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Tanto na língua portuguesa quanto na inglesa, há 

palavras ambíguas, que são palavras que carregam mais do que 

um sentido. O sentido da palavra ambígua que é o apropriado 

depende do contexto da frase, ou até mesmo do texto, em que 

ela está inserida.  Para entender se o contexto da frase realmente 

guia o leitor para o significado esperado da palavra ambígua, 

investigamos o efeito do tipo de contexto na leitura de frases 

contendo palavras ambíguas. Para isso, criamos dois tipos de 

frases: em um deles o leitor era guiado para o sentido mais 

frequente, e no outro para o menos frequente da palavra 

ambígua. Com isso, elaboramos 176 frases que terminavam em 

uma palavra ambígua – metade direcionava o leitor para o 

significado mais frequente e metade para o menos frequente. Na 

próxima fase do estudo, retiramos a última palavra de cada 

frase, ou seja, a palavra ambígua, e pedimos para 30 alunos do 

curso de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

completá-las com a palavra que lhes ocorresse. A hipótese era 

que se as frases de fato guiassem o leitor para o significado 

esperado, ele as completaria corretamente, com a palavra 

ambígua prevista. As respostas dos participantes foram 

comparadas com as respostas previstas. Resultados preliminares, 

obtidos através da análise dos dados de 12 participantes, 

sugerem que no contexto do sentido mais frequente, a taxa de 

acertos é mais alta do que no contexto do sentido menos 

frequente.   

 


