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“É na linguagem e pela linguagem que o 

homem se constitui como sujeito”. 

(Émile Benveniste) 



RESUMO 

 

 

O presente trabalho monográfico traz uma discussão sobre a importância dos letreiros 

comerciais como veículo de divulgação e comercialização de produtos e/ou serviços. O letreiro 

trata-se de um material poderoso, que pode ser utilizado em ambientes públicos e privados, 

pelos mais diversos tipos de pessoas. Nesse sentido, discutimos a respeito da redundância ou 

pleonasmo e da ambiguidade um dos vícios de linguagens mais presentes nesses veículos de 

comunicação. . Para realização desta pesquisa tomamos como referência estudiosos como 

Marcuschi (2008), Andrade (2011), que tratam de fala e escrita, Antunes (2003) sobre o uso 

inadequado da gramática, Preti (1994), sobre os níveis da fala, Oliveira Junior (2010) que trata 

dos gêneros textuais anúncios e letreiros do comércio popular, Carvalho (2001), Vestergaard 

(1994) sobre a linguagem da propaganda, além de gramáticos como Cegalla (2010) Cunha 

(2007) e Faraco & Moura (1999) e outros. Valendo-se de imagens presentes em um grupo 

denominado Proyecto Cartele no facebook e no Google conseguimos letreiros em língua 

espanhola para analisar e mostrar que não é somente no português que isso ocorre. Trata-se de 

uma pesquisa de caráter qualitativa e do tipo bibliográfica. Como resultado final concluímos 

que os emissores desses letreiros não sabem que cometem inadequações na escrita dessas 

mensagens, em razão do uso frequente desses vícios de linguagens que são comuns no dia a dia 

e por causa dos fatores que determinam a fala do individuo. 

 

Palavras chave: Escrita, Oralidade, Letreiros, Redundância e Ambiguidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN  

 

 

El presente trabajo monográfico trae una discusión sobre la importancia de los letreros 

comerciales como vehículo de divulgación y comercialización de productos y / o servicios. El 

letrero se trata de un material poderoso, que puede ser utilizado en ambientes públicos y 

privados, por los más diversos tipos de personas. En ese sentido, discutimos acerca de la 

redundancia o pleonasmo y de la ambigüedad uno de los vicios de lenguajes más presentes en 

esos medios de comunicación. Para la realización de esta investigación tomamos como 

referencia estudiosos como Marcuschi (2008), Andrade (2011), que tratan de habla y escritura, 

Antunes (2003) sobre el uso inadecuado de la gramática, Preti (1994), sobre los niveles del 

habla, Oliveira Junior (2010), que trata de los géneros textuales anuncios y letreros del comercio 

popular, Carvalho (2001), Vestergaard (1994) sobre el lenguaje de la propaganda, además de 

gramática como Cegalla (2010) Cunha (2007) e Faraco & Moura (1999) y otros. Valiéndose de 

imágenes presentes en un grupo denominado Proyecto Cartele en Facebook y Google 

obtenemos letreros en español para analizar y mostrar que no es sólo en portugués que ocurre. 
Se trata de una investigación de carácter cualitativo y del tipo bibliográfica. Como resultado 

final concluimos que los emisores de estos letreros no saben que cometen inadecuaciones en la 

escritura de estos mensajes, debido al uso frecuente de estos vicios de lenguajes que son 

comunes en el día a día y debido a los factores que determinan el habla del individuo. 

 

Palabras clave: Escritura, Oralidad, Letreros, Redundancia y Ambigüedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS  

 

 

FIGURA 1. Peixaria temos peixe 26 

FIGURA 2 Pintamos casas a domicilio 27 

FIGURA 3 Se pintan casas a domicilio con pintura 27 

FIGURA 4 Atendimento exclusivo para linguiças 28 

FIGURA 5 Aviso: o Bar (...) não está aberto porque está fechado 28 

FIGURA 6 Gelo gelado 29 

FIGURA 7 Corto cabelo e pinto 29 

FIGURA 8 Horário de funcionamento de segunda a sábado inclusive aos 

domingos e feriados 

30 

FIGURA 9 Comida casera para comer 31 

 FIGURA 10 Fotocopias idénticas 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO  

 

1 INTRODUÇÃO 11 

3. A INFLUÊNCIA DA FALA NA ESCRITA 13 

3.1 CARACTERISTICAS DA FALA NA ESCRITA 14 

3.2 MAIS POR QUE A FALA INFLUENCIA TANTO NA ESCRITA 15 

3.3 PROPOSTAS DOS PARAMETROS NACIONAIS CURRICULARES 

(PCN) PARA FALA E ESCRITA 

17 

4 O IMPACTO DA REDUNDÂNCIA E DA AMBIGUIDADE NA 

PRODUÇÃO DOS LETREIROS 

19 

5 METODOLOGIA 23 

6. ANÁLISE DOS LETREIROS 25 

7. CONCLUSÃO 33 

REFERÊNCIAS 35 

 

 

 

 

 

 



11 
 

1.INTRODUÇÃO 

 

 

Na presente monografia intitulada “A influência da oralidade na escrita de 

letreiros comerciais: um estudo sobre redundância e ambiguidade” temos como objeto 

de estudo, um dos veículos de comunicação bastante usados em ambientes públicos e 

privados, ou seja, os letreiros comerciais. Tal veículo é visto com frequência pelas ruas, 

mais especificamente, no comércio em que negociantes usa-os para informar, anunciar, 

vender e etc. Esses letreiros são frequentes em ruas e avenidas das pequenas cidades, 

tornando-se um elemento de extrema importância para os que circulam nesses locais, 

além de servir para os comerciantes, uma vez que é um suporte de comunicação de fácil 

acesso.  

Focaremos, nessa pesquisa questões como a oralidade, a escrita, a ambiguidade e 

a redundância chamada pelos gramáticos de pleonasmo (um dos vícios de linguagem 

mais assíduos não só no Brasil, como também em outros países e, principalmente, usado 

por pessoas com baixa escolaridade). Para que este estudo tenha relevância, usaremos 

alguns teóricos que trabalham com esta temática. É importante frisar que os letreiros são 

de acesso de pessoas escolarizadas e não escolarizadas. As que não completaram sua 

educação formal cometem, com mais frequência e sem percepção redundâncias e 

ambiguidades, como as que serão alvo desse trabalho. 

Observamos que é bastante comum aparecer na escrita desses letreiros vícios de 

linguagem, conhecido como redundância e ambiguidade como já citamos. Diante disto, 

surge a necessidade de trazer á tona a resposta para a seguinte questão: Por qual razão a 

redundância e a ambiguidade são frequentes na escrita dos letreiros? 

Objetivamos, com esse trabalho, discutir sobre a presença da redundância e da 

ambiguidade no universo comercial a partir de letreiros através de exemplos em 

português e em espanhol. Como objetivos específicos buscamos:  Demonstrar as 

relações e influências entre a oralidade e a escrita a partir dos letreiros do comércio 

popular;  Fazer uma comparação entre o português e o espanhol, mostrando que a 

redundância também está presente em outros idiomas;  Refletir sobre a redundância e a 

ambiguidade no âmbito comercial. 
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A todo momento estamos cercados de diversos tipos de propagandas, fruto dos 

mais variados meios de comunicação, tais como televisão, rádio, internet, jornais, 

panfletos, outdoors, dentre outros. Nesse projeto, iremos trabalhar com um meio de 

comunicação, em especial - o letreiro - tendo em vista que este meio é bastante usado 

nas mais diversas mídias por habitantes que não tiveram acesso à educação ou que 

estudaram, mas não deram continuidade á sua formação 

 A metodologia deste trabalho se deu através de uma pesquisa qualitativa, 

descritiva e bibliográfica. Assim, nosso estudo está baseado em anúncios de conteúdo 

comercial disponíveis na plataforma do Google imagens e em um grupo do facebook 

denominado de Proyecto Cartele
1
.  

Este estudo é interessante uma vez que qualquer pessoa pode divulgar uma 

mensagem seja para anunciar um produto ou até mesmo, para lançar seu trabalho. O 

letreiro é um veiculo de comunicação de baixo custo e grande alcance de clientes, para 

aqueles que não dispõem de poder aquisitivo para expor seu trabalho nos outdoors 

suporte que requer mais condição financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Proyecto cartele é um grupo do facebook criado para que os membros postem fotos tiradas por eles 

mesmos de materiais curiosos. 
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2. A INFLUÊNCIA DA FALA NA ESCRITA 

 

 

Cotidianamente, percebemos que a linguagem oral poderá ser mais ou menos 

próxima da língua escrita. Isso se dá devido ao falante usar uma variante mais ou menos 

formal. Nesse trabalho, identificamos um uso menos formal da língua, já que o 

pleonasmo vicioso, ou a redundância, aparece com frequência, nos letreiros, foco dessa 

pesquisa. O falante talvez não tenha noção de que está sendo redundante. Usa de 

redundância não porque seja mais fácil ou dê menos trabalho escrever como fala, mas 

porque não saiba adequar sua mensagem utilizando sinônimos, evitando repetições 

desnecessárias.  

Andrade (2011, p.50) afirma que ―A oralidade e a escrita são, portanto, práticas 

e usos da língua com características específicas, pois apresentam condições de produção 

distintas‖. A partir disso é possível dizer que tanto uma quanto a outra possuem a 

situação adequada para serem utilizadas e isso leva em consideração diversos fatores, 

pois cada uma possui funções distintas mesmo uma dependendo da outra.  

Andrade acrescenta ainda que, a escrita passou a ser considerada como um bem 

social que é indispensável para vivermos e enfrentarmos o dia a dia, principalmente, 

para quem vive nos centros urbanos devido à forma como se impôs nas sociedades 

modernas e impregnou culturas (2011, p.50). Ambos os autores têm a seguinte visão em 

comum: tanto a autora quanto Marcuschi (2010) acreditam que a escrita está relacionada 

com a cultura, ou seja, os diversos gêneros textuais escritos são predominantemente 

marcas da cultura. 

Muitas pessoas têm dificuldades de escrever e, por conta disso, vivem dizendo 

que não sabem escrever ou que escrever é difícil. É possível escrever usando uma 

linguagem simples e clara facilitando, assim, o entendimento do leitor e beneficiando a 

todos. Os que dizem que não sabem escrever são inseguros por conta da pouca prática 

da escrita na escola, pois quem frequentou a escola deveria ter capacidade de escrever, 

usando a norma culta da língua portuguesa. 

Para saber escrever não é necessário usar palavras rebuscadas, até porque, 

dependendo do público ao qual aquele texto é destinado, os leitores terão dificuldade de 

interpretá-lo, uma vez que depende muito do grau de escolaridade desses. Nos letreiros, 
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não há necessidade do uso formal da língua. O produtor do anúncio deve preocupar-se 

com a eliminação da redundância, para que, ao invés de garantir a venda do produto, 

desvie a atenção do cliente para a comicidade do texto. 

 

2.1 CARATERÍSTICAS DA FALA E DA ESCRITA 

 

Andrade (2011, p. 51) cita alguns elementos característicos da fala e da escrita, 

apresentando as diferenças entre elas. Na fala existem: ―interação face a face (os 

interlocutores estão no mesmo espaço físico e tempo); planejamento simultâneo ou 

quase simultâneo à execução; acesso imediato à reação do ouvinte; possibilidade de 

redirecionar o texto, posteriormente‖. Na fala, o interlocutor interage momentaneamente 

com o ouvinte, faz um planejamento simultâneo sem muito tempo para pensar no que 

vai dizer. No momento em que está falando, ele tem a oportunidade de ver a reação de 

quem o ouve e, assim, pode saber se estão gostando e/ou entendendo do que está 

falando e, ainda, tem a chance de redirecionar o texto.  Essas são as características da 

fala que a autora Andrade pontua em um dos seus artigos.  

Em contraponto a fala, ela aborda a escrita com suas principais características: 

―interação à distância (tanto no espaço quanto no tempo); planejamento anterior à 

execução; não há possibilidade de resposta imediata; o escritor pode modificar o texto a 

partir das possíveis reações do leitor‖. (2011, p.51-52) Na escrita existe uma interação à 

distância, pois um texto escrito pode ser lido em qualquer lugar do mundo, mesmo que 

o leitor não conheça o autor do mesmo. Ela tem todo um planejamento antes da redação 

ser publicada, não há a possiblidade de resposta imediata, dependendo do suporte em 

que o material foi publicado. O escritor pode modificar o texto, a partir das possíveis 

reações do leitor, ou seja, se aquilo que ele esta escrevendo tem a possibilidade de haver 

um entendimento contrário a sua intenção, ele pode reescrever o texto, para eliminar a 

ambiguidade. 

Dentre essas características, é possível analisarmos que, na escrita, pode haver 

mudança uma vez que o escritor perceba que aquilo que foi escrito pode ser mal 

interpretado. Nessa modalidade, tem que ter muito cuidado com a mensagem. Embora 

exista uma diferença entre elas neste quesito: a fala, por exemplo, é mais difícil de ser 

corrigida por ser momentânea e, muitas das vezes, o falante não percebe que cometeu 
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uma garfe, a não ser que  tenha sido gravada e repercutido na mídia. Se gravada, o 

interlocutor terá a chance de se explicar. 

É interessante notarmos que essas modalidades estão presentes na nossa vida e 

ruídos na comunicação acontecem sempre. O importante é estarmos atentos para as 

correções devidas da fala e da escrita. É difícil falar da mesma maneira como 

escrevemos um texto, pois temos um tempo maior para escrever e, consequentemente, 

tempo para expressar melhor nossas ideias, embora a correção da fala seja mais rápida e 

espontânea. 

 

2.2 MAS POR QUE A FALA INFLUENCIA TANTO NA ESCRITA? 

 

Autores como Preti (1994) e Marcuschi (2010) apresentam diversas discussões e 

longos anos de estudo para encontrar elementos que comprovem a influência da fala na 

escrita. 

Segundo Preti (p.26-30, 1994),  

 
[...] os fatores ligados ao falante, que influenciam e determinam a fala 

de um indivíduo, são: idade, sexo, raça, profissão, posição social, 

grau de escolaridade, local em que reside na comunidade. Os fatores 

mais relevantes que dizem respeito à situação de comunicação são: 

ambiente, tema, estado emocional do falante, grau de intimidade entre 

os interactantes.(grifos meus) 

 

É possível percebermos a partir do que está destacado em itálico na citação que, 

além das características que vimos anteriormente também temos um fator evidenciado 

nesse trabalho que marca a fala do indivíduo. Referimo-nos precisamente a um vício de 

linguagem, denominado pleonasmo. Esse vício de linguagem pode ser utilizado tanto 

por um falante escolarizado e um não escolarizado. Uma pessoa que tem nível superior, 

por exemplo, mas reside em uma comunidade periférica, usa, para se comunicar lá uma 

linguagem informal. Quando está com pessoas do mesmo grau de escolaridade numa 

comunidade de mais poder econômico, utiliza uma linguagem mais formal. É 

importante frisar que a pessoa carrega marcas de sua identidade, mesmo usando 

variantes diferentes em ambientes diversos. 

Sabemos que, para nos comunicarmos, é necessário adequar nossa linguagem de 

acordo com o público ao qual estamos nos posicionando. É nesse sentido, que o falante 
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usa o que chamamos de linguagem formal e linguagem informal existe uma linguagem 

apropriada para cada público especifico.  

Para a adequação da linguagem formal e informal devemos levar em 

consideração a classe social, grau de escolaridade, entre outros fatores. Portanto é óbvio 

uma pessoa que não teve acesso à educação ou que até teve, mas não deu continuidade 

terá dificuldade de compreender a variante formal da língua. Por outro lado, um 

indivíduo mais escolarizado também não entenderá facilmente um falar especifico de 

comunidades periféricas. 

Nas palavras de Marcuschi (2010), 

 
[...], seria possível definir o homem como um ser que fala e não como 

um ser que escreve. Entretanto, isto não significa que a oralidade seja 

superior á escrita, nem traduz a convicção, hoje tão generalizada 

quanto equivocada, de que a escrita é derivada e a fala é primaria. A 

escrita não pode ser tida como uma representação da fala. (p. 17, 

grifos do autor) 

 

A discussão, acima, nos mostra que é importante levarmos em consideração que 

muitas pessoas, dentre elas estudiosos, consideram que o homem é um ser que, para 

viver no mundo, depende da fala e da escrita na mesma proporção. Não seria possível 

imaginar viver no planeta Terra sem a existência da escrita, pois ela serve para 

armazenar o conhecimento que move o mundo letrado.  Ao lado da fala é o principal 

meio de comunicação que temos no mundo e, como o próprio autor afirma, não 

devemos permitir que a escrita seja considerada uma representação da fala, pois ambas 

possuem características divergentes. 

Andrade (2011) afirma que ―a modalidade escrita não pode ser entendida como 

uma representação da fala, já que não consegue reproduzir muitos dos fenômenos da 

oralidade, tais como prosódia, gestos, olhar.‖ Assim como Marcuschi a autora 

compactua da mesma ideia ao afirmar que não podemos entender a escrita como 

representação da fala, e isso é bastante interessante já que existem características 

exclusivas da fala que não temos como expressar através da escrita. 

Observemos o que afirma Bessa; Oliveira; Bezerra (2012, p. 4) ―[...], oralidade e 

escrita são práticas e usos da língua e cada uma tem características próprias, mas não o 

suficiente para caracterizar dois sistemas linguísticos diferentes, nem uma dicotomia‖. 

Em outras palavras, esses autores não veem essas duas modalidades como antagônicas, 
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nem como semelhantes. São linguagens verbais que dialogam entre si, mas mantem 

certa independência. 

Um outro autor, Vestergaard, ao abordar a fala e a escrita (linguagem verbal), 

chama a atenção de outra linguagem que conversa com essas modalidades: a linguagem 

não verbal. Percebemos que o encontro dessas duas linguagens se dá principalmente 

entre as mídias atuais: teatro, cinema, televisão, etc. Vejamos o que diz o autor: 

[...] a linguagem verbal é o nosso veiculo de comunicação mais 

importante, mas, ao dialogarmos, a fala vem acompanhada de gestos e 

de posturas mediante os quais nos comunicamos de forma não-verbal. 

O emprego simultâneo da comunicação verbal e não-verbal constitui  

um elemento extremamente importante da nossa cultura. Encontramos 

os dois tipos no teatro, cinema, televisão, histórias em quadrinhos e na 

maior parte dos anúncios.(1994,p.13) 

 

2.3 PROPOSTA DOS PARÂMETROS NACIONAIS CURRICULARES (PCN) PARA 

FALA E ESCRITA 

 

Os Parâmetros Nacionais Curriculares (PCN’s) já trata do que acabamos de 

discutir anteriormente, apontando que: 

 

As situações de comunicação diferenciam-se conforme o grau de 

formalidade que exigem. E isso é algo que depende do assunto 

tratado, da relação entre os interlocutores e da intenção comunicativa. 

A capacidade de uso da língua oral que as crianças possuem ao 

ingressar na escola foi adquirida no espaço privado: contextos 

comunicativos informais, coloquiais, familiares. Ainda que, de certa 

forma, boa parte dessas situações também tenha lugar no espaço 

escolar, não se trata de reproduzi-las para ensinar aos alunos o que já 

sabem. (...) (PCN, p.38) 

 

A proposta do PCN tem relação com o uso da oralidade, pois muitos partem 

daquela ideia de que a criança aprende a falar em casa no convívio com a sociedade e 

que, na escola, só deve ensinar a escrever, usando a norma padrão. Tudo bem que a 

gente aprenda a falar em casa com os pais no convívio com outras pessoas, mas como é 

que vai aprender a escrever, sem usar a ajuda da fala? 

Outro ponto bem interessante que está nos PCN é que,  
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Apesar de apresentadas como dois sub-blocos, é necessário que se 

compreenda que leitura e escrita são práticas complementares, 

fortemente relacionadas, que se modificam mutuamente no processo 

de letramento — a escrita transforma a fala (a constituição da “fala 

letrada”) e a fala influencia a escrita (o aparecimento de “traços da 

oralidade” nos textos escritos). São práticas que permitem ao aluno 

construir seu conhecimento sobre os diferentes gêneros, sobre os 

procedimentos mais adequados para lê-los e escrevê-los e sobre as 

circunstâncias de uso da escrita. (PCN, p. 40, grifos nossos) 

 

A frase destacada é muito relevante visto que muitas vezes, costumam separar a 

leitura da escrita como se as duas não estivessem unidas, como se uma não completasse 

a outra. Ao longo dos anos, costumamos ouvir que quanto mais escrevemos, melhor se 

torna nossa fala, ou seja, aquelas pessoas que escrevem muito bem, consequentemente 

irão falar muito bem por saber argumentar e usar uma linguagem mais direta. Isso não 

quer dizer que todos os sujeitos que escrevem bem têm um bom posicionamento oral. 

Existem aqueles que fazem parte da exceção e que, muitas vezes, ocorre o contrário 

falam bem, mas não conseguem ter uma escrita clara e concisa.   
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3. O IMPACTO DA REDUNDÂNCIA E DA AMBIGUIDADE NA PRODUÇÃO 

DOS LETREIROS 

 

 

Para estudarmos os letreiros nas redes sociais, precisamos desenvolver conceitos 

e definições sobre algumas palavra-chaves, tais como: redundância, ambiguidade e 

pleonasmo vicioso. Para tal, foi necessário verificarmos em dicionários e gramáticas o 

sentido desses termos. 

O primeiro dicionário, que buscamos o significado, foi o de Figueiredo que 

apresenta como significado: ―ambiguidade, (gu-i ) f. Qualidade do que é ambíguo.(Lat. 

ambiguitas) (p.105).  

 

Autores como Faraco & Moura (1999, p. 574) apresentam 

 

Ocorre toda vez que uma palavra ou expressão admite, num contexto, 

duas ou mais interpretações. (...)  Embora funcione como recurso de 

estilo, a ambiguidade pode ser um vício de linguagem nas mensagens 

de caráter predominante informativo. Maria pediu a Pedro para 

sair.(o sujeito do verbo sair é Maria ou Pedro?) (...) (grifos dos 

autores) 

 

Segundo Cegalla, a ambiguidade trata de um ―Defeito da frase que apresenta 

duplo sentido. Exemplo: vencem os romanos os cartagineses.[quem vence?]‖ (p. 634, 

2010). Adotamos a definição de ambigüidade clara e concisa de Cegalla, pois o autor 

usa uma definição mais curta e direta além de usar um vocabulário menos sofisticado. 

Isso faz com que o leitor consiga apreender a mensagem e, consequentemente, guardar 

na memória a definição. 

 Vejamos agora o que o dicionário Aurélio apresenta como significado para o 

termo: 

 

Redundância [Do lat.redundantia.] S.f. 1. Qualidade de redundante; 

excesso. 2. Superfluidade de palavras. [cf. pleonasmo (1).] 3. Teor. 

Com. Excesso ou desperdício de sinais ou de signos na transmissão da 

mensagem, que serve, contudo, para neutralizar os efeitos do ruído (8) 

no canal de comunicação.(FERREIRA, p. 1234,1999) 

 

Dentre essas definições que os dicionários apresentam cabe destacar aqui o que 

mais se encaixa no nosso objeto de estudo, sendo o primeiro significado do autor 
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Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, o ideal para nos debruçarmos neste trabalho. Tal 

significado define de maneira satisfatória esse vicio de linguagem que também é 

conhecido como pleonasmo. 

As gramáticas normativas/tradicionais, dos autores citados, conceituam esse 

termo, porém, ao contrário dos dicionários nas gramáticas os linguistas usam o termo 

pleonasmo para apresentar o conceito e seus respectivos exemplos. Como podemos ver 

na definição de Cunha (2007, p. 639, grifos do autor), ―Pleonasmo é a superabundância 

de palavras para enunciar uma ideia, como se vê nestes passos, em que se procura 

reproduzir a fala popular (...)‖ 

Além disso, Cunha apresenta três tipos de pleonasmos: pleonasmo vicioso, 

pleonasmo e epíteto de natureza e objeto pleonástico. Iremos abordar o que é cada um 

deles na visão do autor.  

Sobre o pleonasmo vicioso, ele diz:  

O pleonasmo vicioso só se justifica para dar maior relevo, para 

emprestar maior vigor a um pensamento ou sentimento. Quando nada 

acrescenta á força da expressão, quando resulta apenas da ignorância 

do sentido exato dos termos empregados, ou de negligência, é uma 

falta grosseira. (p.639) 

 

Acerca do pleonasmo e epiteto de natureza, o mesmo afirma: 

 

Cumpre, no entanto, distinguir dessas redundâncias viciosas o 

emprego do adjetivo como EPITETO DE NATUREZA em expressões 

do tipo céu azul, fria neve, prado verde, mar salgado, noite escura e 

equivalentes. (p. 639, grifos do autor) 

 

Com respeito ao objeto pleonástico, o autor informa: 

 

1.Vimos que, para dar realce ao OBJETO DIRETO, é costume coloca-

lo no inicio da frase e, depois, repeti-lo com a forma pronominal (a, 

os, as), como nestes passos: As posições, conquistara-as umas após 

outras. (C.dos Anjos, M, 163.). [...] 2. Com a mesma finalidade de 

ênfase, o pronome lhe (lhes) pode reiterar o OBJETO INDIRETO 

expresso por um sintagma nominal colocado no inicio da frase, como 

nos provérbios: Ao homem mesquinho basta-lhe um burrinho..[...] 3. 

Também para ressaltar o OBJETO (DIRETO OU INDIRETO), usa-se 

fazer acompanhar um pronome átono da correspondente forma tônica 

regida da preposição a: Uma mulher preconceituosa que prefere tudo a 
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que digam que o marido a deixou, ou que ela o deixou a ele.(M.J. de 

Carvalho, TM, 188).(grifos do autor) 

 

Para Faraco & Moura (1999, p. 585) 

 

É o emprego de palavras ou expressões de significado semelhante, 

próximas uma da outra para se reforçar uma ideia: Vi a cena com 

meus próprios olhos!O pleonasmo será um vicio de linguagem quando 

não obedecer a finalidades estilísticas. Nesse caso, deve ser evitado. 

Ex: A monocultura exclusiva da cana de açúcar prejudica o solo. 

(monocultura significa ―cultura exclusiva‖) (grifos dos autores) 

 

Para Evanildo Bechara (1999, p.594), pleonasmo 

 

É a repetição de um termo já expresso ou de uma ideia já sugerida, 

para fins de clareza ou ênfase: vi-o a ele (pleonasmo do objeto 

direto);ao pobre não lhe devo (pleonasmo do objeto indireto).(...) O 

grande juiz entre os pleonasmos de valor expressivo e os de valor 

negativo (por isso considerado erro de gramática) é o uso, e não a 

lógica.[...] 

 

Tomando como base os conceitos que cada um desses gramáticos apresentam, 

percebemos que existem semelhanças no que se refere à maneira com que cada um 

utiliza para definir o pleonasmo. Alguns são mais claros e objetivos e outros mais 

complexos.  

O pleonasmo que nos interessa para esse trabalho, é o denominado vicioso, 

porque é considerado um desvio da linguagem, ―negligência‖ ou ―falta grosseira‖. O 

pleonasmo e epiteto da natureza é visto como uma figura de linguagem que reforça a 

imagem. 

Caso o letreiro utilizasse o pleonasmo, como recurso estilístico de reforço da 

imagem, não acarretaria em problema da mensagem. O que nos chama a atenção é o uso 

do pleonasmo vicioso, ou redundância, que interfere na comunicação, o que, ao invés de 

aproximar o leitor/cliente, da aquisição do produto, o afasta, por conta da ambiguidade e 

comicidade, fugindo do objetivo do comerciante: a venda do produto. 

Para Marcuschi (2008) os problemas que apresentam um texto sejam eles 

ortográficos ou sintáticos não importam, pois se produtor e receptor participam da 
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mesma cultura e o receptor domina a língua em que foi escrito o letreiro, o leitor deduz 

qual o foco da mensagem. Mesmo com as inadequações frequentes, nós, falantes da 

língua portuguesa, conseguimos entender o que está escrito, ainda que o texto não esteja 

tão claro, como é o caso dos letreiros comerciais que encontramos nas ruas. No entanto, 

o ideal seria que fossem escritos, utilizando meios necessários, sem redundâncias tão 

óbvias, não impactantes.  

Em se tratando da repetição de ideias na comunicação dos letreiros, o leitor 

sempre as compreende quando é conhecedor do sistema linguístico, mesmo que o autor 

das mesmas não tenha utilizado apropriadamente o código linguístico. Segundo 

Marcuschi (2008, p.98) ―Não se trata de um sujeito individual e sim de um sujeito social 

que se apropriou da linguagem ou que foi apropriado pela linguagem e a sociedade em 

que vive‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

4 METODOLOGIA 

 

 

A produção deste trabalho monográfico se deu, inicialmente através de uma 

pesquisa bibliográfica, buscando materiais sobre fala, escrita e redundância. Em 

seguida, procuramos a definição dos principais termos/palavras no dicionário para que, 

posteriormente, fôssemos coletar nosso objeto de estudo (letreiros comerciais). 

A partir da coleta no Google imagens e em um grupo no Facebook denominado 

de Proyecto Cartele, foi possível encontrar as fotografias referentes ao objeto de estudo, 

para que fosse analisado. Foi possível analisar esses materiais e perceber que são 

frequentes as semelhanças entre uma e outra figura encontrada. É com base nessas 

imagens que buscamos responder as questões presentes no nosso dia a dia e que 

interferem e/ou influencia na escrita do gênero em estudo. 

Nossa pesquisa é do tipo qualitativa, e é descritiva, pois usamos as imagens para 

descrever a análise  

Foram coletadas dez imagens de letreiros – sete em português e três em espanhol 

– com o objetivo de mostrar que a redundância ou pleonasmo e a ambiguidade não 

acontecem apenas em língua portuguesa, mas também em língua espanhola. Assim 

como no português, idiomas, como o espanhol, também possuem o famoso vicio de 

linguagem e, no nosso caso, a redundância e a ambiguidade foram a que nos chamaram 

a atenção. 

Silveira e Córdova (2009 p.37) 

 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, 

como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho 

científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao 

pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, 

porém pesquisas científicas que se baseiam unicamente na pesquisa 

bibliográfica (...) (apud FONSECA, 2002, p. 32). 

 

A pesquisa bibliográfica é uma das mais usadas no que se refere a trabalhos 

acadêmicos, uma vez que precisamos apresentar conceitos, visões de quem tem domínio 

de tal conteúdo. Uma pesquisa sem base bibliográfica não tem sentido, visto que 
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necessitamos de leituras para desenvolver a pesquisa. Nosso primeiro passo foi buscar 

teóricos que trabalham com a temática que abordamos ao longo desse trabalho sem os 

quais esse trabalho não teria o menor sentido. 

Sobre a pesquisa qualitativa é importante destacar que os estudiosos, que optam 

pelo método qualitativo, buscam justificar o porquê das coisas, mostrando o que pode 

ser feito, mas não apresentam valores, ou seja, não quantificam e não se submetem a 

provas de fatos, pois os dados analisados são não-métricos e tem diferentes abordagens. 

(SILVEIRA e CÓRDOVA, 2009)  

Escolhemos este método por que iremos apenas analisar as imagens coletadas e 

não temos como objetivo apresentar nossos resultados através de números.  
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5. ANÁLISE DOS LETREIROS 

 

 

Observamos, na internet, os anunciantes vendendo diversos produtos e serviços 

para os leitores/clientes. Muitos desses produtos e serviços são vendidos por meio de 

letreiros. Escolhemos dez desses letreiros para analisar as redundâncias ou pleonasmo 

vicioso frequentes: existem alguns deles que apresentam ambiguidade. Antes de 

começarmos a análise propriamente dita, verificaremos a explicação do termo letreiro 

proposto por Aurélio Buarque de Holanda Ferreira: O dicionário Aurélio (1999) 

apresenta como significado/definição para o termo: 

 

Letreiro. [De letra + -eiro.] S. m. 1. Inscrição em tabuleta, com 

qualquer tipo de informação. 2. V. legenda (3). 3. Cin. Telev. Texto 

pertencente à edição original de filme ou de vídeo. [cf., nesta acepç.., 

legenda (7).] 4. Bras. No interior do país, designação comum ás 

inscrições mais ou menos curiosas, descobertas em rochas: pinturas, 

pedras lavradas, pedras riscadas, pedras pintadas ou itaquatiaras.(p. 

1205, grifos nossos) 

 

Após conhecermos os possíveis significados do termo e selecionar aquele que 

melhor descreve nosso objeto de estudo ― inscrição em tabuleta, com qualquer tipo de 

informação‖ , percebemos que o letreiro não tem apenas finalidade comercial, visto 

que, como o próprio dicionário informa, pode haver qualquer tipo de informação, não 

necessariamente relacionada ao comércio. Entretanto, na maioria dos casos 

mencionados nesse trabalho, é usado mais com a intenção de anunciar um produto ou 

serviço. 

Apesar de alguns gêneros terem um prestígio maior, o autor Oliveira Júnior 

(2010, p. 478) sinaliza que ―não podemos subestimar o valor e a funcionalidade dos 

gêneros textuais que circulam em contextos sociais menos formais e, por questões 

econômicas e ideológicas, também menos valorizados.‖ É o caso daqueles gêneros que 

em sua maior parte, são feitos a mão e sem pesquisa da variante padrão, como é o 

exemplo dos letreiros, meios de comunicação produzidos com baixo custo e adequado 

ao público alvo. 
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Salientamos então, as funções que esse gênero tem na sociedade: divulgar 

serviços e produtos; conquistar o cliente, levando-o a contratar e consumir o 

produto/serviço anunciado. É por causa das mensagens presentes neste gênero que o 

publico é convencido a adquirir o produto, pois, geralmente esses letreiros apresentam 

além dos produtos a serem comercializados, as qualidades destes que fazem com que o 

freguês seja persuadido. Além das funções dos letreiros mencionadas anteriormente, há 

outras funções possíveis para os mesmos: estabelecer comunicação com os locutores e 

pedir ajuda financeira. 

 

Veremos a partir de agora a análise dos letreiros: 

 

Figura 1: peixaria temos peixe 

 

Fonte: imagem Google 

 

 Na figura 1 –Peixaria temos peixe – vemos que a repetição óbvia é entre peixaria 

e peixe. Pois é lógico ter peixe no local de sua venda, a peixaria. Uma redundância 

bastante comum, na oralidade, são os exemplos de ―subir pra cima‖, ―descer pra baixo‖, 

―elo de ligação‖, entre outras que ouvimos sempre. O que ocorre, nesse letreiro, é a 

intenção de ser mais claro, de tentar explicar para o freguês que ali vende peixe. Ainda 

poderíamos pensar que, em algum momento, estava em falta de peixe e, para que o 

cliente soubesse que a mercadoria já estava novamente disponível, colocou ―temos 

peixe‖ no anúncio. 

 Como pode-se perceber, existem vários motivos para tentar explicar esse 

fenômeno. Na verdade, sabemos que se trata de uma redundância frequente na 

linguagem informal.  Neste e em outros exemplos que veremos mais adiante, podemos 

observar que o autor desses letreiros é uma pessoa alfabetizada, uma vez que utiliza a 
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ortografia de maneira correta, sem erros gramaticais, diferente de outros casos que 

vemos circulando pela internet, trocando uma letra por outra, sem acentuação adequada. 

Uma das características do texto publicitário é a utilização da mensagem com 

intenção de atrair a atenção dos leitores/clientes. É o que nos diz (RECTOR, YUNES, 

1980, p.57) ―no sentido de que é estabelecido a priori o significado da mensagem, em 

função de certos atributos do produto‖. O problema é que nem sempre esse jogo 

estilístico funciona, e, muitas vezes acaba gerando uma interpretação indesejada. 

 

Figura 2: pintamos casas a domicilio          Figura 3: se pintan casas a domicilio con pintura 

 

                   Fonte: Google                                     Fonte: Proyecto Cartele 

 

  Nas figuras 2 e 3 – pintamos casas a domicilio/ se pintan casas a domicílios con 

pinturas –, podemos perceber mensagens parecidas em Língua Portuguesa e em Língua 

Espanhola. 

 Na figura 2 – pintamos casas a domicilio – a repetição se dá entre as palavras 

casa/domicilio em português. Na figura 3 – se pintan casas a domicilio con pinturas- 

existe repetição da ideia entre os vocábulos casas e domicilio e pintar (verbo) e pintura 

(substantivo). A mensagem divulgada é parecida, mas em suportes diferentes. Há uma 

novidade no uso da linguagem não verbal (emojis), o que diverte e atrai o leitor. 
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Figura 4:- atendimento exclusivo para linguiças 

 

Fonte: imagens Google 

 

 Na figura 4 – atendimento exclusivo para lingüiças – notamos ambiguidade no 

letreiro, pois o leitor pode entender que as linguiças é que serão alvo de atendimento ao 

invés do cliente.  

  Esse chega a ser cômico, porque a pessoa pode se imaginar chegando a um 

supermercado e, em uma parte do estabelecimento, ter uma placa com um anúncio desse 

tipo.  

 Segundo o autor Oliveira (2008, p. 109) ―A ambiguidade pode existir apenas 

para o ouvinte ou para o leitor. Obviamente, ela pode ser provocada inconscientemente, 

como acontece com agentes publicitários e jornalistas, que adoram frases ambíguas.‖ 

Ou seja, quem escreve e/ou fala dificilmente perceberá a existência da ambiguidade em 

sua linguagem.   

 

Figura 5: Aviso: o Bar do Fritz Joinville no momento não está aberto porque está fechado. A 

Gerência 

 

Fonte: imagens Google 
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 Na figura 5 – Aviso: o Bar do Fritz Joinville no momento não está aberto 

porque está fechado. A gerência. – o letreiro tem, como objetivo, informar que o bar não 

está funcionando num dado momento.  

 Todavia, o autor do texto se atrapalha com a explicação da ideia: não está 

aberto=está fechado. Apresenta, assim, mais uma redundância, uma vez que é óbvio que 

se o bar não está aberto, certamente ele estará fechado. É frequente esse tipo de escrita. 

O autor, na tentativa de ser o mais claro possível, não conseguiu explicar o fato de o bar 

estar fechado. 

 

Figura 6: Gelo gelado 

 

Fonte: imagens Google 

 

 Na figura 6 – Gelo gelado – as duas palavras ―gelo‖ (substantivo) e ―gelado‖ 

(adjetivo) pertencem ao mesmo campo semântico, o que empobrece a mensagem. Aqui 

o anunciante também tem o objetivo de divulgar sua mercadoria. Neste caso, é um 

estabelecimento que vende gelo. 

 Com isso, temos mais um exemplo de redundância, ou melhor, de pleonasmo 

vicioso. O emissor da mensagem não necessita usar o termo ―gelado‖, uma vez que o 

próprio produto remete a ideia de gelado.  

Figura 7: corto cabelo e pinto 

 

Fonte: imagens Google 



30 
 
 

 Na figura 8 – corto cabelo e pinto – o letreiro traz uma ambiguidade jocosa. 

Neste letreiro, temos a ideia de que a pessoa que trabalha no salão de beleza irá cortar o 

cabelo do cliente e, em seguida, irá pintá-lo.   

 Devemos ter muito cuidado com a língua portuguesa, pois, às vezes, escrevemos 

e para nós está muito claro o que dissemos, mas, na verdade, temos que ler e reler, para 

que não seja interpretado de uma maneira indesejada. Poderia escrever o seguinte para 

retirar o duplo sentido: ―pinto e corto cabelos‖. Por conta da ambiguidade, a outra 

interpretação possível, é o leitor entender que alguém cortará o órgão sexual masculino, 

além de cortar o cabelo. 

Para Oliveira (2008, p.109) ―[...] a ambiguidade é um fenômeno de mão única. 

Quer dizer com isso que nunca há ambiguidade para quem profere um enunciado ou 

escreve um texto.‖ No exemplo acima, notamos que a redundância que se faz presente 

no texto é um vicio de linguagem que costuma-se usar no dia a dia, e certamente o autor 

do letreiro, não faz a menor ideia do sentido que a mensagem esta apresentando. 

Figura 8: horário de funcionamento de segunda a sábado inclusive aos domingos e feriados 

 

Fonte: imagens Google 

  

  Na figura 8 – horário de funcionamento de segunda a sábado (...) inclusive aos 

domingos e feriados –, a expressão ―inclusive aos domingos e feriados‖, no final do 

anúncio, instaura a dúvida do cliente, pois está sendo informado que o horário de 

funcionamento do estabelecimento é de segunda a sábado. Desse modo, aos domingos 

não funcionaria. Isso nos mostra um caso de ambiguidade. O autor mostra-se confuso 

quanto ao horário de funcionamento, já que, a principio, ele afirma que o 

estabelecimento não funciona aos domingos. 
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―A ambiguidade pode existir apenas para o ouvinte ou para o leitor‖ 

(OLIVEIRA, 2008, p.109). Nesse sentido percebemos que apenas quem esta de fora é 

que percebe a existência dessa ambiguidade na mensagem emitida. 

 

Figura 9: Comida casera para comer 

 

Fonte: proyecto cartele  

 

 Na figura 9 – Comida casera para comer – o anunciante optou por usar um 

suporte diferente para anunciar o produto: uma parede. As palavras ―comida‖ 

(substantivo) e ―comer‖ (verbo) pertencem ao mesmo campo semântico. 

 A palavra comida pertence à mesma família etimológica de ―comer‖. Sendo 

assim, não existe a necessidade de utilizar os dois termos na mesma sentença: qualquer 

pessoa sabe que toda comida é para comer. 

 

Figura 10: fotocopias identicas 

 

Fonte: Proyecto Cartele 
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Na figura 10 – fotocopias idênticas – a própria palavra ―fotocopias‖ nada mais é 

do que réplicas dos originais. Se são cópias obviamente serão idênticas às primeiras 

versões. Bastava apenas usar a palavra ―fotocopias‖ sem a necessidade de colocar o 

termo ―identicas‖ e evitar, assim, o uso de redundâncias.  

Pela análise dos letreiros apresentados, concluímos que houve uso de uma 

variante informal nos mesmos e ocorrência de redundâncias e ambiguidades que 

trouxeram comicidade e dubiedade na interpretação das mensagens. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

A partir das discussões que apresentamos ao longo deste trabalho tivemos a 

oportunidade de analisar, verificar e também identificar aspectos curiosos e relevantes 

para nossas discussões e, consequentemente, para este momento que necessitamos 

finalizar e responder a questão que nos motivou na realização deste projeto. É 

praticamente impossível tratarmos de fala e escrita sem mencionar e/ou explicar alguns 

fenômenos relacionados a elas. São modalidades que remetem a diversos assuntos 

ligados entre si. 

Nossos objetivos foram todos alcançados no decorrer dos capítulos e nosso tema 

central, ou seja, a redundância e ambiguidade nos letreiros comerciais foram discutidas 

e analisadas. Chegamos a seguinte conclusão: não é nossa intenção fazer com que estes 

letreiros sejam escritos na norma culta da língua, visto que o gênero em si requer uma 

linguagem simples e direta para atingir ao público geral. A propaganda faz parte do 

cotidiano, portanto deve-se ter uma linguagem clara e objetiva, pois contempla pessoas 

dos mais diversos graus de escolaridade, desde aqueles que não concluíram o ensino 

fundamental até aqueles que já ultrapassaram o ensino superior. Para isso, é 

imprescindível usar uma escrita simples e direta para atingir o objetivo do que se está 

anunciando. É nesse sentido que Carvalho (2001, p.162) nos mostra o poder da 

propaganda, quando diz que, ―(...) ensina a seduzir, a argumentar e a reproduzir os 

acordes desse ―canto de sereia‖.  

De modo geral, notamos que nossa pergunta motivadora foi respondida no 

momento em que levantamos a discussão sobre a redundância e a ambiguidade que 

tornam-se frequentes na escrita desses letreiros comerciais, porque os falantes e/ou 

usuários da língua são influenciados por diversos fatores, dentre eles, a idade, sexo, 

raça, profissão, posição social, grau de escolaridade, local em que reside na comunidade 

estes são os principais fatores que influenciam na fala dos indivíduos. Além desses 

fatores também temos a Situação de comunicação ambiente, tema, estado emocional do 

falante, grau de intimidade entre os interactantes, que estão ligados uns aos outros. 

Após realizar a análise verificamos que são características da fala que 

predominaram na escrita desses letreiros, talvez por não darem conta da linguagem que 

estão utilizando para divulgar seus produtos e/ou serviços. Os autores dessas mensagens 
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adeptos aos vícios de linguagens neste caso usam com frequência a redundância e a 

ambiguidade mesmo sem saber o que significa cada um deles. E isso é interessante na 

propaganda, pois segundo Carvalho (2001, p. 162) ela, [...] cria também condições de 

reconhecer a riqueza de recursos da língua usados nas mensagens: eufemismos, 

redundâncias, hipérboles, polissemias. 

 Esta pesquisa pode servir de apoio para os que futuramente desejem se debruçar 

nos estudos sobre os anúncios e sobre fala e escrita, ou ainda para os que optarem por se 

aprofundar um pouco mais nos vícios de linguagens, indo além do que os livros 

didáticos e as gramáticas oferecem.  
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