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1. Introdução 

 A silepse é um tipo de zeugma que é um tipo de elipse que é um tipo de figura 

de retórica e, como tal, tem lugar cativo no discurso publicitário.  

Elipse, do grego elleipsis, significa o processo através do qual se “deixam de 

fora” da superfície textual certas expressões linguísticas que serão contudo recuperadas 

e entendidas pelo receptor. A elipse produz, deste modo, um texto económico e 

compacto, em que significados são extraídos do vazio textual. As teorias sintácticas 

actuais, nomeadamente o projecto Minimalista, justificam a ausência da expressão 

elidida em termos de apagamento total dos traços a nível da forma fonológica 

(CHOMSKY, 1999: 194). No escopo do presente artigo não cabe, no entanto, uma 

abordagem teórica de tipo sintáctico ao fenómeno da elipse, pretendendo-se  apenas 

apresentar um esboço de estudo de um tipo muito particular de elipse como figura de 

retórica num discurso muito particular que é o do texto publicitário. Neste ponto de 

vista, a figura da elipse, tal como toda a figura de omissão, insere-se, segundo a retórica 

clássica, no fenómeno da brevitas (LAUSBERG, 1967: 197), ou seja, na capacidade do 

emissor para transmitir o máximo de informação no mínimo de espaço possível. Levada 

ao limite, tal redução pode igualmente resembocar na obscuritas, isto é, na incapacidade 

de entender a mensagem. Colocando o problema em termos da Análise do Discurso, 

podemos dizer que a elipse cria uma descontinuidade potencialmente geradora de 

dificuldades a nível da informatividade textual1, em que o receptor será obrigado a 

                                                                 
1 Entendemos aqui informatividade no sentido de Beaugrande e Dressler, como o factor de textualidade 
que diz respeito à medida em que as ocorrências do texto são esperadas vs. inesperadas ou conhecidas vs. 



recorrer a estratégias que o podem levar a estabelecer a ponte com o co-texto anterior, 

posterior, ou mesmo com o contexto extralinguístico, a fim de preencher as lacunas 

assim geradas. 

 Zeugma é a figura de retórica que combina o efeito da elipse com o do 

paralelismo, e realiza-se através da existência de um elemento sintáctico comum a duas 

ou mais unidade análogas na frase (por exemplo, um verbo para vários complementos, 

evitando-se a repetição do verbo junto a cada um deles): 

(1) 
Faz desaparecer vampiros... bifes, peixe, batatas recheadas...  
[molho de alho Calvé] 

 
O zeugma exemplificado em (1) pertence ao tipo que aqui nos vai interessar, o chamado 

zeugma complicado semanticamente2, ou silepse, já que os diversos elementos em 

questão revelam uma aparente falta de coerência entre si. No exemplo, a expressão 

“vampiros” contrasta claramente com os restantes elementos da enumeração, os quais 

pertencem ao domínio conceptual3 da alimentação humana. Assim, o verbo 

“desaparecer” será entendido de modo diferente segundo o complemento considerado. 

No caso de “vampiros”, o leitor evocará a superstição segundo a qual o alho é um 

antídoto contra esses seres malignos lendários, fazendo-os “desaparecer”, ou seja, 

afastar. Já com os outros complementos, o alho é encarado como um simples 

condimento da comida que, alegadamente tornada mais saborosa, será rapidamente 

ingerida e, consequentemente, “desaparecerá”. Vemos então que a mesma expressão, 

“desaparecer”, é tomada em sentidos diversos e é do confronto entre eles que surge a 

figura da silepse.  

 O efeito figurado mais interessante a este nível é, a nosso ver, o que advém do 

emprego em parte metafórico das ocorrências em confronto. Na análise do fenómeno 

linguístico da expressão metafórica, utilizaremos como enquadramento teórico a teoria 

dos espaços múltiplos de Fauconnier e Turner. 

                                                                                                                                                                                              
desconhecidas e que regula o grau de dificuldade o processo de descodificação textual (BEAUGRANDE 
& DRESSLER, 1981). 
2 Também existem em texto publicitário zeugmas complicados sintacticamente, quando a forma utilizada 
no membro omitido não se adapta identicamente a todos os membros não omitidos. É o caso do slogan: 
Se não olhar pelas suas pernas, depois quem vai olhar?  [collants de descanso Lycias], em que, como 
complemento da segunda ocorrência do verbo “olhar”, se subentenderá, não “pelas suas pernas”, mas sim 
“para as suas pernas”. No entanto, este tipo de fenómeno não será aqui abordado. 
3 Entende-se por domínio conceptual uma noção equivalente ao termo frame no sentido em que, bebendo 
na teoria cognitiva, o utilizam, entre outros, Beaugrande e Dressler (1981: 90): as estruturas globais que 
contêm conhecimentos de senso comum acerca de um conceito geral ("molho de alho", "bife" e "batatas 
recheadas", por exemplo, pertencem ao mesmo frame relacionado com a comida). Ou seja, um frame  
representa uma parte dos conhecimentos acerca do mundo extralinguístico, de certas propriedades de 
objectos, acções e acontecimentos que tipicamente formam um conjunto coerente, uma unidade. 



 

2. As teorias actuais sobre a linguagem metafórica 

De um modo muito sucinto, diremos que a actual abordagem cognitiva da 

metáfora introduz a noção de projecção ou mapeamento (mapping) entre domínios 

conceptuais, localizando a metáfora no modo de conceptualizar um domínio mental em 

termos de um outro. Segundo Lakoff e Johnson (1980), a palavra "metáfora" passa, 

assim, a ser entendida, no sistema conceptual, como uma projecção (no sentido 

matemático do termo) entre um domínio fonte (source domain), que serve como ponto 

de referência e onde se buscam conceitos e terminologia, e um domínio alvo (target 

domain), aquele que é explorado e expresso com os elementos fornecidos pelo primeiro. 

O termo "expressão metafórica" refere-se à expressão linguística (palavra, sintagma, 

frase) que realiza, na superfície textual, a projecção entre os domínios (cross-domain 

mapping)4. 

 Num extenso artigo publicado em 1994 e intitulado Conceptual Projection and 

Middle Spaces, Gilles Fauconnier e Mark Turner alargam o alcance das teorias de 

Lakoff e Johnson e consideram a projecção metafórica entre dois domínios como um 

caso especial de um processo cognitivo mais abrangente a que chamam o modelo dos 

espaços múltiplos (many-space model)5. Ao pretenderem abarcar uma multiplicidade de 

fenómenos cognitivos, e não apenas a linguagem metafórica, os autores propõem a 

substituição do termo “domínio conceptual” por “espaço mental”. 

Neste novo modelo, a estrutura de dois ou mais espaços mentais é projectada 

num espaço amálgama ou espaço de mesclagem (blended space), que herda parte da 

estrutura dos espaços de entrada (input spaces) e apresenta uma estrutura emergente 

própria (FAUCONNIER & TURNER, 1994). Os autores propõem, pois, além dos dois 

espaços de partida − o domínio fonte e o domínio alvo, no caso da metáfora − a 

consideração de dois espaços intermédios (middle spaces): um espaço genérico (generic 

                                                                 
4 Este fenómeno da projecção metafórica leva alguns linguistas cognitivos a classificarem a figura como 
um fenómeno dinâmico e não estático: “In semiotic terms a metaphor is a dynamic, as opposed to stable, 
sign, and this follows the etymology of the word, which suggests a transfer or displacement of names.” 
(VEALE, 1995: 2). Não deixa de ser curioso, nesta abordagem cognitiva da metáfora, que a projecção do 
domínio-fonte no domínio-alvo, o transporte de atributos pertencentes a um domínio para o outro, vai de 
encontro à própria etimologia grega da palavra metáfora: metapherein, de meta (para além) + pherein 
(transportar) (DILLER, 1991: 210). 
5 O próprio Mark Turner evoluiu, nas suas pesquisas, de um modelo de dois domínios para o dos espaços 
múltiplos: “This "two-domain" model is highly parsimonious, and it is useful and effective for a number 
of purposes in cognitive studies--such as the ongoing hunt for conventional conceptual metaphors. But in 
Fauconnier and Turner (1994) we argue that the two-domain model is actually part of a larger and more 
general model of conceptual projection. We call this new and competing model the "many-space" model. 
The many-space mo del explains a range of phenomena invisible or untreatable under the two-domain 
model and reveals previously unrecognized aspects of even the most familiar basic metaphors” 
(TURNER & FAUCONNIER, 1995). 



space) que contém a estrutura esquemática comum que se aplica aos dois espaços de 

entrada, e o espaço de mesclagem, que é um espaço fértil, integrando, de modo parcial, 

estruturas específicas de ambos os espaços de entrada e, eventualmente, incluindo 

outros elementos próprios (TURNER & FAUCONNIER, 1995). Este processo é 

esquematizado pelos autores no seguinte diagrama (FAUCONNIER & TURNER, 1997) 

em que se visualizam as intercomunicações entre os vários espaços e a existência de 

elementos não projectados de uns espaços nos outros, simbolizados pelos pontos 

isolados: 

Input  I 
Input  I 1

2

Blend

Generic Space

 
 A expressão diagramática sugerida utiliza convencionalmente (à semelhança do 

que acontece em matemática na expressão da teoria dos conjuntos) as linhas curvas 

fechadas como símbolo de conjuntos de elementos, sendo estes elementos representados 

por pontos. 

O processo de mesclagem conceptual entre os elementos dos conjuntos parece, 

segundo alguns estudos no âmbito da neurologia, ter uma base neurológica, na 

actividade de zonas específicas do cérebro: 

“Our implementation model takes the conceptual features of blending seriously, 
and assumes that each of the constructs appealed to at the conceptual level is a 
reflection of some aspect of the implementation architecture. This means in 
general that each of the input spaces as well as the blended space has a separate 
implementation base. Not only are separate cortical areas by and large 
responsible for storing the constructions and lexemes, but that there is a separate 
(at the very least functionally separate) cortical area whose responsibility is 
implementation of the blended space.” (GRUSH & MANDELBLIT, 1997) 

 
Estas pesquisas comprovam que a amálgama conceptual não é a simples soma de dois 

espaços de entrada, mas desenvolve um processamento próprio. 

 

 3. Silepse e metáfora na publicidade: estudo de um caso 

Passando das considerações teóricas à prática, tomemos um exemplo concreto de 

um slogan publicitário retirado da imprensa escrita portuguesa e analisemo-lo sob o 



ponto de vista do uso que nele é feito do tipo de figura de retórica que aqui nos ocupa: a 

ocorrência de silepse em simultâneo com a utilização de linguagem metafórica.  

(2) 
Enquanto não se decide por um iate de mar, escolha um de sala de estar. 
[Sofás Azioni] 
 
O paralelismo e a elipse que constituem a figura da silepse, neste texto, ficam 

claras no confronto implícito: 

um iate de mar – um [iate] de sala de estar 

Neste exemplo, verificamos ainda, de acordo com o modelo dos espaços múltiplos, que 

o slogan, uma vez que se trata de uma publicidade a sofás e não a iates, apresenta uma 

linguagem em que a ocorrência de “iate”, elidida por silepse, na oração principal é 

entendida, ao contrário da primeira ocorrência de “iate”, em sentido metafórico. O 

confronto entre o iate de mar e o iate (sofá) de sala de estar é reforçado quer a nível da 

imagem – onde se distingue o desenho de um iate gravado num tecido de pele azul que 

constitui o fundo onde se vê a imagem de um sofá – quer a nível do texto de 

argumentação, onde se lê:  

“Navegue no conforto, sem medo de tempestades. Com um sofá da Azioni, 
depois da bonança, volta sempre a bonança. Distinguindo-se pelo atendimento 
personalizado e condições de crédito, a Azioni, situada em pleno coração de 
Lisboa, convida-o a entrar na mais surpreendente sala de estar do país, onde os 
melhores fabricantes de sofás estão à sua espera.” 
 
O mapeamento entre os dois espaços de entrada é, obviamente, estabelecido 

entre as realidades aqui confrontadas: 

 
 
 
                                iate                                                             sofá 
 
                                mar                                                             sala de 
                                                                                                   estar 
Espaço de                                                                                                    Espaço de 
entrada 1                                                                                                     entrada 2 
(domínio fonte)                                                                                           (domínio alvo) 
 
 
O leitor, ao mesmo tempo que reconstrói o elemento em falta na superfície textual 

devido ao fenómeno da silepse, toma-o em sentido metafórico de acordo com a 

projecção apresentada. Em caso de dificuldade neste processo, a imagem e o texto de 

argumentação constituem auxiliares preciosos, bem como um  slogan secundário em 

fim de página, onde se lê: Sofás com um toque de classe. Estes argumentos todos 

somados justificam o paralelo metafórico e fornecem os elementos do espaço genérico, 



ou seja, permitem-nos identificar as características comuns aos elementos correspon-

dentes no mapeamento metafórico e vão constituir o chamado espaço genérico. O nosso 

esquema de análise enriquece-se, assim, com a explicitação deste espaço: 

 
 

                                                 objectos com 
                                                                       classe, conforto... 
                                                                                                    Espaço genérico 
                                                                       o contexto onde 
                  eles se situam 
 
 
 
                                 iate                                                           sofá 
 
                                 mar                                                           sala de 
                                                                                                  estar 
Espaço de                                                                                                    Espaço de 
entrada 1                                                                                                     entrada 2 
(domínio fonte)                                                                                           (domínio alvo) 
 
O esquema final da figura analisada completa-se com a explicitação do espaço de 

mesclagem, onde os dois domínios conceptuais de partida, o do iate de mar e o do sofá 

da sala de estar, se fundem num novo espaço conceptual novo e imaginativo que 

constitui a essência da expressão metafórica da linguagem. Deste modo, no espaço de 

mesclagem, vamos encontrar um elemento que à partida não encontramos no mundo 

real: o “iate de sala de estar”.  

 
                                                objectos com 

                                                                       classe, conforto... 
                                                                                                    Espaço genérico 
                                                                       o contexto onde 
                  eles se situam      
    
 
 
                                iate                                                           sofá 
 
                                mar                                                           sala de 
                                                                                                 estar 
Espaço de                                                                                                    Espaço de  
entrada 1 (domínio fonte)                                                            entrada 2 (domínio alvo) 
                                                             iate de sala                                   
                                                             de estar         Espaço de mesclagem 
 
 
 

Os elementos nossos conhecidos são, na realidade, o iate de mar e o sofá de sala de 

estar. Ao amalgamar os dois num só espaço conceptual (o percurso é assinalado pelos 



segmentos de recta que ligam o espaço de mesclagem aos espaços de entrada), a 

metáfora cria uma nova visão, uma nova realidade que é a do iate de sala de estar. A 

surpresa e o inesperado da ligação criam um ilogismo aparente que despertará a atenção 

do leitor para a descodificação da mensagem. 

 A presença simultânea de silepse e linguagem metafórica faz com que o leitor 

seja confrontado com um dup lo desafio de descodificação da mensagem. O 

preenchimento de lacunas efectua-se a dois níveis: a nível formal na reconstituição da 

expressão linguística ausente pela silepse, e a nível semântico na identificação dos 

sentidos transferidos metaforicamente. Todo este processo é, naturalmente, efectuado de 

um modo simultâneo e inconsciente da complexidade do fenómeno 6, a qual só se torna 

evidente num exercício analítico como o que acabámos de apresentar 

 

4. As configurações sintácticas mais frequentes: tendências de um pequeno 

corpus 

 Na análise de silepses em texto publicitário, envolvendo ou não linguagem 

metafórica, recolhemos um pequeno corpus de 20 anúncios publicitários escritos 

portugueses em cujo slogan se verifica a presença deste efeito retórico. 

 Sob o ponto de vista da configuração sintáctica dos elementos em confronto no 

paralelismo frásico e tendo em conta a natureza sintáctica do elemento elidido, 

identificámos quatro configurações diferentes. 

 

 A forma numericamente mais representativa, com 8 ocorrências, diz respeito a 

frases em que um verbo apresenta mais do que um complemento. Podemos 

esquematizar esta fórmula do seguinte modo: 

    V  + Compl 
   [V] + Compl 

Ou seja, uma segunda ocorrência da forma verbal anteriormente expressa no slogan é 

omitida na superfície textual (o que aqui representamos através da sua colocação entre 

                                                                 
6 Gibbs e Gerrig (1989) salientam, no entanto, que, do facto de a metáfora não requerer, em contexto 
apropriado, um maior tempo de processamento do que uma expressão literal semanticamente comparável, 
não se pode concluir que os mesmos processos metais estão envolvidos nos dois casos. Eles concluem 
que o que torna a metáfora “especial” está nos produtos da compreensão, e não no processo pelo qual os 
significados metafóricos são compreendidos (ver, ainda, SHEN, 1989 e GREGORY, 1993). Esta 
observação terá, mesmo, segundo estudos recentes, uma base neuropsicológica: “Metaphor, like all 
figurative language, has been usually explained as a secondary linguistic process which takes place as a function 
taking place on literal language. However this explanation does not fit well with some of the recent work on right 
hemisphere processing of language or recent cognitive studies, both of which suggest that the figurative and literal 
language are processed simultaneously and share much structure” (ROHRER, 1995). No entanto, a equivalência 
verificada nos tempos de compreensão da metáfora e das expressões literais não significa, obviamente, 
que os mesmos processos cognitivos sejam realizados nos dois casos (KREUZ & ROBERTS, 1993: 156). 



parênteses rectos), sendo recuperada aquando da descodificação da frase, embora o seja 

num sentido diferente do da primeira ocorrência. Exemplos desta configuraçãio são, 

além do exemplo (1) atrás mencionado: 

(3) 
Não encontra este sorriso em nenhuma outra loja. Nem produtos tão vantajosos. 
[Real Seguros, Loja Financeira; imagem do empregado engravatado e a sorrir] 
 
(4) 
Uns viajam com ar quente.../ ...outros com ar condicionado. 
[Rover; imagem de um balão de ar quente no céu e do carro na estrada] 

 

(5) 
Num mundo ideal, o trabalho não lhe gastaria a paciência, nem as vitaminas. 
[Supradyn multivitamínico] 

 

(6) 
É mais divertido mudar de exercícios do que de clientes. 
[TechnoGym, máquinas para equipar ginásios] 

 

(7) 
Aproveite este fim de semana e mude de ares, de terra e de água. 
[Portugal, promoção turística] 
 
(8) 
Um presente útil é aquele que ajuda a aumentar o Q.I. Não a barriga. 
[Netpac Smarter, ligação à Internet; imagem de uma caixa de chocolates] 
 
(9) 
O seu coração é capaz de perdoar quase tudo. Menos a hipertensão. 
[Fundação Portuguesa de Cardiologia] 
 

  

Em segundo lugar no corpus analisado, com 4 exemplos, encontramos uma 

configuração em que o elemento subentendido é o sintagma verbal, apresentando-se 

dois sujeitos expressos. O SV é, na maioria dos casos estudados, constituído por um 

verbo predicativo e um predicativo do sujeito: 

   SU + SV 
   SU + [SV] 

Esta é a configuração que encontramos nos seguintes exemplos do corpus: 

(10) 
A queda do cabelo, a caspa, a seborreia e o couro cabeludo danificado são 
coisas naturais. Tomar Nutricap também. 
[complexo nutricional Nutricap, "programa natural de tratamento"] 

 

 



(11) 
No Minho, o Vinho é verde. A gente que o faz, não. 
[Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes] 

 

(12) 
Você vai de férias, mas os negócios não. 
[Rádio Notícias TSF] 

 

(13) 
Grande tem de ser a casa/ não a taxa que paga por ela. 
[Banco Internacional de Crédito] 

 
Um aspecto interessante desta configuração sintáctica é o facto de que, na maioria dos 

casos, a segunda oração, a oração elíptica, se encontrar, ao contrário da primeira, na 

forma negativa. Assim, ao negar a predicação que é feita para o sujeito anterior, o efeito 

silepse faz alterar o sentido em que o SV é entendido. Também aqui podemos encontrar, 

neste movimento de recuperação do elemento elidido, a necessidade de lhe atribuir um 

sentido metafórico, como acontece em (11) e em (12), por exemplo. 

 

 Uma terceira configuração sintáctica da silepse dos slogans publicitários do 

corpus em estudo diz respeito à recuperação de um mesmo nome para complementos 

diferentes. 

    N + Compl 
   [N] + Compl 

É o caso dos seguintes slogans, além do exemplo (2), já apresentado: 

(14) 
Ao compara uma pulseira em marfim habilita-se a uma em metal. 
[Liga para a Protecção da Natureza; imagem de dois punhos algemados; num 
deles, a algema assume a forma de pulseira de marfim] 
 
(15) 
Para mulheres que gostam mais de promoções na carreira do que no 
supermercado. 
[Revista Executive Digest] 

Com o mesmo número de exemplos, encontramos uma configuração interessante que 

tem a ver com a desconstrução de expressões idiomáticas. Nestes casos, a expressão é, 

primeiramente, tomada no seu sentido figurado habitual e, na segunda ocorrência, ela é 

desmembrada, uma parte é tornada elíptica e o seu sentido é literalizado7. São exemplos 

desta situação: 

 
                                                                 
7 A literalização de expressões idiomáticas é um processo muito utilizado em linguagem publicitária. Ver, 
a este propósito, PINTO, 1997: 117-118. 



(16) 
Você tem um parafuso a menos?/ Nós não. 
[Fabory; imagem de um parafuso] 

 

(17) 
Sempre que você dá uma mãozinha, alguém recebe duas.  
[Peditório nacional da Abraço; imagem da coordenadora do projecto abraçando 
uma criança] 
 
(18) 
Nestas férias não faça castelos no ar... faça-os na areia. 
[TAP Air Portugal; imagem de uma praia tropical] 

 
Como se pode observar pelos slogans acima transcritos, ao desconstruir a expressão 

idiomática, o elemento elidido − respectivamente "parafuso", "mãozinha" e "castelos" −  

é tornado literal desmembrando, assim, a unidade da expressão apresentada. 

 

 Finalmente, a configuração menos frequente no nosso corpus de análise, com a 

penas dois exemplos, é aquela em que o mesmo especificador é comum a dois nomes, 

sendo que o segundo deles se encontra elidido e, recuperando-se num sentido diferente 

do primeiro, dá origem à presença de silepse. É o que acontece em: 

(19) 
As grandes bolsas de valores agora ao alcance da sua. 
[Banco Internacional de Crédito] 

 

(20) 
para dar o último grito em tecnologia, as suas cordas vocais não chegam./ (vai 
precisar das nossas.) 
[IP Voice; voz digital para centrais telefónicas das empresas] 

 
Estes slogans, tal como o (17), trazem um efeito surpresa ao situarem o elemento 

elidido precisamente no final da frase. O leitor ficará, assim, suspenso numa leitura que, 

ao recuperar atrás o constituinte em causa, fá- lo-á alterando- lhe o sentido. 

 

5. Conclusão 

Com toda a certeza que muitas mais configurações sintácticas marcarão a sua 

presença no fenómeno linguístico, textual e retórico que temos vindo a abordar neste 

pequeno estudo. Decerto  que muito haveria a dizer sobre a presença da linguagem 

metafórica no slogan com silepse. Os aspectos que conseguimos identificar e que aqui 

acabámos de apresentar provam que este é um campo em que a Análise do Discurso 



encontra um desafio que é tornado ainda mais tentador se pensarmos que o texto 

publicitário. 

 O estudo e a compreensão da retórica deste tipo textual, mais do que desmontar 

os processos de produção e recepção de um tipo textual muito particular, podem levar-

-nos a entender melhor o Homem e a sua capacidade de comunicar, influenciar e 

movimentar-se enquanto ser comunicador e social. 
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