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É o conjunto dos diferentes significados que uma palavra 
pode apresentar.

Trata-se de um recurso que permite “dizer mais com 
menos palavras”, ampliando o sentido da mensagem e 
contribuindo para a expressividade do texto.

[diferente de] Polissemia



É a coincidência gráfica e/ou fônica entre vocábulos 
distintos. 

Vamos pensar na palavra MATA

o substantivo MATA que significa floresta 

e a forma verbal MATA(extermina) 

são exemplos de termos homônimos.

[diferente de] Homonímia

OBSERVAÇÃO:
polissemia e 
homonímia podem
ser causa de 
ambiguidade lexical, 
o que dependerá 
sempre
do contexto em que 
os termos são 
usados.



1) LEXICAL: Nos casos de ambiguidade lexical, o duplo 
sentido é provocado por uma palavra específica, seja 
por polissemia, seja por homonímia.

2) ESTRUTURAL:Quando o sentido global da frase se 
torna ambíguo em função da dupla possibilidade de 
estruturação sintática, temos um caso de 
ambiguidade estrutural.

PODE SER:

Do ponto de vista 
da natureza do 
fenômeno



1) INTENCIONAL - utilizada como recurso expressivo

2) NÃO-INTENCIONAL - resultado de vício de linguagem

PODE SER:

Do ponto de vista da intenção do autor;
da forma de utilização



Trata-se de um problema do texto; de um vício de 
linguagem. Não é intencional.

Acontece quando é possível atribuir mais de um sentido a 
um enunciado. Sua causa comumente é a má organização 
da estrutura da frase.

Isso prejudica a clareza do texto, dificultando o 
entendimento da mensagem por parte do leitor.

não-intencional



Exemplo - AMBIGUIDADE LEXICAL COMO VÍCIO DE LINGUAGEM





O que podemos entender dessa manchete?



Exemplo - AMBIGUIDADE ESTRUTURAL COMO VÍCIO DE LINGUAGEM

Pode-se entender, pela ordem na qual as 
palavras foram colocadas:

1- Pessoas que fizeram cirurgia de redução 
de estômagos terão direito a desconto em 
restaurantes.

2-Pessoas que foram a restaurantes fazer 
cirurgia de redução de estômago terão 
desconto. ----- hipótese absurda.

Vê-se, portanto, que a ambiguidade, neste 
caso, resultou da ordem das palavras na 
frase, e não das palavras em si.



Como poderíamos reescrevê-la para 
evitar a ambiguidade?



Exemplo - AMBIGUIDADE ESTRUTURAL COMO VÍCIO DE LINGUAGEM

Pode-se entender, pela ordem na qual as 
palavras foram colocadas:

1- Pessoas que fizeram cirurgia de redução 
de estômagos terão direito a desconto em 
restaurantes.

2-Pessoas que foram a restaurantes fazer 
cirurgia de redução de estômago terão 
desconto. ----- hipótese absurda.

Vê-se, portanto, que a ambiguidade, neste 
caso, resultou da ordem das palavras na 
frase, e não das palavras em si.

Reescrevendo a frase para evitar a 
ambiguidade, teríamos:

Lei prevê desconto em restaurantes 
a quem reduziu o estômago.



Trata-se de um recurso expressivo.  Portanto, é 
intencional. 

O autor se utiliza de uma palavra ou expressão com 
mais de um sentido para gerar efeito humorístico, 
realizar uma crítica, chamar a atenção para uma 
temática.

intencional



Exemplos - AMBIGUIDADE COMO RECURSO EXPRESSIVO

Órion

A primeira namorada, tão alta
Que o beijo não a alcançava,
O pescoço não a alcançava,
Nem mesmo a voz a alcançava.
Eram quilômetros de silêncio.

Luzia na janela do sobradão.

Carlos Drummond de Andrade



Exercício - FUVEST 

Leia o texto: Ditadura / Democracia

    A diferença entre uma democracia e um país totalitário é que numa democracia 
todo mundo reclama, ninguém vive satisfeito. Mas se você perguntar a qualquer 
cidadão de uma ditadura o que  acha do seu país, ele responde sem hesitação: “Não 
posso me queixar”.

(Millôr Fernandes, Millôr definitivo: a bíblia do caos).

a) Para produzir o efeito de humor que o caracteriza, esse texto emprega o recurso 
da ambiguidade? Justifique sua resposta.

b) Reescreva a segunda parte do texto (de “Mas” até “queixar”), pondo no plural a 
palavra “cidadão” e fazendo as modificações necessárias.



Resolução

a) A ambiguidade está no trecho: “Não posso me queixar”. Esse excerto possibilita a 
leitura de que o indivíduo não tem assegurada liberdade de expressão para se 
queixar, bem como a interpretação de que o indivíduo não tem do que se 
queixar; está satisfeito.



Resolução

a) A ambiguidade está no trecho: “Não posso me queixar”. Esse excerto possibilita a 
leitura de que o indivíduo não tem assegurada liberdade de expressão para se 
queixar, bem como a interpretação de que o indivíduo não tem do que se 
queixar; está satisfeito.

b) Frase original: “Mas se você perguntar a qualquer cidadão de uma ditadura o que  
acha do seu país, ele responde sem hesitação: “Não posso me queixar”.”

Frase reescrita, com cidadão no plural (cidadãos): Mas se você perguntar a 
quaisquer   cidadãos de uma ditadura o que acham de seu[s] país[es], eles 
respondem, sem hesitação: Não podemos nos queixar.



Exercício - PUC/PR

O humor pretendido pelo autor da tirinha se explica porque

a) na letra da música, há um pronome que apresenta dois possíveis referentes.
b) o aluno foi inconveniente ao fazer a pergunta no meio da música.
c) a turma não parece entender qual é o sentido da pergunta feita pelo aluno.
d) a professora não havia percebido a ambiguidade apontada pelo aluno.
e) a pergunta do aluno não faz sentido, já que a letra da música não cria duplo sentido.



Exercício - PUC-PR

O humor pretendido pelo autor da tirinha se explica porque

a) na letra da música, há um pronome que apresenta dois possíveis referentes.
b) o aluno foi inconveniente ao fazer a pergunta no meio da música.
c) a turma não parece entender qual é o sentido da pergunta feita pelo aluno.
d) a professora não havia percebido a ambiguidade apontada pelo aluno.
e) a pergunta do aluno não faz sentido, já que a letra da música não cria duplo sentido.


