Ambiguidade e vagueza
Paulo

quebrou

o vaso com o Martelo.

Paulo

quebrou

o vaso com o empurrão que levou.

Paulo

quebrou

sua promessa.

Paulo

quebrou

a cabeça no acidente.

Paulo

quebrou

a cabeça com o problema.

Paulo

quebrou

a cara.

Paulo

quebrou

a empresa.

Temos um ou vários sentidos para ‘quebrar’?
É ambiguidade ou vagueza?
Vagueza: o contexto acrescenta informações que não estão no sentido.
 O Pedro é pobre; mas é rico no bairro.
 Ele é pobre se se considerar a renda mensal do país/estado/cidade.
 Ele é rico se se considerar a renda mensal do bairro.
Ambiguidade: o contexto seleciona/especifica um dos sentidos disponíveis.
 O policial bateu no ladrão armado...
 ... ele conseguiu tirar a arma do bandido. (= ladrão armado)
 ... a sorte é que a arma do soldado não disparou. (= policial armado)
1. Uso do ‘também’





João adora aquele canto. Maria também.
Ou o mesmo lugar ou a mesma música.
Não é possível: João adora aquele lugar e Maria adora aquela música.
Conserva a mesma ambiguidade.

 João beijou a Maria e o Paulo também.
 João beijou a Maria no rosto e o Paulo na boca.
 Pode haver variação: o lugar onde se beija é vago.

Vagueza
Alguns adjetivos relacionais têm seus sentidos completados pelo contexto (ou por
nosso conhecimento de mundo).
 Uma formiga grande é um animal grande?
 Um elefante pequeno é um animal pequeno?
Como especificar quantificadores como vários, alguns, diversos etc.
 Vários, alguns, diversos manifestantes atiraram pedras na polícia.
Tudo isto é verde?

Apesar de tudo, a vagueza é útil. Por quê?
 Como dizer “Vários, alguns, diversos manifestantes atiraram pedras na
polícia” sem vagueza?
 Como definir/decidir/saber/classificar o tom de verde exato para algo?
Vagueza, indicialidade e dêiticos.
Os dêiticos participam do fenômeno da indicialidade porque seu sentido
permanece sempre o mesmo, mas sua referência pode se alterar.
A vagueza vista aqui, ao contrário, tem o sentido acrescentado pelo contexto.

 Vagueza: o sentido é vago; o contexto o completa.
 Indicialidade: a referência é vaga; o contexto a define.

Tipos de ambiguidade
1. Lexical
 Homonímia
A manga está pequena.

 homofonia/homografia

O banco está quebrado.

 homofonia/homografia

A maça chega na cesta/sexta.

 homofonia

 Polissemia
Pedro quebrou o pé.
Pedro quebrou o pé da cadeira.
Tem laranja no pé. Pega lá.
Um japonês, chamado Joaquim, estava sem emprego, por causa da

crise em Portugal, e resolveu assaltar um banco. Com uma arma,

rendeu todo mundo, pegou o dinheiro, mas ficou sem saber o que

fazer depois. Um amigo brasileiro que estava lá e que conhecia a
situação de Joaquim disse: “Cara, agora dá no pé!” Ele pegou a arma
apontou para o pé e pah!

Não tem luz porque a rede está com problemas.
Não pegaram peixe porque a rede está furada.
As informações circulam pela rede mundial de computadores

Ver questões na p. (66)
 Preposições
O quadro da Maria é lindo.
O burro do seu Pedro anda doente.
Alternâncias
João carregou a carroceria de madeira.
João carregou a carroceria com madeira.
João carregou de madeira a carroceria.
João encheu o copo de água
...
2. Sintática
Questões relativas à estrutura sintática
Homens e mulheres competentes têm salários melhores.
O juiz julgou o réu culpado.
O marginal bateu na idosa com a bengala.
(outros exemplos no livro)
3. Escopo
Questões relativas à ordem dos quantificadores.
Ver livro

4. Semântica
Questões relativas à correferencialidade
O ladrãoi roubou a casa de Joséj com suai/j própria arma.
O ladrãoi, com suai própria arma, roubou a casa de Joséj.

O ladrãoi roubou a casa de Joséj com a arma destej/*i.

Exercícios
Explique o fenômeno em jogo nos casos a seguir (tipo de ambiguidade, vagueza
ou indicialidade, por exemplo)
1. Calvin

2. (a) A Maria caiu.
(b) A ligação caiu.
(c) A inflação caiu.
(d) O presidente caiu.
(e) A ambiguidade caiu na prova.
3. (a) João está com dor de cabeça.
(b) A polícia encontrou o cabeça.
(c) O gado está custando 1000 reais a cabeça.
(d) A cabeça de repolho está 1 real.
4. Bandidos levam carro da Delegacia de Homicídios (Bem Paraná, 8.8.13)
5. (a) O grupo achou o caminho fácil.
(b) Eu vi o incêndio do meu prédio.
6. Em literatura, todos os alunos leram um livro.
7. O ladrão roubou a casa de José com a arma dele.

