
Gramática 

www.professorjohnstonalbuquerque.com 

RECURSOS EXPRESSIVOS 

AULA 18 

 

AMBIGUIDADE 

Um enunciado pode apresentar mais de um sentido acarretando, dessa forma, várias interpretações. A múltipla 
possibilidade de leitura pode ser usada intencionalmente pelo enunciador, porém uma leitura atenta, normalmente, 
elimina a maioria dos problemas de ambiguidade no texto. 
 
Quando empregada de forma intencional, torna-se um importante recurso de expressão, como acontece em textos 
literários, publicitários ou humorísticos. 
 
Ex.: RUFFLES – A BATATA DA ONDA 
Para dar credibilidade à veiculação e ao produto, podemos depreender dois sentidos da palavra onda: a sua forma 
ondulada e estar na moda. 

POLISSEMIA 

Polissemia é a propriedade que uma mesma palavra tem de apresentar mais de um significado nos múltiplos 
contextos em que aparece. Veja alguns exemplos de palavras polissêmicas: 

cabo (posto militar, acidente geográfico, cabo da vassoura, da faca) 
banco (instituição comercial financeira, assento) 
manga (parte da roupa, fruta) 

 

DENOTAÇÃO E CONOTAÇÃO 

A significação das palavras não é fixa, nem estática. Por meio da imaginação criadora do homem, as palavras podem 
ter seu significado ampliado, deixando de representar apenas a ideia original (básica e objetiva). Assim, 
frequentemente remetem-nos a novos conceitos por meio de associações, dependendo de sua colocação numa 
determinada frase. Observe os seguintes exemplos: 

A menina está com a cara toda pintada. 
Aquele cara parece suspeito. 

No primeiro exemplo, a palavra cara significa "rosto", a parte que antecede a cabeça, conforme consta nos 
dicionários. Já no segundo exemplo, a mesma palavra cara teve seu significado ampliado e, por uma série de 
associações, entendemos que nesse caso significa "pessoa", "sujeito", "indivíduo". 

Algumas vezes, uma mesma frase pode apresentar duas (ou mais) possibilidades de interpretação. Veja: 

Marcos quebrou a cara. 

Em seu sentido literal, impessoal, frio, entendemos que Marcos, por algum acidente, fraturou o rosto. Entretanto, 
podemos entender a mesma frase num sentido figurado, como "Marcos não se deu bem", tentou realizar alguma 
coisa e não conseguiu. 

Pelos exemplos acima, percebe-se que uma mesma palavra pode apresentar mais de um significado, ocorrendo, 
basicamente, duas possibilidades: 

a) No primeiro exemplo, a palavra apresenta seu sentido original, impessoal, sem considerar o contexto, tal como 
aparece no dicionário. Nesse caso, prevalece o sentido denotativo - ou denotação - do signo linguístico. 



b) No segundo exemplo, a palavra aparece com outro significado, passível de interpretações diferentes, dependendo 
do contexto em que for empregada. Nesse caso, prevalece o sentido conotativo - ou conotação do signo linguístico. 

Obs.: a linguagem poética faz bastante uso do sentido conotativo das palavras, num trabalho contínuo de 
criar ou modificar o significado. Na linguagem cotidiana também é comum  a exploração do sentido 
conotativo, como consequência da nossa forte carga de afetividade e expressividade. 

IRONIA 

A ironia  consiste no emprego de uma palavra ou expressão de forma que ela tenha um sentido diferente do habitual 

e produza um humor sutil. Para que a ironia funcione, esse jogo com as palavras deve ser feito com elegância, de 

uma maneira que não deixe transparecer imediatamente a intenção. A ironia deve estimular o raciocínio, deve fazer o 

leitor (ou ouvinte) considerar os diversos sentidos possíveis que uma determinada palavra ou expressão pode ter, até 

encontrar aquele que se encaixa na mensagem produzindo um significado inusitado. Vale salientar que, muitas 

vezes, ela é fruto de um outro recurso, como por exemplo: a polissemia. 

Frequentemente, esse jogo é feito utilizando-se uma palavra quando na verdade se quer dizer o oposto dela, mas 

vale lembrar que nem só de oposições se constroem as ironias. Às vezes, o sentido real do que se diz não é 

exatamente o oposto, mas é diferente, e isso basta para tornar a sentença irônica. 

Exemplos de ironia: 

Fale mais alto, lá da esquina ainda não dá para ouvir. 

 O sentido verdadeiro dessa frase é que se deseja que alguém fale mais baixo. A ironia está em pedir justamente 

o contrário, “fale mais alto”. O caráter irônico é reforçado pela frase “lá da esquina ainda não dá para ouvir”, que 

faz parecer que o objetivo da pessoa deve ser falar alto o bastante para se fazer ouvir a uma certa distância. 

Que pessoa educada! Entrou sem cumprimentar ninguém. 

 Se a pessoa “entrou sem cumprimentar ninguém”, é claro que a afirmação de que ela é uma pessoa educada 

não pode ser verdade. A ironia aqui é produzida pelo simples uso do termo oposto: no lugar de “que pessoa 

educada!” devemos entender “que pessoa sem educação!”. 

 

 

 

 


