
É um recurso que facilita ou 
promove nossa criatividade 
lingüística.

Serve, assim, para atribuir novo tom
ao pensamento, dando-lhe mais
vigor, trazendo mais colorido e
graça à nossa comunicação e
expressão.

Linguagem figurada



Figuras de palavras

Caracterizam-se por
apresentar sempre uma
mudança, substituição ou
transposição do sentido real
para o sentido figurado
(denotação para conotação).

* Comparação
* Metáfora
* Metonímia 
* Catacrese



Comparação

É a aproximação de dois
termos entre os quais existe
alguma relação de semelhança. A
comparação é feita por meio de
um conectivo (como, tal qual,
assim, quanto) e busca realçar
determinada qualidade do meio
termo.

É mais facilmente
entendida como a aproximação
de dois termos que se
assemelham.

Não servem para muita coisa, mas 
nos trazem um sorriso ao rosto 
quando empurradas escada abaixo.



Metáfora

Consiste no emprego
de uma palavra fora do seu
sentido original,
demonstrando relação de
semelhança de
características sem o uso de
conectivo indicador de
similaridade.



O continente pelo conteúdo A marca pelo produto

Consiste no emprego de um termo por outro, dada
a relação de semelhança ou a possibilidade de associação
entre eles.

Consiste no emprego de uma palavra por outra que
a recorda.

Metonímia



MetonímiaPossuidor pelo possuído

O autor pela obra

O local pelo produto
Instituição pelo que representa



Catacrese

Consiste na utilização de
uma palavra ou expressão que não
descreve com exatidão o que se quer
expressar, mas é adotada por não
haver uma outra palavra apropriada.

A receita manda colocar uma cabeça de cebola.

Fez tanta força, que quase quebrou o pé da mesa.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Palavra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Express%C3%A3o


Figuras de pensamento

São processos

expressivos por meio dos

quais se introduz uma idéia

diferente daquela que a

palavra habitualmente

exprime.

Antítese
Ironia
Eufemismo
Hipérbole
Gradação
Prosopopéia
Paradoxo
Sinestesia



Antítese

Figura que consiste num jogo

de contrastes. Em outras palavras,

é o encontro de antônimos.

“Não existiria som

Senão houvesse o silêncio

Não haveria luz

Senão fosse a escuridão

A vida é mesmo assim

Dia e noite não e sim  (Lulu Santos)



IroniaConsiste em dizer o contrário daquilo

que se pensa, deixando entender uma distância

intencional entre aquilo que dizemos e aquilo

que realmente pensamos.



Eufemismo

É uma figura de linguagem

que emprega termos mais

agradáveis para suavizar uma

expressão.



Hipérbole

Expressa de modo a definir

de forma dramática aquilo que se

ambiciona vocabular, transmitindo

uma idéia aumentada do

autêntico.



Gradação

Consiste em

enumerar (fatos,

características, ações...)

dando-nos uma idéia de

ordem crescente ou

decrescente

“Pessoas até muito mais vão lhe amar

Até muito mais difíceis que eu pra você

Que eu, que dois, que dez, que dez

milhões

Todos iguais” (Gilberto Gil)



Prosopopeia

Consiste em

atribuir a objetos

inanimados ou seres

irracionais

sentimentos ou

ações próprias dos

seres humanos.



Paradoxo É uma afirmação ou

opinião que à primeira vista

parece ser contraditória, mas na

realidade expressa uma verdade

possível).

Paradoxo

relação interna de contrários

"Eu sou um velho moço." 

Antítese

justaposição de contrários

Eu sou velho, você é moço."



Sinestesia

Designa a união ou

junção planos sensoriais

diferentes.



Figuras de construção –
ou de sintaxe

São assim
chamadas porque
apresentam algum tipo
de modificação na
estrutura da oração.

Elipse
Pleonasmo

Polissíndeto 
Assíndeto 

Hipérbato



Consiste na omissão de uma
ou mais palavras, sem prejudicar o
sentido da frase.

Elipse

“Para acabar com a sujeira, só Bombril.”

Queremos um Brasil melhor.

existe - há

Nós



Pleonasmo

É uma figura de
redundância ou repetição. Tem
efeito estilístico quando o
emissor quer realçar uma idéia,
dando-lhe mais ênfase.



Polissíndeto

É a repetição
constante de uma
conjunção
coordenativa entre
orações ou termos
coordenados entre si.

“Penso com os olhos e com os ouvidos

E com as mãos e os pés

E com o nariz e a boca.” (Fernando Pessoa)

Poli = vários
Síndeto: conjunção



Assíndeto
A = sem
Síndeto = conjunção

Ao contrário do Polissíndeto,
caracteriza-se pela ausência da
conjunção coordenativa entre os termos
da oração.

“A vida não é antologia, não tem gramática, não tem adjetivos bonitos, * não tem 

pontuação.” (Paulo Mendes Campos) (* = e)



Hipérbato

É uma inversão na ordem direta dos termos da oração.

“O som longínquo vem-se aproximando

do galopar de estranha cavalgada.” (Raimundo Correia) 

Ordem direta 
O som longínquo do galopar de estranha cavalgada vem-se aproximando.

Ordem direta:  S +  V +  complementos


