

literatura lingüística só os reconhece como não graduáveis. Negar o comportamento 

graduável de tais pares é falsear a questão, pois claramente é possível dizer: mais honesto, 

menos desonesto, mais obediente, menos desobediente, mais aberto, pouco fechado. (Cf. 

Monteiro, 1989, p. 84). 

 Outro aspecto a merecer ponderação na teoria de Lyons diz respeito aos opostos 

conversos e aos direcionais. Ao longo de sua exposição sobre as relações de contraste de 

sentido, o autor comenta a possibilidade de os termos se oporem em mais de uma dimensão. 

De outra forma, um mesmo exemplo pode ser enquadrado em mais de um tipo de oposição. 

A questão é que esse comportamento complexo das relações antonímicas põe obstáculos a 
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uma classificação que se queira rígida como a de Lyons. Esse é o argumento principal dos 

autores que fazem alguma reserva à proposta classificatória dele. Questionamentos dessa 

ordem têm, certamente, sua validade. Contudo, o semanticista britânico (p. 231), 

semelhantemente à formulação de Katz a respeito do significado, enfatiza que “é importante 

compreender que não há necessariamente uma resposta única para a questão Qual é o  

oposto deste e daquele lexema?”. 

 Como se pode perceber, Lyons não perde de vista a complexidade do assunto. Em 

uma de suas considerações (p. 227) ressalta que, embora os opostos direcionais nem sempre 

possam ser diferenciados dos antônimos, dos complementares e dos conversos, têm uma 

importância significativa na linguagem para merecer uma etiqueta à parte. Em outro ponto 

parágrafo, depois de estabelecer distinções entre os opostos direcionais ortogonais e os 

antipodais, registra (p. 229) que “quando os opostos antipodais são empregues como 

expressões predicativas de dois lugares (ou no interior de expressões predicativas de dois 

lugares como ao sul de) são, evidentemente, conversos”. 

 Monteiro (1989, p. 90) identifica na proposta de Lyons uma certa mistura de 

conceitos, quando este exemplifica a relação de conversibilidade com pares que indicam 

papéis sociais recíprocos (médico: paciente; patrão: criado) e com pares que referem as 

oposições temporais e espaciais (antes: depois; atrás: adiante, etc.). E argumenta, com muita 

propriedade: 

 

Assim, terminamos sem saber de que maneira enquadrar pares do tipo atrás x adiante: são opostos 
direcionais (mais especificamente, opostos antipodais), são opostos recíprocos e, além disso, podem 
ser considerados antônimos, desde que não apenas se sujeitam ao processo de gradação (mais atrás, 
muito adiante etc.) senão que também observam a regra dos contrários: X está atrás de Y equivale a X 
não está na frente de Y, porém X não está atrás de Y não implica necessariamente que Y esteja adiante 
de X (pode estar ao lado). 
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 Apontados os tópicos passíveis de questionamento na proposta de Lyons, cabe ainda 

tecer algumas considerações sobre as relações de contraste de sentido. De início, pode-se 

aventar que as oposições e contrastes não binários não constituem um ponto pacífico entre os 

semanticistas. Palmer, por exemplo, diferentemente de Lyons e Vilela, faz algumas reservas 

à relação de complementaridade. Cruse (1986) faz referência aos opostos reversíveis 

(amarrar: desamarrar; embrulhar: desembrulhar) não listados em Lyons e em outros 

semanticistas. 

 Há também algumas divergências terminológicas que, embora não constituam sérios 

problemas, representam óbices à introdução de estudos semânticos em manuais didáticos. Os 

conversos de Lyons correspondem aos opostos direcionais de Leech e aos opostos 

relacionais de Palmer; os antônimos de Lyons correspondem à oposição polar de Leech. 

 Entretanto, a divergência realmente significativa refere-se ao conceito de antonímia 

(estrita). Lyons o aplica a apenas uma das espécies de contraste, cujos traços mais marcantes 

são a possibilidade de graduação e a noção de contrariedade. Conceituada nesses termos, a 

antonímia restringe-se quase que exclusivamente aos adjetivos graduáveis, não abarcando, 

por conseguinte, a maior parte dos substantivos e dos verbos da língua. 

 A proposta de Katz (1972) representa o oposto dessa defendida por Lyons. Ele 

associa, indistintamente, a noção de antonímia à noção de incompatibilidade de sentidos, de 

forma que sua proposta torna-se ampla por demais. De outro modo, todo tipo de oposição de 

sentido constitui uma relação de antonímia (estrita). 

 Na mesma perspectiva de Katz acenam Greimas e Courtés (1979), pois a delimitação 

proposta por esses autores também é muito ampla. Reconhecem três espécies de antônimos, 

conforme o tipo de relação lógica que os pares podem apresentar (antônimos contrários, 

contraditórios e recíprocos). Também Hurford e Heasley (1983) identificam a antonímia 

com a incompatibilidade semântica. Identificam antônimos complementares (igual: 
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diferente), conversíveis (vender: comprar) e graduáveis (bom: mau). Para eles, a 

incompatibilidade também é um tipo de antonímia, a que agrupa sistemas semânticos de 

mais de dois termos. Enfim, essa proposta tal como a de Katz é  tão ampla que até mesmo os 

termos hipônimos podem ser considerados como antônimos.  

            Como se pode ver, a classificação e a delimitação da antonímia é uma tarefa 

complexa. Longe de constituir um ponto pacífico na área dos estudos semânticos, as 

descrições que se têm proposto até então sobre o assunto apresentam ainda alguns traços 

especulativos, conforme já havia referido o próprio Lyons. 

           Na verdade, a distinção entre os diversos tipos de contraste, sobretudo entre os 

binários, não é tão objetivamente captada no uso prático da língua. Os pontos comuns entre 

os antônimos, os complementares e os conversos levam os falantes a não perceberem com 

objetividade tal distinção. Por exemplo, a antonímia se aproxima da complementaridade 

porque  nessas duas relações de sentido a afirmação de um termo do   par implica a negação 

do outro. A conversibilidade também se aproxima da antonímia porque ambas admitem a 

conversão com adaptações sintáticas.  Vilela (1994, p. 183), por exemplo, ao refletir  sobre 

as diferenças entre a antonímia e a complementaridade, constata que “esta distinção, na 

prática, torna-se por vezes difícil, ou porque depende do contexto, ou porque os mesmos 

lexemas parecem passíveis das duas interpretações”. Tais pontos de contato entre os 

referidos opostos também suscitam a pertinente observação de Dubois (1998, p. 58): 

 

[ ... ] Compreende-se daí a dificuldade que se tem em distinguir os antônimos dos 
complementares e dos recíprocos, e que, na terminologia lingüística, se tenham  às 
vezes reunido essas três categorias de termos sob o nome genérico de antônimos, 
que abrange então os antônimos, os recíprocos e os complementares. 

 
 
 
            A observação de Borba (1986, p.242) a respeito da distinção entre esses três opostos 

também é expressiva : 
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            Essas distinções são úteis na medida em que nos ajudam a compreender o fluxo do 
pensamento: parece que a tendência é analisar a experiência em termos polares ou 
opostos. Mas  o rigor lógico dessas diferenças se embaralha na língua, que tem sua 
lógica própria. Dessa forma, a língua não elimina termos por serem complementares 
e antônimos. Muitas vezes também as relações de implicação se vêem neutralizadas 
por questões culturais ou de atitude do falante ... 

 
 
 
            Está claro, então, que a complexidade do tema se impõe a formulações teóricas que 

se queiram acabadas. Os pontos  de divergência acima referidos traduzem, indubitavelmente, 

que o tema ainda carece de maior rigor e precisão, continuando aberto portanto. 

 

 

7. 3 Antonímia contextual: por um tratamento dinâmico do tema 

 

            Duarte (2003, p.43) encerra o capítulo intitulado Oposições e contrastes, tecendo o 

seguinte comentário: 

 

No nível do discurso, há que se reconhecer oposições entre lexemas (até mesmo 
entre sintagmas e grupos de frases). Não podem ser  estudadas no domínio de um 
dicionário porque entram em cena os participantes do ato discursivo, o contexto 
discursivo em maior ou menor grau e o conhecimento de mundo  partilhado entre 
emissor e receptor.  

 
 
 
           Embora adotemos, neste trabalho, as postulações teóricas da semântica formal e, 

conseqüentemente, abordemos o estudo da antonímia a partir de um enfoque abastrato-

conceitual, restringindo-nos também aos limites da semântica lexical, não podemos deixar 

de fazer referência aos antônimos contextuais. 

           Por mais que, desde as duas últimas décadas do século XX, venha sendo discutida e 

contestada a velha prática semântica de considerar os signos léxicos isoladamente, ela, 

embora esteja amplamente minimizada, ainda tem voga no ensino de língua materna.  
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           Elencar palavras descontextualizadas, a fim de que se lhes relacionem termos 

sinônimos e antônimos, constitui uma atividade por demais estéril. Essa postura está 

erroneamente embasada na concepção de antonímia como um fenômeno estático, 

pertencente ao eixo paradigmático. Assim, para que se processe uma relação antonímica, 

basta substituir um lexema por outro que se lhe oponha em sentido. 

           Obviamente, não estamos pretendendo negar a condição de relação substitutiva da 

antonímia, estamos buscando apenas  destacar o caráter dinâmico dessa relação léxico-

semântica de oposição de sentido e chamar a atenção para o fato de que “colocar um item 

como oposto a outro em contexto muitas vezes institui relações que no nível paradigmático e 

lógico não seria possível prever” (Lima, 2001, p. 158). Ou, como ressalta Hjelmslev (1975, 

p. 50): 

As significações ditas léxicas de certos signos são sempre apenas significações 
contextuais artificialmente isoladas ou parafraseadas. Considerado isoladamente, 
signo algum tem significação. Toda significação de signo nasce de um contexto, 
quer entendamos por isso um contexto de situação ou um contexto explícito, o que 
vem a dar no mesmo ... 
 

 
 

           Geckeler (apud vilela, 1994, p.172) refere que a noção de antonímia contextual foi 

introduzida por Pohl  em 1970. Para ele, os antônimos contextuais dependem de um contexto 

especial, seja lingüístico ou situacional. Em princípio, verde não constitui relação de 

oposição nem com vermelho nem com maduro. No entanto, esses termos podem formar 

pares antonímicos, quando se referem a certos significados semafóricos ou  a frutas:    

(17)                    

                         a. Os pedestres só atravessam a rua em segurança, quando a luz verde do  

                             semáforo se apaga e se acende a luz vermelha. 

                          b. Ana, por favor,  ponha os abacates maduros sobre a mesa  e guarde os    

                              abacates verdes. 
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            Um bom exemplo da feição dinâmica da antonímia é a composição  O  Quereres, de 

Caetano Veloso, bastante citada por autores brasileiros quando tratam do tema em questão, 

devido aos diversos antônimos contextuais que consegue estabelecer: 

 

O  Quereres 

 

Onde queres revólver sou coqueiro 

E onde queres dinheiro sou paixão 

Onde queres descanso sou desejo 

 E onde sou só desejo queres não 

E onde não queres nada nada falta 

E onde voas bem alto eu sou o chão 

E onde pisas no chão minha alma salta 

E ganha liberdade na amplidão 

Onde queres família sou maluco 

E onde queres romântico, burguês 

Onde queres Leblon sou Pernambuco 

E onde queres eunuco, garanhão 

E onde queres o sim e o não, talvez 

Onde vês eu não vislumbro razão 

Onde queres o lobo eu sou o irmão 

E onde queres cowboy eu sou chinês 

Ah!  bruta flor do querer 

Ah!  bruta flor, bruta flor... 

Onde queres o ato eu sou o espírito 

E onde queres ternura eu sou tesão 
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Onde queres o livre, decassílabo 

E onde buscas o anjo eu sou mulher 

Onde queres prazer sou o que dói 

E onde queres tortura, mansidão 

Onde queres um lar, revolução 

E onde queres bandido eu sou o herói 

Eu queria querer-te e amar o amor 

Construir-nos dulcíssima prisão 

E encontrar a mais justa adequação 

Tudo métrica e rima e nunca dor 

Mas a vida é real e de viés 

E vê só que cilada o amor me armou 

Eu te quero (e não queres) como sou 

Não te quero (e não queres) como és 

Ah!  bruta flor do querer 

Ah!  bruta flor, bruta flor 

Onde queres comício, flipper-vídeo 

E onde queres romance, rock’n roll 

Onde queres a lua eu sou o sol 

Onde a pura natura, o inseticídio 

E onde queres mistério eu sou a luz 

Onde queres um canto, o mundo inteiro 

Onde queres quaresma, fevereiro 

E onde queres coqueiro eu sou obus 

O quereres e o estares sempre a fim 
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Do que em mim é de mim tão desigual 

Faz-me querer-te bem, querer-te mal 

Bem a ti, mal ao quereres assim 

Infinitivamente pessoal 

E eu querendo querer-te sem ter fim 

E, querendo-te, aprender o total 

Do querer que há e do que não há em mim 

 

 Eis as oposições  presentes na canção: 

 

A ANTONÍMIA CONTEXTUAL 

Dinheiro  x  paixão O anjo  x  mulher 

Descanso  x  desejo Tortura  x  mansidão 

Família  x  maluco Um lar  x  revolução 

Romântico  x  burguês Bandido  x  herói 

Leblon  x  Pernambuco Comício  x  flipper-vídeo 

Eunuco  x  garanhão Romance  x  rock’n roll 

O sim e o não  x  o talvez A lua  x  o sol 

O lobo  x  o irmão A pura natura  x  o inseticídio 

Cowboy  x  chinês Mistério  x  a luz 

O ato  x  o espírito Um canto  x  o mundo inteiro 

Ternura  x  tesão Quaresma  x  fevereiro 

O livre  x  decassílabo Coqueiro  x  obus 

Revólver  x  coqueiro _______________ 

 

 

 Claro está que a muitos desses termos, descontextualizadamente, não corresponderia 

qualquer antônimo. 

 Lima (2001, p. 158s), defendendo um tratamento dinâmico da semântica lexical, aponta, 

com propriedade, no caso da antonímia, que “mesmo quando temos uma oposição que é 

possível estabelecer em abstrato, a definição dos sentidos não acontece a partir da memória 
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lexical apenas, mas é muito influenciada pelo contexto”.  Para respaldar sua argumentação, a 

autora fornece o seguinte exemplo:  

(18) 

 

 “Um homem, recém-chegado a uma cidade do interior, chegou a uma rinha de cachorros e resolveu 

fazer uma aposta. Como não conhecia os animais resolveu perguntar a outro que também estava assistindo às 

brigas”: 

 

- O senhor é daqui? 

- Sou, sim senhor. 

- O senhor conhece os cachorros? Qual é o melhor, o branco ou o preto? 

- O preto é melhor... 

- Quer dizer que o preto é bom, o preto é melhor. 

- O preto é melhor... 

 

O sujeito resolveu apostar R$ 50.00 no cachorro preto. Quando a briga começou o cachorro branco quase mata o 

preto. 

- Mas amigo, como é que o senhor me diz que o preto é bom? 

- O senhor me perguntou quem era melhor... O branco é mais pelvelso”. 

 

 Fica claro, então,  que os significados não estão previamente definidos no nível 

paradigmático. No exemplo acima, as acepções dos pares bom : ruim ;  melhor : pior só são 

plenamente fixadas no contexto. 
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8 A  DISTRIBUIÇÃO DOS ANTÔNIMOS NO LÉXICO 

 

            Os estudos semânticos não têm dado atenção a um aspecto importante das relações 

antonímicas, qual seja, a especificidade semântica (a feição semântica) contida nos termos 

da língua, que os torna mais abertos ou mais fechados à constituição de relações de oposição 

com outros termos. 

            Para responder satisfatoriamente à pergunta: Por que inúmeros termos da língua não 

possuem um oposto correspondente?,  é  necessário refletir sobre as noções semânticas que 

tais termos apresentam em sua base mórfica. Tomando como exemplo apenas as classes que 

constituem o inventário aberto da língua, é curioso notar que os antônimos são bastante 

encontrados na classe adjetiva e de reduzida ocorrência nas classes substantiva e verbal. As 

razões por que isso se dá ainda não foram explanadas a partir de uma base epistemológica 

criteriosa e segura, se é que essa tarefa é possível. Mas há esforços, infelizmente não livres 

de certo empirismo e subjetividade devido à natureza complexa dos fenômenos léxico-

semânticos, bastante válidos no sentido de descrever como se processa a distribuição da 

antonímia pelo léxico; tarefa que consideramos importante para uma compreensão mais 

ampla da antonímia. 

            Assim, neste capítulo, expomos a teoria de Vilela (1994) sobre a distribuição da 

antonímia pelo léxico português. Na verdade, essa teoria é uma aplicação ao português do 

trabalho desenvolvido por Gsell (1979) para o francês. 

         A distribuição da antonímia pelo inventário aberto do léxico português ocorre de forma 

irregular. Há muitas lacunas, diversos termos não têm um oposto correspondente. Elas são 

freqüentes nos verbos e mais ainda nos substantivos. Na verdade, o maior número de opostos 

se dá com os pares graduáveis. A antonímia (estrita) é tão constante no adjetivo que passa 

mesmo a constituir um traço característico deste. 
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8.1 Antonímia adjetiva 

 

            Os adjetivos primitivos apresentam menos lacunas (quanto à ausência do oposto 

correspondente) que os secundários, mas elas também existem com estes. Elas são comuns 

na indicação de cores e na designação de defeitos físicos dos seres humanos. Nesses casos, 

quase sempre falta o oposto designativo do estado normal: 

(19) 

a. Cego: ? 

b. Mudo: ?                      (defeitos físicos) 

c. Coxo: ? 

d. Azul: ? 

e. Amarelo: ?                          (cores) 

f. Cinza: ? 

 

            A paráfrase, algumas vezes, possibilita o estabelecimento da oposição. 

(20) 

a. Cego: não cego 

b. Coxo: não coxo 

 

            Os adjetivos derivados  geralmente só encontram antônimos, se as bases de derivação 

já estão em relação opositiva com outros elementos do léxico: 

(21) 

a. Maternal: paternal 

b. Estival: hibernal 
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            As lacunas ocorrem quase sempre com os adjetivos ditos relacionais: 

(22) 

a. Eleitoral: ? 

b. Ministerial: ? 

c. Presidencial: ? 

 

            A prefixação na maioria das vezes permite a criação de opostos  gramaticais: 

(23) 

         Humano: desumano 

         Real: irreal 

         Grato: ingrato 

 

8.1.1. Adjetivos que admitem grau e  quantidade 

 

            Integram esse grupo os adjetivos que admitem as dimensões pouco-muito e abaixo-

acima em relação à norma, a um ponto neutro. Motivado por objetivos puramente 

didáticos,Vilela (1994) estabelece uma distinção preliminar entre adjetivos concretos, que 

representam propriedades apreendidas pelos sentidos, e adjetivos abstratos, que, 

diferentemente dos concretos, não representam propriedades “observáveis”. 

a) Adjetivos concretos 

            Os adjetivos concretos são usados para referir diferentes categorias de percepção. Os 

antônimos múltiplos e as sinestesias comuns a esses adjetivos são gerados respectivamente 

pela polissemia / homonímia e pela possibilidade de referência a várias escalas perceptivas. 
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      Casos de antônimos múltiplos são, por exemplo: 

(24) 

                           = turvo                   (água) 

 a. Claro              = sombrio              (noite)                            (Polissemia) 

                           = carregado            (cor) 

                           = obscuro               (idéia) 

 

 

                           = mole                    (colchão) 

b. Duro              = compassivo         (coração)                        (Homonímia) 

                          = flácido                  (pele) 

                          = flexível                 (pessoa) 

 

            Constituem casos de sinestesia as frases abaixo construídas com a palavra doce 

(figurando em expressões de percepção acústica, tátil, olfativa e visual) : 

(25)  

a. A melodia doce da Bossa me encanta. 

b. Os lábios doces da cabocla seduzem os homens de Zona da Mata. 

c. O aroma doce que exala do campo é um tranqüilizante natural. 

d. As cores com que você pintou seu primeiro quadro são muito doces. 

 

b) Adjetivos abstratos 

            Os adjetivos abstratos são empregados para referir comportamentos e sensibilidade e 

capacidade humana. Em tais casos podem apresentar valor positivo ou negativo: 
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(26) 

Discreto: indiscreto 

Agitado: calmo 

Hábil: inábil 

Estúpido: inteligente 

Ingênuo: ? (não ingênuo)  

 

            Alguns adjetivos podem exprimir extensão, significado, valor: 

(27) 

Abundante: raro 

Importante: desimportante 

Essencial: ? (não essencial) 

Precioso: ? (não precioso) 

            Outros podem expressar complexidade, possibilidade: 

(28) 

Complicado: simples 

Fácil: difícil 

Possível: impossível 

Refinado: ? (não refinado) 

 

            Há também adjetivos que, a depender do nome com o qual se relacionam, podem 

apresentar valor positivo ou negativo: 

(29) 

Espírito delicado (positivo): rude, grosseiro 

Problema delicado (negativo): simples 
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Saúde delicada (negativo): robusta 

Pessoa agressiva (negativo): pacífica 

Produto agressivo (positivo): pouco inovador 

 

8.1.2 Adjetivos absolutos 

 

          Absolutos são os adjetivos passíveis de constituírem oposição e cujo conteúdo não se 

refere a nenhuma grandeza, inversamente ao que ocorre com os adjetivos do item anterior. 

Repartem-se em maximalia / minimalia (limite superior / limite inferior numa escala) e em  

normativos (adjetivos que referem a obtenção ou cumprimento de uma norma). 

 

a) Maximalia / minimalia 

Perfeito: imperfeito 

Finito: infinito 

Máximo: mínimo 

Pleno: ? 

     

b) Normativos 

            Expressam o cumprimento de uma norma ou seu não cumprimento : 

Certo: errado 

Verossímel: inverossímel 

Normal: anormal  

 

 

 

 



 113

 

8.1.3 Adjetivos valorativos 

 

         Os valorativos denotam apreciação ou depreciação. Esses valores são inerentes ao 

conteúdo do lexema: 

(30) 

 

Eminente: medíocre 

Corajoso: covarde 

Inteligente: estúpido 

Generoso: mesquinho 

 

            É curioso observar que só se estabelece uma relação de compatibilidade entre os 

adjetivos  valorativos e os substantivos por eles modificados, se estes possuírem valor neutro 

ou diferente daqueles: 

 

(31) Recordação amarga, doce recordação, doce prazer, amarga dor 

            Havendo identidade de valor entre o substantivo e o adjetivo valorativo, a expressão 

pode parecer tautológica: 

 

(32) Dor penível, prazer agradável 

 

            A violação intencional dessas regras de seleção faz surgir o oxímoro: 

 

(33) Doce dor, prazer amargo 

 

 



 114

 

8.2. Antonímia verbal 

 

           Na classe dos verbos, é mais comum ocorrer a antonímia junto aos que expressam 

movimento, orientado ou não (verbos de vetor ), aos que representam a passagem de um 

estado anterior a um estado seguinte ( verbos transformativos ) e aos que expressam 

valoração apreciativa ou depreciativa. 

 

 

8.2.1 Verbos de vetor (movimento) 

 

          Os verbos designativos de vetor, quando referidos a um ponto fixo, como : subir: 

descer;  emergir: imergir, são ditos de vetor simples; quando referidos a um ponto móvel, 

como :  o falante, o objeto, a finalidade, são chamados de verbos de vetor complexo. 

a) Verbos de vetor simples 

Subir: descer 

Elevar: baixar 

Emergir: imergir 

 

b) Verbos de vetor complexo 

           A direção de movimento desses verbos é determinada como aproximação de um 

ponto considerado como alvo ou como distanciamento de um ponto de partida, como no par 

enterrar: desenterrar. 
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            Certos verbos já trazem expressa em seu lexema a indicação do ponto de referência: 

(34): 

Aterrizar: decolar (um avião) 

Levantar-se: deitar-se 

Enterrar: desenterrar 

Afundar (um navio): ? 

            O lexema  de determinados verbos não expressa um movimento orientado, mas 

pressupõe-no, e o seu antônimo, como causativo, incoativo, implica um movimento inverso: 

(35) 

Absorver: expelir 

Acolher: expulsar 

Chegar: partir 

 

            Há verbos que, devido aos traços da polissemia e da homonímia, em certos usos 

deixam de indicar a movimentação: 

 

(36)  Cair em desuso / cair doente / cair ao domingo  

 

            Alguns verbos não indicam a direção: 

 

(37) Dirigir, orientar, transpor 

 

            Ou a indicam por intermédio de uma preposição: 

 

(38) Enviar, pôr, colocar 
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           Há ainda verbos de movimento não linear ou não unitário: 

(39) 

Cruzar: descruzar (as pernas) 

Enrolar: desenrolar 

Espalhar: juntar 

 

8.2.2 Verbos transformativos 

 

           Neste conjunto, os verbos não marcados ( os positivos ), chamados ingressivos, têm 

como antônimos os marcados ( os negativos ), denominados reversivos: 

(40) 

Acender: apagar 

Armar: desarmar 

Construir: destruir 

Compor: decompor 

 

           É importante destacar alguns tópicos sobre os transformativos. 1) Na relação entre  

ingressivos e reversivos, estes pressupõem temporalmente o processo implicado naqueles;  

2) A  língua dispõe de prefixos para a formação de verbos reversivos: 

(41): 

re- (reposição de um estado anterior) 

re- (locativo): reintegrar 

dês- (desfazer um estado): desembarcar, desenganar 
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8.2.3 Verbos valorativos 

 

             Alguns  verbos são essencialmente valorativos, como : aprovar: desaprovar; louvar: 

censurar. Outros não trazem em seu semantema  uma valoração, mas sugerem uma 

influência positiva ou negativa, como : obrigar: desobrigar ;  acusar: defender. Há outros 

verbos que podem ser parafraseados por “tomar atitude positiva / negativa”, como: amar: 

odiar;  punir: recompensar. 

              Não é demais lembrar que o sentido de alguns desses verbos estão a depender do 

contexto em que se empregam. 

 

 

8. 3 Antonímia substantiva 

 

               São raros os casos de antonímia substantiva no português. Parece constituir mesmo 

uma especificidade. Os substantivos passíveis de  oposição lexical são abstratos derivados de 

verbos ou de adjetivos. Não se encontram com facilidade substantivos primitivos opostos: 

 

a) Valorativos 

Qualidade: defeito 

Honra: desonra 

 

b) Espaciais 

      Base: cume 

      Superfície: fundo 
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c) Temporais 

      Manhã: noite 

      Verão: inverno 

 

            Há alguns pares raros de substantivos que constituem uma relação de 

conversibilidade. Na maioria dos casos aplicam-se a relações de parentesco ou a relações 

sociais: 

 

Tio: sobrinho 

Empregado: patrão 

Médico: paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 119

9 ANÁLISE  DO CORPUS 

 

9.1 A escolha do corpus 

 

               Neste capítulo, empreende-se a análise do corpus. Este é constituído por letras do 

repertório da cantora Elba Ramalho. Tomamos como análise o corpus da canção popular 

porque nela é possível encontrar o emprego concreto do uso da língua. Embora tenhamos 

adotado os preceitos teóricos da semântica formal, devido à solidez de sua orientação 

teórico-metodológica, não pretendemos nos limitar, neste momento da análise, a uma 

abordagem meramente  abstrato-conceitual. Esclarecemos, no entanto, que não vamos levar 

em conta o contexto de situação, pois, além de não ser nosso objetivo, a consideração desse 

item foge completamente ao arcabouço teórico da semântica formal. Assim, observaremos o 

uso concreto da língua apenas dentro do contexto lingüístico. 

               Sendo a música popular um campo muito vasto, limitamos nossa abordagem às 

letras do repertório de um dado cantor, cuja obra e trajetória musical representem de alguma 

forma um grito de NÃO – a  relação antonímica é sempre constituída por algo que se afirma 

e por algo que se contrapõe (se nega) ao que se afirma – contra todos os preconceitos 

formulados a respeito da Região Nordeste (sua terra, seus costumes, sua gente) e cujo canto 

apresente e represente  essa região. A partir da elaboração desse recorte, chegamos ao grupo 

de cantores rotulados musicalmente como Vozes da seca: Luiz Gonzaga, Dominguinhos, 

Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Alceu Valença, Zé Ramalho entre outros. E, assim, por 

meras questões idiossincráticas, chegamos à cantora Elba Ramalho. 

               Para chegarmos  à conclusão de quais canções constituiriam o corpus definitivo da 

análise, realizamos algumas etapas seletivas. Optamos por submeter à análise apenas as 

canções já gravadas pela cantora. De início, colhemos aleatoriamente, em seu “site” oficial , 
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cento e vinte canções das mais de trezentas que gravou. O segundo passo foi ouvi-las e 

examiná-las em busca da ocorrência de oposições de sentido. Como resultado dessa 

atividade, chegamos ao total de trinta e cinco canções. A etapa seguinte foi a de selecionar as 

canções mais representativas, a fim de obter o recorte das vinte canções presentes neste 

capítulo. 

               Os limites entre o literário e o não literário são bastante nítidos em relação a 

determinados tipos de texto, mas não se impõem decisivamente em relação a outros, a 

exemplo do que ocorre com a canção popular, A polêmica é extensa e está longe de 

constituir um consenso. Em função desse estado de coisas, optamos por não entrar no mérito 

da questão. Deixamos de fazer referência a amplas discussões a esse respeito e consideramos 

a canção como um texto literário. 

               Como texto literário, a linguagem da canção é plurissignificativa. O texto não traz 

em seu bojo uma interpretação inscrita e acabada. A propósito, isso não ocorre com texto 

algum. As interpretações se instauram no contexto, a partir da relação cooperativa entre 

sujeitos socialmente determinados: produtor e receptor. De outra forma, não há uma leitura 

colada ao texto, na verdade, constroem-se leituras do texto tantas quantas forem as 

condições históricas e sócio-culturais dos que se lançam a essa tarefa. Some-se a esse 

aspecto plurissignificativo da linguagem literária o fato de grande parte dos textos constantes 

deste capitulo ter como função da linguagem predominante a emotiva. Esses traços já são 

suficientes para referir que a análise por nós empreendida é apenas uma leitura do texto e 

está marcada pela subjetividade inerente ao gênero do texto a ser estudado: a canção. 

               Lidar com as relações de oposição de sentido, procurando identificá-las e atribuir-

lhes uma terminologia, não representa uma abordagem significativa. O que importa numa 

tarefa dessa natureza é ter a percepção de que os elementos (palavras, sentenças) que 

constituem oposição de sentido se relacionam de maneiras diversas, com diferenças 
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significativas de sentido entre eles, não formando, portanto, um todo coeso. Algumas vezes, 

inclusive, como demonstraram Ilari e Geraldi (2002), citados no segundo capítulo deste 

texto, as relações  de oposição de sentido não representam exatamente ações contrárias. 

               Dessa forma não nos daremos o trabalho vão de atribuir terminologia aos opostos 

que encontraremos na análise. Nosso objetivo é enfatizar e provar a importância dos 

contrários no funcionamento da linguagem e na categorização da experiência. Buscamos 

demonstrar como eles se prestam de forma fácil, prática e argumentativa à expressão de 

todas as noções que se pretendam veicular através da língua em nosso dia-a-dia, desde as 

situações mais formais  às situações de ordem interna, subjetiva, sentimental, como as que 

marcam as canções deste capítulo. 

 

9. 2 O corpus e sua análise 

 

            As letras das canções seguintes  foram extraídas de Ramalho (2002). 

 

9.2.1 EU VOU PRA LUA 
(Luiz Boquinha / Ary Lobo) 
 
 
Eu vou pra lua, eu vou morar lá 
Sair no meu Sputinik do campo do Jiquiá 
Já estou enjoado aqui da terra 
Onde o povo a pulso faz regime 
A indústria do roubo, a fome, o crime 
Onde os preços aumentam todo dia 
O progresso daqui, a carestia 
Não adianta mais se fazer crítica 
Ninguém acredita mais na política 
Onde o povo só vive em agonia 
Eu vou pra lua, eu vou morar lá 
Sair no meu Sputinik do campo do Jiquiá 
Na Lua não tem nome abreviado 
IPSEP, IPASE, nem CASEP 
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Nem IPEP, nem CPMF 
Nem contrabando de mercadoria 
Lá não falta água, não falta energia 
Não falta hospital, não falta escola 
É fuzilado lá quem come bola 
E morre na rua quem faz anarquia 
Eu vou pra lua, eu vou morar lá 
Sair no meu Sputinik do campo do Jiquiá 
Lá não tem juventude transviada 
Os rapazes de lá não têm malícia 
Quando há casamento é na polícia 
A moça é quem é sentenciada 
Porventura, se a mulher for casada 
E enganar o marido, a coisa é feia 
Ela pega dez anos de cadeia 
E o conquistador não sofre nada 
Eu vou pra lua, eu vou morar lá 
Sair no meu Sputinik do campo do Jiquiá 
 

               Iniciamos nossa análise com a irreverência deste texto. Trata-se de uma crítica 

bem-humorada à falta de ética e ao que funciona mal ou não funciona no Brasil, 

principalmente no que concerne à área política. 

               No texto se estabelece uma comparação explícita entre a lua e a terra (Brasil), de 

forma que só a  vivência na lua, lugar inabitável, poderia proporcionar ao povo uma vida 

menos atribulada, uma vez que, apenas lá, o demo-  teria  -cracia, estando livre da  

democracia em que não se reconhece. 

               Diferentemente do que se dá  com o eu lírico dos textos árcades e românticos, o 

escapismo para o campo não representa neste texto uma saída, uma vez que ainda se trata de 

uma área terrestre. A faceta intertextual se estabelece mais apropriadamente com a 

Pasárgada (Vou-me embora pra Pasárgada) de Bandeira. Logicamente, não se busca ir para a 

lua coisa alguma. Esta representa para o eu poético a mesma coisa que Pasárgada representa 

para o eu do texto de Bandeira: o desejo de fugir de uma situação de vida difícil, amarga, 

angustiante e sem perspectiva. Tanto Pasárgada quanto a Lua são lugares inalcançáveis para 

o eu dos dois textos. Aquele sugere à imaginação do poeta “uma paisagem fabulosa, um país 
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de delícias [...]”, existente dessa forma apenas na mente do poeta, ansioso por se desarraigar 

das frustrações da vida. Este surge ao compositor como um paraíso em oposição à terra 

(Brasil). Porém, trata-se de um paraíso irreal, inabitável tal qual Pasárgada. O verso: “Não 

falta hospital, não falta escola” liga a descrição ao mundo da imaginação, longe do real. 

               Com base nessas considerações, pode-se dizer então que o texto se estrutura a 

partir de uma oposição espacial entre a terra e a lua. Esses dois espaços se opõem 

mutuamente, à maneira de uma oposição maniqueísta, em que a lua congrega todos os 

aspectos positivos, e a terra os negativos. O que funciona mal na terra,  funciona bem na lua, 

para alívio do eu lírico. Tudo o que falta na terra sobeja na lua.  

               Claro está que a descrição da lua neste texto não é verossímil. Ela está descrita com 

elementos característicos da terra. Tal descrição nos leva ao entendimento de que não há o 

desejo de ir para a lua, o que efetivamente se comunica é um desejo veemente de mudança, 

para que se consiga viver sem maiores sofrimentos na terra, embora  não se tenha  mais a 

perspectiva de mudança (“Não adianta mais se fazer crítica”). O planeta como um todo, o 

Brasil, os políticos, o jeitinho brasileiro, a falta de ética e a deformação do caráter são alguns 

dos elementos atacados nesta sátira. 

 

9.2.2 O GIRASSOL DA BAIXADA 
              (Jaime Além) 
 
 
Sonhador 
Um menino da baixada plantou 
Um girassol 
E sentou pra esperar 
O sol 
Na rodovia 
Já corria a novidade 
Todo mundo já sabia do menino 
Que plantaram uma flor 
No vazadouro de petróleo 
Acontece nessa terra 
Onde se plantando 
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Tudo  dá 
Com os dias se passando 
As sementes vão brotando generosas  
Um menino da baixada plantou  
Um girassol 
E sentou pra esperar passar 
A chuva que caía  
Todo dia, todo dia, todo dia 
Todo sonhador 
O menino não sabia  
Que plantara sobre a lama, a sede e a fome 
A esperança de um viver que não se cansa 
Na carência, inocência, ignorância, violência 
Desses dias   tais 
Descobrimo-nos selvagens 
E um jeito que ofende aos outros animais 
Acontece nessa terra 
Onde se plantando 
Tudo dá 
 
 

               As duas partes que integram esta canção se contrapõem.  A primeira, que se 

encerra com o verso “As sementes vão brotando generosas”, traduz a expectativa, a 

esperança do menino (representando todo um povo) de dias melhores, apesar do sofrimento, 

da fome, da sede, do descaso e da violência e de tudo que se dá vergonhosamente no Brasil. 

A segunda parte, destacando a realidade violenta, corrupta e cruciante do país, põe por terra 

o sonho de um porvir mais ameno.  

               O texto estabelece ao mesmo tempo uma paráfrase e uma paródia em relação à 

Carta de Caminha. Os versos “Acontece nesta terra / Onde se plantando / Tudo dá”, 

colocados na primeira parte do texto, reafirmam o texto de Caminha, indicando a riqueza do 

solo e do país “recém-descoberto”. Situados na parte segunda, adquirem outro sentido, 

subvertendo e ironizando o significado do texto do Escrivão da Frota de Cabral. Trata-se de 

uma crítica à realidade paradoxal do país: tão rico e tão fértil, de forma que em suas terras 

“em se plantando tudo dá”, e ao mesmo tempo tão repleto de  mazelas, de desigualdade e de 

miserabilidade, de forma que, ironicamente, grande parte de seus filhos não pode desfrutar 
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dessa riqueza. A conseqüência dessa desigualdade tão desejada por uns e deplorada por 

tantos e a falta de solidariedade (amor ao próximo) estão traduzidas no verso final da canção 

“Vergonha ...” . 

               Estruturalmente, os versos “A chuva que caía / Todo dia, todo dia, todo dia” 

constituem um traço negativo, sugerindo  as dificuldades, a intenção constante de não deixar 

vingar qualquer fio de esperança que nasça no seio do povo, a exemplo da atitude do menino 

de plantar uma flor (a esperança). 

 
 
9.2.3 QUEM É MUITO QUERIDO A MIM 
       (Geraldo Azevedo / Rogério Duarte) 
 
 
Quem é muito querido   
Quem é muito querido a mim 
É muito querido a mim 
Aquele que não inveja 
Que é amigo sincero 
De todos os seres vivos 
Que não tem senso de posse 
Que tem a mesma atitude  
Na tristeza ou na alegria 
Que é sempre determinado 
Tendo a mente e o intelecto 
Harmonizados comigo 
É muito querido a mim 
Harmonizados comigo 
É muito querido a mim 
Quem nunca perturba os outros  
Nem se deixa perturbar 
Além da dualidade 
Do sofrimento e prazer 
Livre do medo e da angústia 
Também é muito  querido 
Aquele que não se apega 
Nem ao prazer nem à dor 
Que não rejeita ou deseja 
Ao que agrada ou aborrece 
Renunciando igualmente 
Renunciando igualmente 
É muito querido a mim 
Quem age do mesmo modo 
Com amigos    e inimigos 
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E não muda de atitude 
No ostracismo ou na glória 
No sucesso ou no fracasso 
Que nunca se contamina 
E sempre fica contente 
Com o que lhe é  oferecido 
Este me é muito querido 
É muito querido a mim 
Este me é muito querido 
É muito querido a mim 
  
 
                O texto lista um conjunto de comportamentos e atitudes presentes nos seres 

humanos. Tais comportamentos e atitudes estão (e são) alinhados dicotomicamente, um 

tomado como desejável (positivo) outro como não desejável (negativo). 

               O eu lírico revela os traços comportamentais que uma pessoa deve possuir  para 

que ele lhe queira bem, a estime.  

               Para defender a importância do bom caráter e da sinceridade, os autores encontram 

uma série de opostos, demonstrando como o traço da dualidade se apresenta fortemente em 

nossa vida e em nosso cotidiano.  

               Obviamente, o texto busca um ideal inalcançável. A imparcialidade não é um traço 

constante (inerente) no ser humano. Não é possível robotizá-lo, pois ao mesmo tempo, 

carregamos dois traços díspares. Além do mais,  é muito comum rejeitar ao que aborrece. 

 
 
9.2.4 ENTRE O CÉU E O MAR 
   (Roger Henry / Dudu Falcão) 
 

  
Quantos labirintos 
Tem seu coração 
Pra eu me perder 
E te encontrar 
Quantas avenidas 
Tem o seu olhar 
Pra eu te seguir 
E me guiar  
Meu coração me leva 
Perto demais do seu 
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Meu coração nem sabe por que 
O meu amor 
É bem maior que eu 
Quem sabe o destino 
Ainda vai juntar 
O céu e o mar 
Eu e você 
Quem de nós um dia 
Iria imaginar 
Que o amor pudesse 
Acontecer  
Seu coração é livre 
Tanto que prende o meu 
Seu coração nem sabe por que  
É tão igual ao seu 
 

               Esta canção é uma confissão amorosa. O eu poético confessa seu amor pela pessoa 

amada e declara sua disponibilidade de lutar por ele, mesmo que não lhe pareça uma tarefa 

simples. A complexidade  dessa relação se traduz através das imagens de labirinto e de 

trânsito, significando que a  pessoa amada  é livre  e que não há reciprocidade, pelo menos 

declarada, nessa relação. Trata-se de uma tentativa de conquista amorosa que ele está  

disposto a concretizar, procurando descobrir a chave dessa cadeia intrincada. Não importa 

inclusive, que para encontrar (conquistar) a pessoa amada, o eu tenha de se perder. Se a 

condição para conquistá-la for esta, já está aceita. 

               Como o estabelecimento de uma relação de amor nasce sempre do interesse de 

duas pessoas, o eu lírico vislumbra a possibilidade de que o destino promova (“dê um 

empurrãozinho”) a união de elementos que, embora se complementem, parecem díspares. 

Assim, se põem em oposição os elementos: 

Perder  x  encontrar 

Eu   x   tu / você 

Meu    x   seu 

Céu  x  mar 

Liberdade (livre) x prisão (prende) 
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9.2.5 CONTRADIÇÕES 
 (Dominguinhos / Fausto Nilo) 
 

Meu caso de amor 
É um espinho feroz 
Quando bate é uma flor 
Seu carrinho dói 
Seu gosto é de mel 
Com venenos amargos demais 
De tanto querer 
Me perdi nessas contradições 
Pus nas mãos desse Deus minhas emoções 
Todo homem se crê quando entra numa mulher 
Mas esquece que a dor e o prazer 
Vem quando ela quer 
O que ele me deu 
Ninguém pode roubar 
Mas da próxima vez 
Vou me apaixonar 
 
 
               O título do texto é sugestivo.  De fato o eu lírico se vê diante de comportamentos 

bastante contraditórios. Ao entregar-se plenamente à pessoa amada, fragiliza-se. Perde o 

controle sobre suas emoções e  fica à mercê das volições do outro. 

               A recorrência a figuras retóricas possibilita a formulação menos embaraçosa do 

estado interior que o eu vivencia; um estado de confusão (embaralhamento) de idéias, 

independentemente de que as contradições sejam dele mesmo ou da pessoa amada. 

               O que não se pode dizer é que essa relação amorosa tem sido salutar ao eu lírico, 

pois  se o fosse, ele não estaria vivenciando um estado de confusão de sentimentos, 

chegando mesmo a se perder e a fragilizar-se diante de tais contradições. 

               De acordo com as palavras do eu, a pessoa “desejada” e a  relação amorosa 

apresentam muitos traços paradoxais. Na primeira imagem metafórica sugerida, a pessoa de  

quem ele gosta é descrita como um espinho feroz. Contrariamente à natureza própria do 

espinho, quando ele “bate”, não chega a ferir nem a machucar porque, nessa ocasião, ele se 

transforma em uma flor. Com essa segunda imagem, a pessoa de quem ele gosta é flor e é 
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espinho. Na mesma linha paradoxal, o carinho dela provoca dor assim como a doçura 

(meiguice) do seu jeito de ser (outra imagem apresentada) é acompanhada de “venenos 

amargos demais”. Em outros termos, essa doçura é neutralizada. Outro elemento desse 

conjunto de contradições se revela na relação de conseqüência instituída com a forma 

querer: ”De tanto querer / Me perdi nessas contradições”. A expectativa do eu lírico em 

relação a esse querer (desejo), sem sombra de dúvida, era a de obter uma conseqüência 

positiva (querer – na acepção de buscar – : encontrar), mas obteve um resultado deveras 

oposto, não só perdeu como também se perdeu nesse mar de contradições em que tal relação  

está envolta.  A conseqüência negativa torna-se mais evidente no desfecho dessa história de 

amor, expresso nos versos finais: “Mas da próxima vez / Vou me apaixonar”. Embora tenha 

recebido algo da pessoa “amada”, sua expectativa, de alguma forma, ainda continua 

frustrada. As referidas contradições são traduzidas através de alguns opostos constituídos  no 

texto: 

 

Espinho x flor 

Carinho x dor 

                   Mel   x    venenos amargos 

 Querer  x  perder 

Dor   x   prazer 

 
 
 
9.2.6 EQUILIBRANDO OS PLANOS 
                (Altayr Velloso) 

  
Onde meus pés estiverem 
Aí estará a minha raiz  
Pra me sustentar  
Pra me erguer, me lançar 
Nas asas do vento 
Da chuva e do sol 
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Quando meu chão se abala  
E estremece  
É a minha raiz  
Sacudindo os galhos 
Os frutos e os talos 
Que só a lucidez já me quis 
E quando o meu ódio é viril  
E o meu amor é ardente  
Ou minha calma nervosa 
Minha lira prudente  
São  as asas da vida  
Equilibrando os planos 
E quando minha voz faz questão 
De te dar meu segredo 
E o meu coração  
Revelar meus desejos   
São os palcos da vida  
Levantando os panos 
Onde a razão me levar 
Sob o chão estará minha raiz  
Pra me fortalecer  
Pra me fortificar 
Romper, perdoar ou calar 
Se um dia meu sol se esconder 
É que a noite também vive em mim  
E a lua virá 
Pra alternar minhas marés           
As estrelas guiaram os meus pés 
E quando o que em mim é sagrado 
Me torna profano  
É que o anunciar da vida 
Me quer mais cigano           
É que a luz dessa noite   
Me quer mais clareza 
Nas veias do mundo eu vou sangue  
Alimento ou vou coragem  
As estradas da vida 
Uma eterna viagem 
E aí se revela minha natureza 
  
 
               O título sugere que a vida é repleta de altos  e baixos,  e a instabilidade é um de 

seus traços. Mas sugere também que ela não está fadada atavicamente a tender sempre para 

uma situação x ou para uma situação y. É sempre possível buscar um ponto de equilíbrio, 

pois este é o sentido da existência. 
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               O eu que se apresenta no texto observa que em determinadas  fases de sua vida ele 

se mostra firme, não muito suscetível aos abalos emocionais e aos percalços que lhe 

aparecem pelo caminho, graças a lucidez e a maturidade adquiridas com as experiências 

vividas. Entretanto, a experiência de vida nem sempre lhe garante tranqüilidade. Como todo 

ser humano, às vezes ele se sente fragilizado, e as circunstâncias da vida desequilibram seu 

estado emocional. Assim, ele se considera marcado por fases muito racionais (firmeza, 

autoconfiança) e por fases bastante emotivas (fragilidade, insegurança); por momentos em 

que se mostra aberto a vivenciar as experiências e por momentos em que se fecha para elas. 

               Essas fases antagônicas se refletem no estranhamento do eu lírico em relação à 

intensidade com que se  revestem alguns de seus sentimentos, em franca contradição com o 

seu jeito de ser.  Por exemplo, causam-lhe espanto  a intensidade de seu ódio e o fato de não 

conseguir ser maior que seu sentimento amoroso. E paradoxalmente, sua “calma é nervosa”. 

À situação de equilíbrio descrita do verso primeiro ao décimo segundo sucede-se a situação 

de desequilíbrio descrita nos seis versos seguintes. Esteticamente criativas são as oposições 

referidas nos versos trinta e um e trinta e dois. 

               Em resumo, na vida não há limites rígidos entre os opostos. Na vida tudo é passível 

de alteração e toda oposição é tênue.  

 

9.2.7        LUAR DO SERTÃO 
(João Pernambucano / Catulo da Paixão) 
 
        
Ai, que saudade do luar da minha terra 
Lá na serra branquejando  
Folhas secas pelo chão 
Este luar cá da cidade tão escuro 
Não tem aquela saudade 
Do luar lá do sertão 
Não há, oh gente, oh não 
Luar como este do sertão 
Não há, oh gente, oh não 
Luar como este do sertão 
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Se a lua nasce por detrás da verde mata 
Mais parece um sol de prata 
Prateando a solidão  
E a gente pega na viola que ponteia       
E a canção e a lua cheia  
A nos nascer do coração  
Coisa mais bela neste mundo não existe  
Do que ouvir-se um galo triste  
No sertão, se faz luar 
Parece até que a alma da lua é que descanta  
Escondida na garganta  
Desse galo a soluçar 
Ai, quem me dera que eu morresse lá na serra  
Abraçada à minha terra  
E dormindo de uma vez  
Ser enterrada numa grota pequenina 
Onde à tarde a surunina  
Chora a sua viuvez 
 
 
               Esta canção não refere apenas  a confissão de uma saudade da terra natal, ela  

realiza uma oposição espacial entre o sertão e a cidade. Faz-se, por exemplo, a oposição entre 

um luar tão escuro (da cidade) e  um luar que branqueja na serra (no sertão). A saudade se dá 

porque o eu lírico está longe de sua terra. A oposição se redimensiona, ocorrendo não apenas 

entre os luares, mas entre o sertão e a cidade,  ao modo  da Canção do exílio de Gonçalves 

Dias, que marca uma oposição entre Portugal e Brasil. 

               Na imagem sugerida pelo verso treze, a lua figura como uma luz que segue 

acompanhando sombra, a escuridão e a solidão da noite. Assim, claridade e escuridão se 

complementam, e o estado de solitude da noite se desfaz, porque  a lua passa a fazer-lhe 

companhia.                

               É preciso não perder de vista que  a visão do eu lírico é marcada por traços 

subjetivos, pois qualquer indivíduo, embevecido pela nostalgia, supervaloriza sua terra. Essa 

supervalorização se observa nos versos seguintes: “Coisa mais triste neste mundo não existe / 

Do que ouvir-se um galo triste / No sertão, se faz luar”. 
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9.2.8         ASA BRANCA                                                                                                               
(Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira)  
  

Quando olhei a terra ardendo 
Qual fogueira de São João 
Eu perguntei a Deus do céu, ai 
Por que tamanha judiação 
Eu perguntei a Deus do céu, ai 
Por que tamanha judiação  
Que braseiro, que fornalha 
Nem um pé de plantação 
Por falta d’água, perdi meu gado 
Morreu de sede meu alazão 
Por falta d’água, perdi meu gado 
Morreu de sede meu alazão   
Inté mesmo a Asa Branca 
Bateu asas do sertão 
Entonce eu disse, adeus Rosinha 
Guarda contigo meu coração 
Entonce eu disse, adeus Rosinha 
Guarda contigo meu coração 
Hoje longe, muitas léguas   
Na mais triste solidão 
Espero a chuva cair de novo   
Pra mim voltar pro meu sertão 
Espero a chuva cair de novo  
Pra mim voltar pro meu sertão 
Quando o verde dos teus olhos  
Se espalhar na plantação 
Eu te asseguro, num chore não, viu  
Que eu voltarei, viu, meu coração 
Eu te asseguro, num chore não, viu   
Que eu voltarei, viu, meu coração 
 
 
               Estruturalmente  este texto é composto por dois blocos significativos que estão 

postos em relação de oposição. O primeiro bloco, que se  encerra com o verso “Guarda 

contigo meu coração”, é marcado pela desesperança. Revela a falta de perspectiva, a 

desolação e a tristeza do eu lírico diante da destruição imensa causada pela seca. Como ele 

refere, a terra “queimava” como uma fogueira de são João. A idéia de queimar, dada pelos 

termos arder, fogueira, braseiro e fornalha, se associa à idéia de destruição completa. Assim, 

as imagens que parecem ser hiperbólicas para o receptor  não o são para o eu poético. Tendo 
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perdido tudo, plantação, animais e ter até se afastado da pessoa  de quem gosta tais imagens 

efetivamente são reais para ele, não se trata de exagero. 

               Um aspecto que se destaca neste texto é o apego do homem sertanejo à  sua terra e 

sua força, sua capacidade de resistência, lembrando-nos da constatação de Euclides da Cunha 

de que “O sertanejo é acima de tudo um forte”. O eu que se revela no texto só deixou sua 

terra depois de não haver mais nenhuma perspectiva de alteração desse quadro desolador 

num futuro próximo. Essa afirmação é ratificada pela referência feita a um elemento da 

natureza, a Asa branca, ave muito freqüente na região, tomada no texto como símbolo de 

resistência. Mas se até ela não suportou os males provocados pela seca, ao homem não 

restaria outra saída a não ser afastar-se de sua terra. Pode-0se ainda observar que a seca não 

trouxe apenas perdas materiais ao eu poético, trouxe-lhe também prejuízos no campo 

sentimental, pois teve de se distanciar da pessoa de quem gosta, Rosinha. 

               O segundo bloco pode ser tomado como contraposição ao primeiro.  O conjunto de 

versos deste bloco é nitidamente marcado por um tom esperançoso. Claro está que a 

possibilidade de alteração no quadro natural da terra do eu lírico ainda parece distante, mas a 

falta de perspectiva presente na primeira parte sede lugar à certeza de que o período de seca 

passará.  

               Essa segunda parte reflete mais enfaticamente  que a primeira  a noção de apego  à 

terra natal. A vivência do eu  em outra cidade não lhe garante felicidade. A dor que o 

maltrata agora é de ordem interna e constante, é a saudade da terra batendo à porta do peito. 

A dor que sentia em sua terra era provocada por um elemento externo e periódico: a seca. 
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 9.2.9 CORCEL NA TEMPESTADE 
     (Adalto Magalha / Almir Guineto) 
 

 
Hoje meu coração é só saudade 
Vive  a d v e r s i d a d e 
A tristeza mora em mim 
Eu que já senti felicidade 
Vivo a dura realidade 
Nosso amor  chegou ao fim 
Com você deixei a mocidade 
No teu corpo a virgindade 
O  que é   bom vive tão pouco 
Deixo o meu corcel na tempestade 
Galopando na saudade 
Procurando  por você 
Deixo o meu corcel na tempestade 
Ando doida de saudade 
De saudade de você 
Meu amor não me esqueça 
Nunca esquecerei 
Em muito sonho ainda 
Eu te encontrarei 
 

                O texto se estrutura a  partir da oposição entre dois momentos da vida do eu  que 

nele se mostra: o ontem, representando felicidade e vigor “Eu que já senti felicidade / Com 

você deixei a mocidade / No teu corpo a virgindade” e o hoje, tempo de infelicidade e de 

saudade de uma relação que chegou ao fim e que se sabe não mais poder ser reatada, a não 

ser em sonho. Os tempos verbais passado, presente e  futuro estão em oposição, pontuando 

respectivamente: felicidade, tristeza, desejo (recordação, lembrança).  

               Os tempos e os semitempos (estes só existem em função dos primeiros) que 

constituem o mundo comentado neste texto (presente, futuro do presente, gerúndio) – para 

usar a terminologia de Weinreich – estão associados de alguma forma a aspectos não 

positivos, como nos revelam os versos construídos com as seguintes formas verbais: vive, 

mora, vivo, deixo, galopando, procurando, ando, esqueça, esquecerei, encontrarei. Tais 

versos estão associados a um aspecto de força exatamente por representar a situação do 

momento, afetando diretamente o eu que fala no texto. 
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9.2.10         JUAZEIRO 
(Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira) 

 
Juazeiro, juazeiro 
Me arresponda, por favor 
Juazeiro, velho amigo, onde anda o meu amor 
Ai, juazeiro, ela nunca mais voltou 
Diz, juazeiro, onde anda o meu amor 
Juazeiro, não te alembra 
Quando o  nosso amor nasceu? 
Toda tarde à tua sombra 
Conversava ela e eu 
Ai, juazeiro, como dói a minha dor 
Diz, juazeiro, onde anda o meu amor 
Juazeiro, seje franco, 
Ela tem um novo amor 
Se não tem, por que tu choras 
Solidário à minha dor? 
Ai, juazeiro, não me deixe assim roer 
Ai, juazeiro, tô cansado de sofrer 
Juazeiro, meu destino  
Tá ligado junto ao teu 
No teu tronco tem dois nomes 
Ela mesmo é que escreveu 
Ai, juazeiro, eu num agüento mais roer 
Ai, juazeiro, eu prefiro inté morrer 
 
 
               Esta canção marca a oposição dos estados d’alma do eu lírico, que viveu, num 

tempo passado, uma situação confortável junto à pessoa amada, mas, hoje, não a vive mais, 

tudo se torna sofrimento. Os momentos não sofríveis (agradáveis) são marcados pelos 

tempos do passado e se apresentam como momentos de recordação. No mais tudo é angústia, 

embora não  se saiba se a pessoa amada tem outro amor ou deixou  de gostar do eu lírico.  

               Em suma, o eu confessa ao juazeiro, testemunha de sua relação amorosa, que não 

tinha motivo para sofrimento enquanto estava junto à pessoa amada, como se depreende dos 

versos “Juazeiro, não te alembra / Quando o nosso amor nasceu? / Toda tarde à tua sombra / 

Conversava ela e eu”, mas, agora,  sofre tanto que não agüenta mais: “Ai, juazeiro, tô 

cansado de sofrer / [ ...] Ai, juazeiro, eu prefiro inté morrer”. Daí se revela todo um jogo de 

oposições, de contradições que leva ao dilaceramento do eu lírico. 
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9.2.11      ASSUM PRETO 
(Luiz Gonzaga / Humberto Teixeira) 
 
 
Tudo em volta é só beleza 
Céu de abril e  a mata em flor  
Mas Assum preto,  cego dos olhos 
Não vendo a luz,   ai, canta de dor  
Talvez por ignorância 
Ou maldade das pior 
Furaram os olhos do Assum preto 
Pra ele assim,  ai, cantar melhor 
Assum preto vive solto 
Mas não pode avoar 
Mil vezes a sina   de uma gaiola 
Desde que o céu,  ai,    pudesse olhar 
Assum preto o meu cantar 
É tão triste quanto o teu 
Também roubaram  o meu amor, ai 
Que era a luz, ai,  dos olhos meus 
 
 
               Esta canção revela o choque, o conflito que marca no agora, duas realidades 

antagônicas. A força do elemento coesivo MAS faz-nos voltar a atenção para o fato de que, 

embora a realidade externa esteja um deslumbre, digna de comunicação, isso não é motivo 

de festa para a realidade interna do eu lírico e do pássaro, porque diferentemente da 

exuberância daquela eles não estão em sua melhor forma, o pássaro sem  ver a luz, 

denotativamente, e o eu lírico sem ver a luz do seu amor, ambos amputados. Assim cria-se 

um jogo de oposição em que : a) uma bela visão ( a da natureza) não pode ser vista : visão X 

cegueira; integridade (física ou sentimental) X amputação; preservação x destruição; 

liberdade X prisão) no paradoxo : Assum preto vive solto mas não pode avoar; gaiola x céu; 

enfim, há uma identificação entre o eu lírico e o pássaro, a dor que devora a ambos. Outras 

oposições : beleza (natureza) x feiúra (a maldade que fizeram com o Assum preto); natureza 

(harmonia) x homem (quebra da harmonia). 
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9.2.12 SAGA DA AMAZÔNIA 
            (Vital Farias) 
 
 
Era uma vez na Amazônia  
A mais bonita  floresta 
Mata verde, céu azul  
A mais imensa floresta 
No fundo d’água as iaras  
Caboclo, lendas e mágoas  
E o rio puxando as águas 
Papagaios periquitos  
Cuidavam de suas cores 
Os peixes singrando os rios  
Curumins cheios de amores 
Sorria o jurupari  
Uirapuru seu porvir 
Era flora, fauna, frutos e flores 
Toda mata tem caipora 
Para a mata vigiar 
Veio caipora de fora 
Para a mata definhar 
E trouxe dragão de ferro 
Pra comer muita madeira  
E trouxe em estilo gigante 
Prá acabar com a capoeira 
Sem ninguém testemunhar 
Prá o dragão cortar madeira 
E toda a mata derrubar 
Se a floresta meu amigo 
Tivesse pé prá andar 
Eu garanto meu amigo  
Com o perigo não tinha ficado  lá 
O que se corta em segundos 
Gasta tempo prá vingar 
E o fruto que dá no cacho prá gente se alimentar? 
Depois tem o passarinho, tem o ninho, tem o ar 
Igarapé rio abaixo, tem riacho e esse rio que é um mar 
Mas o dragão continua na floreta a devorar 
E quem habita essa mata 
Prá onde vai mudar? 
Corre índio, seringueiro, preguiça, tamanduá, 
Tartaruga pé ligeiro, corre-corre tribo dos kamayurá 
No lugar que havia mata 
Hoje há perseguição 
Grileiro mata posseiro 
Só prá lhe roubar o chão 
Castanheiro, seringueiro, já viraram até peão 
Afora os que morreram 
Como ave de arribação 
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Naquele lugar tem cova 
Gente enterrada no chão  
Pois mataram o índio que matou grileiro, que matou posseiro 
Disse um castanheiro para um seringueiro 
Que um estrangeiro roubou seu lugar 
Foi então que um violeiro  
Chegando na região 
Ficou tão penalizado e  
Escreveu essa canção  
E talvez desesperado com devastação  
Pegou primeira estrada, sem rumo, sem direção   
Com olhos cheios de água 
Sumiu levando essa mágoa 
Dentro do seu coração 
Assim termino essa história  
Para gente de valor 
Prá gente que tem memória 
Muita crença, muito amor 
Prá defender o que ainda resta 
Sem rodeio, sem aresta 
Era uma vez uma floresta 
Na linha do Equador. 
 
 
               Para solidificar seus argumentos de que urge a necessidade  de se proteger a 

Floresta Amazônica, o compositor descreve o quadro natural da floresta  a partir de duas 

fases distintas, a fim de estabelecer uma comparação de como ela era e de como é agora. 

Naturalmente, a oposição temporal é chamada a marcar as diferenças encontradas. Os versos 

“No lugar que havia mata / Hoje há perseguição” refletem claramente essa oposição 

temporal. 

               As oposições que se marcam através do tempo não são arbitrárias neste texto. A 

função da linguagem nele predominante é a referencial. Mais que uma denúncia, ele 

representa uma conclamação à sociedade para que se lance à luta em defesa da floresta 

Amazônica. 

               O texto refere que a devastação da Mata provoca o desequilíbrio completo de todos 

os elementos da natureza: as aves, o ar, os rios, os mares e os seres humanos, inclusive.  
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               A cobiça pela exploração da Mata provoca graves confrontos entre os diversos 

grupos nela inseridos, com prejuízo (inclusive mortes) para os que não têm poder nem 

munição: os índios – nativos do local – e os trabalhadores de forma gera: posseiros, 

seringueiros, castanheiros. 

               Estruturalmente, além dos incontáveis  opostos presentes no texto, a relação de 

incompatibilidade múltipla reforça a oposição existente. Na disputa pela  Mata, seja para 

preservar a delimitação de território, para sobreviver  a partir dela ou para explorá-la, pode-se 

dizer que, levando em conta os grupos supracitados, quem é grileiro não é (índio, posseiro, 

castanheiro, seringueiro) e quem é (índio, posseiro, castanheiro, seringueiro) não é grileiro. 

Dentre os opostos encontrados, podemos citar: 

 

Equilíbrio ambiental x desequilíbrio 

Harmonia (natureza) x desarmonia ( provocada pelo homem) 

(Necessidade de) preservação x destruição 

pacificação x violência 

Posse x invasão 

Proteção x devastação 

Nativo x estrangeiro 

Caipora (local) x caipora (de fora da mata) 

Segundos x tempo 

Mata x perseguição (contextualizadamente) 
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9.2.13 SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO 
           (Dominguinhos / Jorge Mautner) 

  
Você é tudo o que eu sonhei 
Meu coração 
Felicidade é ter você 
Você é um anjo, eu bem sei 
Que tem a luz 
Que me seduz  
Com o supremo dom do veneno 
No prazer 
Numa noite de verão 
Eu sonhei que voei no azul  
E que quase  esbarrei 
Nas estrelas do Cruzeiro do Sul 
Na beleza da tristeza 
Refletida em seu olhar 
Aprendi a ti reconhecer 
E até a ti desconhecer 
Te perder e te reencontrar 
No labirinto de tudo o que sinto  
No sonho que cantando 
Vou tentando revelar 
No sonho que cantando 
Vou tentando revelar 
 
 
               Esta canção tem um tom confessional. O eu está seduzido pela pessoa amada. Mas a  

abstração própria do amor impossibilitando definições e percepções precisas e acabadas 

sobre ele faz com que  o eu  vivencie momentos de insegurança não só no que concerne à 

relação amorosa em si mesma mas também quanto à (in)exatidão de seu próprio sentimento. 

               Essa confusão de sentimentos se reflete em oposições. Dessa forma, a pessoa amada 

representa tudo de bom parta ele, senso descrita imageticamente, numa linha espiritualista, 

como um anjo, mas é um anjo que o seduz, que o tenta prazerosamente, numa linha 

materialista. Noutro paradoxo, a luz (razão) embriaga, visto que provoca prazer (emoção – 

descontrole). As antíteses se observam na relação entre: conhecer e desconhecer; perder e 

reencontrar. 
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9.2.14 A PROSA IMPÚRPURA DO CAICÓ 
                     (Chico César) 
  
  
Ah! Caicó 
Arcaico   
Em meu peito catolaico 
Tudo é descrença e fé 
Ah! Caicó    
Arcaico   
Meu cashcouer mallarmaico 
Tudo rejeita e quer  
É com é sem  
Milhão e vintém  
Todo mundo e ninguém 
Pé de xique-xique 
Pé de flor 
Relabucho velório  
Videogame oratório  
High-cult simplório   
Amor sem fim desamor 
Sexo no-iê 
Oxente oh! Shit 
Cego Aderaldo 
Olhando pra mim, Moonwalkman 
 

               A canção traduz com felicidade o dualismo humano. O se humano não é previsível 

e não se mantém sempre numa linha  absolutamente rígida em relação a gostos 

(preferências), idéias, sentimentos. As vicissitudes sempre  o acompanham. Assim, a 

depender de uma série de valores e de circunstâncias (conveniência, humor, subjetividade) 

pode, num determinado momento, reagir de variadas formas a algo que se lhe apresenta. 

Enfim, como já  se referiu na parte teórica deste texto dissertativo, os contrários estão dentro 

do homem. É  isso o que revela o eu lírico. Vivencia uma fase de absoluta ambivalência. 

               A referência a Mallarmé ratifica essa observação. Nessa referência está 

representada a simbologia da vaguidão, da opacidade, da ambigüidade, do jogo entre claro-

escuro, da subjetividade e da sugestividade em lugar da nomeação. O texto é todo construído 

por oposições muito facilmente identificáveis. 
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9.2.15        XAMEGO 
(Luiz Gonzaga / Miguel Lima) 

 

O xamego dá prazer 
O xamego faz sofrer 
O xamego às vezes dói e às vezes não 
O xamego às vezes rói o coração 
Todo mundo quer saber o que é o xamego 
Ninguém sabe se ele é branco 
Se é mulato ou negro 
Quem não sabe o que é xamego 
Pede pra vovó                                  
Que já tem setenta anos 
E ainda quer xodó 
E reclama noite e dia 
Por viver tão só 
E reclama noite e dia 
Por viver tão só 
Ai, que xodó, que xamego 
Ai, que chorinho bom 
Chega (toca) mais um bocadinho 
Sem sair do tom 
Meu compadre chegadinho 
Ai, que xamego bom 
Ai, que xamego bom 
Ai, que xamego bom 
 
 
 
               A letra desta canção revela a tendência humana de categorizar a experiência 

recorrendo aos contrários. A observação de Trier (1931) de que o contrário se encontra de 

alguma forma na mente do falante está exemplificada em alguns versos desta canção. 

Marcado pela presença do contrário em sua mente, o homem expande  esse traço também ao 

que lhe é externo., ao que está fora dele como um reflexo de sua própria dualidade. Assim é 

que se entendem as oposições ocorridas com os quatro versos primeiros. Senso o Chamego 

algo abstrato, a sensação de prazer ou de sofrimento está a depender da relação estabelecida 

entre as pessoas que nele estão envolvidas.  
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               O que é certo é que as pessoas envolvidas em chamego não estão permanentemente 

estáveis sentimentalmente. A instabilidade (ou momentos de instabilidade) é uma marca 

dessa relação de chamego. Daí a série de dualidades: 

Prazer x sofrimento 

Doer x não doer 

Roer (dilacerar) o coração x não roer (dilacerar) o coração 

Em decorrência de tal ambivalência,  advém a incapacidade de defini-lo. Recorrer à 

incompatibilidade múltipla (se é branco, não é: mulato, negro, amarelo, albino...) para 

expressar a incerteza humana diante de algo tão abstrato não é a melhor tática, sobretudo 

porque,o chamego, por todas as  suas facetas, deve ser multicor.  

               È importante observar ainda, como poderemos constatar na letra da última canção 

aqui apresentada, que, pares que se tomam como opostos, na verdade constituem em alguns 

casos um contínuo e em outros só se tomam como opostos a depender da intenção do 

falante. Tal caso é o que ocorre com os vocábulos noite e dia no verso doze. 

 
 
 
9.2.16 SE EU FOSSE O TEU PATRÃO 
(Música da Peça “Opera do Malandro”) 
                  Chico Buarque 
  
 
ELES 
 
Eu te adivinhava 
E te cobiçava 
E te arrematava em leilão 
Te ferrava a boca, morena  
Se eu fosse o teu patrão 
Aí, eu te cuidava  
Como uma escrava 
Aí, eu não te dava perdão  
Te rasgava a roupa, morena   
Se eu fosse o teu patrão 
Eu te encarcerava  
Te acorrentava 
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Te atava o pé do fogão 
Não te dava sopa, morena 
Se eu fosse o teu patrão 
Eu te encurralava 
Te dominava 
Te violava no chão 
Te deixava rota, morena 
Se eu fosse o teu patrão 
Quando tu quebrava  
E tu desmontava 
E tu não prestava mais não 
Eu comprava outra morena  
Se eu fosse o teu patrão 
 
 
ELAS  
 
Pois eu te pagava direito 
Soldo de cidadão  
Punha uma medalha em teu peito 
Se eu fosse o teu patrão  
O tempo passava sereno 
E sem reclamação 
Tu nem reparava, moreno 
Na tua maldição 
E tu só pegava veneno 
Beijando a minha mão 
Ódio te brotava, moreno 
Ódio do teu irmão  
Teu filho pegava gangrena 
Raiva, peste e sezão 
Cólera na tua morena 
E tu não chiava não 
Eu te dava café pequeno 
E manteiga no pão 
Como se afaga um cão  
Eu sempre te dava esperança 
Dum futuro bão 
Tu me idolatrava, criança 
Se eu fosse o teu patrão 
Mas se tu cuspisse no prato 
Onde comeu feijão 
Eu fechava o teu sindicato 
Se eu fosse o teu patrão 
 
 
               Este texto discute a relação amorosa sob duas óticas:  a deles (homens) e a delas 

(mulheres). São dois universos conceituais sobre a relação amorosa que se encontram em 
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franca oposição. Ponto comum  às duas perspectivas é a relação de poder que o eu lírico tem 

sobre a pessoa amada. Daí a associação, na perspectiva deles, com a relação senhor/ escravo, 

em que este figura com uma peça a ser explorada de todas as formas ao bel-prazer do senhor. 

           Afora esse ponto comum, todo o texto é oposição. Eles, por exemplo, entendem o 

amor como sexo; elas, como um sentimento. Vejamos algumas oposições:  

 

Na relação entre ELES e a pessoa amada há:       Na relação entre ELAS e a pessoa amada há 

• A relação senhor e escravo                             A relação patrão e empregado 

• Direitos apenas para Eles                               Direitos e deveres para ambas as partes 

• Falta de respeito à pessoa “amada”                Respeito pela pessoa amada 

• Privação de alimentos                                    Não há privação de alimentos 

• Não há esperança de dias melhores               Esperança de dias melhores              

•  Aprisionamento                                            Liberdade 

• Uma relação de ódio                                      Uma relação de carinho 

• Maus-tratos em relação à pessoa amada        Cuidado, zelo 

 
 
 
 
9.2.17      CANTA CORAÇÃO 
(Geraldo Azevedo/ Carlos Fernando) 
 

Canta canta passarinho 
Canta canta miudinho 
Na palma da minha mão 
Quero ver você voando 
Quero ouvir você cantando 
Quero paz no coração 
Quero ver você voando  
Quero ouvir você cantando 
Na palma da minha mão 
Na palma da minha mão 
Tem os dedos tem as linhas 
Que olhar cigano caminha 
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Procurando alcançar 
A nau perdida 
O trem que chega 
A nova dança 
Mata verde esperança 
Em suas transas vou voar 
Passarinho vou voar 
Canta canta passarinho ... 
Meu alegre coração 
É triste como um camelo 
É frágil que nem brinquedo 
É forte como um leão 
É todo zelo 
É todo amor 
É desmantelo 
Querubim é cão de fogo 
É Jesus Cristo é Lampião 
Passarinho vou voar 
 

               O dito popular de que “A esperança é última que morre”, constitua ou não um 

lugar-comum, descreve bem o estado d’alma do eu lírico. Ele não perde a esperança de viver 

em harmonia, encontrando a paz, o equilíbrio e perseguindo a liberdade.  

               Metonimicamente o coração representa o eu lírico, que vive marcado pela dualidade 

própria à pessoa humana. Ele é  alegre mas encontra tristeza, é frágil em dados  momentos e 

forte noutros, é zelo / amor mas também desmantelo. É também mansidão e bravura e, numa 

oposição mais marcante, é paz e revolta. 

               Vivenciando tanta dualidade, não surpreende que o eu persigas a paz, a harmonia e 

a liberdade, daí a razão do título: Canta coração.  

 
 
9.2.18 VEIO D’ÁGUA 
       (Luís Ramalho) 
 
Um veio d’água na serra 
É um olho d’água 
Um veio d’água no rosto 
É uma mágoa  
A correr 
Um pingo d’água no rosto 
É uma tristeza 
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Um pingo d’água na rosa 
É uma beleza 
Pra se ver 
Pode haver angústia no sorriso 
Pode haver silêncio que difama 
Pode estar mentindo quem te jura 
Pode estar fingindo quem te ama 
Um veio d’água na serra ... 
A moeda tem coroa e cara 
O luar também clareia a lama 
Pode haver um céu na água clara 
Pode haver um véu na tua fama 
 

               A letra desta canção nos fala especialmente, entre outras coisas, de um traço comum 

a muitas coisas, sobretudo ao ser humano – a dualidade da oposição entre aparência e 

essência e da linha tênue entre os opostos. 

                Na vida nada  é tão transparente. Muitas vezes a aparência se sobrepõe à essência. 

O mascaramento tem revestido grande parte de nossos traços comportamentais, de sorte que 

em muitas ocasiões  não é possível arrancar a máscara do rosto porque ela já está fixa a ele. 

E, assim, vai-se perdendo a identidade. Mas o alerta  feito na canção é para que estejamos 

atentos aos que lançam mão de máscaras para ludibriar. 

               Quanto ao plano da expressão, o paradoxo é a figura mais empregada para traduzir 

a relação essência / aparência e a linha frágil que separa os opostos Paradoxalmente, o sorriso 

angustia, o silêncio difama, quem demonstra  verdade e fidelidade mente, quem ama finge.  

               Conceitualmente, o termo rosto não constitui relação de oposição com os termos 

serra, rosa, mas no texto estão em franca oposição de sentido. 

 
 
9.2.19 CALDEIRÃO DOS MITOS 
             (Bráulio Tavares) 
 
Eu vi o céu à meia-noite 
Se avermelhando num clarão  
Como incêndio anunciado 
No apocalipse de São João 
Porém não era nada disso 
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Era um Curisco, era um Lampião  
Eu vi um risco nos espaços 
Era um revôo do sanhaçu 
Eu vi o dia amanhecendo 
No ronco do maracatu 
Não era lança de São Jorge 
Era o espinho do mandacaru 
Eu vi o som na escadaria 
Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó  
Não era o eco das trombetas 
De Josué e Jericó 
Era um fole de oito baixos 
A tocar   numa   noite   de forró       
Eu vi o sol ao meio-dia  
No meio do chão do Ceará 
Não era o coro dos Arcanjos 
Nem era a voz de Jeová  
Era uma cascavel armando o bote 
Balançando o      maracá                                           
Vi um magrelo amarelado 
Passando a perna no patrão  
Não foi ninguém da Inglaterra 
Nem de Paris, nem do Japão 
Era Pedro Malazarte 
Era João Grilo e era Cancão   
Vi uma mão fazer o barro 
Um homem forte 
Um homem nu 
Um homem branco como eu 
Um homem preto como tu  
Porém não foi a mão de Deus 
Foi Vitalino   de  Caruaru 
  
  
                Este texto tem sua coerência estabelecida  a partir da relação título e texto e pela 

referência   afirmativa – Eu vi / vi – do eu lírico. .  

               Trata-se do levantamento de símbolos da terra cantada no texto, o Nordeste. Dentre 

outras possibilidades, o texto pode ser lido como uma declaração a quem possa interessar de 

que o Nordeste não tem menos valor de que outra região qualquer do país. E mais que isso, 

até se ressalta devido à similaridade  (traço intertextual) que se estabelece entre tais símbolos 

e a referência à história bíblica com seus personagens e à  habilidade (esperteza), seja na 
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cultura seja na tecnologia, de países como França e Japão. Enfim, a comparação é feita em 

tom gradiloqüente.  

               Contudo, o que se destaca do texto  não se circunscreve à definição dos elementos 

míticos da região, mas à forma como ela é feita.  O autor empregou uma eficiente estratégia 

argumentativa: a definição por dicotomia e contraste. Essa técnica de definir por contrários 

se ressalta no texto porque faz com que o segundo elemento da dicotomia (o positivo) ganhe 

força e se destaque. Esse recurso do plano da expressão serve significativamente para o autor 

veicular a idéia central de seu texto: o Nordeste é grandioso, é repleto de mitos (caldeirão) e 

não tem menos valor que outro lugar. 

               Quanto à referida estratégia argumentativa, cabe observar que depois que os 

contrastes se estabelecem, eles concretizam relações como se elas existissem a priori. 

 
 
9.2.20       LÁ E CÁ 
(Lenine / Sérgio Natureza) 
 

 
Mangueira, Ilê Aiê e viva o baticum 
Quando a Padre Miguel encontra com Olodum 
Caymmi com Noel, em Tom maior Jobim 
A Penha, a Candelária, o Senhor do Bonfim 
Irmão São Salvador e São Sebastião 
Tamborim, berimbau na marcação 
Pontal do Arpoador, final de Itapoã 
Meninos do Pelô, da Flor do Amanhã 
Diga aí, diga lá 
Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá 
Diga lá, diga aí 
Você já foi até o Rio, Nega ? Não? Tem que ir 
Rocinha faz parelha lá com Curici 
Centelha, luz, axé que vem do fundo  azul 
Do céu, do mar, de Maré até Marica 
No reino de água e sal de mãe Iemanjá 
É tanta coisa afim, tanto lá, como cá 
Tem Barras, Piedades e Jardim de Alah 
São trios e afoxés, blocos de empolgação 
De arranco, negro e branco, tudo de rodão 
Diga aí, diga lá 
Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá 
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Diga lá, diga aí 
Você já foi até o Rio nega? Não? Tem que ir 
João, Benjor, Cartola 
Da Viola, Gil, Velô 
Coqueiro, Alcivando 
Chico, Ciro, Osmar, Dodô 
Geraldos e Ederaldos  
Elton, candeia e Xangô 
Rufino, Aldir, Patinhas 
Da Vila, Ismael, Melô 
Monsueto e Batatinha 
Silas, Ciata e Sinhô 
Salve Mãe Menininha 
Clementina voz da cor 
Alô Carlos Cachaça 
Pedra noventa falou 
Valeu Rio e Bahia 
Simpatia é quase amor 
Diga aí, diga lá 
Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá 
Diga lá, diga aí 
Você já foi até o Rio nega? Não? Tem que ir 
 
  
                As duas cidades não estão postas em disputa ao modo de uma oposição. Não se 

diz, por exemplo, que A Mangueira  e a Mocidade Independente de Padre Miguel 

representam um evento tido como o melhor Carnaval do mundo. Também,  em relação à 

festa momesca, não se sobrepõe Salvador pela referência aos grupos Olodum  e Ilê Aiê ao 

Rio de Janeiro. 

               Diferentemente do que estamos a costumados a ver com o uso dos locativos lá e 

cá, neste texto eles não estão em oposição. As duas cidades têm seus encantos e ambas 

merecem ser visitadas: “Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá / você já foi até o Rio, 

nega? Não? Tem que ir”. 

               O que dá vigor a este texto reside no fato de seus autores não terem caído na 

tentação de tornar diferenças em oposições.  Percorreram o caminho inverso, observando 

cuidadosamente que das diferenças entre as duas cidades resultam traços mais afins do que 

opostos: “É tanta coisa afim, tanto lá, como cá” 
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               Este texto nos dá a lição de que as oposições não são sempre prefixadas. Estão 

sempre  à mercê da vontade do falante de mantê-los ou destituí-los. Por exemplo, seria 

perfeitamente possível e fácil construir este mesmo texto à base de oposições, mas os autores 

não o quiseram. 

 

9.3 Uma breve avaliação dos resultados da análise 

 

               A análise dos textos nos trouxe à mente a reflexão de Palmer (1976) em referência 

ao fato de que embora as línguas possam funcionar perfeitamente sem sinônimos, não 

podem abrir mão da existência de antônimos. De fato, os contrários pontuam não só nossos 

atos de fala como também nos auxiliam a armazenar e a organizar as experiências que 

construímos sobre o mundo.  

               Nas canções analisadas, os contrários saltam aos olhos, são múltiplos. Isso ocorre 

não apenas como conseqüência de uma intenção antes determinada, mas sobretudo como 

reflexo da alma humana e das coisas, que são dúbias, ambivalentes por natureza. A literatura 

barroca explica bem o traço dual do ser humano. Os autores dessa escola não lançaram mão  

das antíteses e dos paradoxos  aleatoriamente. Embeveceram-se com esses recursos 

estéticos, para tentar  traduzir o estado interior do homem da época: dilacerado, perplexo, 

angustiado e dividido entre a sedução das conquistas materiais e o poder da formação 

religioso-espiritual. 

               A análise não revelou um emprego significativo de antônimos contextuais, mas fez 

ver que os contrários, como quaisquer termos da língua, a depender da intencionalidade de 

quem os emprega, podem ter seu valor intensificado ou atenuado, de modo que as oposições 

de sentido, no uso prático da língua, passam a não ter valor fixo nem predeterminado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

               Pôde-se observar ao longo do desenvolvimento deste trabalho a importância da 

antonímia como processo léxico-semântico na categorização da experiência e na 

estruturação da língua. A argumentação de Palmer (1976) sobre a indispensabilidade da 

antonímia para o funcionamento da linguagem  é muito pertinente. 

               A recorrência aos contrários para referir toda  ordem de idéias e de sentimentos  

não é casual. Sendo a dualidade  um traço que marca o comportamento e a atitude humana, 

originada, além de outros fatores, pela convivência desde a mais tenra idade com expressões 

antagônicas como sim e não, materialidade e espiritualidade, certo e errado, Deus e Diabo, 

etc., é natural que os contrários sejam largamente empregados nos mais diversos usos da 

língua. E diante desta constatação, é pouco relevante a discussão de qual hipótese científica 

se confirma para a explicação do amplo emprego dos contrários, respaldando o pensamento 

de Trier (1931) e de psicólogos britânicos para os quais a oposição é um traço ligado à 

mente  ou  ratificando a tese de Lyons (1977), defensor de que é o  expressivo número de  

termos opostos da língua que leva os falantes a dicotomizar ou polarizar juízos e 

experiências,  uma vez que não  acarreta alterações a essa relação de oposição de sentido.  

               As teorias apresentadas no corpo deste trabalho, especialmente as sobre a 

antonímia, nos deram três informações básicas: a) o falante recorre à oposição de sentido 

como forma de  armazenar e organizar as experiências processadas sobre o mundo; b) a 

oposição é empregada intencionalmente (de forma arbitrária) para marcar oposições no 

tempo e no espaço;  c) a oposição é um traço presente no dia- a- dia do ser humano porque 

ele também é marcado por traços de  dualidade. 

                A análise do corpus possibilitou constatar as assertivas propostas por essas teorias. 

O eu que se revela nas canções lança mão dos opostos para referir toda ordem de raciocínio, 
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de sentimentos e de atitudes quer de forma objetiva quer de forma subjetiva. Os autores dos 

textos recorrem à oposição não apenas como forma de expressar suas idéias mas também 

como recursos estéticos. De outra forma, em todos os textos constitutivos do corpus a 

oposição se manifesta, independentemente da função da linguagem que neles predomina. 

               Ficou claro que a antonímia constitui um tema complexo e marcado por 

controvérsias. A falta de  consenso a respeito do assunto está amplamente refletida na 

divergência quanto à delimitação do conceito: para alguns lingüistas, a exemplo de Lyons 

(1977), o conceito se aplica apenas a um dos tipos de contraste. Para outros, a exemplo de 

Katz (1972), numa perspectiva diametralmente oposta, o conceito é bastante amplo e abarca 

todos os tipos de relação de contraste.  

               Temos consciência plena da complexidade de que se reveste a matéria e não 

pretendemos formular uma proposta definida para o tratamento da questão em língua 

materna. O que fizemos foi reabrir a discussão sobre esse tema tão pouco explorado em 

nossa literatura lingüística com o objetivo duplo de oferecer uma pequena  contribuição aos 

estudos de língua portuguesa, possibilitando uma visão mais clara e mais coerente sobre a 

relação de oposição de sentido em enfoque, e chamar a atenção para a necessidade de uma 

discussão mais ampla e continuada a respeito da matéria, que por sua importância no 

funcionamento da linguagem e na estruturação da língua impõe um tratamento bem diferente 

do que lhe é atribuído, como vimos, nos manuais didáticos, gramáticas, dicionários 

especializados em lingüística e principalmente em sala de aula. 

               Embora não tenhamos como meta a construção de uma proposta para a abordagem 

do tema em enfoque, a veia docente nos impulsiona à formulação e à discussão de alguns 

aspectos que reputamos significativos no que diz respeito ao processo ensino-aprendizagem 

da antonímia.        
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               À questão inicial que se impõe – Por que refletir  mais demoradamente sobre o 

processo de antonímia em sala de aula, buscando explorar seus recursos expressivos e 

argumentativos? –,  já se ofereceram algumas respostas ao longo deste texto. Mas é hora de 

alargar essa discussão, observando que: 

1) os antônimos constituem um excelente recurso para a ampliação do vocabulário 

             Além da constatação de que os antônimos pontuam nosso dia-a-dia, fazendo-se 

presentes tanto nos usos mais espontâneos da língua como nos mais elaborados, e de que 

constituem um poderoso traço argumentativo, é preciso enxergar sua potencialidade como 

recurso significativo na ampliação do vocabulário. Não é difícil observar que se tem 

empregado, com certa freqüência, o não como prefixo, mas a elaboração de atividades 

produtivas e contextualizadas (sempre a partir de textos) com os prefixos tradicionais de 

negação (a –, dês – , i – , in – ) é  um recurso eficiente para a ampliação do vocabulário. A 

formação da antonímia por outros elementos que não os prefixos negativos acima referidos 

põe em evidência, muitas vezes, a flexibilidade comunicativa do falante. Esta é mais 

facilmente observada na referência a áreas, elementos ou conceitos tidos como tabus ou 

simplesmente como delicados numa sociedade. Assim, à maneira de uma modalização, 

falas-se, por exemplo, “Você não é alto” em vez de “Você é baixo”. Nesse processo de 

ampliação do vocabulário, através da identificação de opostos morfologicamente 

relacionados, pode-se trabalhar enfaticamente com os prefixos in– e des–  em função de 

serem altamente produtivos na língua portuguesa. 

2) a antonímia só deve ser enfocada de forma contextualizada 

            A antonímia, assim como qualquer relação de sentido, não deve ser enfocada de 

forma abstrata e isolada. As relações de sentido só se tornam plenas no texto. O contexto 

lingüístico é fundamental para que se compreenda  o estabelecimento de tais relações  de 

sentido. 
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3) a oposição é uma dentre as várias relações de sentido 

             É importante  possibilitar a visão de que a oposição não é um processo isolado. É 

apenas um dos processos que constituem uma rede de associação semântica mais ampla: a 

rede das relações de sentido. Dessa forma, a introdução da antonímia como conteúdo 

programático deve ser acompanhada da referência a outras relações de sentido, como, por 

exemplo, a sinonímia, a homonímia, a hiperonímia, etc. Essa consideração proposita 

introduzir outra noção não menos importante, a noção de campo semântico, mostrando que 

as palavras mantêm relações de sentido entre si, organizando-se a partir de esferas 

conceituais dentro do léxico. 

4) a noção de escala é significativa para se obter uma compreensão mais ampla do 

processo de antonímia 

             Um dos aspectos relevantes quanto ao processo ensino-aprendizagem da antonímia 

diz respeito à noção de escala. Trata-se de  um aspecto bastante negligenciado na abordagem 

do tema. A consideração desse item é importante porque ele não se circunscreve apenas ao 

ambiente lingüístico. Questionar a idéia de polarizações rígidas é possibilitar enxergar 

meios-termos entre qualificações  que intencionalmente podem ser tomadas como extremas. 

Atitudes comportamentais extremistas e inflexíveis no espírito de crianças, de jovens e até 

de alguns adultos podem ser aplainadas a partir do questionamento contínuo das 

polarizações em sala  de aula e na vida. Do ponto de vista lingüístico, não paira qualquer 

dúvida sobre a afirmação de que a grande maioria dos adjetivos da língua portuguesa admite 

a graduação, sendo passíveis, portanto, de intermediações freqüentes numa dada escala. 

5) a antonímia pode ser abordada a partir do mais variado corpus 

            Dada a riqueza da antonímia, é possível trabalhar com essa relação de oposição de 

sentido a partir do mais variado corpus: textos jornalístico, bíblico, literário, publicitário, 

científico, etc. Como se pode perceber, a seleção de textos que possibilitem a abordagem da 
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antonímia não é uma tarefa difícil.  A escolha deles está a depender unicamente dos 

propósitos do professor e da adequação à série à que serão aplicados. Quanto mais variados 

forem os gêneros dos textos selecionados, mais produtivo será o trabalho com eles. 

Recomenda-se  apenas  que os textos estejam em sintonia com a realidade de vida dos alunos 

a que serão submetidos. O que não se aconselha é o estudo imanente da antonímia, em 

abstrato, sem o  apoio de um texto. Só a partir de um texto é possível reconhecer certos 

antônimos, inferir o significado de alguns, conjeturar sobre a intencionalidade e sobre o 

valor do emprego de determinados pares antonímicos bem como  sobre as implicações 

estéticas e ideológicas de seus emprego. 

              A afirmação de que a antonímia é um processo multifacetado e, por isso mesmo, 

rico, não se restringe apenas à possibilidade de ser encontrado em qualquer corpus, refere-se 

também aos múltiplos enfoques sob os quais pode ser estudada: como recurso literário; 

como estratégia argumentativa; como princípio importante para auxiliar a progressão 

referencial, facilitando a compreensão do texto; como relação de incompatibilidade de 

sentidos; entre outros. A criatividade do professor possibilitará uma vasta exploração dos 

recursos relacionados à antonímia. 

              Do ponto de vista teórico-metodológico, é necessário refletir ainda sobre 

determinados aspectos problemáticos envolvidos no processo de antonímia, de modo a 

alcançar algumas formulações didáticas que possam facilitar a introdução e melhorar a 

compreensão dessa relação de oposição de sentido em língua materna. Assim, é importante: 

6) a antonímia carece de uma definição mais criteriosa 

             É provável que nenhuma conceituação que se proponha a respeito do termo seja 

consensual, mas é possível minimizar diversos problemas relativos à sua formulação. A 

antonímia pode ser coerentemente definida como um conjunto de relações de oposição de 

sentido que se associam de maneiras diversas e que se constroem  contextualmente dentro de 
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campos semânticos ou fora deles. Essa definição, além de fornecer uma compreensão ampla 

do processo, mencionando que há variados tipos de oposição e que as relações de sentido 

que cada tipo refere  são variadas, acrescenta que o contexto é significativo para a 

identificação do processo de antonímia e alude à idéia de campos semânticos, áreas em que 

se estabelecem  a maior parte dos opostos lexicais. 

7) oferecer uma visão reducionista do processo de antonímia prejudica a compreensão 

do mesmo 

            Para facilitar a compreensão do funcionamento da antonímia,  é importante que se 

faça referência a esse processo como um todo, embora não se deva ensinar todo o conteúdo 

relativo ao assunto no ensino básico. È preciso que o professor tenha a compreensão de que 

a língua (os usos da língua) não é um fim para  os discentes do ensino básico, é um  meio. 

Cabe, então, ao professor selecionar aspectos do conteúdo que pretende abordar, levando em 

conta seus objetivos e a adequação à série a que serão aplicados. Assim, recomenda-se que o 

estudo da antonímia no ensino médio contemple apenas os três tipos mais freqüentes de 

oposição de sentido: a antonímia (estrita), a complementaridade e a reciprocidade. Vale 

lembrar que significativo na introdução do assunto em foco não é a apreensão da 

terminologia, mas sim a compreensão de que os opostos se relacionam de variadas maneiras 

e que por essa razão não podem ser agrupados indistintamente  sob o rótulo de antonímia.  

8) as flutuações terminológicas devem ser evitadas 

             Para delimitar a fixação de conceitos, é bom que se evitem flutuações 

terminológicas. Assim, recomendamos a adoção da tipologia de Lyons (esquematizada na 

página 82 e descrita nas páginas subseqüentes) em função da clareza e do rigor com que está 

formulada. Didaticamente, no ensino médio, a expressão RELAÇÕES DE OPOSIÇÃO DE 

SENTIDO pode constituir o termo geral, e os tipos de oposição de sentido podem ser 

cognominados de antonímia (estrita), complementaridade e reciprocidade, definidos tal 
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como o propôs Lyons. No ensino fundamental, convém que os diversos tipos de relação de 

oposição de sentido ainda sejam abarcados pelo rótulo dce antônimos.  Mas, a partir das 

duas últimas séries do ensino fundamental, já se pode mostrar, sem se referir a 

terminologias, que alguns pares de opostos mantêm entre si relações de sentido que se 

diferenciam das relações que se estabelecem  com outros pares.  

9) os opostos não indicam sempre ações contrárias 

              Os opostos, como se referiu na página 24, nem sempre expressam exatamente ações 

contrárias (como nascer e morrer) como também nem sempre são contrários (como pai e 

mãe) e que não apresentam um valor fixo e predeterminado, pois podem adquirir  novos 

sentidos no texto, conforme se pôde ver na página 105. 

               Dois aspectos importantes erigiram-se na construção deste texto. Um deles diz 

respeito à noção de escala. Comumente tomamos um termo em oposição a outro de maneira 

polarizada, sem que nos demos conta das noções intermediárias existentes entre eles. Essa 

possibilidade de graduação  abarca a maioria das relações de oposição de sentido adjetivas. 

Pôde-se perceber também que não são raras as vezes em que se tem plena consciência desse 

aspecto, mas recorre-se à idéia de polarização como um recurso poderoso para estabelecer 

oposições marcadas pelo crivo da intencionalidade. O outro aspecto que se revelou 

interessante refere-se ao fato de que é possível considerar o uso concreto da língua em seu 

contexto meramente lingüístico mesmo em análises realizadas sob o arcabouço teórico-

metodológico da semântica formal. 

               Não há dúvida de que a teoria semântica aqui explanada não dá conta 

satisfatoriamente da antonímia em toda sua amplitude. Mas isso é um traço comum a muitas 

teorias.  Estamos cônscios da restrição dos aspectos aqui descritos. Excluímos dados 

importantes que poderiam possibilitar uma visão mais abrangente dos fenômenos da língua, 

como a intenção do falante, suas expectativas e a situação de enunciação. 
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               Nossas considerações não se pretenderam definitivas nem rigorosas. Os limites são 

sempre frágeis. Na verdade, elas representam traços já observados por outros pesquisadores, 

embora levando em conta outros aspectos deixados de lado nas abordagens deles. Mas as 

observações tecidas, acreditamos, poderão significar um ponto de partida. E se conseguirmos 

aclarar a distinção entre a antonímia e as outras relações de contraste e descrever as 

especificidades de sua distribuição  pelo léxico da língua, dar-nos-emos por satisfeitos. 
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