
Recursos expressivos 

Adjetivação 

(simples, dupla, 
tripla)  

– Apresentação sucessiva de vários adjetivos. 
 
Ex.: «Quem as recolhe, assim, cruéis, desfeitas nas suas conchas puras?»                    
                                                                                                   (Eugénio de Andrade)  

Alegoria 

– «No seu significado etimológico, alegoria significa dizer uma coisa por 
outra, representando figurativamente um conceito ou uma abstração.»* 

 
Ex.: «A máquina estremeceu [...], erguendo a sua cabeça de gaivota, 
lançou-se em flecha, céu acima.»                                                (José Saramago)  

Aliteração  

– «Repetição da mesma consoante, muitas vezes na sílaba inicial de 
palavras contíguas, tanto no verso como na prosa.»* 
 
Ex.: «Mais possuirei a existência total do universo, / Mais completo serei 
pelo espaço inteiro fora, / Mais análogo serei a Deus, seja ele quem for...»  
                        (Álvaro de Campos)  



Anáfora 

– Repetição da mesma palavra ou conjunto de palavras no início de versos 
ou frases sucessivos. 
 
Ex.: «Ó fazendas nas montras! Ó manequins! Ó últimos figurinos! /  
       Ó artigos inúteis que toda a gente quer comprar!»      (Álvaro de Campos)  

 

Anástrofe 

– Inversão direta dos elementos da frase.  
 
Ex.: «...o meu indício / Na areia o mar com ondas três o apaga.»   
                                                                                                                (Ricardo Reis)  

Antítese 
– Combinação de ideias contrárias ou opostas. 
  
Ex.: «Ouvi-la alegra e entristece.»  
                                       (Fernando Pessoa)  

 

Recursos expressivos 



Apóstrofe 
– Chamamento ou interpelação a alguém ou a alguma coisa personificada. 
 
Ex.: «Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio.»  
                                          (Ricardo Reis)  

Comparação 

– Relação explícita de semelhança entre dois elementos, através da 
palavra «como» ou de expressões equivalentes como «parecer-se com» e 
«assemelhar-se a».  
 
Ex.: «...e deixou o sorriso como quem deixa um guarda-chuva esquecido   
       numa sala de espera.»                                             (Maria Judite de Carvalho)  

Enumeração 

– «[…] Nomeação acumulativa das partes de um todo e de elementos que   
   mantêm entre si uma correlação lógica ou semântica.»* 
 
Ex.: «Espreguiça-se, boceja e arrasta-se até à caixa de lata enferrujada.»                       
                                                                                                     (Manuel da Fonseca)  

 

Recursos expressivos 



Eufemismo 

– Forma de suavizar o caráter desagradável, horrível, penoso, de uma 
notícia, de um pensamento, de uma situação. 
 
Ex.: «Gastámos os olhos com o sal das lágrimas [...]»     (Eugénio de Andrade)  

Gradação 

– Sucessão de vocábulos por ordem progressiva, crescente ou 
decrescente, no seio de uma enumeração. 
 
Ex.: «A raiva do Batola demora muito, cresce com o tempo, dura anos.» 
                    (Manuel da Fonseca)  

  

Hipérbole 
– Exagero (por excesso), quer da realidade quer do imaginário. 
 
Ex.: «Carregado de tristeza, o entardecer demora anos.»  
                                               (Manuel da Fonseca)  
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Interrogação 

retórica 

– Questão retórica, isto é, que não visa uma resposta, antes procura dar 
ênfase e criar expectativa através de uma formulação próxima da excla- 
mação ou da afirmação.  
 
Ex.: «...perdeu tanta coisa sem ser a bússola. Perdeu ou largou?»  
                             (Maria Judite de Carvalho)  

Ironia 

– Utilização de palavras, expressões ou frases com sentido oposto ao seu   
   significado literal. 

 
Ex.: «Os homens e os bois já estão no seu jantar, depois será a hora da 
sesta, se a vida não tivesse tão boas coisas como comer e descansar, não 
valia a pena construir conventos.»                                               (José Saramago)  

Metáfora 

– Associação de semelhança implícita entre dois elementos. 
 

Ex.: «A multidão cresceu [...]. É um enxame negro gigantesco que veio ao 
divino mel, zumbe, murmura [...]»  
                                                                                                                              (José Saramago)  
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Metonímia 

– Utilização de um vocábulo por outro, com o qual estabelece uma relação 
de contiguidade (o continente pelo conteúdo; o lugar pelo produto, o 
autor pela sua obra, etc.).  
 
Ex.: «Em todo o caso Vossa Excelência conhece perfeitamente o seu   
       Proudhon?»                                                                              (Eça de Queirós)  

 

Onomatopeia 

– Reprodução de um som (de um fenómeno natural, animal, objeto, ...) 
através de uma palavra.  
 
Ex.: «[...] teria havido uma sineta, derlim, derlim [...]»            (José Saramago)  

Perífase 

– Utilização de um número de palavras maior do que o necessário para 
exprimir determinada ideia.  
 
Ex.: «Do Santo Sepulcro de Jesus Cristo» (Jerusalém)            (Almeida Garrett)  
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Personificação 

– Atribuição de qualidades/propriedades humanas a animais, objetos ou 
entidades abstratas.  
 
  Ex.: «Quando a terra não repete / Que são mais»  
                                                                                                                                (Miguel Torga)  

 

Pleonasmo 
– Palavra(s) que reforça(m) uma ideia que já está expressa. 
 
Ex.: «Não é possível, mas eu hei de salvar o meu anjo do céu!»  
                                                                                                         (Almeida Garrett)  

Sinédoque 

– Transferência de significado de uma palavra para outra, numa relação 
que toma a parte pelo todo ou vice-versa. 
 
Ex.: «Lisboa acordava lentamente: as saloias ainda andavam pelas portas 
[...] varria-se devagar a testada das lojas; no ar macio morria à distância 
um toque fino de missa.» (Lisboa/todo = os seus habitantes/parte)  
                          (Eça de Queirós)  
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Sinestesia 

– Fusão de perceções relativas a dados sensoriais de sentidos diferentes. 
 
Ex.: «é um sorvo a mais de cheiro / A terra e a rosmaninho!» 
                                            (Miguel Torga) 

Recursos expressivos 

*Dicionário Terminológico (disponível em http://dt.dge.mec.pt – consultado em dezembro de 2016). 


