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Figuras de Linguagem



SENTIDO LITERAL E SENTIDO FIGURADO



Sentido literal é aquele que pode ser tomado como o 
sentido “básico, usual” da palavra ou expressão, esse pode 
ser compreendido sem ajuda do contexto. 
Quando uma palavra ou enunciado se apresenta em seu 
sentido usual, adquire valor denotativo. 
 
Sentido figurado é o que as palavras ou expressões 
adquirem em situações particulares de uso. A palavra tem 
valor conotativo quando seu significado é ampliado ou 
alterado no contexto em que é empregada, sugerindo ideias 
que vão além de seu sentido mais usual.



Sentido 
DENOTATIVO  

Sentido 
CONOTATIVO 







Figuras de Linguagem



Definição 

Figuras de Linguagem, também chamadas de 
figuras de estilo, são recursos estilísticos usados 
para dar maior ênfase à comunicação e torná-la 
mais bonita.



Dependendo da sua função, 
elas são classificadas em: 

• Figuras de palavras  

• Figuras de pensamento 

• Figuras de sintaxe ou construção 

• Figuras de som ou harmonia



Figuras de Palavras 

As figuras de palavras são usadas 
para tornar os textos mais bonitos 
ou expressivos através da utilização 
d a s p a l a v r a s e d o s s e u s 
significados.



Metáfora 
A metáfora representa uma comparação 
de palavras com significados diferentes e 
cujo conectivo de comparação (como, tal 
qual) fica subentendido na frase. 

Exemplo: 
A vida é uma nuvem que voa. (A vida é 
como uma nuvem que voa.)

https://www.todamateria.com.br/metafora/


Comparação 
Chamada de comparação explícita, ao 
contrário da metáfora, neste caso são 
utilizados conectivos de comparação 
(como, assim, tal qual). 

Exemplo: 
Seus olhos são como jabuticabas.

https://www.todamateria.com.br/figura-de-linguagem-comparacao/


Metonímia 
A metonímia é a transposição de 
significados considerando parte pelo todo, 
autor pela obra. 

Exemplo: 
Costumava ler Camões. (Costumava ler 
as obras de Camões.) 

https://www.todamateria.com.br/metonimia/
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Catacrese 
A catacrese representa o emprego 
impróprio de uma palavra por não existir 
outra mais específica. 

Exemplo: 
Embarcou há pouco no avião. (Embarcar é 
colocar-se a bordo de um barco, mas como 
não há um termo específico para o avião, 
embarcar é o utilizado.)

https://www.todamateria.com.br/catacrese/


Sinestesia 
A sinestesia acontece pela associação de 
sensações por órgãos de sentidos 
diferentes. 

Exemplo: 
Com aqueles olhos frios, disse que não 
gostava mais da namorada. (A frieza está 
associada ao tato e não à visão.) 

https://www.todamateria.com.br/figura-de-linguagem-sinestesia/


Perífrase 
A per í f rase , também chamada de 
antonomásia, é a substituição de uma ou 
mais palavras por outra que a identifique. 

Exemplo: 
O rugido do rei das selvas é ouvido a uma 
distância de 8 quilômetros. (O rugido do 
leão é ouvido a uma distância de 8 
quilômetros.)

https://www.todamateria.com.br/perifrase/


Figuras de Pensamento 

As figuras de pensamento são 
usadas para tornar os textos mais 
bonitos ou expressivos através da 
utilização de ideias e pensamentos.



Hipérbole 
A hipérbole corresponde ao exagero de 
uma ideia feito de maneira intencional. 

Exemplo: 
Quase morri de estudar.

https://www.todamateria.com.br/hiperbole/


Eufemismo 
O eufemismo é utilizado para suavizar 
o discurso. 

Exemplo: 
Entregou a alma a Deus. (Nesta frase 
está sendo informada a morte de 
alguém.) 

https://www.todamateria.com.br/eufemismo/


Ironia 
A ironia é a representação do 
contrário daquilo que se afirma. 

Exemplo: 
É tão inteligente que não acerta 
nada.

https://www.todamateria.com.br/ironia/


Personificação 
A personificação ou prosopopeia é a 
atribuição de qualidades e sentimentos 
humanos a objetos ou aos seres 
irracionais. 

Exemplo: 
O jardim olhava as crianças sem dizer 
nada. 

https://www.todamateria.com.br/personificacao/


Antítese 
A antítese é o uso de termos que têm 
sentidos opostos. 

Exemplo: 
Toda guerra finaliza por onde devia 
ter começado: a paz. 

https://www.todamateria.com.br/antitese/


Paradoxo 
O paradoxo representa o uso de ideias 
que têm sentidos opostos, não apenas 
de termos (tal como no caso da 
antítese). 

Exemplo: 
Estou cego de amor e vejo o quanto 
isso é bom. (Como é possível alguém 
estar cego e ver?)

https://www.todamateria.com.br/paradoxo/


Antítese e Paradoxo 
O paradoxo, ou oxímoro, também é uma figura que 
usa sentidos opostos para passar uma mensagem de 
modo mais intenso. No entanto, enquanto a antítese 
consiste no mero uso de termos opostos no enunciado, 
o paradoxo constrói uma relação entre esses termos 
de modo a criar uma mensagem aparentemente 
contraditória.



“Ele sabia ser inocente ou malicioso quando 
necessário.” 

No enunciado anterior ocorre uma antítese, já que há 
oposição entre inocência e malícia, mas a pessoa ora 
é inocente, ora maliciosa. Portanto, apesar da 
oposição, não se passa uma mensagem contraditória. 

“Havia uma inocência maliciosa em seu olhar.” 
Nesse enunciado ocorre um paradoxo, já que, além 
da oposição entre inocência e malícia, estabelece-se 
uma relação aparentemente sem sentido: inocência 
maliciosa.



Gradação 
A gradação é a apresentação de ideias que 
progridem de forma crescente (clímax) ou 
decrescente (anticlímax). 
Exemplo: 
Inicialmente calma, depois apenas 
con t ro lada , a té o pon to de to ta l 
n e r v o s i s m o . ( N e s t e e x e m p l o , 
a c o m p a n h a m o s a p r o g r e s s ã o d a 
tranquilidade até o nervosismo.) 

https://www.todamateria.com.br/figura-de-linguagem-gradacao/


Apóstrofe 
A apóstrofe é a interpelação feita 
com ênfase. 

Exemplo: 
Ó céus, é preciso chover mais?

https://www.todamateria.com.br/apostrofe/


Figuras de Sintaxe 

As figuras de sintaxe são usadas 
para tornar os textos mais bonitos 
ou express ivos a t ravés da 
construção gramatical das frases 
e orações. 



Elipse 
A elipse é a omissão de uma palavra 
que se identifica de forma fácil. 

Exemplo: 
Tomara você me entenda. (Tomara que 
você me entenda.) 

https://www.todamateria.com.br/figura-de-linguagem-elipse/


Zeugma 
A zeugma é a omissão de uma 
palavra pelo fato de ela já ter sido 
usada antes. 

Exemplo: 
Fiz a introdução, ele a conclusão. (Fiz 
a introdução, ele fez a conclusão.)

https://www.todamateria.com.br/zeugma/


Hipérbato 
O hipérbato é a alteração da ordem 
direta da oração. 

Exemplo: 
São como uns anjos os seus alunos. 
(Os seus alunos são como uns anjos.) 

https://www.todamateria.com.br/hiperbato/




Polissíndeto 
O polissíndeto é o uso repetido de 
conectivos (e, ou, nem). 

Exemplo: 
As crianças falavam e cantavam e 
riam felizes.

https://www.todamateria.com.br/polissindeto/


Assíndeto 
O assíndeto representa a omissão de 
conectivos, sendo o contrário do 
polissíndeto. 

Exemplo: 
Não sopra o vento; não gemem as 
vagas; não murmuram os rios.

https://www.todamateria.com.br/assindeto/


Anacoluto 
O anacoluto é a mudança repentina na 
estrutura da frase. 

Exemplo: 
Eu, parece que estou ficando zonzo. (A 
estrutura normal da frase é: Parece que 
eu estou ficando zonzo.)

https://www.todamateria.com.br/anacoluto/


Pleonasmo 
Pleonasmo é a repetição da palavra ou 
da ideia contida nela para intensificar o 
significado. 

Exemplo: 
A mim me parece que isso está errado. 
(Parece-me que isto está errado.) 

https://www.todamateria.com.br/pleonasmo/


Anáfora 
A anáfora é a repetição de uma ou mais 
palavras de forma regular. 

Exemplo: 
Se você sair, se você ficar, se você 
quiser esperar. Se você “qualquer coisa”, 
eu estarei aqui sempre para você.

https://www.todamateria.com.br/anafora/
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Exercício 

Crie um curto parágrafo em que apareçam 2 
figuras de linguagem diferentes. 

(destaque as figuras sublinhando as passagens 
em que elas aparecem)


