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ABSTRA CT: This paper studies dialectical semantic relations underlying lexicon 
mycro-s ystems of Brazilian Portuguese, sp ecially the ones applicabl e in discourse 
universe such as the political, the legal and the journalistic ones, particularly the 
opposition between the concepts/terms legality x l egiti macy. Models of Semantics,  
Socio-Semiotics and Semiotics of Culture have b een emplo yed . 
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Introdução 
 
 Esta pesquisa propôs-se a estudar relações  semânticas subjacentes  a 
microssistemas  que s e estabelecem entre unidad es do léxico do português  do Brasil, e 
que são atualizad as em universos d e discurso, como os discu rsos político, jurídico e 
jornalístico. Utilizaram-se modelos da semântica cognitiva (Rastier, 1991), da semântica 
lexical (Pottier, 1991), da semiótica e, particularmente, da sociossemiótica (Grei mas e 
Landowski, 1986) e d a semiótica das culturas. O corpus constituiu-se de verbetes de 
dicionários de língua e de textos d aqueles universos d e discurso, coletados no  período 
de 1998 a 2002. Analisaram-se relações dial éticas entre unidad es lexicais, constitutivas 
de microssistemas lexicais , como as de contrários e d e contraditórios, e su as 
combinações , suscetíveis de formalização em modelos dialéticos, correspondentes, por 
sua vez, a mi crossistemas de v alores sustent ados no nível da semântica profunda de 
discursos manifestados. Observaram-s e certas constantes co mo as do microssistema 
semântico-lexical aqui examin ado, definido pela oposição entre metatermos contrários 
legitimidade x legalidade, pelos conceitos que lhes correspondem, assim como p elos 
metat ermos co mplexos d eles d ecorrentes, a democracia, a tirania, a resistência , a 
ruptura do tecido social.  
 
1. Alguns conceitos e valores socio culturais 
 

E m trabalhos anteriores, examin aram-se certos conceitos e valores do processo 
sociocultural brasileiro , relacionados , inclusive, a aspectos da semiótica do Direito, e 
suas articulações com o discurso de sustentação da identidade cultural, o discurso da 
(in)tolerân cia cultural, particularmente face ao processo de globalização em curso no 
mundo contemporân eo; foram utilizados  modelos d a lógica das  modalidades 
trans frásticas, da sociossemiótica e da semiótica d as culturas na análise de textos 
jornalísticos da i mprensa b rasileira e européi a. Buscava-s e estudar a axiologia, ou s eja, 
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microssistemas de valores sustentados, ao nível da semântica profunda de tais discursos. 
Foi possível, então, descrever con flitos e tensões entre as fo rças em jogo, co mo as 
condições de cidad ania, as relaçõ es capital/trabalho, os sistemas de dominação, o acesso 
ao saber e aos bens culturais, as relações entre ética e Direito, os modos de ordenamento 
social, democrático e aristocrático , e, por outro lado , as tensões entre privilégios e 
restrições , os processos de co-opt ação, inserção , exclusão, marginalização , as tensões 
entre convívio e consu mo , nas relações qu e se estab elecem não só entre indivíduos, 
entre indivíduos, Estado e co munidade, no âmbito de u ma socied ade, co mo tamb ém 
entre culturas, socied ades e n ações , no contexto internacional. Construíram-se, assi m, 
modelos formalizados qu e permitiam dar conta das ideologias d e confronto e 
cooperação (Pais , 1993: 603 -640; 1997: 325 -335). 

Para tanto, estudaram-s e, preli minarmente, os con ceitos de “ ética”, 
“democracia”, “legalidade”, “legitimidad e”, “ liberdade”, “ cidadania”, “ marginalidade”, 
“justiça”, “desenvolvimento”, “ demo cracia”, “aristocracia”, “ burocracia” e as unidades 
lexicais que os mani festam, enquanto termos integrantes de uma microssistema 
conceptu al e léxico-s emântico da língua portugu esa, correspondente, por seu turno , a 
u m microssistema de valores sustentado, no contexto sociocultural brasileiro dos anos 
noventa, numa abordagem multidisciplinar, semântico-conceptual, sociossemiótica e de 
semiótica das  culturas .  
 A ética, conceito, termo e discurso do dever-s er e do dever-fazer, cuja eficácia 
depende d a co mp etênci a modal dos Suj eitos, individuais e coletivo, enquanto condição 
exp ressa, para a construção de u ma sociedade mais livre e mais justa, relaciona-se aos 
conceitos político-jurídicos supracitados e, ainda, ao conceito/termo democracia , Objeto 
de valor constitutivo do programa n arrativo auxiliar do pro cesso histórico, e ao discurso 
em qu e se sustenta, instru mentos para a conjunção fin al co m aquela construção, Obj eto 
de valor do p rograma n arrativo principal dos Sujeitos. 
 As relações de tensão e d e con fronto so ciais podem s er mais  bem explicad as, 
se reportadas aos ‘princípios’ da organização social, sempre discutidos na História do 
Ocidente e mesmo  fora d ela. Trata-s e de duas proposiçõ es incompatíveis, que já eram 
objeto de debat e na Antigüidade clássica, notad amente em Aten as: de u m lado, o 
princípio da igualdade fo rmal, que sustenta o sistema de valores da democracia e do 
Estado de Direito; de outro lado, o  princípio de ‘superioridade natural’, qu e justifica a 
organização social a partir do governo estabelecido e conservado pelos ‘excelentes’ 
(grego, hoi áristoi; latim, optimi); este ‘princípio’ é o que define a aristocracia. Essa 
última concepção mani festa-se sob diferentes fo rmas, como certo ‘darwinis mo social’  e 
suas variaçõ es, por exemplo, o poder segundo o ‘ mérito’ (‘meritocracia’), a 
‘superioridade natural das leis de mercado’, etc. O ‘princípio’ aristocrático determin a, 
em sua lógica interna, a marginalidade de ho mens e n ações. 
 E m muitas soci edades  modernas, vive-se o con flito entre a concepção do 
Estado de Direito, no modo do parecer , e a o rganização social ‘aristocrática' , no modo 
do ser. E m trabalhos precedentes, construíram-se modelos su mários d essas relações, 
aplicando-as a aspectos da cultura e d a sociedade brasileiras (Pais, 1993: 603-640; 
1997: 325-335). 
 Nesses termos, o discurso que mani festa o con ceito/termo ética sustenta, em 
sua axiologia fundamental, oposiçõ es entre as modalidad es co mplexas: dever-ser/fazer, 
dever -não-ser/fazer, não-dever -não ser/fazer, não-dever -ser/fazer. A combinatóri a de 
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tais mod alidades conduz aos termos complexos e a metatermos suscetíveis de expressá-
los em po rtuguês: a tensão dialética, dever-ser/fazer x dever-não-s er/fazer = correto; a 
dêixis positiva, dever-ser/fazer x não -dever-ser/fazer = reco mendável; a dêi xis 
negativa, dever-não-s er/fazer x não-dever-ser/fazer = censurável; o termo neutro , não-
dever -não-ser/fazer x não-dever-ser/fazer = indiferente. 
 A relativa efi cácia dos discursos que sustentam o universo de discurso d a ética 
depende, pois, da co mpetência modal dos Sujeitos enun ciadores/enunciatários, assi m 
definida: poder -querer -fazer, poder-d ever-fazer, poder -saber-fazer  =>  dever  ser/fazer. 
 Nesse sentido, o univ erso de dis curso da legalidade, entendido co mo conjunto 
dos discursos mani festados n a p rodução  da lei formal, da legislação, tem u ma 
abrangência noto riamente mais restrita, de v ez que se auto-li mita às modalidades do 
dever -fazer. Sustenta-se n as modalidad es co mplexas e s eus respectivos metat ermos: 
dever -fazer = obrigatório; dever-não-fazer = proibido; não-dever-não-fazer = 
permitido; dever-não-fazer = facultativo. A combinatóri a de tais modalidades condu z, 
por sua vez, aos termos complexos e a metatermos suscetíveis de exp ressá-los em 
português: a tensão dialética, dever -fazer x dever-não-fazer = lei; a dêixis positiva, 
dever -fazer x não-dever-não-fazer = incentivo; a dêixis neg ativa, dever-não-fazer x não-
dever -fazer = restrição; o termo neutro , não-d ever-não-fazer x não -dever-fazer = graus 
de liberdade . 
 Desse modo, a maior ou menor eficácia dos discursos que sustentam o universo 
de discurso da legalidade , baseado na p ersuas ão, dep ende, por sua v ez, da co mpetência 
modal dos Sujeitos enunciado res/enun ciatários , assi m definida: poder-quer er-fazer, 
poder-dever-fazer , pod er-saber-faz er => dever-fazer . 
 Segundo a concepção aceita de “Estado de Direito”, fundamentado no 
princípio de ordenamento social da igualdade formal (= igualdade p erant e a lei), a 
cidadania caract eriza-se co mo equilíbrio dinâmico e tens ão dialética ent re direitos e 
dever es. Como se sabe, no entanto, sempre houve e h á, ainda, sociedades em que essa 
concepção  ou não  é sequer aceita, ou  apresenta séri as distorções. Nas soci edad es 
heterogên eas , industriais e pós-industriais, certos segmentos sociais têm acesso à 
cidadania, enquanto outros são dela excluídos. Considerando-se direitos e dever es co mo 
metat ermos, e os seus contraditórios, é possível formalizar suas relaçõ es, obtendo  os 
termos co mplexos de um modelo  semiótico:  a t ensão di alética, direitos x deveres  = 
cidadania plena; a dêi xis positiva, dir eitos x não-deveres = elite; a dêi xis neg ativa, 
dever es x não-direitos = massa; o t ermo n eutro, não -deveres  x não  direitos = 
marginalidade política (Pais, 1993:  621-623). 

A estrutura semântica e mod al da produção de u ma vontade política, articul ada 
a u m pod er-fazer-dever-ser e/ou fazer compl ementares, ético-leg ais , tensão di alética 
entre direitos e d everes, individuais e coletivos, d efine a “ legalidade”, a “ liberdade”, a 
“ cidadania”, para erigir sistema de arbitragem de anseios e necessidad es, nos li mites de 
u ma ord em soci al livremente aceita, d e que decorrem con ceitos co mo “ consciência 
cívica” e “ responsabilidade social”. 

A análise dos conflitos de interesses entre seg mentos sociais, do equilíbrio  
entre liberdad e e justiça, econô mi ca e social, conduz à fo rmul ação  de modelo d a rede 
semântico-semiótica dos valores em caus a, das tensõ es e percursos dialéticos em que se 
sustenta sua articulação.  É lícito sustentar, pois, que o discurso da ética e o discurso da 
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legalidade pressupõem, s emp re, u m discurso político,  um discu rso de produ ção e 
sustentação da vontade política. Este, necessariamente, os preced e e determina (o que 
não exclui sucessivos processos de reali mentação interdiscursiva). 
 
2. D emo cracia, l egalidade e legitimidad e 
 

A construção de u m modo de organização da socied ade que, co mo se viu, 
comp reendesse u m sistema d e arbitrag em de anseios e necessidades , qu e permitisse 
administrar conflitos de interess es entre seg mentos sociais, que assegurasse o equilíbrio  
entre liberdade e justiça, econômi ca e social , nos li mites de uma o rdem soci al 
livremente aceita, conduziu, através de penoso caminho, cheio de percalços, avanços e 
retrocessos, ao longo do p rocesso histórico, à concep ção atual - ao menos teoricamente 
aceita - d e demo cracia. Houv e, antes, vários modelos , alguns mais freqü entemente 
citados, como aqu eles propostos por Aten as, pelos formuladores dos ideários da 
Revolução fran ces a, da Revolução americana, da Revolução soviética, dentre outros. De 
man eira geral, entende-se hoje que são democráticos a sociedade e o regi me de governo 
correspondente que satisfazem certas condiçõ es, das quais a pri meira é a reafi rmação do 
princípio da igualdade formal (iguald ade perant e a lei); demo cracia e Estado de Direito 
acham-s e, portanto , nu ma relação d e implicação recíproca. 
 O conceito/termo demo cracia e o discurso que o sustenta têm con ceitos e 
discursos que os  sobredeterminam, co mo se viu , con ceitos/termos e os discu rsos de 
vontade política, ética, da legalidade , cidadania, aci ma examinados . Nessa perspectiva, 
o discurso que sustenta o conceito de democracia poderia ser assi m formali zado , quanto 
às modalidades e às sob redet erminaçõ es discursiv as: poder-fazer-qu erer => poder-
fazer-dever => ser/fazer. 

Dessa fo rma, defin e-se, também, o conceito de “ democracia” como  o “ regi me 
caracterizado  pela vontade da maio ria, com o  respeito aos direitos das minorias , sob o 
i mpério da l ei”. Assi m, o  conceptus (Rastier, 1991: 73-114), ‘ mod elo mental’  de 
democracia é u m conjunto noêmico, (Pottier, 1992: 52-78 ) de traços semântico-
conceptu ais, ao qual correspond e, em língua portuguesa, um s emema (<...>), ou seja, 
u m conjunto de traços semânticos lingüísticos. Temos , pois: 
 
 <democracia> = { ( [+ vontade] x [+ maiori a] ) x (  [+ direito] x [+ minorias] )  x 

( [+ igualdade] x [+ lei]  ) } 
 
 Ocorre, muitas v ezes, que soci edades, segmentos de so ciedad es, instituições 
nela existentes, em certos períodos, ou se regul am pelo ordenamento aristocrático , ou 
afirmam regular-s e pelo princípio da igualdad e formal , ap resent ando, porém, distorções 
resultantes da contaminação entre os dois modos de ordenamento, teoricamente 
inco mpatíveis . Considerando-s e as distorções co mument e introduzidas por preconceitos 
de ordem raci al, religiosa, cultural, econô mica, etc., de que têm resultado toda so rte de 
estig mas, restriçõ es e discri minações , veri fica-se que o conceito de legalidade é 
insuficient e, se não estiver articulado ao  de legitimidade, ética e política.  
 Quanto às modalidad es, o metatermo legitimidade poder ser concebido co mo 
u m poder-qu erer-fazer , poder-dever-fazer, poder-sab er-fazer => dever-ser e se 
caracteriza, co mo expressão de u m proj eto de sociedade, sobremodalizado por u m crer. 
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Por seu lado, o met atermo legalidade, restringe-se ao produto de u m poder-fazer -dever, 
sobredetermin ado p elo poder-fazer-quer er do  discurso da vontade política. 

Dessa man eira, con figu ra-s e u ma tensão dialética entre dois termos contrários, 
legitimidade x legalidade, epicentro e ponto de equilíbrio dinâmico do conflito, o termo 
complexo Demo cracia. Ao termo legalidade corresponde o t ermo contraditório 
ilegalidade, ao termo legitimidade , o contraditório ilegitimidade, situando-se estes 
como subcontrários. A co mbinação legitimidade x ilegalidade , a dêi xis positiva, define-
se co mo resistência; a d êi xis negativa, combinação legalidade x ilegitimidade, 
determina a tirania; ilegitimidade x ilegalidade, termo neutro, a ruptura do tecido 
social. Essas posições constituem a ‘visão’ sociocultural de situações de con flito, ao 
longo do processo histórico. Daí decorrem processos de mud ança, co mo opressão - o 
percu rso dialético  que parte da legalidade, pass a pela ilegalidade e cheg a à 
ilegitimidade, lexemizado como instalação da tirania.- x insurreição -  o percurso 
dialético que part e da legitimidade , passa pel a ilegalidade e ch ega à construção de u ma 
nova legalidade. Veri fica-se, ainda, que o dinamis mo dessas relações autoriza inscrever 
dois ciclos no modelo: aqu ele que vai da dêi xis negativa ao termo neutro , a degradação 
da estrutura social; aquel e que vai d a d êixis positiva à t ensão di alética, a restauração 
da ordem  democrática. Esquematicamente, tem-s e: 
 

t.d. 
DEMOCRACIA 

Restauração d a                
ordem   
demo crática 
    LEGITIMIDADE       LEGALID ADE 
      
 
RESISTÊNCIA  TIRA NIA 
 
  
   ILEGALIDADE      ILEGITIMIDADE 
 

  percu rsos       Degrad ação 
 dialéticos                 da estrutura social 
     RUPTURA DO ORDENAMENTO SOCIAL 

∅    
Figura 1: Universo de discurso  da Demo cracia  
 
 Inscrevem-se n a posição da resistência, por exemplo, os h eróis da Resistência 
Fran ces a, na Segunda Gu erra Mundial , ou estudantes e operários que lutavam p elo 
restabel eci mento da demo cracia, no Brasil pós-64. Inscrevem-s e na posição da tirania, o 
Governo d e Vi chy, na Fran ça, ou  a ‘legislação’ do período autoritário, no Brasil. 
. Construiu-se, enfi m, u m modelo de traços semântico-conceptuais, em estrutu ra 
hiperpro fund a, da red e de relações entre con ceitos, do nível  cognitivo:  
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<<L egiti midade>>   
 <<L egalidad e>> 
[+ s er]   
[+ ética] [+ dever] [+ fazer] 
[+ moralidade] [+ di reito] [+ l ei fo rmal] 
[+ direito consuetudinário] [+ justiça] [+ di reito positivo] 
[+ usos  e costumes] [+ igu aldade] [+ judici ário] 
[+ subj etividade]  [+ objetividade] 
 

 
Figura 2: Legalidade x l egitimidade – traços  semântico -conceptuais 

 
 

3. À guisa de conclusão 
 
 As relações det ectad as no modelo semiótico construído e a estruturação 
semântico-con ceptual formalizada, a propósito da oposição legalidade x legitimidade, 
mostram a insuficiência do conceito d e legalidade , qu ando não  articulado aos de 
legitimidade, ética e política; refl etem u ma ‘visão’ sociocultural de situações de 
con flito, ao longo do processo histórico , con figu ram u ma axiologia, u m microssistema 
de valores , sustentado no i magin ário coletivo. Rev elam, ao mes mo tempo, u m processo 
em que a significação  se estrutura em relações di aléticas , tanto no léxico  da língua 
como  em dis cursos manifestados, que sustentam v alores políticos e socioculturais . 
 
RESUMO: Esta pesquisa bus cou examinar r elações  semânticas dialéticas  subjacent es 
a microssistemas do  léxico do português  do Brasil, atualizáveis em universos de 
discurso, como os dis cursosolítico, jurídico e jornalístico, particularmente a oposição 
entre os conceitos/termos legalidade x legiti midade . Utilizaram-se modelos de 
semântica cognitiva, s emântica l exical, sociossemiótica e semiótica  das culturas. 
 
PALAVRAS-CHA VE: Dialética; Discurso; Léxico; S emântica; Semiótica.  
 
REFE RÊNCIAS BIBLIOG RÁFICA S 
 
GREIMA S, Algirdas Julien e LANDOWSKI, Eric (Orgs,) Análise do discurso em 

ciências so ciais. São  Paulo: Global, 1986.  
PAIS, Cidmar Teodoro. Conditions sémantico-s yntaxiques et sémiotiques de la 

productivité systémique, lexi cale et discursive. Thèse de Doctorat d’État ès-Lettres 
et Sciences Hu main es. Paris/Lille: Université de Paris-Sorbonn e/Atelier National de 
Reproduction des Thès es, 1993.  

_____ Semiótica do direito e semiótica d as culturas. 13.º Congress of the International 
Association of Semiotic of Law/13.º Colóquio Internacional de S emiótica do Direito 
- Direito formal, contracultura e semiótica do Direito. (18 a 21 de agosto de 1997). 
São Paulo: Faculdad e d e Direito da U SP, p . 325-335, 1997. 

POTTIE R, Bernard , S émantique générale . Paris: PUF, 1992 . 
RASTIE R, François. R ech erches  en  sémantique cognitive . Paris: PUF, 1991.  

Estudos Lingüísticos XXXIII, p. 1213-1218, 2004. [ 1218 / 1218 ]


