ESTRUTURAS LEXICAIS
Com base no estudo de diferentes significados constroem-se grupos de palavras associadas entre si
de forma sistemática -os campos lexicais.

1-CAMPO LEXICAL
O campo lexical de uma palavra é um conjunto de palavras que, associadas entre si, remetem para
um domínio da realidade, ou representam uma determinada noção.
Forma-se um campo lexical agrupando as palavras que, num dado contexto, determinam uma área de
significação.
Apresenta-se como exemplo um conjunto de palavras agrupadas segundo os quatro elementos da
natureza.

Campo lexical de

TERRA
ÁGUA
FOGO
AR

Solo, chão, serra, montanha, planície... mar…
Fonte, rio, lago, nascente...
Calor, brasa, sol
Céu, estrela, planeta, sopro...

 Um campo lexical pode interpenetrar-se
SOLO
MAR
Campo lexical de
SOL
CÉU
Campo lexical de

INFORMÁTICA

com outro e completar-se:
Semente, trigo, erva...
Barco, navio, areia, praia, marinheiro...
Luz, claridade, transparência, amarelo...
Azul, infinito…
Computador, impressora, rato, vírus, monitor,
pesquisa, portátil, monitor...

2-CAMPO SEMÂNTICO
Considera-se o campo semântico de uma palavra os diferentes significados que essa palavra adquire
de acordo com o contexto em que está integrada.
Ex:
Estive toda a tarde de pé.
Isso foi o pé para não chegar a horas. O pé é uma unidade de comprimento.
 A palavra pé significa «parte terminal dos membros inferiores» e, por extensão de sentido,
adquire outros significados em determinados contextos.
Nas frases que se seguem:
O coração é um órgão vital. Ele tem bom coração.
Guiou-se pelo coração e não pela razão.
O coração da cidade.
Falou com o coração nas mãos.
A palavra coração, que significa órgão central da circulação passou a significar sentimento,
afectividade, amor, centro, sinceridade.

 O conjunto de significados que uma palavra pode ter em diferentes contextos

constitui, pois, o campo semântico dessa palavra.
 A designação de campo semântico é utilizada frequentemente com o significado de campo
lexical. Convém, no entanto, distingui-los, pois o campo semântico é mais vasto e abrangente,
enquanto o campo lexical envolve apenas conjuntos de vocábulos.
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