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ABSTRA CT: This article deals about the dialetics relations underlying the signification 
of rhe words , using as ref erence the Dicionário Houaiss de sinônimos e antôni mos. 
Parallel with the presentation of the dictionary structure, there will be discussed the 
conception of sinonym and antonym. The commentaries pertinent will lead to the 
conclusion 
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0. Introdu ção 
 
 A significação é u m processo que associa a u m objeto, u m ser, uma noção ou 
u m evento, u m signo cap az d e evocá-lo. Os signos lingüísticos são convencionais e 
constituídos pela associação d e duas imagens mentais: u ma forma acústica significante 
ou no me e um conceito ou significado: o  sentido.  
 Os signifi cados, por serem convencionais, d ão o rigem ao fenômeno  da 
polissemia, vários sentidos atribuídos à mes ma palavra e da sinonímia, sentidos mais ou 
menos equiv alentes . No caso d e sentidos opostos ou contrários, tem-se a antonímia. Os 
significados v ariam nos pl anos diacrônico, diatópico e diastrático , segundo os traços 
culturais de cada socied ade.  
 Os dicionários d e língua g eral  resolvem o problema da polissemia, 
apres entando os possíveis signi ficados d e cada palav ra inv entariad a. Os dicion ários de 
sinônimos e antöni mos, mais co mplexos, lidam com as relaçõ es de equivalên cia e de 
oposição, visando à adequação  de cada signifi cado ao contexto em que é empregado. 
 Os dicionários d e sinôni mos e antôni mos de Nascentes (2. ed., 1969), o  de 
Fern andes (1945) 3ª ed. rev . por Lu ft (1980), careciam d e renov ação e atualização . O 
INSTITU TO AN TÔN IO HO UAISS DE LE XICOGRAFIA lan çou, em 2003, o 
Dicionário Houaiss de sinônimos e antônimos. Neste dicionário observam-se várias 
inovações, tanto nos  pressupostos teó ricos qu anto na constituição do co rpus e na 
estruturação dos verbetes.  
 
1. Persp ectiva teórica 
 
 Na Introdução do  dicionário, Mau ro de Salles Villar ap res enta um amplo 
estudo sobre a conceituação de sinônimo e antôni mo, de acordo co m as mais atualizadas 
teorias da Lingüística mod erna. Quanto aos sinôni mos , atual mente admite-se a não 
existência d e sinôni mos p erfeitos ou absolutos, co m exceção de alguns termos de 
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linguagens técni co-ci entífi cas . Hausmann (1977) apud Villar (2003) definiu os 
sinônimos co mo “palavras da mesma classe gramatical, com sentido parecido e com 
forma diferente, que podem permutar-se em determinados contextos, com ou sem 
matizações de significado”. A grand e maioria das palavras dadas co mo sinônimas pelos 
dicionários não apres entam signi ficados totalmente equivalentes, pois embora 
comp artilhem alguns traços semânticos e d enotem a mesma realidad e, n ão pod em 
permutar-s e em todos os contextos. 
 E m toda série sinoní mica, há semp re u ma palavra mais adequada a 
determinado cont exto; tome-se por exemplo a séri e deixar , largar, abandonar, rejeitar, 
renunciar. Todos os elementos da s érie serviriam para alguém qu e quisesse deixar o 
cigarro, mas para a mãe que deixa o filho n a creche antes do trabalho não s eria 
adequado largar, abandonar, rejeitar e muito menos renunciar. O mes mo fato ocorre 
com a s érie morrer, falecer, expirar, extinguir ou  alcançar, atingir conseguir. Entre 
pertinente e concernente nota-se que, embora ambos tenh am co mo sinônimos relativo e 
referente a algu ma coisa, não expri mem exatamente a mesma signi ficação: u ma 
pergunta concernente a determinado assunto pode não s er pertinente . H á di ferenças 
sutis, devidas a conot ações div ersas , co mo maior ou menor intensidade, variantes de 
nível erudito/culto e familiar/popular ou mes mo di ferenças geográficas, por exemplo: 
riacho, corgo, igarap é são sinônimos, po rém, a primeira forma pert ence à língua geral, 
corgo é usado no interior do Brasil, com exceção do Norte, qu e prefere empregar 
igarapé. Observ a-se di ferença d e intensidade entre deixar/abandonar, 
renunciar/repudiar, enquanto entre adiar/procrastinar; cicatriz/gilvaz, que denotam a 
mes ma realidade, há diferença de nível de linguagem: uma p alavra é considerada 
erudita ou mais culta, outra é menos fo rmal, co mu m ou familiar. Entre 
morte/passamento há diferença d e grau: a pri meira palavra está no grau neutro , a 
segunda constitui u m eu femismo. 
 São diferenças muito sutis, porém o falante qu e deseja co municar-s e co m 
clareza e precisão , prin cipalmente no caso d e co municações e trabalhos acadêmicos, 
precisa estar at ento para empregar corretamente os vo cábulos, explorando-lh es todas os 
matizes de significação . 
 
2 Estrutura do dicionário 
 
 O Sumário d a obra d á uma idéia geral d as inovações  incorporadas  ao  projeto 
de el aboração  do Dicionário Houaiss de sinônimos e antônimos: Cha ve d e uso  – co m 
reprodução de qu atro tipos de verbet es e explicações sobre eles . Introdução – apresenta 
a fundamentação teórica e a metodologia empregad a. O dicionário – em 707 páginas 
são apres entados os verbetes. Sinônimos citados que não são entradas – p. 708 – 894 – 
as palavras vêm acompanh adas de seu(s ) sinôni mo(s), em forma d e vocabulário , sem a 
estrutura de verbete. Antônimos citados que não são entradas – p. 895- 953 – foi 
adotado o  mes mo pro cedi mento  usado p ara os sinôni mos. 
 Neste dicionário acham-se registrados mais de 187 mil sinôni mos, incluindo 
19.450 entradas mais as v ariantes d as pal avras inventari adas. Quanto aos antôni mos, o 
total dos registros ultrapassa 86 mil palavras, incluídas as variant es das palavras 
inventariadas . A di ferença no número de sinôni mos e antôni mos registrado explica-se. 
Os sinônimos vêm sendo estudados ao longo do tempo, por vários autores, que 
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chegaram a algumas conclusões: a) não  há, a rigor, sinôni mos  perfeitos; b) o cont exto 
determina a escolh a de u m signifi cado , que está sempre sujeito a alterações de vários 
tipos. 
 Quanto aos antôni mos, englobados no fenômeno geral de oposição , depend em, 
em muito maior grau , dos hábitos lingüísticos dos falantes. Ocorre que a idéia de 
oposição é vari ável, e admit e, al ém d as variações objetivas existentes nos sinôni mos, as 
variações subjetivas, que se veri ficam, em maior ou menor grau , de falante para falante. 
Considera-se, de modo geral, preto o contrário de branco, mas nem todos os falantes 
admitem a existên cia d e oposição  em outras co res , por exemplo: verde/vermelho ou 
azul/amarelo. Na Introdução do dicionário, Villar afi rma que, segundo Lyons (!986), há 
três tipos de oposição, englobados numa categori a genéri ca de incompatibilidade. Por 
sua vez, a inco mp atibilidade ap resenta três subcategori as: complementaridade, 
antonímia e permutação ou reciprocidade. Mais tard e Gs ell (1979) apud Villar (2003) 
aceitou a tríplice classificação de Lyons, questionando, porém, suas definições, por 
“ carecerem d e indicação de antino mia de signi ficado ”. Para Gsell (apud Villar, 2003) 
além da relação d e incompatibilidade apontada por Lyons, os três tipos de oposição 
devem manter relações bilaterais de inversão e n egação. Assi m sendo , os antôni mos 
devem ser caracterizados p elo fenô meno d a “ inversão da direção de orient ação ou 
movi mento”, a fi m de incluir nest a categori a pal avras  e sintag mas  de relação espacial, 
temporal, valorativa etc., não consideradas por Lyons , mas habitual ment e reconhecidos 
como  antôni mos:  sobre/sob; até/d esde; diante de/atrás de; pró/contra; amar/odiar; 
guerra/paz etc. A  oposição  implícita na antoní mi a ou na complementaridade não teria 
origem no conteúdo léxico das palavras , mas seria criada pelo contexto lingüístico e 
ext ralingüístico. A firmando que em determinado contexto as palavras incomp atíveis 
podem se substituir, resultando disso duas frases logicament e contrárias, estabelece 
como  condiçõ es bási cas “ serem da mes ma classe gramati cal e partilharem algo de seu 
significado, po r estarem ambas sob o  con ceito de u m mes mo hiperônimo.  
 Pode-se observar que a eleição do antôni mo de uma palavra baseia-se 
fund amental mente nos hábitos lingüísticos da maioria dos fal antes, lev ando-se em conta 
a intuição , sensibilidade e co mpetência lingüística do di cionarista. 
 
3 Constituição  do corpus 
 
 A organização d a macroestrutura de u m dicionário apóia-s e na sel eção de 
palavras constituintes do corpus estabelecido, segundo normas previamente 
determinadas . No  intuito de ap resent ar u m di cionário moderno, atualizado, as palavras 
registradas no dicionário foram extraídas da fala usual contemporân ea, isto é, da língua 
viva “- o seg mento do léxi co realmente utilizável pelo leitor para falar ou escrever, 
traduzindo com exatidão o seu pensamento”. (Villar , 2003, p. XII). Não foram incluídas 
as chamadas “ palavras an álogas”, por exemplo: almadia, batelão , beiro, bero casco, 
dongo, galeota, igara, igarité, montaria , paquete, piroga, tona, tone, ubá, vigilenga, 
que são  tipos de canoa, mas não sinôni mos d esta palavra. Tamb ém excluíram-se 
palavras em desuso, co mo hábil/cadimo, que têm o mesmo significado, sendo a segunda 
desusada no Português cont emporâneo. Becortopnéia é u m termo da linguag em médica 
que significa tosse convulsa, mas co mo outros termos de linguagens especiais foi 
descartado. Além das terminologias técnico -científicas, as palavras antigas, formais, 
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literárias e os tabuís mos foram evitados. Villar (2003, p. XII) diz que “Não há 
vocábulos de gíria inseridos nas sinonímias, mas eles aparecem no dicionário como 
entradas.” A finalidad e deste procedimento é sugerir “ palavras não in formais” ao leitor 
que precisa evitar gírias nos seus textos. Vale aqui u ma observação. E mbo ra se d ecl are 
que “ Não há vocábulos de gíria inseridos nas sinonímias”, muitas são as entradas, 
registradas co mo palav ras da linguagem informal (infrm) , que o dicionário Novo Aurélio 
Século XXI (FERREIRA, 1999) registra co mo gíria, popular ou brasileiris mos. Essas 
palavras  se fazem aco mpanhar dos sinônimos , em todos os casos e dos  antôni mos, em 
alguns deles. Destacam-se algu mas palavras qu e correspond em a termos d e gírias, 
segundo os dicion ários consultados, b em atualizados: 
azarar = cortejar, galantear, na morar, paqu erar (p. 87); espi nafrar = 1 d esmoralizar, 
acanalhar, aviltar, den egrir, desacreditar, envilecer  2.repr eender (p. 294); fofo ca = 1 
infrm boato: comentário, disse-me-disse, enr edo, especulação , falatório, murmuração, 
novidade 2 infrm indiscrição: bisbilhotice, candonga(gem), candonguice, d etração, 
difamação, fuá, intriga, maledicên cia, mexerico. ⇔ sin. gerais: fofocagem, fuxico, 
mexerico; ant. g eral: discrição .(p. 331 ) E mais: fofocar , (p . 331) futrica, futricar, 
futucar, fuxicar , fuxico, fuxiqueiro, fuzarca, fuzuê (p . 341); palpite = 1 . opinião;2 
palpitação; 3 press enti mento: bacorejo, intuição, presságio , suspeita 4 prognóstico: 
indicação, informação (apostou no p. do tratador de cavalos) (p. 491); matusquela  ver 
DOIDO ant.: equilibrado, são; matutar 1.infrm plan ejar:  arquitetar, con ceber , criar, 
elaborar, eng endrar, idealizar, imaginar, inventar (m. um  plano) ant. agir, fazer, 
realizar 2 infrm pretender: intentar, plane(j)ar, projetar, querer , tencionar (matutava 
vender as terras mais caro )3 infrm refl etir: cismar, cogitar, meditar, pensar , ponderar, 
ruminar (p. 39); pé-d e-chinelo (p . 501); pé-frio (p. 502 ), perua r 1  fig. Infrm 
bisbilhotar: analisar, examinar, observar, rondar (ficavam por ali peruando os 
passantes) 2 infrm cortejar: flertar, galantear, paquerar, requestar (perua todas as 
mulheres) 3 infrm palpitar: manifestar-se, opinar (ele não jogava, mas ficava peruando) 
ant. abster-se, cont er-se, refrear-se ⇔ sin. geral: aperuar e muitos outros. (como oco rre 
em vários  outros v erbet es, a variant e (ap eruar) foi considerada sinônimo geral)  
 Observa-se que as palavras classi ficadas co mo gíria em outros dicionários 
aparecem registradas como in formal  (infrm), misturadas com outras, dicion arizadas ou 
classi ficad as como popular, brasileirismo. Na verd ade, não  existe consenso entre os 
dicionaristas na cl assi ficação de vo cábulos co mo b rasileiris mo , popular ou de gíria. 
 
4 Metodologia 
 
 U m dicionário de sinôni mos e antôni mos exige metodologia di ferente da 
emp regad a nos dicionários da língua geral. Nos dicionários de língua, em con formid ade 
com o processo semasiológico, cada unidade léxica corresponde a uma paráfrase 
definitória. To mando -se a paráfras e definitória como sinônimo perifrástico, pode-se 
considerar qu e u m dicion ário d e língua é t amb ém u m dicion ário de sinônimos. H á, 
contudo, grand e di ferença entre os procedimentos metodológicos dos dois tipos de obra 
lexicográfi ca. Os dicionários de língua usam a metodologia das sinoní mias cumulativas, 
enquanto os dicionários d e sinôni mos  adotam o  pro cesso d as sinoní mias  distintivas. 
Neste caso, registram-se em separado os sinônimos de cad a acepção da palavra, 
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evidenciando nuan ças sutis de significação, o que facilita o trabalho de busca e de 
escolha.  
 No projeto do dicionário Houaiss de sinôni mos houve a preocupação d e não se 
apro ximar demais da metodologia dos léxicos ideológicos, analógicos ou de idéias 
afins, qu e se v alem grandemente d e palavras an álogas. Os  hiperôni mos registrados no 
dicionário são assinalados co m asterisco, por não se tratar de sinôni mos. Foram 
descartados também os hipônimos , porqu e nem semp re apres entam relação de 
equivalência  com a fras e em que figura o  seu hip erôni mo ou mesmo  ent re si .  
 
5 Organi zação  dos verbetes 
 
 As diferen ças metodológicas entre a elaboração dos dicionários de língua e dos 
dicionários de sinôni mos são mais notáv eis no que respeita à o rganização dos verbetes. 
Para a produção de u m dicion ário de sinônimos são necessárias adaptações nas partes 
constitutivas da micro estrutura. Nu ma obra lexicog ráfica, de modo geral, u m verbete 
padrão estrutura-se da seguinte maneira: 
Artigo = {+ Entra da  + Enunciado l exicográfico (PI 1..n +PD1..n+ PP1...n +R1..n) } 
 
PI= paradig ma in formacional (chave de pronúnci a, eti mologia, classe gramati cal, 
gênero).PD = paradig ma definicion al (paráfrase definitória = d efinição ).PP = paradig ma 
prag mático (abon ação).R  = Sistema de remissivas  (ver) 
 No verbet e de u m dicion ário de sinôni mos o  paradig ma definicional se 
constituirá dos sinônimos; o sistema d e remissivas (v er), inclui as informações de 
sinônimo geral ou antôni mo g eral e hiperôni mo . Há mais d e u m tipo de microestrutura 
nos verbetes do Di cionário Houaiss de sinônimos e antônimos, porém há uni formid ade 
nos verb etes que apres entam os  mes mos  elementos constituintes.  
Exemplos: 
 a) verbete que apresenta cl asse g ramatical e sinôni mos: 
micagem  s.f. careta, gatimanho , macacada, macaquice, trejeito  
 b) v erbete co m a cl asse gramatical e antônimos: (Sinal para antôni mos ⊃) 
misoginia s.f. ⊃ filoginia, misandria (p. 451) 
 c) verbet e qu e apres enta classe gramatical, sinôni mos , antônimos e remissiva: 
luzerna s. f. 1 fogacho: brilho, clarão , clarid ade, fogueira, fogaréu , lu me, luz ⊃ 
escuridão , escuro , sombra, trev a  2 lu carn a (ver)  (p . 425) 
 d) p ronúncia, classe gram., sinônimos, abonações, antôni mos, sin. e ant . geral 
primor /ô/ s. m. 1 beleza: brinco, delicad eza, encanto, flor, formosu ra, graça, mi mo 
<esse vestido é um p.> ⊃ fealdad e, feiúra 2 es mero: apuro , arte, capricho , cuidado, 
delicadeza, requinte ⊃ descuido, desleixo , d esmazelo, despri mor, negligência 3 
excel ência: primazia, subli mid ade, superio ridade, <o p . da arquitetura grega> ⊃ 
inferioridade/ sin. geral: perfei ção; / ant. g eral i mp erfeição (p. 535). 
 e) pronúncia, classe gram., sinônimos, abonações, antônimos e hiperôni mo:  
fortaleza /ê/ s. f . 1 força: vigor, robustez <a f. do corpo > ⊃ debilidade, fragilidade, 
fraqu eza 2 fig. força moral: fi rmeza, constân cia, segu ran ça, solidez <mostrou f. diante 
da dor> ⊃ fragilidade, fraqueza 3  fortificação: bastião , baluarte, cidadela, forte 4 
*virtude (p.334) 
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6 Con clusão 
 
 Analisando-se os signi ficados registrados no Dicionário Houaiss de sinônimos 
e antônimos percebe-se mais cl aramente as relações dial éticas da signifi cação, 
identificando-se matizes  sutis em signi ficados que, aparentement e, constituem 
sinônimos . 
 Conclui-se qu e palav ras registrad as ou tidas como sinôni mas , ainda que 
constituam u ma séri e sinoní mica ou participem da mes ma entrada ou acepção de 
verbete, n ão podem s er emp reg adas indi ferentemente em qualquer contexto . A escolha 
deve basear-se na co mpetên cia lingüística do falante, em con formid ade com as 
indicações de níveis de uso apresentadas pelo dicionário. Contudo, é fundamental ter em 
vista que o emprego adequado  de u m vocábulo dep ende principal mente do cont exto 
lingüístico (e ext ralingüístico) da co municação. 
 
RESUMO: Este artigo trata das relaçõ es dialéticas subjacentes à significação das 
palavras , tomando co mo referência o Dicionário Houaiss de sinônimos e antônimos. 
Paralelament e à apres entação da estrutura do dicionário, serão discutidos os conceitos 
de sinôni mos e antôni mos. Os co ment ários pertinentes à ap resent ação dos exemplos 
levarão à con clusão. 
 
PALAVRAS-CHA VE: signi ficação; sinoní mi a; antoní mia; macro estrura; 
micro estrutura.  
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