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Figuras de linguagem II 

Teoria 

 

Figuras compostas por oposição 

 

Antítese 

É a figura que consiste na aproximação de termos que se opõem quanto ao sentido, ou seja, são palavras de 

sentidos opostos.  

 

Ex.: O calor e o frio vivem em meu peito.  

        

       “Não existe amor em SP 

        Os bares estão cheios de almas tão vazias” 

 (Criolo) 

 

Paradoxo 

Trata-se da aproximação de ideias aparentemente contraditórias. 

 

“Amor é fogo que arde sem se ver 

É ferida que dói e não se sente 

É um contentamento descontente; 

É dor que desatina sem doer;” 

(Luís de Camões) 

 

“Se você quiser me prender 

Vai ter que saber me soltar 

Você me parece dizer 

Que os dois somos um só lugar” 

(Caetano Veloso) 

 

Ironia 

Essa figura consiste em dizer o oposto do que se pretende falar. É importante destacar que, para perceber a 

ironia, é necessário estar inserido em um contexto específico: em casos de textos escritos, precisamos 

analisar todas as partes; já na oralidade, é possível perceber pela entonação da fala. 

Ex.: Ela não sabe escrever mesmo…tirou 1000 na redação!  

       Rebeca era uma ótima filha: na primeira oportunidade que teve, pegou todo o dinheiro do pai. 
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A ironia é muito presente nos textos de Luís Fernando Veríssimo: a partir delas, ele faz críticas à sociedade, 

como podemos ver no poema a seguir, no qual ele ironiza o casamento. 

O sedutor médio 

Vamos juntar 

Nossas rendas e 

expectativas de vida 

querida, 

o que me dizes? 

Ter 2, 3 filhos 

e ser meio felizes? 

 

VERISSIMO, L. F. Poesia numa hora dessas?! Rio de Janeiro: Objetiva, 2002. 

 

Figuras compostas por contiguidade 

*Contiguidade: proximidade. O termo é substituído por outro com o qual mantém estreita relação. 

 

Metonímia 

É uma figura de linguagem que consiste na utilização de uma palavra por outra, com a qual mantém relação 

semântica. Cabe ressaltar, também, que essa troca não se dá por sinonímia, mas porque uma palavra evoca 

ou alude a outra. A metonímia pode ocorrer de diversas maneiras. Vejamos alguns exemplos: 

• Efeito pela causa: Vivo do suor do meu rosto [= trabalho] 

• O autor pela obra: Adorava seu Van Gogh e lia Machado de Assis. 

• O continente pelo conteúdo: O Brasil chorou a morte de Ayrton Senna. 

• O instrumento pela pessoa que o utiliza: Ele é um bom garfo. [= comilão] 

• O sinal pela coisa significada: A solução para o país é a ascensão da Coroa. [= governo monárquico] 

• Lugar pelos seus habitantes ou produtos: A América reagiu negativamente ao novo presidente. 

• O abstrato pelo concreto: A juventude acha que é onipotente. [= os jovens] 

• A parte pelo todo: “O bonde passa cheio de pernas” (Carlos Drummond de Andrade) [= pessoas] 

• O singular pelo plural: O homem é corruptível. [= os homens] 

• O indivíduo pela espécie ou classe: O Judas da classe [= o traidor] 

 

Figuras compostas por implicação mútua  

Termos que se relacionam de maneira recíproca (relação de interdependência)  

 

Sinédoque 

Relação de parte/todo: termo de menor extensão substitui o de extensão maior e vice-versa. 

Ex.: Naquela fazenda, há quinhentas cabeças de gado. (parte do gado que o representa por inteiro) 

       O rodízio custa 40,00 por cabeça. (parte do corpo que representa um indivíduo) 

       Em breve, viverei sob meu próprio teto. (teto é a parte da casa) 
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Exercícios 

 

1. Oxímoro (ou paradoxo) é uma construção textual que agrupa significados que se excluem mutuamente. 

Para Garfield, a frase de saudação de Jon (tirinha abaixo) expressa o maior de todos os oxímoros. 
 

 
Folha de S. Paulo. 31 de julho de 2000. 

Nas alternativas abaixo, estão transcritos versos retirados do poema “O operário em construção”. Pode-

se afirmar que ocorre um oxímoro em: 

a) “Era ele que erguia casas 

Onde antes só havia chão.” 

 

b) “… a casa que ele fazia 

Sendo a sua liberdade 

Era a sua escravidão.” 

 

c) “Naquela casa vazia 

Que ele mesmo levantara 

Um mundo novo nascia 

De que sequer suspeitava.” 

 

d) “… o operário faz a coisa 

E a coisa faz o operário.” 

 

e) “Ele, um humilde operário 

Um operário que sabia 

Exercer a profissão.” 
MORAES, Vinícius de. Antologia Poética. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 
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2. Cidade grande 
 

Que beleza, Montes Claros. 

Como cresceu Montes Claros. 

Quanta indústria em Montes Claros. 

Montes Claros cresceu tanto, 

ficou urbe tão notória, 

prima-rica do Rio de Janeiro, 

que já tem cinco favelas 

por enquanto, e mais promete. 
Carlos Drummond de Andrade 

Entre os recursos expressivos empregados no texto, destaca-se a  

a) metalinguagem, que consiste em fazer a linguagem referir-se à própria linguagem.  
b) intertextualidade, na qual o texto retoma e reelabora outros textos. 
c) ironia, que consiste em se dizer o contrário do que se pensa, com intenção crítica.  
d) denotação, caracterizada pelo uso das palavras em seu sentido próprio e objetivo. 
e) prosopopeia, que consiste em personificar coisas inanimadas, atribuindo-lhes vida. 
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3. (Enem) O açúcar 

O branco açúcar que adoçará meu café 

nesta manhã de Ipanema 

não foi produzido por mim 

nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. 

Vejo-o puro 

e afável ao paladar 

como beijo de moça, água 

na pele, flor 

que se dissolve na boca. Mas este açúcar 

não foi feito por mim. 

Este açúcar veio 

da mercearia da esquina e tampouco o fez o Oliveira, 

[dono da mercearia. 

Este açúcar veio 

de uma usina de açúcar em Pernambuco 

ou no Estado do Rio 

e tampouco o fez o dono da usina. 

Este açúcar era cana 

e veio dos canaviais extensos 

que não nascem por acaso 

no regaço do vale. 

(…) 

Em usinas escuras, 

homens de vida amarga 

e dura 

produziram este açúcar 

branco e puro 

com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. 
Ferreira Gullar. Toda Poesia. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980, p. 227-8. 

 

A antítese que configura uma imagem da divisão social do trabalho na sociedade brasileira é expressa 

poeticamente na oposição entre a doçura do branco açúcar e 

a) o trabalho do dono da mercearia de onde veio o açúcar. 

b) o beijo de moça, a água na pele e a flor que se dissolve na boca. 

c) o trabalho do dono do engenho em Pernambuco, onde se produz o açúcar. 

d) a beleza dos extensos canaviais que nascem no regaço do vale. 

e) o trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras. 
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4. Nos versos abaixo, uma figura se ergue graças co conflito de duas visões antagônicas: 
“Saio do hotel com quatro olhos, 

- Dois do presente, 

- Dois do passado.” 

 

Esta figura de linguagem recebe o nome de: 

a) metonímia 

b) catacrese 

c) hipérbole 

d) antítese 

e) hipérbato. 

 

 

5. Mulher proletária 

Mulher proletária — única fábrica 

que o operário tem, (fabrica filhos) 

tu 

na tua superprodução de máquina humana 

forneces anjos para o Senhor Jesus, 

forneces braços para o senhor burguês. 

Mulher proletária, 

o operário, teu proprietário 

há de ver, há de ver: 

a tua produção, 

a tua superprodução, 

ao contrário das máquinas burguesas, 

salvar o teu proprietário. 

LIMA Jorge de. Obra Completa (org. Afrânio Coutinho). Rio de Janeiro: Aguilar, 1958. 

 

Analisando o verso do poema “forneces braços para o senhor burguês”, a figura de linguagem que aí 

se destaca é 

a) catacrese, uma vez que, como não há um termo específico para o poeta expressar, de forma 

adequada, a ideia de “fornecer filhos”, ele se utiliza da expressão “fornecer braços”, lógica 

semelhante ao que se costuma usar em termos como “braços da cadeira”. 

b) metonímia, tendo em vista que o termo “braços” mantém com o termo “filhos” uma relação de 

contiguidade da parte pelo todo para o poeta destacar que o que mulher proletária fabrica é só 

uma parte do seu rebento, os “braços”, utilizados para proveito da atividade capitalista, e não 

“filhos”, na sua completude como seres humanos, para estabelecer com estes uma relação afetiva. 

c) hipérbole, já que o verso quer enfatizar a ideia de exagero de alguém fornecer inúmeros braços 

para o trabalho da indústria mercantil. 

d) prosopopeia, pois o poeta está personificando a máquina como se fosse uma mulher produtora 

de filhos. 

e) paradoxo, visto que há uma relação de posição de ideias entre os substantivos “braços” e “senhor”.
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Gabarito 

 

1. B 

Nesta questão, você precisa estabelecer uma relação entre a linguagem do quadrinho e a do texto 

poético. Observe que John diz “Feliz segunda-feira” e Garfield responde dizendo que essa frase é a mãe 

de todos os oxímoros. Como sabemos, os oximoros são paradoxos, portanto, para Garfield, feliz e 

segunda-feira são ideias opostas, paradoxais, como se fosse impossível existir uma segunda-feira 

feliz.  Observe que a Letra B traz duas ideias, aparentemente opostas, mas com total sentido dentro do 

contexto. A casa era ao mesmo tempo liberdade e escravidão, temos aqui duas ideias que não teriam 

lógica ao serem associadas em outro contexto, mas que, no poema, tornam-se expressivas. Você pode 

ficar na dúvida com a letra D. Entretanto, observe que o que há é uma inversão e não um paradoxo. 

 

2. C 

Em uma primeira leitura, a impressão de que o poeta faz elogios ao progresso da cidade mineira de 

Montes Claros é bem presente. Todavia, observando alguns elementos do texto, é possível verificar que 

o autor utilizou como principal figura de linguagem a ironia, sobretudo quando sinaliza que a riqueza e o 

progresso de Montes Claros indicam os crescimentos da miséria e da degradação social, situação 

encontrada nas favelas cariocas. Dessa forma, fica claro que o elogio é, na verdade, uma crítica 

construída por meio da ironia. 

 

3. E 

Como vimos, a antítese trata da aproximação de palavras com sentidos opostos. Observe que a 

alternativa (E) traz o adjetivo “amarga”, opondo-se à doçura do açúcar. Já na expressão “usinas escuras”, 

temos uma oposição à brancura do açúcar. Logo, é a única alternativa que apresenta, de fato, uma 

oposição clara entre as palavras. Observe que nenhuma outra alternativa traz palavras que se opõem ao 

que foi pedido no enunciado, pois falam de situações que se completam. 

 

4. D 

As ideias contrárias presentes no trecho do poema em análise são as ideias de “presente” e “passado”. 

A figura de linguagem presente por causa da oposição destas duas ideias é a antítese. 

 

5. B 

Trata-se de uma metonímia, visto que no verso destacado, o vocábulo “braços” representa os filhos da 

mulher proletária, que são tornados como mão de obra pelo senhor burguês. Dessa forma, há uma 

relação de parte pelo todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


