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1. Introdução 

 O discurso publicitário em geral, e o slogan dos anúncios em particular, têm como 

principal objectivo captar a atenção do receptor para a mensagem e fazer com que esta 

permaneça na sua memória, podendo eventualmente influenciá- lo aquando da escolha 

de determinado produto ou serviço. Assim, o máximo de informação é condensado no 

mínimo espaço possível. Uma das estratégias linguísticas mais utilizadas, quer na 

condensação de significados, quer na captação da atenção do receptor, decorre da 

construção de jogos de palavras. Neste âmbito, o limite é a imaginação, e todos os tipos 

de figuras de linguagem encontram exemplos abundantes no discurso publicitário. O 

fenómeno de que aqui nos ocuparemos é o dos jogos de palavras baseados na 

polissemia. 

 A polissemia tem sido definida como resultante da correspondência de várias 

acepções, de acordo com os diversos contextos, a uma mesma forma linguística sem que 

se perca, como acontece com a homonímia, a noção de que estamos perante o mesmo 



Página 2 de 8 

lexema.  Sendo uma questão de grau, a distinção homonímia/polissemia não é nítida1. 

Considera-se, de um modo geral, que estamos perante um caso de polissemia quando é 

um único item lexical, com uma única entrada no dicionário (dicionário teórico) o 

detentor de várias acepções que, embora diferentes, se encontram relacionadas entre si. 

Ao contrário, a homonímia resultaria da coincidência formal, em determinada língua, 

entre itens lexicais diferentes, com sentidos não óbvia e necessariamente relacionados. 

Sobre este problema, no âmbito da Semântica Cognitiva, a Semântica do Protótipo 

tomou o conceito wittgensteiniano de “parecença de família” (family resemblance) para 

explicar a ligação entre os diversos significados de um termo polissémico. George 

Lakoff2  apresenta o interessante exemplo (a que alude no título da sua obra Women, 

Fire and Dangerous Things) da palavra balan (do Diyabal, língua aborígene 

australiana) que significa coisas tão díspares como as mulheres, o fogo e coisas 

perigosas (serpentes, escorpiões...). Lakoff considera que esta pluralidade não é 

arbitrária e demonstra que, no domínio da vivência experiencial e mítica da comunidade 

linguística em questão, cada uma daquelas entidades se encontra ligada a pelo menos 

uma das outras da mesma categoria, numa série de interligações partindo da entidade 

primária ou central que é a mulher. Assim, ao contrário dos defensores  (ex.: Picoche, 

op. cit.) da existência de um núcleo comum de significação partilhado por todos os 

significados, Lakoff defende a ideia de uma relação de “família”, em que cada um deles 

partilha pelo menos uma propriedade com um outro: AB-BC-CD-DE-etc. Todos os 

significados pertencerão, deste modo, a uma mesma categoria polissémica, agrupados, 

não por algo em comum, mas a partir  de associações e encadeamentos sucessivos sobre 

um significado básico, primeiro, mais representativo ou central, que é o protótipo3. 

                                                                 
1 Têm sido propostos alguns critérios para distinguir polissemia de homonímia (ver, por exemplo, em J. 
Picoche, ‘Combien y a-t-il de Coeur(s) en Français?’, Langue Française, 105, 1995, pp. 120-125 os 
critérios da distribuição, da derivação e da substituição por sinónimos), mas, na prática, o problema é 
muito complexo, como se prova pelas diferentes abordagens nas entradas de dicionário (Picoche, op. cit.). 
Sobre a unidade da palavra polissémica, ver ainda: Hervey, Sandor G., ‘Notions on the Manipulation of 
Non-Denotational Meaning in Speech’, La Linguistique, 7/1, 1971, pp. 31-40; Silva, Augusto Soares da,  
‘Sobre a Unidade da Palavra Polissémica’, Actas do VIII Encontro da Associação Portuguesa de 
Linguística, Lisboa: Colibri, 1993, pp. 477-487; e Vilela, Mário, Estudos de Lexicologia do Português, 
Coimbra: Livraria Almedina, 1994, pp. 26-27. 
2 Lakoff, George, Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind, 
Chicago/London: The University of Chicago Press, 1990. 
3 Em certos casos, tem sido posta em causa a existência de um único significado central. Augusto Soares 
Silva (op.cit. p. 481) refere o exemplo de deixar:  “No verbo deixar, distinguimos oito significados (não 
acepções), distribuídos por dois grupos: deixar “permitir” e deixar “separar-se de (um lugar, uma posse, 
um estado, uma função, etc.)”. Podemo s considerá-los, a estes últimos, como sendo os dois significados 
fundamentais de deixar (...)”. É, pois, aqui relevante a distinção entre significado e acepção (sobre esta 
questão, ver, ainda, Silva, Augusto Soares da,  ‘Significados e Acepções: Dois Tipos de Polissemia’, 
Actas do VII Encontro da Associação Portuguesa de Linguística, Lisboa: Colibri, 1992, pp. 419-430). A 
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Estas associações são frequentemente estabelecidas por processos metafóricos, 

metonímicos ou de implicação. 

 Na análise e interpretação dos jogos de palavras polissémicos presentes nos textos 

publicitários, propomo-nos considerar três parâmetros: em primeiro lugar a 

identificação dos vários sentidos confrontados (sentido prototípico/sentidos não proto-

típicos); em segundo lugar a condensação dos vários sentidos numa mesma ocorrência 

ou uma multiplicidade de ocorrências; e, finalmente, a relevância dos vários sentidos no 

co(n)texto do anúncio. Os jogos baseados na polissemia das palavras poderão ser 

estudados de acordo com estes três parâmetros de análise4. 

 

2. A análise do corpus  

 

2.1. Sentido prototípico e sentidos não prototípicos 

 A palavra polissémica apresenta, segundo a Linguística Cognitiva, um sentido que, 

em relação aos demais, é encarado pelos falantes como mais central, ou prototípico. No 

caso da palavra “coração”, por exemplo, o sentido de músculo cardíaco será 

considerado mais prototípico que o sentido de parte central (em “coração da cidade”) 

ou o sentido de bons sentimentos (em “ter bom coração”)5.   

 Os exemplos que analisámos nesta pequena pesquisa, permitiram-nos concluir que 

os jogos polissémicos no texto publicitário estabelecem um confronto entre o sentido 

prototípico de uma expressão e um sentido não central, geralmente ligado ao primeiro 

por um processo metafórico ou metonímico. Vejamos o seguinte exemplo 6: 

(1) Para manter a forma, escolha o Health-Club do Colombo. Nós damos- lhe 
alguns argumentos de peso. 

 

                                                                                                                                                                                              
noção do protótipo na definição semântica dos termos linguísticos tem também gerado algumas 
discussões (cf.  Wierzbicka, Anna, ‘Prototypes in Semantics and Pragmatics: Explicating Attitudinal 
Meanings in Terms of Prototypes’, Linguistics, 27, 1989, pp. 731-769). 
4 Este modelo de análise dos jogos de palavras polissémicos foi por nós proposto em Coimbra, Rosa 
Lídia, Estudo Linguístico dos Títulos de Imprensa em Portugal: A Linguagem Metafórica, tese de 
doutoramento não publicada apresentada à Universidade de Aveiro, 1999, pp. 357-368, a propósito de 
jogos de palavras polissémicos presentes em títulos de notícias publicados na imprensa portuguesa. 
5 Um exemplo de Lakoff (op.cit, p. 417): “(...) the adjective long has two senses, one spatial and one 
temporal. The spatial sense is generally taken to be more central, or prototypical, and the temporal sense 
is related to it via metaphor. Another example would be the word up, which can mean happy, in “I’m 
feeling up today”, or can have a spatial sense, in “The rocket went up”. The spatial sense is generally 
taken as the more central sense”. 
6 Nos exemplos que se seguem, usámos as seguintes convenções gráficas: os lexemas e expressões 
linguísticas em análise, extraídos dos textos publicitários, são apresentados entre aspas; os seus vários 
sentidos  apresentam-se em itálico e são transcrições do Dicionário Online da Porto Editora 
(http://www.portoeditora.pt/dol/). 
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 Em (1), o slogan utiliza a palavra “peso” no seu sentido não prototípico de 

influência, autoridade, importância. No entanto, dada a natureza do anúncio (a um 

centro de ginástica, musculação, etc.) e da imagem que o integra (um altere com um par 

de pesos de 2 kg), não podemos deixar de evocar, na mesma ocorrência linguística, o 

sentido físico resultante das acções da gravidade sobre os corpos. Neste exemplo, 

portanto, o jogo de palavras é estabelecido a partir de um sentido não prototípico ao 

qual se vem juntar a acepção mais central do lexema.  

 Além da imagem, a identificação dos múltiplos sentidos presentes pode ser 

facilitada pelo confronto com lexemas da área vocabular do sentido mais “escondido”: 

(2) Plantámos muito verde. Para que a sua vida seja mais cor-de-rosa. 
[ExpoUrbe, Lisboa] 

 
Neste anúncio, o sentido de “cor-de-rosa”, uma vez que predicativo de “vida”, é, em 

primeiro lugar, entendido como feliz, optimista. No entanto, dada a presença, no mesmo 

slogan, da palavra “verde”, o sentido prototípico de “cor-de-rosa” (que é da cor 

característica das rosas) é, consequentemente, evocado. 

 As estratégias utilizadas na identificação dos sentidos da palavra polissémica 

dependem do anúncio em que esta se encontra, mais do que da própria palavra. Vejamos 

dois slogans em que o jogo de palavras se faz, em ambos os casos, a partir do verbo 

“devorar”: 

(3) Você vai devorar este livro num instante. [livro de receitas Boa mesa] 
 
(4) Devore, todos os meses, as grandes novidades do mundo dos computadores. 

[revista Exame Informática] 
 

Nos dois exemplos, (3) e (4), o verbo “devorar” veicula, em primeiro lugar, o sentido de 

ler com avidez, uma vez que se trata de anúncios de livros e revistas. Em ambos os 

slogans a linguagem interpela directamente o leitor para esta acção de ler. O jogo de 

palavras surge quando se confronta este sentido com o sentido prototípico de “devorar” 

que é comer com sofreguidão. No entanto, a identificação deste segundo sentido não é 

feita do mesmo modo nos dois textos. No exemplo (3), o leitor encontra a imagem do 

livro de receitas e vê, nitidamente, um doce com frutas e natas. Assim, o “você vai 

devorar” é associado à possibilidade que o próprio leitor terá de se deliciar com os 

pratos que o livro alegadamente ensina a executar e esta associação é feita, quer pela 

imagem da comida, quer pela presença de lexemas da área vocabular da cozinha (o 

próprio título do livro e, num slogan secundário, as palavras “Receitas No Mínimo 
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Irresistíveis”). Já no exemplo (4), o sentido prototípico de “devorar” não é evocado 

como uma potencial acção a desenvolver pelo leitor; aqui, o jogo de palavras assume a 

sua faceta mais lúdica e mesmo humorística pelo confronto com a imagem, na qual 

vemos um gordo gato a abocanhar um rato - só que um rato de computador7!  

 

2.2. Presença/ausência de termo para o segundo sentido 

 Em segundo lugar, verificámos que o confronto entre os dois sentidos do lexema 

pode ser estabelecido in praesentia ou in absentia, ou seja, ao segundo sentido, pode 

corresponder, no texto publicitário, uma  segunda ocorrência; ou, pelo contrário, ser na 

mesma ocorrência linguística que os dois sentidos são evocados. Confrontemos os 

seguintes exemplos, ambos jogando com a polissemia do lexema “coração”: 

(5) Deixe-se levar pelo coração/ Dê Sangue [Instituto Português do Sangue] 
 
(6) No dia dos namorados, o seu coração começa a bater mais forte logo ao 

pequeno-almoço. Para ser saudável um coração precisa de amor. E também 
de Ómega 3, vitamina E e polinsaturados. E não precisa de sal nem de 
colesterol. Ou seja, precisa de Becel. Porque Becel é especialista no coração 
há mais de 30 anos. Escolha com o coração. Escolha Becel. 

 

 Verificamos que, no texto (5), os dois sentidos em jogo na expressão 

polissémica são concomitantes. O leitor é interpelado a doar sangue (bombeado pelo 

coração) motivado por um sentimento de solidariedade (levado pelo coração). Assim, a 

ocorrência do lexema “coração”, veiculando em primeiro lugar, no slogan, o sentido de 

boa vontade, adquire, por um processo de coesão lexical com a palavra “sangue”, um 

segundo sentido, que é o sentido prototípico do lexema: órgão central da circulação do 

sangue. Este último sentido é, ainda, reforçado pela leitura da imagem, em que uma 

gota de sangue é apresentada em forma de coração contra um fundo de inspiração 

natalícia. 

 Já em (6), esta mesma dualidade de sentidos é apresentada não através de uma 

única ocorrência do lexema, mas pela sucessão de ideias e da repetição da palavra 

nestas duas acepções: escolher com o coração vs. coração saudável. 

 Da análise de uma centena de anúncios com jogos de palavras polissémicos, apenas 

encontrámos, além do exemplo (6),  um outro exemplo contendo jogo de palavras com a 

repetição do lexema. Podemos, pois, levantar a hipótese de que, na maioria dos textos 

                                                                 
7 O processo pelo qual a imagem funde duas realidades distintas (neste caso o rato animal e o rato do 
computador) é conhecido pelo nome de “metáfora pictórica” (cf. Forceville, Charles, Pictorial Metaphor 
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publicitários,  às duas acepções não correspondem normalmente duas ocorrências da 

expressão polissémica. Assim, um dos sentidos é simplesmente evocado sem que lhe 

corresponda uma nova ocorrência do lexema na superfície textual8. 

 Ao contrário destes casos, os exemplos em que as duas expressões surgem 

simultaneamente no mesmo texto, como o exemplo (6) que acabámos de apresentar, não 

tiram todo o partido da concisão de linguagem que as expressões polissémicas 

oferecem. Por outro lado, dão à frase uma certa sonoridade ao utilizar o mesmo material  

fonémico em sítios diferentes. Esta iteração próxima de sequências sonoras idênticas 

torna-se particularmente saliente, uma vez que estamos perante textos que, por natureza, 

apresentam uma dimensão muito pequena. 

 

2.3. Relevância dos sentidos em relação ao co-texto 

 Em terceiro lugar, verificámos que, nos anúncios com jogos de palavras baseados 

na polissemia, os dois sentidos confrontados podem ser ambos relevantes e coerentes9 

com a totalidade do texto e, por isso mesmo, há a intenção comunicativa de os veicular 

aos dois; ou simplesmente um deles, geralmente o sentido prototípico, não estabelece, 

na realidade, uma relação de coerência com o que é veiculado no co-texto. Vejamos, 

através de exemplos concretos, estas duas situações: 

(7) Os nossos preços foram lá para baixo. [telemóveis Pako] 
 
(8) Deixe-se guiar pela emoção. [automóvel Hyundai] 
 
(9) Entrada de 20%. Prestação de 25.144$. Nunca um carro pesou tão pouco no 

seu orçamento. [automóveis Fiat] 
 

 No slogan (7), a expressão “ir lá para baixo”, ao mesmo tempo que significa a 

localização física do preço na página (uma vez que a imagem mostra os telemóveis no 

topo da página e os respectivos preços no fundo da página), remete igualmente para o 

alegado bom preço dos produtos. A frase terá, portanto, uma dupla leitura devido ao 

jogo de palavras com a polissemia de “baixo”. Apesar disso, o problema da 

ambiguidade não impõe aqui a escolha entre uma de duas leituras possíveis: a frase 

                                                                                                                                                                                              
in Advertising , London/New York: Routledge, 1996). 
8 Em Coimbra, op. cit., chegámos a uma conclusão semelhante em relação aos títulos das notícias de 
imprensa. Encontrámos exemplos como CORAÇÕES “EM LUTA” NO CORAÇÃO DA CIDADE, OS 
SALDOS ENTRARAM EM SALDO, CHANG FOI ÁS CONTRA OS ASES DE IVANISEVIC, mas em 
número muito reduzido quando comparados com os títulos em que o lexema polissémico só ocorria uma 
vez, em duplo sentido. 
9 Tomamos aqui coerência como uma propriedade da textualidade, tal como definida, por exemplo,  por 
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simplesmente abarca as duas simultaneamente. As duas são relevantes e coerentes com 

o contexto e as duas são intencionalmente transmitidas no jogo de palavras polissémico.  

 No exemplo (8), ambos os sentidos da expressão polissémica “guiar” são coerentes 

com o co-texto: guiar, conduzir o veículo, e guiar, aconselhar. No entanto, a frase não é 

ambígua. A ideia de que o leitor (e não já a emoção) poderá vir a guiar o tal carro 

apenas é evocada, na leitura da frase, devido à sua relação de coerência com o produto 

anunciado, um automóvel.  

 Finalmente, no exemplo (9), apenas o sentido prototípico do verbo pesar, tornar-se 

incómodo, produz texto coerente. O sentido prototípico, acusar o peso fisicamente, 

surge na génese do jogo de palavras através de um processo lúdico. Este é reforçado 

pela imagem, onde se vê um automóvel a pairar no ar, o que será, igualmente, 

considerado um ilogismo.  

 Concluindo, teremos aqui três possibilidades:  

- os dois sentidos são coerentes com o co-texto e possíveis na frase, gerando-se uma 

ambiguidade que origina o jogo de palavras;  

- os dois sentidos são coerentes com o co-texto, mas apenas um é possível na frase, 

sendo o outro evocado no jogo de palavras;  

- apenas um dos sentidos é coerente com o co-texto, sendo o outro evocado no jogo 

de palavras. 

 Do ponto de vista da estratégia do slogan, exemplos como o (7) e o (8), em que dois 

sentidos diferentes são ambos coerentes com o contexto e pragmaticamente relevantes, 

tornam-se semanticamente mais ricos e produtivos do que aqueles em que apenas um 

dos sentidos é coerente com o co-texto, como vimos no exemplo (9). É assim que, nos 

primeiros casos, a mesma frase concentra duas mensagens diferentes e simultaneamente 

apresentadas no anúncio correspondente10. Deste modo, aproximam-se do ideal do 

slogan publicitário ao concentrar no mínimo material formal (e, consequentemente, no 

mínimo espaço físico) o máximo de mensagem. Isso é possibilitado pelo emprego de 

expressões que permitem uma pluralidade de leituras, incluindo leituras metafóricas, 

decorrentes da polissemia lexical.  

 

                                                                                                                                                                                              
Beaugrande, Robert e Wolfgang Dressler, Introduction to Text Linguistics, New York: Longman, 1981. 
10 Aquilo a que Barbarese, J.T., ‘The Measure of the Eye: The Inadequacies of a Critical Metaphor’, 
Semiotica, 58-3/4, 1986, pp. 315-328 apontava como podendo constituir um perigo da utilização da 
linguagem metafórica − “attempting to describe one thing in terms of another risks describing neither, or 
both at once” − torna-se, neste caso, na sua maior virtude. 
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3. Conclusão 

 Os três parâmetros de análise que aqui propomos, e nos quais poderemos posicionar 

os textos publicitários com jogos de palavras polissémicos, podem ser combinados entre 

si, dando a cada texto um determinado posicionamento linguístico-pragmático. 

 Verificamos que os jogos polissémicos operam, não entre palavras diferentes, mas 

entre diferentes usos da mesma expressão, ou seja, variantes semânticas contextuais. É o 

seu confronto no mesmo texto que está na génese dos jogos de palavras polissémicos. 

Estes jogos podem apresentar características diferentes no texto publicitário, de acordo, 

como vimos, com três variáreis: 

1. ao nível formal: a presença de uma só ou de várias ocorrências da expressão 

polissémica; 

2. ao nível semântico: o confronto entre sentidos prototípicos e sentidos não 

prototípicos; 

3. ao nível pragmático: a relevância de um ou dos dois sentidos em jogo. 

Em comum, todas as realizações apresentam a possibilidade de uma pluralidade 

semântica transmitida por um mesmo significante linguístico, o que permite condensar a 

mensagem, ao mesmo tempo que a atenção do receptor é atraída pelo efeito lúdico da 

resolução de enigma na descoberta do sentido mais escondido. Trata-se, em última 

análise, do velho jogo de adivinhas. 

 
 
 
 
 
 
 
 


