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―Dizem que a máquina vai substituir o 
homem. Mas nunca um criador 

publicitário. Afinal, uma máquina não 
recebeu presente chato da tia, não teve 

frieira no pé, não ficou excitado de 
sunga, nunca teve vergonha do peito 

pequeno. Uma máquina não vive. E 
vida é a matéria-primada propaganda.‖ 

 
Carlos Domingos 
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Resumo 

 

FAGUNDES, Luiz Felipe. A ambiguidade lexical no texto publicitário: como 
e com que intenções ela deixa a sua marca. 2013. 42f. Trabalho de 
Conclusão de Curso - Graduação em Letras Redação e Revisão de Textos 
(Bacharelado). Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
 
A linguagem publicitária vive em uma constante busca pela sedução e, ou, 
convencimento do leitor por meio de recursos linguísticos e argumentativos. 
Para a elaboração do texto publicitário os redatores se submetem a uma 
seleção lexical minuciosa, com a intenção de instigar o público-alvo pretendido 
criando uma imagem envolvente e indutora. Dessa forma, linguisticamente, 
utiliza-se de palavras com forte valor cultural, conhecidas e partilhadas pelo 
determinado grupo alvo. As palavras escolhidas para a comunicação de um 
produto tem o poder de transformar uma simples informação em um universo 
de significados, com o objetivo de envolver o seu receptor e gerar uma reação 
positiva. Um dos recursos estilísticos que compõe esta linguagem é a 
ambiguidade lexical. Esta se refere aos diversos sentidos que uma mesma 
palavra pode apresentar, em decorrência da polissemia ou da homonímia, suas 
duas principais fontes. O presente trabalho tem como finalidade relacionar a 
ambiguidade lexical e os textos publicitários, a fim de identificar como o caráter 
ambíguo da língua pode auxiliar os criativos da propaganda a alcançarem seus 
objetivos comunicativos. Para viabilizar o estudo da ambiguidade lexical e suas 
vertentes no texto publicitário foi optado pela realização de uma pesquisa 
descritiva através da análise de quatro anúncios, publicados em duas revistas 
de grande circulação do Brasil. Através desses métodos foi possível observar, 
registrar e descrever os fenômenos ambíguos e analisar as intenções 
publicitárias dos anúncios. A pesquisa não registra dados estatísticos, mas 
trabalha com a descrição de informações segundo o corpus coletado. 
Primeiramente, foram descritos os elementos (linguísticos e extralinguísticos) 
que compõem a peça, assim como o momento da publicação, o público alvo e 
a razão da campanha publicitária. Após a contextualização dos anúncios 
selecionados, foram realizadas observações sobre o emprego das formas 
linguísticas, de como a ambiguidade lexical se apresenta nos determinados 
anúncios e quais sentidos os leitores podem ter atribuído através do seu uso. 
 
Palavras-chave: Redação publicitária. Polissemia. Homonímia. Sentido. 
Propaganda. 
 

 

 

 

 



Abstract 

 

FAGUNDES, Luiz Felipe. A ambiguidade lexical no texto publicitário: como 

e com que intenções ela deixa a sua marca. 2013. 42f. Trabalho de 

Conclusão de Curso - Graduação em Letras Redação e Revisão de Textos 

(Bacharelado). Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 

 

The language of advertising searches constantly for seduction and persuading 

the reader through linguistic and argumentative methods. In order to create 

advertising texts, the copywriters submit themselves into a thorough lexical 

selection, aiming to instigate their audience with a surrounding and inducing 

image. There by, linguistically, he uses words with strong cultural value, known 

and shared by a specific target group. The words chosen to be used in the 

communication of a product have the power to transform simple information in a 

whole universe of meanings, with the goal of involving its receptor and 

generating a positive reaction. One of the stylistic resources that belong on this 

manner is called lexical ambiguity. It refers to the different senses that a same 

word can present, in result of polysemy and homonymous, it‘s main source. 

This essay‘s goal is to link lexical ambiguity with advertising text, in order to 

identify how the ambiguous touch of the language can assist the creative 

advertiser to achieve his communicative goals. To make the study of lexical 

ambiguity and its strands in advertising text viable, it was chose to do a 

descriptive research of four ads, published in two Brazilian magazines of great 

circulation in the country. Through these methods was possible to observe, 

register and describe the ambiguous phenomenon and analyze the ads main 

intentions. This research does not register statistic data, but works with the 

description of the information according to the collected corpus. Initially, there‘s 

the description of the elements (linguistic and non-linguistic) that are part of the 

ad, also as the moment of its publication, the audience and the reason of the 

campaign. After the contextualization of the selected ads, observations are 

made about the using of the linguistic forms and on how the lexical ambiguity 

presents itself in those ads and which meaning were given to them by the 

readers through its use.  

 
Key-words: Copywriting. Polysemy. Homonymous. Meaning. Advertising.  
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1 Introdução 

A redação publicitária é o uso da linguagem na propaganda. Funciona 

como uma ferramenta de marketing1, cujo objetivo é prender a atenção do seu 

interlocutor e gerar interesse para um determinado produto ou anunciante. 

Portanto, o texto publicitário precisa conter um forte poder de convencimento, 

para que assim obtenha aceitação do público leitor e, por consequência, a 

propaganda não seja ignorada sem gerar interesse. Para que haja essa 

sedução, o publicitário deve se valer de uma linguagem peculiar, e para isso 

existem diversos macetes característicos, como frases curtas, um vocabulário 

mais aproximado do cotidiano, frases com ritmos atrativos, tiradas famosas, 

construções ambíguas, etc.  

Na redação publicitária, a busca pelos efeitos de sentidos envolve a 

escolha de palavras, locuções e formas verbais que se determinam em razão 

de sua força persuasiva. A publicidade costuma fazer um jogo com as palavras, 

que adquirem um maior número de sentidos em virtude de suas construções 

buscarem uma complexidade capaz de envolver seus consumidores. A 

ambiguidade é caracterizada pelos vários sentidos que podem ser atribuídos a 

uma estrutura sintática ou palavra. Especificamente, o presente trabalho irá se 

limitar ao estudo do léxico ambíguo. Recurso estilístico utilizado com 

frequência na linguagem publicitária, tanto para atrair a atenção do interlocutor, 

quanto para conquistar sua simpatia e interesse.  

Como objetivos específicos, essa pesquisa propõe observar o 

funcionamento do texto publicitário; determinar as principais fontes da 

ambiguidade lexical; analisar a ocorrência de léxicos ambíguos em 

propagandas e discutir a relevância do uso deste recurso estilístico na 

comunicação publicitária. 

 

                                                           
1
 Marketing: É a atividade humana dirigida para satisfação das necessidades e desejos, por 
meio do processo de troca (KOTLER, 1980, p 31). 
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O presente trabalho tem como finalidade relacionar a ambiguidade 

lexical e os textos publicitários, a fim de identificar como o caráter ambíguo da 

língua pode auxiliar os criativos da propaganda a alcançarem seus objetivos 

comunicativos. Para tal, a hipótese de que este recurso estilístico é utilizado 

como uma alternativa de aproximação do público-alvo será testada através da 

análise de quatro anúncios, publicados em duas revistas de grande circulação 

do nosso país, a Revista Exame e a Superinteressante, ambas da Editora Abril.  
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2 Fundamentação Teórica 

2.1 Texto Publicitário – Quando surgiu e do que ele é feito 

Durante as próximas páginas entraremos no universo do texto 

publicitário. Trabalharemos com uma breve exposição histórica, de como e 

porque este gênero textual acabou adotando suas características singulares. 

Também discutiremos o funcionamento da linguagem do texto publicitário, que 

tem como função conquistar a atenção do público o qual se destina, buscando 

direcioná-lo à escolha de um determinado produto, marca ou serviço.    

É impossível dizer com certeza quem foi o primeiro a usar a 

propaganda a seu favor. Isso porque, propaganda vai muito além de anúncios 

de jornais e comerciais de TV. Logo, qualquer homem que gritasse o preço do 

seu produto ao lado de algum comércio, muitos séculos antes de Cristo, já 

estava exercendo um tipo de comunicação persuasiva para atrair clientes. Para 

que o conceito de propaganda fique um pouco mais claro, a seguinte citação 

de Rafael Sampaio favorece: 

[...] fundamentalmente, propaganda pode ser definida como a 
manipulação planejada da comunicação visando, pela persuasão, 
promover comportamentos em benefício do anunciante que a utiliza. 
Geralmente, cabe à propaganda informar e despertar interesse de 
compra/uso de produtos/serviços, nos consumidores, em benefício de 
uma empresa, pessoa ou entidade que se utiliza da propaganda 
(SAMPAIO, 2003, p. 26). 

Após a Revolução Industrial 2 , o mundo assistiu ao lançamento de 

milhares de novos produtos. Automóveis, eletrodomésticos e produtos de 

higiene e beleza passaram a ser vendidos em larga escala. Como neste 

período tudo era novo para a sociedade, as propagandas tiveram um papel 

fundamental para que a população tivesse acesso às facilidades que esta 

produção em massa possibilitava. Os anúncios começaram a ganhar 

                                                           
2

 Revolução Industrial: Teve seu princípio na Inglaterra, em meados do século XVIII. 
Caracteriza-se pela passagem da manufatura à indústria mecânica. A introdução de 
máquinas fabris multiplica o rendimento do trabalho e aumenta a produção global. 
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popularidade nos jornais, estampando o preço e a utilidade dos produtos 

vendidos nas fábricas.  

Segundo Eloá Muniz (2004), a produção em massa aumentou a 

necessidade de consumo de bens produzidos, com isso, a técnica publicitária 

foi-se aperfeiçoando, passando a ser mais persuasiva. Esse alvoroço causado 

pela chegada da produção em massa não durou muito tempo e começou a 

mudar na segunda metade do século 20. Os produtos deixaram de ser 

novidade, assim como as fábricas. Logo o mercado vivia um novo momento: a 

concorrência. O consumidor não tinha mais o pensamento ―porque preciso 

comprar um carro?‖, mas sim ―qual destes carros eu devo comprar?‖. 

Descobriu-se, então, que o produto que tinha a imagem mais simpática levava 

vantagem nas vendas. E para ter uma imagem simpática, a comunicação de 

uma fábrica (e os seus anúncios) precisava ser mais atraente. Foi desta forma 

que surgiu a propaganda criativa: para ganhar a preferência do consumidor, 

diferenciar os produtos e construir uma imagem singular para cada marca. 

A partir daí, através da globalização, a necessidade de diferenciação 

se transformou em algo imprescindível. Os produtos tornaram-se praticamente 

iguais, tanto no preço como na qualidade. Desta feita, ficou ainda mais 

evidente a importância da propaganda para o anunciante obter vantagem com 

o seu produto. Quem arrumava uma forma de instigar o consumidor percebia o 

acréscimo no seu número de vendas. Assim, a publicidade deixou de ser feita 

exclusivamente com anúncios de jornais e invadiu o rádio e as ruas. 

Enfim, chegamos à era da propaganda criativa. Textos e imagens 

institucionais que antes se preocupavam em destacar características e 

modelos dos produtos não eram mais suficientes para atrair a comunidade 

consumidora. O mundo passou a ser abastecido pelas grandes agências de 

comunicação, implantadoras de um novo sistema que permanece até hoje: a 

propaganda de ideia. A partir da década de 50 e 60, possuir uma comunicação 

incomum e popular era determinante para os anunciantes dispararem no 

mercado. Regina Augusto, Diretora Editorial da Meio & Mensagem (maior 

almanaque de novidades, notícias e tendências da propaganda atual do Brasil) 

traduz exatamente a importância deste novo modelo:  
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A fórmula da boa propaganda é complexa e depende de diversos 
aspectos, como inovação, bom humor e, acima de tudo, a capacidade 
de estabelecer uma relação emocional com o público. Ao longo das 
últimas décadas, inúmeras ferramentas de pesquisa, planejamento e 
mensuração de eficácia foram integradas ao ato de fazer publicidade, 
sofisticando esse processo. Entretanto, mesmo com toda a evolução 
de arsenais conceituais e mercadológicos, a matéria-prima de uma 
boa campanha publicitária ainda é a mesma: a ideia. Boas ideias, em 
geral, conseguem subverter o óbvio mesmo mostrando alguma coisa 
que já está incorporada no nosso dia-a-dia, fazendo uma relação 
racional que estabelece marcas, produtos e permanecem na nossa 
memória por muito tempo [...](AUGUSTO, 2007, p. 8). 

Segundo Carlos Domingos (2003), a propaganda começou, de fato, a 

mudar com o surgimento da agência Doyle Dane Bernach, com sede em Nova 

York. Comandada pelo criativo Bill Bernach3, a DDB revolucionou a forma de 

fazer publicidade no mundo em meados de 1947. Onde antes havia anúncios 

informativos, entrou a inteligência. As propagandas ingênuas foram 

substituídas pelas provocativas. Inovações fundamentais partiram desta 

empresa, como por exemplo, a dupla de criação. Foi Bernbach que colocou um 

diretor de arte 4  e um redator 5  para trabalharem juntos pela primeira vez, 

estabelecendo um modelo de equipe que é respeitado até os dias de hoje. 

Trabalhos incríveis eram produzidos pela DDB, suas criações antológicas 

marcaram época e servem como referências até hoje, Refkalesfsky e Linden 

(1999) exaltam o lançamento do Fusca nos Estados Unidos, a famosa 

campanha chamada ―Think Small‖ é um clássico da propaganda, na qual 

anunciava um carro alemão da marca Volkswagen pequeno e econômico que 

era a antítese do desejo americano, uma sociedade que pensava em tamanho 

e potência como sinônimo de qualidade.  

Como afirmado anteriormente, escrever o nome do produto em letras 

grandes e enumerar seus diferenciais não era mais suficiente. Esta revolução 

pela qual passou a propaganda foi fundamental para que o texto publicitário 

incorporasse várias de suas características atuais. Ao tratar desta evolução, 

Carrascoza (1999) observa que, na busca de um maior poder de sedução, a 

                                                           
3
William Bernbach, nascido em 13 de agosto de 1991 em Nova York e morto em 2 de outubro 
de 1982, vítima de leucemia. Tornou-se o maior publicitário do século XX, ao criar e conceber 
estilos inovadores para a publicidade contemporânea.  

4
Diretor de arte: profissional de comunicação que gerencia a atividade de design e concepção 
artística em peças publicitárias. 

5
Redator publicitário: é o profissional de comunicação que gerencia a atividade textual, roteiros, 
discursos e tudo que se refere à linguagem empregada em peças publicitárias. 
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redação publicitária, que trabalhava com textos basicamente informativos, 

descrevendo o produto de maneira objetiva e racional, abandonou essas 

características e passou a trabalhar com elementos mais emotivos. Dessa 

forma, a persuasão tornou-se a principal ferramenta para a promoção e venda 

de produtos.  

Para que os redatores possam alcançar esse objetivo, eles usam de 

diversas técnicas específicas para manusear a língua. Em seu livro direcionado 

para novatos do mercado publicitário, Carlos Domingos, um redator renomado, 

hoje sócio proprietário da agência age Isobar 6 , oferece várias dicas que 

contemplam essas características: 

Prefira sempre palavras curtas, frases curtas, parágrafos curtos. 
Seoptar por frases longas, pelo menos use vírgulas. Você não quer 
que o leitor morra com falta de ar enquanto lê seu texto, 
certo?Procure concisão, mas mantenha o ritmo e a fluência. Tome 
cuidado para o texto não ficar truncado. Existe um segredo para 
descobrir se um texto está duro: leia em voz alta. Se uma palavra ou 
frase não estiver soando bem, troque. Argumentos, fatos e números 
são mais convincentes que palavreado vago. Evite os adjetivos. O 
consumidor percebe quando você está dourando a pílula. Para 
facilitar o entendimento, as frases devem ser encadeadas. Uma 
começando onde termina a anterior. Numa sequência lógica. O texto 
não pode ser tão inteligente a ponto de dificultar o entendimento. Não 
se prenda a todas as normas da gramática, o seu texto precisa ser 
sedutor, não linguisticamente correto. Evite muito jogo de palavras. 
Não se esqueça: seu objetivo é vender. Depois de ler o anúncio, o 
consumidor não deve pensar: ―Que anúncio inteligente‘, mas sim: 
‗Quero experimentar este produto‖ (DOMINGOS, 2003, p. 148). 

De acordo com Sandmann (2007), o texto publicitário é basicamente 

composto de título, texto de apoio e assinatura. No título instiga-se o leitor 

colocando de forma breve um fato ou uma situação pertinente. Um maior 

detalhamento a respeito do assunto ou tema aborda dono título é amarrado 

pelo texto de apoio, por meio de considerações gerais. Na assinatura, 

apresenta-se o nome do produto ou do serviço, a marca, sugerida como 

solução para o que foi considerado nos itens anteriores. 

Esta receita é seguida pela maioria dos profissionais que trabalham 

com texto publicitário e podemos considerar que conhecê-las é um excelente 

começo para produzir um bom texto. Entretanto, não são regras. Não existem 

                                                           
6
 Age Isobar: uma agência de publicidade fundada em 1999 por Ana Lúcia Serra, Carlos 
Domingos e Tomás Lorente. Foi eleita agência do ano em 2003, pelo Clube de Criação de 
São Paulo. 
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regras quando se trabalha com a criatividade. Qualquer fórmula pré-estipulada 

de criação pode acabar privando o cérebro de exercer seu potencial máximo. É 

como o próprio Domingos escreve na conclusão de seu livro:  

Estas informações não devem ser vistas como regras. Aliás, 

desconfie sempre que alguém falar em regras sobre criação 

publicitária. Afinal, a criatividade existe exatamente para quebrar as 

regras e isso é fundamental quando se está trabalhando com 

inovação ou propaganda (DOMINGOS, 2003, p. 243).   

A linguagem publicitária, quando separada dos outros elementos que 

compõe determinada ação de propaganda, demonstra-se em uma constante 

busca pela sedução e, ou, convencimento do leitor por meio de recursos 

linguísticos e argumentativos. As palavras escolhidas para a comunicação de 

um produto tem o poder de transformar uma simples informação em um 

universo de significados, com o objetivo de envolver o seu receptor e gerar 

uma reação positiva.  

Para a elaboração do texto publicitário os redatores se submetem a 

uma seleção lexical minuciosa, com a intenção de instigar o público-alvo 

pretendido criando uma imagem envolvente e indutora. Dessa forma, 

linguisticamente, utiliza-se de palavras com forte valor cultural, conhecidas e 

partilhadas pelo determinado grupo alvo. O efeito do que está sendo 

comunicado necessita atingir com clareza, ao mesmo tempo em que constrói 

um vínculo positivo entre enunciador e receptor. Para a construção desse 

significado uma das grandes ferramentas do texto publicitário é a ambiguidade, 

graças a sua capacidade de gerar duas ou mais interpretações. 

No gênero publicitário o uso da ambiguidade ocorre de forma 

intencional. A escolha de determinados léxicos possibilita transportar o leitor 

para um universo de significados, muitas vezes favorecido pelos fatores 

extralinguísticos. Outro fator característico é o uso de uma linguagem coloquial. 

O texto publicitário, ao transmitir sua mensagem, faz uso de ―palavras com a 

carga cultural que possuem na comunidade em que será veiculada, tentando 

não contrariar o estabelecido, parque possa ser entendida e aceita‖ 

(CARVALHO, 2009, p. 108). 
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O objetivo desta pesquisa é analisar como a ambiguidade lexical deixa 

sua marca no texto publicitário, mas para efetuar esta análise será necessário, 

antes, compreender como este fenômeno linguístico se principia. Para tal, a 

ambiguidade lexical é o tema do próximo item.  

 

2.2 A ambiguidade Lexical 

Existem dois tipos de ambiguidade que são predominantes na língua: a 

sintática e a lexical. A primeira, de acordo com Carvalho (2009, p. 59) ―é aquela 

em que a mesma estrutura de superfície resulta de duas ou mais estruturas 

profundas diferentes‖. A segunda, mais comum nas peças publicitárias, refere-

se aos diversos sentidos que uma mesma palavra pode apresentar, em 

decorrência da polissemia ou da homonímia. 

Em alguns gêneros, como na linguagem publicidade, a ambiguidade é 

um importante recurso de expressividade e não pode ser interpretada como um 

ato falho de comunicação. Muitas vezes, a ambiguidade é confundida com a 

imprecisão. Nesse sentido, a distinção entre ambiguidade e imprecisão se 

torna fundamental. Para Carvalho (2009) a diferença está na interpretação que 

o receptor formula para o enunciado. No texto ambíguo existem duas ou mais 

possibilidades de compreender o que é dito. Já na mensagem imprecisa, há 

uma dificuldade de compreensão, aliada a uma insegurança no que diz 

respeito à interpretação. Outro aspecto que diferencia a ambiguidade da 

imprecisão é a intencionalidade presente na construção da mensagem 

ambígua.  

Em sua obra Carvalho (2009) aponta a importância de serem 

distinguidas ambiguidade e imprecisão: quando há duas ou mais maneiras 

possíveis de se interpretar, construídas com planejamento prévio, por meio de 

esquemas propositais, temos algo ambíguo; quando receptor não pensa em 

nenhuma interpretação, fica inseguro, indeciso, sobre o significado, temos a 

imprecisão. Quando há imprecisão, portanto, não há persuasão. Assim, a 

ambiguidade é resultado de um cuidadoso trabalho, não se caracterizando 
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como acidental. O autor da ambiguidade aposta na indeterminação de algum 

enunciado para provocar no receptor uma determinada reação. 

González (2003) sustenta que, em discursos em geral, as palavras 

nem sempre são empregadas com o seu sentido literal, ou melhor, 

dicionarizado, pois muitas vezes elas assumem um significado figurado. 

Todavia, para entender como ocorre a significação de um enunciado, é preciso 

compreender como se constitui a palavra, o signo linguístico. Segundo 

Saussure (2006), o signo linguístico resulta da junção de duas partes distintas, 

mas inseparáveis: o significante (parte perceptível, sons, letras) e o significado 

(parte inteligível, conceito). 

Quando sobrepomos um sentido denotativo e um sentido conotativo às 

palavras, encontramos para o discurso publicitário um excelente mecanismo 

expressivo, no qual temos vários significados para uma mesma palavra. 

Porém, para Platão e Fiorin (2002), este jogo não causa problemas na 

comunicação, porque, quando inserimos uma palavra num contexto, essa deixa 

de admitir vários significados, ou seja, passa apenas a incorporar um 

significado específico para satisfazer o determinado contexto em que está 

inserida. 

A presença da ambiguidade estrutural não é recorrente nos textos 

publicitários, por isso não será aprofundada. Diferentemente da ambiguidade 

lexical, foco dessa pesquisa, que constantemente é utilizada como ferramenta 

para as composições deste gênero. A seguir, serão exploradas as 

contribuições de Ullmann (1977, p. 329) que afirma que a ―polivalência das 

palavras assume duas formas diferentes: a polissemia e a homonímia‖, 

conceitos que serão mais bem explicitados nos próximos dois itens. 

 

2.3 A Homonímia 

A ambiguidade lexical é um fenômeno linguístico que consiste na dupla 

interpretação de sentidos a partir de um mesmo item lexical. Este fenômeno 

pode ocorrer de duas formas, a polissemia e a homonímia. A homonímia ocorre 
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quando os sentidos da palavra ambígua não são relacionados entre si, 

existindo apenas a semelhança do item lexical.  

Para servir como base de uma análise mais aprofundada desta 

vertente da ambiguidade lexical, Fiorin (2003) dá a definição deste conceito e 

traz um exemplo clássico para elucidar a homonímia:  

Homonímia é o resultado da coincidência entre significantes e 
palavras com significados distintos. Entre manga fruta e manga da 
camisa há apenas uma coincidência entre imagens acústicas iguais. 
Geralmente, a explicação desse fenômeno é diacrônica (FIORIN, 
2003, p. 129). 

Para tornar mais claro o exemplo utilizado por Fiorin, é preciso fazer 

um rápido estudo sobre a etimologia destas palavras. A ―manga da camisa‖ 

tem sua origem no empréstimo linguístico do latim manica, e quer dizer ―parte 

da vestimenta que recobre os braços‖, já a ―manga fruta‖ tem sua origem no 

tâmul7mankay, e quer dizer ―fruto da mangueira‖. Ambas possuem origens 

distintas, com sentidos e significantes diferentes. Porém, as ―mangas‖ são 

empréstimos linguísticos de outros idiomas e devido à proximidade sonora com 

que eram produzidas pelos falantes de língua portuguesa, passaram a ter 

significantes idênticos.  

Ullmann (1977) defende em sua obra a necessidade que ocorra um 

destes três fenômenos linguísticos para que a homonímia ocorra: convergência 

fonética, divergência semântica e influência de palavras de língua estrangeira. 

O exemplo anterior, favorecido por Fiorin (2003), da palavra manga, 

ilustra claramente o processo da convergência fonética. O desenvolvimento de 

sons é a causa mais comum de homonímia. Quando duas ou mais palavras 

têm origens distintas, mas acabam coincidindo na linguagem falada e, ou na 

sua significação gráfica, em razão de mudanças fonéticas ocorridas no 

empréstimo lexical.   

Outro ―fenômeno homonímico‖ é provocado pelo desenvolvimento de 

sentidos divergentes. Na concepção de Zavaglia (2003) são os casos de 

significantes gráficos como, por exemplo, o da palavra criação. Criação pode 

                                                           
7
 O tâmil ou tâmul é uma língua dravídica falada no sul da Índia, Sri Lanka, Myanmar, Malásia, 
Indonésia, Vietname, Singapura e ainda em zonas do sul e leste da África, pelo povo tâmil. 
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aparecer como uma obra, invenção, ou processo criativo, mas também 

constitui a ideia de domesticação, cativeiro e aprendizado. Essa separação de 

significados se dá sem que haja qualquer conexão evidente.  

O terceiro processo acarretador de homonímia na língua portuguesa é 

muito raro, trata-se da influência estrangeira. Esse processo diz respeito à 

introdução de uma palavra de língua estrangeira que se adapta ao sistema 

fonético e participa das modificações de sons. ―Este tipo de influência 

estrangeira não é, pois, uma fonte separada de homonímia, mas apenas uma 

forma especial de desenvolvimentos fonéticos convergentes" (ULLMANN, 

1997, p. 373). O processo de influência estrangeira é muito semelhante ao 

fenômeno de convergência fonética, ele se dá, basicamente pelo empréstimo 

semântico. Para explicar a pequena divergência destes dois conceitos, Ullmann 

cita como exemplo o modelo de homônimos vindos do alemão, Schloss 

―castelo‖ e Schloss ―fechadura‖, este segundo emprestado do idioma tcheco8. 

Concluindo, segundo Fiorin (2003, p. 131) ―a homonímia é um 

processo da ordem do significante. Diz respeito, estritamente, às identidades e 

semelhanças da imagem acústica. O próprio termo técnico adotado refere-se 

aos significantes, homónymos, vem do grego e sua tradução é ‗que tem o 

mesmo nome‘‖. 

 

2.4 A polissemia 

Se Fiorin (2003) considera a homonímia como um fenômeno da ordem 

do significante, no caso da polissemia, o critério de definição muda de 

significante para sentido. Assim, as palavras polissêmicas são caracterizadas 

por serem possuidoras de vários sentidos, opondo-se às palavras 

monossêmicas (que possuem apenas um). Um exemplo clássico de polissemia 

é o da palavra vela, que corresponde aos significados de ―objeto de iluminação 

formado por um pavio e fios entrelaçados, recobertos de cera‖; ―peça que 

                                                           
8
 Tcheco ou checo é uma língua falada principalmente na República Tcheca (Checa) e que 
forma parte, junto com o polonês (polaco), o eslovaco e o sórbio, do subgrupo ocidental das 
línguas eslavas. 



20 
 

causa ignição dos motores‖; ―pano que, com o vento, acelera as embarcações‖, 

etc.  

Sobre o surgimento da polissemia, Stephen Ullmann (1977) esclarece 

em sua obra que esta vertente da ambiguidade é capaz de aparecer a partir de 

cinco fontes: mudanças de aplicação, especialização em um meio social, 

linguagem figurada, homônimos reinterpretados e influência estrangeira. 

Quanto à primeira fonte, a mudança de aplicação, pode naturalmente nos levar 

a múltiplos significados. Dependendo do contexto e da situação em que são 

empregadas, determinadas palavras adquirem um número variável de facetas, 

sentidos, aspectos diferentes, dentre os quais alguns são puramente 

passageiros e outros se tornam ―matizes permanentes de significado‖ 

(ULLMANN, 1977, p. 331). Um exemplo desta fonte de polissemia é a palavra 

onda, a qual o seu significado literal diz respeito aos aspectos físicos, ou seja, 

às elevações formadas pelas águas em rios, mares e lagos. Contudo, os 

praticantes da língua passaram a atribuir múltiplos significados à palavra onda. 

Como, por exemplo, algo que está na moda, ou algo impressionante. Grande 

parte dessas atribuições são heranças do uso coloquial da língua, mas como 

esses significantes resistiram ao passar dos anos, os falantes passaram a 

adotá-los permanentemente.  

É infinito o número de palavras que possuem mais de um significado 

específico em um meio social. Gírias, expressões folclóricas e metáforas estão 

presentes em praticamente todas as comunidades de falantes da língua. Além 

das esferas sociais os vocabulários técnicos também contribuem com o 

acréscimo de significados às palavras por meio de definições construídas em 

seus discursos. A posição de Ullmann (1977 p. 334) é que isto acontece sem 

qualquer necessidade de um ―epíteto qualitativo‖. Por exemplo, a palavra ação 

significará de modo diferente para um advogado (ação legal) e para um 

soldado do exército (operação militar). 

No item referente à linguagem figurada, Ullmann (1977) atenta para a 

capacidade de os significantes conseguirem, sem perder o seu sentido original, 

colecionar mais significados. Obviamente, se o novo significado possibilitar 

uma confusão de sentidos, eles não conviverão lado a lado por muito tempo. 
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Um exemplo é a conhecida frase exposta por Fiorin (2003, p. 131) para 

exemplificar a polissemia de linguagem figurada: ―Um exemplo é a conhecida 

frase de Pascal: ‗O coração tem razões (motivações, motivos) que a própria 

razão (faculdade de julgar, racionar) desconhece’”. 

A quarta fonte de polissemia são os homônimos reinterpretados. Estes, 

entre os cinco tipos, são os mais raros. Duas palavras com som idêntico e com 

pouca diferença de significado, portanto homônimas (origens diferentes), são 

consideradas com um mesmo significante, mas com dois sentidos. Ullmann cita 

como exemplo: ―corn que significa milho em inglês, mas em francês corn é 

proveniente do latim cornu, cuja tradução é pés‖ (ULLMANN, 1977, p. 340). O 

semanticista observa que o locutor moderno que desconhece etimologias, a 

origem das palavras, somente será capaz de estabelecer uma relação entre os 

termos, as palavras, com ―bases puramente psicológicas.‖ (ULLMANN, 1977, p. 

340). 

Por fim, a última fonte de mudança de sentido, através da polissemia, 

pode dar-se pela importação de significado de palavras estrangeiras. Essa 

mudança pode ocorrer de duas formas: na primeira, ocorre à abolição total do 

sentido antigo; já na segunda forma, como ocorre na maioria das vezes, ambos 

os significados – sentido importado e sentido antigo – coexistem, originando a 

polissemia. Esse ―empréstimo semântico, apesar de muito comum em certas 

situações, não é um processo normal na linguagem quotidiana" (ULLMANN, 

1997, p. 346) e será frequente quando ocorrer um contato íntimo entre duas 

línguas, no qual uma delas sirva de modelo à outra. Um exemplo cotidiano da 

língua portuguesa é a palavra pimenta, do Latim pigmentum que significa 

―corante; colorir; pintar‖. O nome é comum a diversas plantas nativas da 

América Latina e o seu nome atende mais aos aspectos visuais da planta, 

avermelhada do que o sabor picante, mas para os falantes o nome também 

serve como tempero, além de designar, figuradamente um indivíduo inquieto, 

travesso.  

É possível concluirmos que o fenômeno da polissemia está 

naturalmente presente em uma língua; é um fator de economia e de 

flexibilidade para o bom funcionamento de um sistema linguístico. Portanto, 
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Ullmann (1977) sustenta que a polissemia está longe de ser um defeito na 

língua, visto que, normalmente, as palavras polissêmicas inseridas em um 

contexto não geram confusão de significado. Apesar de um item polissêmico 

expressar mais de um sentido, para o receptor essa qualidade não ocasiona 

uma imprecisão no ato de comunicação.    

A polissemia é um dos recursos estético linguísticos mais utilizados no 

gênero publicitário. A vasta recorrência desta vertente da ambiguidade lexical 

explica-se pela sua proximidade com a linguagem coloquial. A linguagem 

figurada e o significado específico em um meio social são, muitas vezes, a 

peça-chave do texto na propaganda, pois posicionam o que está sendo 

comunicado de uma maneira acessível ao dia-a-dia do público alvo.  

No próximo capítulo, serão apresentados os métodos adotados por 

esta pesquisa para a análise da ambiguidade lexical em anúncios de 

propaganda. Nesse sentido, a polissemia e a homonímia serão identificadas e 

submetidas a uma discussão em relação ao objetivo do seu uso, e qual a sua 

contribuição para a comunicação das peças publicitárias selecionadas.  
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3 Metodologia 

Com o passar dos anos, a publicidade evoluiu muito criativamente, 

inclusive no quesito de alternativas de mídia para comunicação. Hoje, são 

incontáveis os meios utilizados pelos anunciantes para exporem suas marcas: 

camisetas, brindes coorporativos, outdoors, cartazes, patrocínios em eventos, 

internet, etc. Porém, a prática mais comum adotada pelas empresas ainda é a 

exposição nos tradicionais meios de comunicação. A televisão, o rádio, o jornal 

e a revista são os espaços mais concorridos na luta das marcas pela vantagem 

na atividade comercial.  

Para identificar a ocorrência da ambiguidade lexical no texto 

publicitário, a presente pesquisa se vale de um dos principais meios de 

comunicação e opta pela análise de anúncios publicados em revistas como 

corpus de análise. A revista, por sua vez, proporciona uma quantidade de 

recursos gráficos (imagem, cor) e verbais atrativos, permeados de artimanhas 

que seduzem o leitor ao interesse do produto oferecido. Outro fator 

determinante para escolha deste meio é a relação de fidelidade com os 

leitores. Em sua grande maioria, as revistas possuem um público fiel e 

assinante, que é atraído pelo tema central dos almanaques. Esses indivíduos 

caracterizam um público que compartilha interesses em comum e que podem 

ser pretendidos por determinadas marcas anunciantes. Para os profissionais de 

marketing, conhecer essas singularidades é uma estratégia fundamental de 

posicionamento. Se tomarmos como exemplo uma revista de público 

masculino, os produtos anunciados e até a forma de comunicação dos 

anúncios respeitam certas características de comunicação para atingirem o seu 

público alvo. Com certeza, essa abordagem não é igual para intervenções em 

revistas femininas, ou de temas específicos, como bem-estar, lar, ou 

automotivos.
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Quando um publicitário faz uma criação para uma revista, considera 

que haverá um espaço reduzido para praticar seu trabalho de sedução. O limite 

de páginas reservadas pela marca pode até variar, mas os anúncios em 

revistas de grande circulação, normalmente, são de uma ou duas páginas lado-

a-lado. A revista também impossibilita o uso de animações e sons, tornando-se 

uma interação fundamentalmente composta pelo verbo, imagem (foto ou 

ilustração) e assinatura da marca do anunciante. Com essas limitações a 

construção de um bom jogo de palavras é fundamental para captar a atenção 

do interlocutor. É aqui que a ambiguidade ganha importância no discurso 

publicitário. Através da sua condensação de sentidos a ambiguidade é 

constantemente utilizada como arma persuasiva pelos redatores a fim de 

gerarem um interesse positivo para o seu público consumidor. 

Assim, para a construção do corpus de análise foram coletados quatro 

anúncios: dois da revista Exame, publicados nos anos de 2006 e 2011 e dois 

da revista Superinteressante, publicados nos anos de 2003 e 2008. Nenhum 

critério definidor orientou a escolha das publicidades e das revistas, que se 

deu, exclusivamente, pelas marcas linguísticas, ou seja, pela presença da 

ambiguidade lexical nos enunciados que compõem os anúncios.  

Para viabilizar o estudo da ambiguidade lexical e suas vertentes no 

texto publicitário foi optado pela realização de uma pesquisa descritiva. Através 

desses métodos foi possível observar, registrar e descrever os fenômenos 

ambíguos e analisar as intenções publicitárias dos anúncios. A pesquisa não 

registra dados estatísticos, mas trabalha com a descrição de informações 

segundo o corpus coletado. Primeiramente, foram descritos os elementos 

(linguísticos e extralinguísticos) que compõem a peça, assim como o momento 

da publicação, o público alvo e a razão da campanha publicitária. Após a 

contextualização dos anúncios selecionados, foram realizadas observações 

sobre o emprego das formas linguísticas, de como a ambiguidade lexical se 

apresenta nos determinados anúncios e quais sentidos os leitores podem ter 

atribuído através do seu uso. Por fim, haverá a construção de uma análise, 

refletindo o porquê e as intenções geradas através do uso do léxico acarretador 

de ambiguidade. 
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Expostas as considerações metodológicas, a seguir partiremos para a 

descrição e exposição do material coletado para análise. Toda a 

fundamentação teórica explicitada anteriormente será de suma importância 

para caracterizarmos os tipos de ambiguidade lexical e a forma como esta foi 

concebida. 
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4 Análise das peças publicitárias 

4.1 Análise do Texto 1 

 

 

O anúncio em foco (Fig. 1) ocupa as páginas 46 e 47 da revista Exame, 

do dia 13 de setembro de 2006, ano 40, nº 18, edição 876. A propaganda 

ilustra uma camionete Mitsubishi Pajero Full GLS, um modelo que possui o 

sistema de tração nas quatro rodas (4x4), cuja função é trazer mais 

estabilidade e controle ao motorista em terrenos de difícil acesso. Outra 

propriedade do produto disponível no anúncio é o seu valor de mercado, a 

Pajero em questão custa R$159.990 (cento e cinquenta e nove mil, novecentos 

e noventa reais) à vista. Um automóvel que certamente só pode ser adquirido 

por consumidores das classes mais altas. A fotografia desta publicidade nos 

mostra uma paisagem fora dos limites urbanos, em que uma camionete parece 

Figura 1- Anúncio da caminhonete Mitsubishi Pajero Full GLS. 

Fonte: Revista Exame. 
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estar fazendo uma manobra brusca em um lago raso envolto por árvores. O 

cenário do anúncio nos remete a uma atividade off-road, que designa variadas 

práticas automobilísticas em locais desprovidos de estradas pavimentadas, 

calçadas, ou vias de fácil acesso. Geralmente os locais preferidos para essa 

prática são os mais distantes da cidade e sem infraestrutura urbana. O contato 

com a natureza e as dificuldades de transposição criam um estado de 

aventura, associada à velocidade e adrenalina causada pelos solavancos dos 

obstáculos naturais. Com a evolução dos sistemas de aderência, as 

montadoras passaram a incrementar carros urbanos com opcionais típicos do 

off-road, como a tração 4x4. Essa estratégia de produto, utilizada por marcas 

como a Mitsubishi, popularizou um esporte que antes era dominado por donos 

de jipes e motos adaptadas para motocross9. Dessa forma, o off-road tornou-se 

um esporte acessível para aqueles que desejam fugir da rotina monótona da 

cidade e possuem poder aquisitivo suficiente para adquirir um veículo como a 

Pajero do anúncio acima.  

Como descrito anteriormente, o anúncio foi publicado na Revista Exame, 

da Editora Abril. A Exame é a líder brasileira de circulação entre as revistas de 

negócios com 142 mil exemplares em circulação10 por semana, dos quais 81% 

destes leitores são assinantes. Os assinantes da Exame são empresários, 

presidentes de empresas, executivos e investidores, que recorrem às 

informações publicadas no almanaque para se manterem atualizados nos 

principais acontecimentos do mundo dos negócios. Logo, a base dos indivíduos 

que mantêm o hábito de ler a Exame são pessoas que circulam em cargos 

estimados, considerando seus interesses pelo mercado financeiro nacional e 

internacional. Este público, basicamente composto por empresários, 

caracteriza uma parcela da sociedade de alta renda, com condições financeiras 

confortáveis. É exatamente este público alvo que a Mitsubishi pretende atingir 

com o anúncio da Pajero GLS. Um público capaz de pagar o valor alto da 

camionete e que estime o conforto, os diferenciais e a proposta off-road 

integrada ao produto.  

                                                           
9
Motocross: modalidade desportiva de motovelocidade praticada por motos adaptadas ao 
cenário off-road. 

10
 Fonte: Instituto Verificador de Circulação (IVC), dezembro de 2012. 
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Situados os fatores extralinguísticos, como as características do produto, 

a revista escolhida para a sua publicação, o público alvo e o apelo, é chegada 

a hora de observar o enunciado verbal encarregado de ―amarrar‖ todos esses 

elementos. O anúncio da Mitsubishi apresenta o seguinte título: ―Ação, para 

você, é só um termo usado no mercado financeiro?” Logo na primeira 

palavra é notável a expressão linguística que gera uma possibilidade de duplo 

sentido. Nesta determinada frase, não está atribuída à palavra ―ação‖ o seu 

sentido literal, que é o resultado do fato de agir. Essa ambiguidade se 

denomina lexical, gerada pela polissemia dos significados impostos no uso de 

―ação‖. Para Fiorin (2003) as palavras que possuem mais de um significado 

são chamadas de polissêmicas. A polissemia está relacionada ao uso que se 

faz de um mesmo significante. Em geral, são vocábulos técnicos que operam 

modificações sêmicas que transformam palavras monossêmicas em 

polissêmicas. Neste caso específico, ação adere seu significado único em um 

meio social econômico, ou empresarial. Esta afirmação é reforçada pelo 

seguinte trecho do título: ―é só um termo usado no mercado financeiro?‖. 

Entretanto, visualizando a fotografia que ilustra o anúncio, esta sugere ao leitor 

outra interpretação do significante ação, a ênfase da força, do efeito causado 

por ela e da adrenalina.  

A opção do locutor em utilizar uma frase interrogativa, também evidencia 

o caráter arbitrário do significante ação. Para Carvalho (2009, p. 94) ―todo 

enunciado tende a intervir persuasivamente no destinatário, com o propósito de 

modificar suas crenças, suas atitudes, e até sua identidade‖. Portanto, faz-se 

necessário que o texto da propaganda se caracterize por um forte poder de 

convencimento, de persuasão, para que obtenha a aceitação do leitor e não 

seja esquecida rapidamente. Na peça publicitária em questão, a estratégia da 

interrogação foi propositalmente trabalhada para instigar o leitor a criar um laço 

de envolvimento sentimental que o fizesse refletir o real significado da palavra 

ação ele tem para si. Será que esse leitor passa muito tempo envolvido com o 

seus afazeres financeiros que acabou esquecendo os outros significados que a 

palavra ação pode oferecer? Se sim, por que não adquirir uma Pajero GLS e 

praticar uma atividade off-road, e dessa forma, passar a abusar dos outros 

significados atribuídos a essa palavra? 
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4.2 Análise do Texto 2 

 

Figura 1- Anúncio Kappa. 

Fonte: Revista Superinteressante, 2008. 

 

Esta publicidade tem como objetivo destacar os produtos da marca 

Kappa, empresa italiana fornecedora de materiais esportivos. Para tal, o 

anúncio (Fig. 2) possui um tema específico: estreitar o relacionamento da 

marca com os praticantes do futebol não profissional. Publicado na edição 257 

da revista Superinteressante de outubro de 2008, a fotografia ilustra um 
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ambiente urbano, como parques e vias públicas, lugares onde costumam haver 

quadras poliesportivas gratuitas nas grandes cidades brasileiras.  

O público-alvo desse material publicitário são os chamados ―atletas de 

final-de-semana‖. Indivíduos da sociedade que nutrem a paixão pelo futebol 

com partidas amistosas e amadoras. Essa relação existe sem nenhum vínculo 

contratual com algum clube, é meramente um momento de descontração e 

prática do esporte, normalmente entre amigos. Alguns elementos da fotografia 

evidenciam essa relação, por exemplo, a bola não oficial, a meia sem distintivo 

de times profissionais, a bolsa característica que os jogadores guardam seus 

pertences quando vão à quadra, etc.  

Abaixo do atleta, está aplicado no degrau o seguinte título do anuncio: 

―Ter amor à camisa é jogar mesmo se não tiver camisa‖. Nesta construção 

linguística, é notável a repetição do significante camisa, que passa a adotar 

significados diferentes para cada uma das suas aplicações, evidenciando uma 

ambiguidade lexical neste enunciado. A primeira aparição da palavra ―camisa‖ 

justifica-se culturalmente. No Brasil, a combinação das palavras ―amor à 

camisa‖ dá vida a um ditado popular conhecido para a maioria dos falantes, 

cujo significado é a relação de sentimento do indivíduo com o esporte, ou então 

com o sua equipe de prestigio. Não se sabe ao certo quando esse provérbio 

futebolístico foi criado, mas este ganhou força e hoje é aplicado, inclusive, fora 

do contexto do esporte, como incentivo à integração de um objetivo comum. 

Esta nova significação para a palavra, referente ao uso de linguagem figurada 

constituída pela sociedade, caracteriza um fenômeno polissêmico da língua.  

A segunda aparição de ―camisa‖ está relacionada ao conceito literal da 

palavra, conforme traz a sua descrição no dicionário: ―s.f. peça de roupa com 

mangas, geralmente fechada na frente por botões, que cobre o tronco‖ 

(HOUAISS 2008 p.128). No início do século passado, quando o futebol 

começou a ganhar visibilidade internacional, os atletas não vestiam as camisas 

modernas, confortáveis e de alta performance como as de hoje. Segundo o 

Blog Jornalismo FC11, até a década de 30, as camisas eram de manga longa e 

                                                           
11

 JORNALISMO FC: http://jornalismofc.com/2012/07/30/a-evolucao-dos-uniformes-de-futebol/ 
acesso 22 de fevereiro de 2013. 

http://jornalismofc.com/2012/07/30/a-evolucao-dos-uniformes-de-futebol/
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gola polo, confeccionadas totalmente de algodão. Estas camisas eram pesadas 

e nada maleáveis, o que dificultava a prática do esporte. Entretanto, até hoje o 

termo ―camisa‖ denomina o uniforme dos atletas. Por mais que os tecidos e 

matérias de confecção tenham evoluído consideravelmente, a denominação de 

camisa se manteve por uma questão cultural atribuída ao esporte.  

Contudo, o título do anúncio adota a repetição do significante camisa de 

forma proposital, justamente para gerar essa dupla interpretação causada pelo 

provérbio popular e pelo sentido literal atribuído ao significante. De fato, essa 

dupla compreensão só pode ser alcançada pelo público que conhece e se 

identifica com o esporte. Este recurso de aproximação com um público 

específico é uma das características mais marcante da comunicação em 

propaganda. Carvalho (2009, p.108) considera que no texto publicitário a 

seleção lexical é orientada pelo e para o seu público-alvo especifico. Os efeitos 

desejados são planejados pelo produtor, que conhece, com base em pesquisas 

prévias, o perfil do público a quem o texto se destina. Dessa forma, 

linguisticamente, utilizam-se palavras com forte valor cultural, conhecidas e 

partilhadas por um determinado grupo. Com o objetivo de que a comunicação 

se efetive com rapidez, clareza e precisão, o texto publicitário, ao transmitir sua 

mensagem, faz uso de ―palavras com a carga cultural que possuem na 

comunidade em que será veiculada, tentando não contrariar o estabelecido, 

para que possa ser entendida e aceita‖ (CARVALHO, 2009, p. 108). 
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4.3 Análise do Texto 3 

 

 

 

O anúncio acima (Fig. 3), da concessionária Honda Motos, faz parte da 

campanha publicitária de lançamento da moto CBR 1000RR, a Fireblade 2011. 

Esta peça em questão foi publicada na revista Exame do dia 23 de fevereiro de 

2011, na edição 986. No centro do anúncio a foto mostra um piloto profissional 

de motociclismo12 dirigindo uma a CBR em alta velocidade. No canto inferior 

direito, está a marca do anunciante Honda, seguida do slogan ―Asas da 

Liberdade‖ e o selo de 40 anos do anunciante. Ainda na parte inferior, mas no 

centro, estão as outras duas opções para o mesmo modelo de motocicleta, na 

cor preta e na cor laranja. 

                                                           
12

 O motociclismo é a modalidade esportiva que envolve o uso de motos em diversas formas 
competitivas como velocidade, motocross e outras. 

Figura 2- Propaganda da moto CBR 1000RR. 

Fonte: Revista Exame, 2011. 
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Em segundo plano aparece uma estrada desfocada, e ao fundo, um 

campo aberto com árvores. Um cenário que dá a sensação da motocicleta 

estar em alta velocidade, ao mesmo tempo em que transmite a potência do 

produto, a sensação de aventura e de liberdade.  O motociclista, vestido com 

macacão de piloto, informa que o veículo tem potência suficiente para participar 

de corridas automobilísticas profissionais. No canto superior direito está o título, 

que possui na sua tipografia13 um efeito de movimento, de acordo com o resto 

do cenário. O enunciado verbal comunica: “Veja só que contradição: ela voa 

agarrada no chão”.  

Para Sampaio (2003) a propaganda precisa atender a alguns princípios 

básicos. O primeiro princípio, e também a primeira dificuldade enfrentada, é o 

de criar um anúncio criativo, que conquiste a atenção do leitor. Para satisfazer 

este princípio básico, o título do anúncio da Honda traz uma rima, um jogo de 

palavras envolvente para comunicar a principal característica do produto, neste 

caso, a potência. Este diferencial é sintetizado pela palavra ―voa‖, significante 

que neste enunciado assume um caráter polissêmico. Segundo o dicionário 

Houaiss (2008, p. 775) o verbo voar ostenta dois significados distintos, o literal: 

―sustentar-se, ou mover-se no ar‖ e o figurado: ―deslocar-se rapidamente‖. 

Entretanto, a rima explorada no anúncio Honda é capaz de usufruir dos dois 

sentidos do verbo, sem que a significação do enunciado seja comprometida. 

O sentido literal de voar significa sustentar-se no ar, logo nenhum 

veículo terrestre seria capaz de alcançar este feito. Entretanto, a potência da 

CBR 1000RR permite ao motorista atingir grandes velocidades, ou seja, ela é 

capaz de deslocar-se rapidamente. A perspicácia do título deste anúncio está 

em atribuir o sentido figurado do verbo voar à motocicleta e contradizê-lo 

usando o próprio sentido literal de voar, em forma de rima. ―A palavra tem o 

poder de criar e destruir, de prometer e negar, e a publicidade se vale desse 

recurso como seu principal instrumento‖ (CARVALHO, 2009, p. 18).  

Este jogo feito com a palavra voar faz com que a propaganda fuja do 

convencional e prenda a atenção do consumidor através de uma construção 

                                                           
13

 A tipografia (do grego typos — "forma" — e graphein — "escrita") é a arte e o processo de 
criação da composição de um texto, física ou digitalmente.  
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inteligente e inesperada. Apesar de possuir uma estrutura complexa, a 

comunicação da mensagem acontece de forma clara e fácil, sem deixar de 

centrar no objetivo proposto: a apresentação de um novo modelo de 

motocicleta com um motor de alta performance.    

4.4 Análise do texto 4 

 

 

 

Esta propaganda, da marca de cerveja Skol, é chamada pelos 

profissionais de publicidade como ―anúncio de oportunidade‖. Segundo Carlos 

Domingos, o anúncio de oportunidade é ―como o próprio nome diz, o anúncio 

que aproveita uma oportunidade, uma notícia fresquinha, um assunto do 

momento para vender ou divulgar um produto‖ (DOMINGOS, 2003, p.155). 

Neste caso específico, a marca Skol estava aproveitando a proximidade do 

feriado de 7º de setembro para fazer uma campanha de conscientização no 

Figura 3- Peça publicitária da marca de cerveja Skol. 

Fonte: Revista Superinteressante, 2003. 
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trânsito. Publicado na Superinteressante de setembro de 2003, edição 192, a 

intenção desta campanha (Fig. 4) é incentivar as pessoas que ingerirem bebida 

alcoólica a optarem por uma volta mais segura para casa, de táxi. No canto 

inferior direito, podemos ver a marca da cerveja assinando o anúncio e ao lado 

o slogan da campanha ―Beber redondo é beber com responsabilidade‖. No 

canto inferior esquerdo, outro texto de conscientização sobre o consumo de 

bebidas alcoólicas: ―Aprecie com moderação‖.  

A foto que ilustra o anúncio exibe um táxi estacionado perto da saída de 

uma boate à noite. Ao fundo, desfocado, temos um indivíduo saindo por uma 

fila, acompanhado de um segurança de festa. No vidro traseiro do táxi está 

aplicado o título do anúncio: ―Depois da saideira, você só pode pegar uma 

direção: a do ponto de táxi‖. 

Mesmo que o produto oferecido pela Skol seja uma bebida alcoólica, 

esta campanha em prol do consumo responsável faz parte de uma estratégia 

de aproximação com os seus possíveis clientes. Todas as peças publicitárias 

têm a função de difundir informações, raciocínios e ideias que possibilitem aos 

consumidores estarem mais informados sobre os produtos e serviços 

oferecidos pelos anunciantes. Conservar a integridade de uma marca e possuir 

uma linha de comunicação respeitadora pode ser fundamental para o aumento 

dos negócios, pela conquista de consumidores fieis a ideologia da empresa. 

Para Carvalho (2009, p. 74), ―o anunciante de um produto de consumo está 

interessado em obter lucros, vendendo seu estoque e suas novidades. O 

comprador em potencial, por sua vez, sempre estará interessado em alguma 

aquisição sob a forma de conforto, alívio, segurança ou prazer‖. A propaganda 

não serve apenas para a divulgação de produtos, ela também pode ser 

utilizada como uma ferramenta de posicionamento, capaz de transmitir 

credibilidade e confiabilidade para a marca anunciante.  

Ao analisar o enunciado verbal que compõe o título deste anúncio da 

Skol é notável o uso de uma das características mais particulares do texto 

publicitário: a imperatividade. Carvalho (2009, p.13) argumenta que esse 

método de comunicação marca a mensagem através da sua intenção de 

―persuadir o receptor a realizar uma ação predeterminada‖ e, para tanto, 
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apropria-se de uma linguagem autoritária (―Você só pode pegar uma 

direção”) a fim de conduzir o leitor a obedecer à ordem taxativa sem protestar.  

Outra particularidade do título está na ocorrência da ambiguidade lexical 

causada pela escolha do termo ―direção‖. Este léxico, através da forma como 

foi arquitetada a enunciação, possibilita em um primeiro momento a atribuição 

de dois significados distintos: ao ato ou efeito de dirigir, e à peça 

automobilística utilizada para dar comando a um veículo, conhecido também 

como volante. Embora estes sejam significantes idênticos, referem-se a 

significados diferentes. Essa homonímia é provocada pelo ―desenvolvimento de 

sentidos divergentes‖ (ZAVAGLIA, 2003, p.246), num processo em que ocorre 

a destruição da unidade da palavra pela separação de dois ou mais 

significados. A relação entre estes dois significantes idênticos só é evidenciada 

graças ao emprego do verbo ―pegar‖. Quando analisada separadamente, a 

construção ―pegar uma direção‖ satisfaz as exigências para que os dois 

sentidos do fenômeno homonímico de direção constituam contextos próprios e 

completos. Entretanto, para que não haja o comprometimento da mensagem 

enviada aos consumidores, o locutor desfaz a duplicidade de sentido em um 

segundo momento do enunciado: ―Depois da saideira, você só pode pegar uma 

direção: a do ponto de táxi‖. Este desfecho age como um excludente de 

significado, acabando com a possibilidade do leitor do anuncio de interpretar 

―direção‖ como um sinônimo para a palavra ―volante‖, e também se faz 

fundamental para que a enunciação consiga alcançar o seu objetivo: indicar ao 

indivíduo consumidor de bebida alcoólica que a decisão mais prudente é não 

dirigir de volta para casa, mas sim optar por um táxi. 

 

4.5 Discussão das Análises 

Para persuadir e seduzir, o texto publicitário se utiliza de diversas 

estratégias linguísticas que podem, inclusive, serem amparadas pelo uso da 

imagem. As análises anteriores mostram que a ambiguidade lexical procura 

sempre promover um vínculo de aproximação com o público-alvo dos anúncios. 

São relações sutis da marca ou produto com o seu consumidor final. Essas 

relações ―buscam provocar reflexões e operações mentais no consumidor. 
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Trata-se de um resultado psicológico que poderá ficar no inconsciente ou 

conduzir, em determinados momentos, a ações concretas, de aquisição do 

produto ou de escolha‖ (MARTINS, 2003, p. 60). 

No texto 1, no anúncio da empresa Mitsubishi, verifica-se como o 

enunciado de análise: Ação, para você, é só um termo usado no mercado 

financeiro? e, como a palavra de caráter polissêmico ação. Para que seja 

notável a multiplicidade de sentidos expostos por ação, é preciso analisar não 

só a expressão linguística, mas o anúncio como um todo. Alguns fatores 

extralinguísticos se fazem fundamentais a compreensão do caráter provocativo 

atribuído ao título deste anúncio. Primeiro, o veículo de publicação, no caso a 

revista Exame, é direcionado a empresários, presidentes de empresas e 

executivos, por isso a relevância da construção ―é só um termo usado no 

mercado financeiro?”. Segundo, o clima off-road explorado pela foto que 

ilustra o anúncio é determinante para que o interlocutor remeta outros sentidos 

atribuídos ao termo ação. Nesta propaganda, a polissemia contribui 

envolvendo o público alvo sentimentalmente, o instigando a refletir se a sua 

rotina no escritório o possibilita vivenciar mais emoções. Emoções que farão 

parte da sua vida após a compra de uma Pajero FULL GLS.  

A publicidade 2, contempla o seguinte enunciado: Ter amor à camisa 

é jogar mesmo se não tiver camisa, por meio da repetição da palavra 

camisa, o título traz a tona diferentes referentes de sentido para o mesmo 

significante, portanto, evidenciando um caso polissêmico. Na sua primeira 

aparição, camisa faz parte de uma expressão linguística que representa um 

ditado popular de origem futebolística. Na sua segunda aparição, o sentido 

adotado por camisa é o literal, relacionando o significante a uniformes 

pertencentes a clubes profissionais. O objetivo deste enunciado é estabelecer 

uma relação de proximidade com os praticantes de futebol não profissionais, 

aqueles que nutrem a paixão pela prática do esporte mesmo sem nenhum 

vínculo com equipes ou patrocinadores. No caso, os apaixonados pelo esporte 

(que tem amor à camisa) o praticam mesmo sem nenhum tipo de incentivo 

profissional (sem ter camisa).  
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O terceiro anúncio, da concessionária Honda Motos, traz o seguinte 

enunciado: “Veja só que contradição: ela voa agarrada no chão”. Este título 

é, de fato, um texto publicitário bem construído. Com uma estrutura 

diferenciada (a rima) e um conteúdo inteligente, o anúncio consegue comunicar 

o diferencial de potência da moto CBR 1000RR de forma bastante instigadora. 

O enunciado traz o verbo voar explorando o seu caráter polissêmico. A própria 

rima usufrui dos dois sentidos do verbo, sem que a significação do enunciado 

seja comprometida. A enunciação atribui à moto a qualidade de voar, usando o 

sentido figurado que implica velocidade, entretanto a contradiz usando o 

sentido literal de voar, que implica mover-se no ar, comunicando que a moto 

atinge altas velocidades agarrada no chão.  

O texto 4, do anunciante Skol, traz uma publicidade que não explora 

produtos, nem artifícios de vendas, mas sim um posicionamento íntegro da 

marca. O enunciado analisado comunica: ―Depois da saideira, você só pode 

pegar uma direção: a do ponto de táxi‖. Este anúncio faz parte de uma 

campanha de conscientização no trânsito, que se dispõe a alertar aos 

motoristas a não dirigirem após ingerir bebida alcóolica, mas sim optarem por 

um táxi. A expressão linguística em destaque é a ocorrência do fenômeno 

homônimo do termo direção. Graças à aproximação no emprego do verbo 

pegar, o significante direção expressa a possibilidade de dupla interpretação, 

já que o mesmo pode atribuir o sentido de ato ou efeito de dirigir, ou a peça 

automobilística que tem como função girar as rodas do carro. Entretanto, esta 

duplicidade de sentido é desfeita pela expressão: a do ponto de taxi. Que 

automaticamente exclui a possibilidade do motorista guiar o seu carro (portanto 

pegar no volante). 

É perceptível, em cada propaganda analisada, que a ambiguidade 

lexical é construída pela possibilidade de atribuição de novos sentidos às 

palavras selecionadas pelos criativos. Entretanto, em nenhum dos casos, essa 

arbitrariedade causa confusão nos textos enunciados. A possibilidade de 

ambiguidade é utilizada como uma ferramenta instigadora, a fim de 

proporcionar ao público-alvo do anúncio, um jogo de palavras atrativo e 

inteligente. Faz-se o uso do texto ambíguo como um toque de humor irônico 

para abusar do raciocino lógico do leitor de maneira sagaz.  
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5. Conclusão 

A principal motivação para a elaboração da presente pesquisa era 

relacionar ambiguidade lexical com o gênero publicitário. A partir dessa 

inquietação, surgiu a hipótese que o caráter ambíguo do léxico poderia 

promover uma relação instigadora entre a propaganda e o público-alvo. Essa 

relação se estabeleceria de forma parcial, porque as propagandas, em geral, 

não dão margem para duplas interpretações. 

Assim, como esperado, as análises evidenciaram que a ambiguidade 

lexical se estabelece pela possibilidade de atribuição de diferentes sentidos, 

com a intenção de instigar a proximidade do interlocutor. No anúncio da marca 

Mitsubishi (Figura 1), a relação se estabelece de forma emotiva, direcionada 

aos trabalhadores do mercado financeiro. No anúncio da marca de material 

esportivo Kappa (Figura 2), a polissemia favorece a aproximação de um público 

específico, dos apaixonados pelo futebol. No terceiro anúncio, da Honda Motos 

(Figura 3), a rima, com o auxílio da polissemia atribuída ao verbo voar, gera a 

interação com o consumidor. E no anúncio da marca de cerveja Skol (Figura 4), 

a própria construção do enunciado desfaz o fenômeno homônimo do 

significante direção.  

Por meio das análises é possível constatar que o feito desejado em 

muitos textos publicitários se dá através da indução de sentidos impostas ao 

leitor com relação a um dos possíveis sentidos de determinado enunciado. 

Assim, apostar na indeterminação de algum enunciado pode provocar a reação 

esperada no leitor. Contextos ambíguos podem provocar reflexões e operações 

que poderão ficar na memória do consumidor e conduzi-lo à compra do produto 

no futuro. O interlocutor da propaganda vê-se seduzido pela construção 

―inteligente‖ do discurso e guarda boas impressões do anunciante.  

Por fim, a ambiguidade pode ser considerada um importante recurso 

estilístico para a redação publicitária, que permite criar um texto completo com 

poucas palavras. Esse mecanismo de condensação é compatível com um dos 
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princípios para a boa propaganda, que consiste em substituir os longos 

discursos por imagens de leitura rápida e incisiva. No caso específico da 

propaganda, essa possibilidade de duplo sentido é bem-vinda, principalmente 

porque interage com o raciocínio lógico do seu receptor. 
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