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 Explicar aos alunos que alguns casos as palavras podem ter vários
significados dentro de um contexto;

 Mostrar a diferença entre polissemia e ambiguidade;

 Responder algumas questões para uma melhor fixação dos conteúdos;
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Polissemia



- Chamamos de “Polissemia” a propriedade de uma palavra ou expressão que
apresenta vários sentidos além de seu sentido original.

Ex.: O cabo disse ao repórter que as drogas estão acabando com os jovens.

Ex.: Quem nunca ouviu falar no Cabo do Bojador!

Posto militar

Acidente Geográfico
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- As palavras polissêmicas guardam uma relação de sentido entre si, o que as
diferencia das palavras homônimas.

Ex.: banco

Ex. Com estes problemas financeiros o banco Nacional da Espanha passa por muitos
problemas.

Instituição comercial financeira

Assento

Neste caso da palavra “banco” podemos dizer que nós temos uma palavra
homônima pois temos vários significados para ela dentro de contextos
diferenciados.
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Origem da polissemia

- A polissemia acontece por vários motivos, sendo os principais:

• A utilização da linguagem no sentido figurado, com o uso das figuras de linguagem
como metáfora e metonímia;

Ex.: Você já leu Machado de Assis?

• A tradução de linguagem específica para linguagem corrente;

Ex.: Vou deletar você da minha vida!

• A atuação de estrangeirismos e neologismos.

Ex. Você sabe o que o Internetês?
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- CUIDADO!

Polissemia e ambiguidade

- A ambiguidade, também chamada de anfibologia, é a duplicidade de sentidos numa
mesma sentença.

Ex.: Ninguém conseguia se aproximar do porco do tio, tão bravo ele era.

- Pelo fato de reunir mais do que uma interpretação possível, as ambiguidades
podem gerar um desentendimento no discurso, motivo pelo qual devem ser evitadas
nos discursos formais.
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- Assim, quando surgem por descuido, as ambiguidades são consideradas vícios de
linguagem.

Ex. Por fim, levou o filho para o seu quarto.

Não está claro de quem é o quarto: o do
filho ou o seu próprio?
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Ambiguidade lexical e estrutural

- Quando a ambiguidade resulta dos significados das palavras, ela

é lexical.

Ex. Estava perto do banco. (banco da praça ou uma instituição?)

- Por sua vez, quando a ambiguidade resulta da posição das palavras na

oração, ela é estrutural.

Ex. Exigiu o dinheiro do marido. (o dinheiro é do marido ou apenas estava

com ele?)

banco da praça ou uma instituição?

o dinheiro é do marido ou apenas estava com ele?
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Atividade de Classe!



Observe as frases abaixo:

I. A mãe vela pelo sono do filho doente.

II. O barco à vela foi movido pelo vento.

1- A palavra vela apresenta vários sentidos, esta propriedade das palavras é

denominada:

a) Antonímia

b) Sinonímia

c) Homonímia

d) Polissemia

e) Paronímia
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Leia o tira abaixo e responda:

2- Qual o entendimento que o garoto tem em relação a placa colocada na parede?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Observe as frases abaixo:
I. O banco me cobrou altas taxas de juros;
II. Instalaram um banco novo na praça;
III. Deixa que eu banco sozinho a conta.

3- Como podemos classificar gramaticalmente o seguinte fenômeno que ocorre nas
orações acima? Qual sentido tem cada uma dela?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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Bons 
Estudos!
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01. Entende-se por polissemia:
a) conjunto de significados, cada um unitário, relacionados com uma mesma
forma, ou seja, a polissemia consiste em uma palavra que apresenta vários
significados.
b) É a tendência que o falante – culto ou inculto – revela em aproximar uma
palavra a um determinado significado, com o qual verdadeiramente não se
relaciona.
c) Erro no emprego de uma palavra em um contexto inapropriado de interação
verbal.
d) Erro de sintaxe que torna a palavra incompreensível ou imprecisa, ou a
inadequação de se levar para uma variedade de língua a norma de outra
variedade.
e) Colocação de uma expressão fora do lugar que logicamente lhe compete.
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Leia a tirinha e responda:

02. Encontramos um efeito polissêmico em qual palavra?
a) vaca.
b) humano.
c) costela.
d) radiografia.
e) conversa.
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Leia a tirinha e responda:

03. A tirinha tem como principal característica trazer humor sobre determinado
assunto. O efeito humorístico da tirinha foi produzido:
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Leia a tirinha e responda:

04. Observamos na tirinha “Mafalda”, de Quino, que a palavra cultura adquiriu uma
multiplicidade de sentidos. Essa multiplicidade de sentidos que uma mesma palavra
pode apresentar. Qual fenômeno linguístico ocorre neste caso? Explique as
diferenças que há para esta palavra dentro do contexto.
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05. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos.
No contexto da ilustração, a frase proferida recorre à.
O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No
contexto da ilustração, a frase proferida recorre à
a) polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão “rede social” para transmitir a ideia que pretende
veicular.
b) ironia para conferir um novo significado ao termo “outra coisa”.
c) homonímia para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população
rica.
d) personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico.
e) antonímia para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família.


