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0. Introdu ção 
 
 Buscamos , neste trabalho, estudar, d e u m lado, as rel ações lógicas subjacentes 
aos fenô menos da sino-antoní mia, suas  especi ficidad es e semelhanças estruturais; de 
outro, estudar mi crossistemas lexicais de sentidos opostos por contrariedade ou por 
contraditoried ade, com vistas à elaboração de uma tipologia de relações  antoními cas. 
 
1. Relações lógicas subj acentes aos  fenô menos d a sino-antoní ma  
 
 Propo mo-nos, neste trabalho, a examin ar as relações lógicas subjacent es aos 
fenô menos d a sino-antoní mia, suas características  especí ficas e peculiares , co mo 
também suas semelhanças estruturais e fun cionais. Propo mo-nos a estudar, ainda, 
microssistemas lexicais de sentidos opostos por contrariedade ou por contraditoriedad e, 
que poderiam conduzir  à constituição de u ma tipologia de relações antoní micas. 
 Tomando  os critérios dos níveis de atu alização d a língua e as  mod alidades  de 
universos de discursos, examinamos, em caráter preli min ar,  as rel ações sino-
antonímicas nos patamares da realidad e fenomênica, da conceptualização, da 
semiotização e, neste, as rel ações que se estab elecem entre as unidades lexicais em nív el 
de sistema, d e normas e de falar. Co m efeito, propo mo-nos a estudar as relações 
semânticas subjacentes a ess es fenô menos nos di ferent es níveis do percurso gerativo de 
enunciação de codi ficação e de decodificação, usando , para tanto, modelos da semântica 
cognitiva (Rastier), da semiótica (Grei mas, Lop es, Pais), da s emântica lexical (Pottier, 
Lyons), d a lexi cologia (Geckeler, Vilela).  
 O corpus constituiu-se de discursos rep resent ativos de diferentes contextos 
sociais, culturais e lingüísticos. 
 Analisamos relaçõ es contraídas entre elementos de microssistemas lexicais, 
sobretudo as que dizem respeito às  oposições entre contrários e contraditórios. Essa 
abordag em p ermitiu construir quad rados e octógonos semióticos , que possibilitam 
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formalizar a axiologia desses microssistemas. An alisamos , ainda, possíveis percu rsos 
dialéticos entre os seus termos. Veri ficamos que esses percu rsos devem ser relativizados 
segundo paradig mas filosó ficos , ci entíficos e culturais do  processo histórico das 
comunidades humanas.  
 Foi possível, tamb ém, chegar a u ma tipologia das relações de antoní mi a, desde 
os contrastes binários, ou dicotômicos, até os contrastes não-bin ários, co mo os 
conjuntos ordenados serial mente, ou  ordenados ciclicament e.  
 Apresent amos , aqui, à guisa de ilustração, u m mi crossistema baseado na 
oposição entre os metatermos importação de palavras e xenofobia lexical, em que se 
mostram aspectos do dinamismo lingüístico e cultural.  
 Observamos que as rel açõ es dialéticas entre cont rários e cont raditórios e as 
demais relaçõ es lógicas dialéticas que delas recorrem co existem necessariamente na 
constituição e trans fo rmação de uma língua comu m e das linguagens de especi alidade a 
partir delas construídas.  
 
Esquematicament e, temos: 

 
 
Dinâmica do  sistema 

 
 
 Estrangeirismo     Nacionalis mo 
 
 b 
Adesão,        Rejei ção 
Cos mopolitis mo    a   Xeno fobia 
 
 
 Não-nacionalis mo    Não-estrangeirismo 
 
 
      ∅ 
 
 
Figura 1: Um microssistema dial ético na dinâmica do  léxico 
 
 
 O percurso dialético a é o que se inicia com o uso de uma palavra estrangeira, 
u m estrangeirismo, que é inco rporada aos discursos da língua co mum e, em s eguida, 
passa a integrar o  léxico vernáculo. Qu ando adot ado por u ma co munidade, caracteriza 
u ma política de a ceitação e incorporação d e unidades lexi cais de outras línguas, co mo 
forma de adesão ou  cos mopolitismo, a importação de palavras . 
A rej eição  de palav ras  de outras línguas  defin e-s e como  xenofobia lexi cal. 
 O percurso di alético b  é aquel e qu e se realiza co m a exportação de palavras, 
da língua vern ácula para outras línguas, que, por suas v ez, as incorporam em s eu léxi co. 
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2. Signifi cação: a antonímia nas  práticas ono másticas 
 

O estudo léxico-s emântico do conjunto vocabulário de u ma língua envolve 
possibilidades amplas  de análise, sej a no pl ano do sistema ou no pl ano do discu rso, e, 
mes mo, d as próprias ocorrências lexicais em inters ecção semêmica ou não. Concepções 
teóricas distintas tratam do assunto e de s eus desdobramentos, apontando posturas 
sistêmicas ou extralingüísticas, segundo modelos semânticos lógico-filosóficos ou 
lingüísticos. Como afirma Justo Gil (1990: 8-9), no pri meiro caso, essa “semántica 
considera la lengua en tanto que instru mento del conoci miento. Estudia así las 
relacion es lenguaje-pensamiento y se escribe en una teoría gen eral de los signos”; e, no 
segundo caso, “se convertirá en una ciencia empírica qu e evite ( ...) toda referencia a 
cuestiones de tipo filosó fico o  psicológico”. Seu objeto seria, assi m, as “unidades 
significativas míni mas di ferenciais ”, isto é, os lexemas. Entend e o autor, porém, 
explicitando, que as duas  visões não são excludent es entre si, mas complementares, 
utilizando, para a deli mitação do signo, as no ções de conceptus, de referência, de 
“ realidade objetiva” e de seu “ equivalente lingüístico”. 

Os materiais teóricos consultados, s ejam d e lingüística geral ou especí fica, 
como os outros mencionados, de antropologia lingüística e filosó fica, destacam esses 
traços a p artir das mani festações l exicais, no recorte de vári as línguas exempli ficadas, 
cujos sistemas en focam vários outros sub-sistemas, interligados , de modo a caracteri zar 
a visão geral da problemática. Do conceito do signo chega-se à noção do campo léxico e 
seus aspectos di ferenciado res, como relações de compatibilidade ou  incompatibilidade, 
de semelhan ça ou dissemelh ança, d e sinoní mia ou d e oposição de sentido, possíveis de 
ocorrer nos enunciados e unidad es d a língua. 

Essa estruturação básica da matéria leva o pesquisador, ao discutir a antonímia, 
a rever os princípios já assentados relativamente à própria sinoní mia, dada a fronteira 
limítrofe entre amb as. Enquanto esta – a sinonímia – pressupõe, de u m modo geral, u ma 
situação de contigüidade entre os termos correlatos ou equivalentes, possíveis de 
permutação n a cadei a paradig mática d a linguag em, por envolverem material sêmico 
pelo menos quase o mesmo, aqu ela – a antoní mia, é instigante e desafi adora. Seu foco é 
a alteridad e das marcas: não estuda o m esmo, mas o diferente , e até o oposto, no campo 
da signi ficação, ao  incluir conteúdos excludent es. Lyons ch ama a atenção p ara essa 
dificuldade em termos de aplicação ao  vocabulário d e “ escalas de si milaridade e de 
diferença de significado” (Lyons, 1977: 232); isto porque, “ quando co mparamos e 
contrastamos dois objetos no que respeita a possuírem ou não uma ou mais 
propriedad es, fazemo-lo, d e u m modo geral, co m b ase na sua semelhan ça noutros 
aspectos. Podemos dizer que X é casado e Y solteiro, mas semelhant es em todos os 
outros aspectos” (Lyons, 1977: 231). 

A definição de antoní mi a ganha vulto a partir do século XIX co mo o fenômeno 
da oposição d e signi ficado em relação à sinoní mia” (Lyons, 1977: 231). Justo Gil a 
apres enta em outro ângulo, co mo o termo redutor ou supra-terminológico, à maneira de 
u m hiperôni mo, em que se incluiriam as oposições l exemáticas e discursivas. A mplia-
se, assim, o campo de atuação dessas relações binárias , sensíveis no vocabulário comu m 
ou de base. As ciên cias ono másticas , incluindo-se nas ciên cias do léxico co mo ciências 
aplicadas , pela sua natureza, têm u ma li mitação mais sensível quanto à configu ração, 
em seu inventário, das figuras de linguagem. N a potencialidad e das unidades lexicais 
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que utilizam, seja para identificar pessoas ou lugares, nem semp re dispõem d e u m t exto 
enunciativo em que as  rel ações  lingüísticas transp arecem de modo li mitado. 

Assi m, discutiremos, relativamente à Ono mástica, complement ando a parte 
expositiva, o emprego das exp ressões antonímicas que consubstanciam critérios de 
espacialidade, voltados à posição do  objeto no espaço  e à su a di mensão p rópria. Essas 
unidades lexicais refl etem ocorrên cias relativas aos adjetivos grande/pequeno e aos 
brasileiris mos  clássicos  guaçu/ miri m (rev ersos lexicais); assi m co mo o  traço opositivo 
caracterizado r das  unidades  léxico-g eográficas corixo  e a variant e cori xa/coroa/banco, 
em contraste a outros intensifi cadores hidrográficos inco rporados no sistema português 
e esp anhol.  
 
3. D a antoní mia textual 
 

Examine-se agora o fenô meno da antonímia textu al (discursiva) em que o 
semanticis mo dos comunicados (ro man ces, poesias e demais gêneros ) pode se estruturar 
em oposições .E m s e tratando de antonímia t extual (discursiva), a fi m d e chamar a 
atenção do receptor para u m dos termos da frase, o emissor procu rará evidenciar esse 
por meio de u ma ên fase que é sempre i mplícita ou explicitamente contrastiva, neste 
último caso evidenci ado por meio de expressõ es co mo não só...mas também, entre 
outras, afirma Meltzetin (1982 ), o termo en fatizado opõe-se a um ou a todos os outros 
da mesma classe referencial. Assi m, devido ao caráter contrastivo do realce, podemos 
considerar os antôni mos co mo casos de realce quer ocorram numa mes ma frase qu er, 
em frases  contíguas em que estes  se realcem recipro camente. Lembramos  aqui o 
trabalho de Seide (2001), a fi m d e exempli ficarmos o co mportamento dos antôni mos 
mais/menos e de simples/complicado e de suas funções retóricas em nível de discurso 
mani festado. No nível da língua, co menta a autora, os pares mais - menos e complicado 
- simples são pares antôni mos. Enquanto mais e menos s ão pal avras  que pod em ser 
usadas em co mparações, simpl es e complicado s e referem a duas maneiras possíveis de 
se quali ficar u m processo. Esses p ares cl assi ficados , exempli ficam, respectivamente, a 
antonímia antoní mi ca polar e a antoní mia co mpl ementar simples. Entretanto, obs erva 
Seide, na coluna “ Desafios de u m Brasil mais u rbano ”, d e Miguel Jorg e, os vocábulos 
estão co mbinados  de maneira a fo rmar u ma equivalên cia lógica que produ z duas 
exp ressões  sinôni mas  :  
  

“ Os brasileiros que viviam em povoados , co munidad es ru rais e pequen as 
cidades do interior, onde h á menos emp regos, relações sociais mais si mples e 
menos complicadas  ou <<civilizadas >>, est ão partindo para a co mplexidade 
da vida urbana e inchando cada vez mais as cid ades vizinhas e maiores 
(...)”(O  Estado de São Paulo , 19/01/01) 

 
Postula-se, então, que a antoní mi a textual se apresenta em deco rrência d e u ma 

relação semântica de oposição atualizada discursivamente. Em vi rtude disto, antôni mos  
lexicais podem n ão fun cionar co mo antônimos textuais e pal avras  que n ão são 
antônimos lexi cais podem ap resent ar-s e co mo antôni mos textuais de aco rdo com as 
relaçõ es estruturais estabel ecidas  em di ferentes nív eis. 
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Observe-se o exemplo de Seide para ilustrar o efeito de real ce da antoní mia no 
trecho em qu e se denunci a o fato de vereadores estarem empregando familiares, 
parentes  e amigos: 
 

“Enquanto a prefeita não encontra recursos p ara dar rend a mínima a 
muitos, h á v ereadores maxi malizando a renda familiar para poucos (...)” 
(“O dinheiro debai xo do nariz”, Folha de S.Paulo , 5/01/2001) 

  
Trata-se, segundo  ela, d e u m caso típico de relação que transcend e os  limites 

da palavra, o qu e exige qu e se pro ceda a u ma análise sintática que au xilie na 
determinação das parte(s) da oração que integra(m) a relação. Parece-lhe ser a análise 
em constituintes a mais ser adequad a para est e fi m, pois esta possibilita isolar o que está 
sendo contraposto, qualquer que seja o nível em que a oposição se encontre. Neste caso, 
a análise sintática mostra que a antoní mia que há no trecho citado se estab elece entre 
u m constituinte de quinto nível da primeira oração e u m constituinte de terceiro nível da 
segunda: 
  

[A prefeita [ não encont ra [ recursos [ para [ dar renda mínima a 
muitos]]]]]   

  
 [ Há [vereadores [  maximalizando a renda familiar para poucos ]]]      
  

Tratando cada u m dos constituintes co mo u ma unidade sintático-semântica, 
procede-se à classificação  do par. A análise co mponenci al do p ar indica ser a 
quantidade o sema qu e torna os termos opostos entre si . Considerar u ma quantidade 
como “ grande ou pequen a” requ er u m raciocínio comp arativo, por isso, o uso de 
adjetivos co mo mínimo e máximo e de advérbios co mo muito e pouco pressupõe que 
algu mas  comparações foram feitas entre a quantidade referida e a quantidad e qu e é 
considerad a co mo  média ou regular.  

Haver u m raciocínio comparativo subjacente ao uso de seus termos é a 
característica fundamental  da antoní mi a antoní mica, qu e s e subdivide em pol ar, 
sobreponente ou equipolente d e aco rdo co m as  características  d a co mp aração. 

Na coluna examinada, conclui Seide, utiliza-se a antoní mia antoními ca 
equipolente dar renda minima a muitos - maximalizando a renda familiar para poucos. 
Ao fazer isto, o autor justapõe a inten ção  da p refeita aos atos dos vereadores . Esta 
justaposição realça as diferenças  por meio do  contraste, dando  mais visibilidade a seu 
argu mento. Secund ariament e, o par i mpri me ritmo  ao  discurso . 

Considerando a p alavra em nível de sistema, ad miti mos atribuir-lhe u m 
significado d e bas e, s em n egar-lhe a existên cia de seus vários sentidos virtuais a serem 
ativados no discu rso. Os semas, responsáv eis pelo  sentido, uma vez ativados são 
identificados pelo leitor na descodi fi cação da mensagem indicando-lhe o sentido, pois a 
descodi ficação  do sentido de u m texto pass a, necessariamente, pelo desvendamento do 
sentido das palav ras n aquele t exto – vocábulos atualizados naquele discurso . Essa 
atualização i mplica na efetiva ativação de u ma das possibilidades virtuais do signo, pois 
a estrutura lexical, em nível de sistema, co mp reende o espaço léxico das unidades 
lexicais e explica o reaprov eitamento constante dos mes mos signos lingüísticos, co m 
variações de signi ficados n as mais diferentes situações d e interlocução, a fim de que 
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sejam at endidas as necessidades de comunicação do autor. (Calçada, 2000). Assi m, cada 
palavra tem u m sentido de base e apenas um sentido contextual , a fi m d e se eli minarem 
as ambigüidad es e possíveis confusões que prejudicari am a co mpreens ão e interpretação 
das mens agens , isto porque a cada atualização co rresponde ap enas u ma i magem ment al 
(conceitual) ou  seja u m conceito ativado p ela palav ra p res ente no texto. 

Podemos concluir que não se observa contradi ção entre os pontos de vista 
adotados pelos diferentes autores u ma v ez que a conceituação, tipificação e 
classi ficação  do fenô meno da antoní mia, dizem respeito a di ferent es níveis de análise. 
São , portanto, pontos de vista que se co mplementam e, de certa forma, au xiliam nos 
procedi mentos mais adequados  para a atribuição de s entidos a palavras, enunciados ou 
discursos. 
 
4. Relações de antoní mi a na cos movisão  quéchua 
 
 Tod as as culturas do mundo refletem em suas línguas a infinita corrente de 
situações dialéticas mani festadas em conceitos que se opõ em entre si. Um dos traços 
que rege a estrutura da língua é a dicotomização de sentido, qu e deve ser entendida de 
forma mais ampla, já que ab range relaçõ es mais co mplexas.   
 No mundo  antropo cultural andino, estabelecem-se relações  de oposição , tanto 
no plano cósmi co, quanto no hu mano , e os constrastes estão presentes desde seu entorno 
i mediato até sua concepção cos mogônica post-mortem.  

Seu entorno físico muda, por exemplo, em pou cas horas, desde o vale mais 
quente até as mais frias  mont anhas de n eves  eternas; seus ares s ão cruzados po r aves, 
como  o velo z colibri, leve e minúsculo  co mo u ma mos ca, ou o  gigante condor dos 
Andes. 

O Tayta Inti e a Mama Killa – Pai Sol/Mãe Lua – orientam o calend ário cíclico 
da atividade agrícola. 

O Hanan Patsa ou o Uran Patsa – o plano superior da Terra ou o plano 
inferior d a Terra – esperam o ho mem andino  co mo prêmio  ou castigo ao seu 
desempenho no Kay Patsa – o mundo presente – flutuante entre o bem e o mal, 
conceitos/termos expressos  em língua quéchua. 

Língua capaz d e cantar e fazer vibrar as pétalas  da mais d elicada flor e capaz, 
também, de emitir a mais enérgica voz, língua da cultura Inca, língua viva falad a hoje 
em seis p aíses, a terceira língua mais falada da A mérica do Sul. 
 
5. A  questão  das expressões idio máticas antonímicas 
 
 U m dos elementos i mportantes da expressividade do léxico d e u ma língua e 
assunto de referên cia n este trabalho  é o  fenô meno das  expressões idio máticas, u m dos 
meios de realização individual do sujeito fal ante no grupo, u ma v erd adeira marca de 
identificação soci al. 
 Seu uso quebra fo rmalidades, favorece as interações ent re os interlocutores, 
fazendo com que se identi fiquem, seja pelo hu mor, seja pela irreverência. São frases, 
por vezes , imprevisíveis quanto à forma e ao sentido, que aparecem, co m freqüência, no 
discurso, con ferindo-lhes mais  expressividade, realçada por meio de metáforas 
cristalizad as.  
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 É claro que o sentido delas está na totalidade da idéia percebida por u ma 
comp reens ão global, No ent anto, a questão do fenô meno da antoní mia, no  âmbito das 
exp ressões  idiomáticas, é u m tema pouco estudado. Nosso objetivo, aqui , é mostrar 
apenas o uso de algumas expressões , de acordo co m o grau de formalid ade, modalidad e, 
variantes  de adapt ação e contexto. To mamos , aqui, co mo exemplos, as oposi ções:  
 

baixar a crista x dar a volta por cima. 
abrir o bico x fechar o  bico 
dar com a língua nos dentes  x faz er boca  de siri 

 
 Na v erdade, há muitos outros exemplos que poderiam s er citados, que 
constituem amostras do  imaginário  coletivo. 
 
6. Considerações  finais 
 
 O exame de relações di aléticas subjacentes a microssistemas de unidades 
lexicais, que s e atualizam em discursos  mani fest ados e neles  se t rans fo rmam, revela o 
dinamis mo do léxico e dos vocabulários, sustentados na tensão dialética entre duas 
tendências  contrárias, conserva ção x mudan ça.  
 Esse exame revel a, ainda, que as rel açõ es entre contrários e contraditórios – 
dentre as qu ais as rel ações sino-antoní micas - co existem n ecessari amente na 
constituição/trans formação  de u ma língua co mum e n as linguag ens de especialidade. 
 Essa abordag em permitiu construir modelos dialéticos , que possibilitam 
formalizar a axiologia desses mi crossistemas conceptuais-lexicais. 
 Distinguem-se, nas relações entre contrários e contraditórios, aquelas que j á se 
acham consolidadas no nív el do sistema e aquelas que são construídas no aqui e agora 
de cada enun ciação e produ ção  textual. 
 
RESUMO: Este trabalho propôs-se a exa minar aspectos de rela ções semânticas 
dialéticas subjacentes a microssistemas do português do Brasil, suscetíveis de 
aplicação nas áreas de lexicologia, lexicografia e terminologia, Utilizaram-se modelos 
da lógica dialética, da s emântica  cognitiva, da s emântica l exical e da semiótica . 
 
PALAVRAS-CHA VE: Dialética; Léxi co; S emântica; Semiótica; Mi crossistemas.  
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