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GRUPO 01 Conceitos fundamentais 
ALEGORIA: narrativa em que o pensamento é exposto de forma figurada, representando uma coisa 
para dar ideia de outra. 
IMAGEM: Recriação de um elemento da realidade, mostrando-nos sua essência, através de frases 
ou outro recurso. 
INTANGIBILIDADE: Entende-se, aqui, intangibilidade como intocabilidade após a organização dos 
termos pelo autor, não se pode alterar sem comprometer a intenção de quem criou o texto. Mudar 
a posição de termos, usar sinônimos, resumir ideias, são atitudes que comprometem o resultado 
final de um texto literário.  
MIMESE: Imitação ou representação do real na arte literária, ou seja, a recriação da realidade. 
PLURISSIFIGNIFICAÇÃO: Característica que confere à palavra o poder de assumir diversos signifi-
cados, de acordo com a interpretação do texto literário. 
UNIVERSALIDADE: Característica que tem o texto literário por poder despertar os mesmos senti-
mentos nas mais diversas pessoas, nos mais diversos locais. 
 
GRUPO 02 Referentes ao gênero lírico (RIMA) 
RIMA: Identidade de som na terminação de duas ou mais palavras. 
RIMAS ALTERNADAS, ENTRELAÇADAS OU CRUZADAS: (ABAB) Aquelas em que os versos rimam 
alternadamente, por exemplo, o primeiro com o terceiro e os demais ímpares, o segundo com o 
quarto e os demais pares; rimas cruzadas.  
RIMAS CONSOANTES: As que se conformam inteiramente no som desde a vogal ou ditongo do 
acento tônico até a última letra ou fonema. Ex. fecundo e mundo; amigo e contigo; doce e fosse; 
pálido e válido; moita e afoita.  
RIMAS COROADAS As que ocorrem entre palavras de um mesmo verso. Ex. “Rosa saudosa do gentil 
jardim” “Na messe, que enlourece, estremece a quermesse...”  
RIMAS EMPARELHADAS OU PARALELAS: (AABB) Aquelas que ocorrem no fim de dois ou mais ver-
sos consecutivos.  
RIMAS ENCADEADAS OU INTERNAS: As que se verificam entre uma palavra do final de um verso 
e outra do início ou, mais ou menos, do meio, do verso seguinte. Ex. "Já serena desce a tarde, / Já 
não arde o Sol formoso / Vem saudoso o brando vento / Doce alento respirar."  
RIMAS FEMININAS: Rimas entre palavras paroxítonas. TERMO POUCO UTILIZADO ATUALMENTE. 
RIMAS INTERPOLADAS OU OPOSTAS: (ABBA ou A--A) As que ocorrem em dois versos que têm de 
permeio um ou mais versos de rima diferente. “Já toda a terra adormece. / Sai um soluço da flor, 
/ Rompe de tudo um rumor, / Leve como o de uma prece”. 
RIMAS MASCULINAS: Rimas entre palavras oxítonas. TERMO POUCO UTILIZADO ATUALMENTE. 
RIMAS POBRES: Rimas entre palavras de que se encontra superabundância com a mesma termi-
nação, como agonia e sombria, ou entre palavras antônimas, como fiel e infiel, simpático e antipá-
tico, ou, ainda, segundo critério preferível, entre vocábulos da mesma classe gramatical, como 
ventura e candura.  
RIMAS RICAS: Rimas entre palavras de que só existem poucas, ou raríssimas, com a mesma termi-
nação, como flauta e nauta, túmido e úmido, ou, segundo critério mais seguro, entre palavras de 
classes gramaticais distintas, como “santo” e “enquanto”, ‘minha” e “caminha” uma boa compo-
sição poética, .... obrigada a rima rica"  
RIMAS TOANTES: Aquelas em que só há identidade de sons nas vogais, a começar das vogais ou 
ditongos que levam o acento tônico, ou, algumas vezes, só nas vogais ou ditongos da sílaba tônica. 
Ex. fuso e veludo; cálida e lágrima; "Sem propósito de sonho / nem de alvoradas seguintes, / es-
quece teus olhos tontos / e teu coração tão triste."  
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GRUPO 03 Referentes ao gênero lírico (ESTROFES) 
DÉCIMA: Estrofe de 10 versos. 
DÍSTICO: Grupo de dois versos; parelha.  
ESTROFE: Grupo de versos que apresentam, comumente, sentido completo; estança, estância. 
NONA Estrofe de nove versos. 
OITAVA: Estrofe ou estância de oito versos as oitavas de Os Lusíadas. 
QUARTETO: Estrofe de quatro versos, quadra. 
SEXTILHA: Estrofe ou estância de seis versos. COMPARE COM SEXTINA (GRUPO 04). 
TERCETO: Estrofe de três versos. 
 
GRUPO 04 Referentes ao gênero lírico (MODALIDADES) 
ACRÓSTICO: Composição poética na qual o conjunto das letras iniciais (e por vezes as mediais ou 
finais) dos versos compõe verticalmente uma palavra ou frase. 
BALADA: 1. Poema de origem francesa, do séc. XIII, formado de três oitavas ou três décimas, que 
têm as mesmas rimas e terminam pelo mesmo verso, seguidas de uma meia estrofe (quadra ou 
quintilha), dita oferta ou ofertório, na qual se repetem as rimas e o último verso das oitavas ou das 
décimas. 2. Poema narrativo de assunto lendário ou fantástico e de caráter simples e melancólico, 
típico dos povos do Norte da Europa na época do pré-romantismo, e que tem sido livremente 
adotado em períodos posteriores as baladas de Schiller; “a Balada das Duas Mocinhas de Bota-
fogo", de Vinícius de Morais.  
BARCAROLA: Canção romântica dos gondoleiros de Veneza. Tipo de cantiga trovadoresca de in-
fluência italiana, que se referia a assuntos marítimos.  
CANTIGA: Poesia cantada, em redondilha ou versos menores, dividida em estrofes iguais. 
DÉCIMA: Estrofe de 10 versos de sete sílabas, cujo esquema rimático é, mais comumente, ABBAAC-
CDDC, empregada sobretudo na glosa dos motes, conquanto se use igualmente nas pelejas e, com 
menos frequência, no corpo dos romances. 
ÉCLOGA: Poesia pastoril, em geral dialogada; bucólica, pastoral. 
ELEGIA: Poema lírico, cujo tom é quase sempre terno e triste. 
GAZAL OU GAZEL: Poesia amorosa ou báquica (relativa a Baco, deus do vinho em Roma), espécie 
de ode, dos persas e dos árabes, que se compõe de vários dísticos, 15 no máximo, rimando os 
versos do primeiro dístico entre si e com o segundo verso de cada um dos outros São famosos os 
gazéis de Hafiz, poeta persa do séc. XIV. O poeta Manuel Bandeira utilizou esta modalidade lírica 
em alguns de seus poemas. 
GLOSA: Composição poética, ordinariamente formada de quatro décimas, às quais servem de 
mote os quatro versos de uma quadra. Comum em Gregório de Matos Guerra. 
HAICAI: Poema de origem japonesa constituído de três versos, dos quais dois são pentassílabos e 
um, o segundo, heptassílabo. 
IDÍLIO: Pequena composição poética de caráter campestre ou pastoril que retrata um amor poé-
tico e suave. 
MOTE: Conceito, ordinariamente expresso num dístico ou numa quadra, para ser glosado. 
ODE: Entre os antigos gregos, composição em verso que se destina a ser cantada. Composição 
poética de caráter lírico, composta de estrofes simétricas. 
PARLENDA: Rimas infantis, em versos de cinco ou seis sílabas, para divertir, ajudar a memorizar, 
ou escolher quem fará tal ou qual brinquedo. Ex. "Amanhã e domingo / pé de cachimbo"; "Um, 
dois, / feijão com arroz". 
RONDÓ: Composição poética com estribilho (REFRÃO) constante.  
RONDÓ DOBRADO: que é formado de seis quadras sobre apenas duas rimas.  
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RONDÓ SIMPLES: Rondó também apenas com duas rimas, e formado de três estâncias (a primeira 
de cinco versos, a segunda de três e a terceira de cinco), repetindo-se a primeira ou as primeiras 
palavras dela com o último verso, sem rima, da segunda e da terceira estâncias, o que dá ao poema 
um total de 15 versos.  
SEXTINA: Poema de forma fixa, por via de regra em versos decassílabos, composto de seis sextilhas 
e, quase invariavelmente, um terceto (denominado tornada, envio ou remate), e no qual cada uma 
das últimas palavras dos versos da 1ª sextilha (não rimados, bem como os demais) se repete no 
fim dos versos das estrofes seguintes, mudando, porém, de posição, dentro de um mesmo pro-
cesso a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª palavras finais, da 2ª estrofe em diante, devem corresponder à 6ª, 1ª, 
5ª, 2ª, 4ª e 3ªda estrofe anterior; no terceto, as seis palavras repetem-se, duas em cada verso, na 
ordem em que se acham na 1ª sextilha. COMPARE COM SEXTILHA (GRUPO 03). 
SONETO: Composição poética de 14 versos, dispostos ou em dois quartetos e dois tercetos (soneto 
italiano, o mais cultivado) ou em três quartetos e um dístico (soneto inglês). 
TROVA: Composição lírica ligeira e mais ou menos popular. Composição literária formada de qua-
tro versos setissílabos rimados, e com sentido completo. Canção, cantiga. Quadra popular.  
 
GRUPO 04 Referentes ao gênero épico-narrativo 
AÇÃO: Veja ENREDO. 
AMBIENTE: é o espaço carregado de características socioeconômicas, morais, psicológicas em que 
vivem as personagens. MISTO DE ESPAÇO, TEMPO E CLIMA. 
ANTAGONISTA OU VILÃO: É a personagem que se opõe ao protagonista na história. 
ANTI-HERÓI: Personagem principal com aparência de herói, mas fracassado. Geralmente, seus de-
feitos são maiores que suas qualidades. 
APÓLOGO: Historieta mais ou menos longa, que ilustra uma lição de sabedoria e cuja moralidade 
é expressa como conclusão. Geralmente suas personagens são objetos inanimados que assumem 
características humanas. 
ASSUNTO: Maneira como o tema é desenvolvido diretamente no texto. 
CLIMA: condições sociais, morais, econômicas, políticas, que influem no ambiente. 
CLÍMAX: Uma das partes do enredo que constitui o memento de mais tensão da história. 
COMPLICAÇÃO: Parte do enredo que corresponde a seu desenvolvimento. 
CONFLITO: É qualquer componente da história que se opõe a outro, criando uma tensão que or-
ganiza os fatos da história e prende a atenção do leitor. 
CONTO: Narrativa pouco extensa, concisa, e que contém unidade dramática, concentrando-se a 
ação num único ponto de interesse. 
CRÔNICA: Texto jornalístico redigido de forma livre e pessoal, e que tem como temas fatos ou 
ideias da atualidade, de teor artístico, político, esportivo, etc., ou simplesmente relativos à vida 
cotidiana. 
DESFECHO: Conclusão, remate, epílogo de um romance, drama, tragédia, etc.  
ENREDO LINEAR: Enredo cujos fatos ocorrem de modo natural e até previsível. 
ENREDO NÃO-LINEAR: Enredo mais complexo, que não é previsível.  
ENREDO PSICOLÓGICO: Enredo cujos fatos são interiores aos personagens, isto é, são fatos emo-
cionais. 
ENREDO: Conjunto dos fatos encadeados que constituem a ação de uma obra de ficção (peça de 
teatro, romance, filme, novela, etc.); entrecho, fábula, intriga, trama, urdidura.  
EPÍLOGO: Parte que aparece em algumas narrativas e é frequentemente destinada a explanar as 
intenções do autor e / ou o resultado final da ação. 
EPOPÉIA: Poema de longo fôlego acerca de assunto grandioso e heroico. Os lusíadas, Odisseia. 
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ESPAÇO: o lugar onde se desenrolam os fatos. Pode ser um país, uma cidade, o quarto de uma 
casa. 
ESTILO: Modo peculiar de escrever ou produzir um texto. 
EXPOSIÇÃO: parte do enredo, que consiste no início da história. 
FÁBULA: Narração breve, de caráter alegórico, em verso ou em prosa, destinada a ilustrar um pre-
ceito. Geralmente suas personagens são animais personificados. 
FICÇÃO: Imaginação, invenção referente à narrativa. 
FICTÍCIO: Imaginário, que pertence ao universo da ficção. 
FLASH-BACK: Na narrativa literária, cinematográfica ou teatral, registro de recordação ou de fato 
já ocorrido. 
FLASH-FORWARD: Antecipação de um fato que ainda não foi narrado.  
HERÓI: Protagonista com características superiores a seu grupo. 
MENSAGEM: Aquilo que se pode concluir a respeito de um texto, ou aquilo que o autor transmite 
um texto. 
MITO: História de caráter sagrado, contada por povos primitivos para explicar a origem de todas 
as coisas, que é transmitida oralmente através das gerações. Narrativa na qual aparecem seres e 
acontecimentos imaginários, que simbolizam forças da natureza, aspectos da vida humana, etc. 
NARRAÇÃO: Ato ou efeito de narrar. Exposição escrita ou oral de um fato; narrativa. 
NARRADOR INTRUSO: É aquele que se intromete na narrativa, dando sua opinião pessoal sobres 
os fatos. Muito comum na narrativa de Machado de Assis, nosso principal escritor. 
NARRADOR ONIPRESENTE: É aquele que está presente em todos os lugares. 
NARRADOR ONISCIENTE: É aquele que tudo sabe de suas personagens, inclusive o que elas pen-
sam e sentem. 
NARRADOR REPÓRTER: Narrador típico da crônica. 
NARRADOR: Personagem que exerce a função de intermediário ou mediador entre a ação da peça 
e o público, informando este das peripécias e intrigas. (Em primeira pessoa narrador-testemunha 
e narrador-protagonista. Em terceira pessoa onisciente, onipresente, intruso, parcial). 
NARRADOR-PROTAGONISTA: Participa de todos os fatos que narra. 
NARRADOR-TESTEMUNHA: Não participa dos fatos, mas está “ao lado” das personagens e conta 
ao leitor o que vê. 
NOVELA: Narração, usualmente curta, ordenada e completa, de fatos humanos fictícios, mas, por 
via de regra, verossímeis. 
PERSONAGEM: Cada um dos papéis que figuram numa peça teatral ou filme, e que devem ser 
encarnados por um ator ou uma atriz; figura dramática. Cada uma das pessoas que figuram em 
uma narrativa, romance, poema ou acontecimento. Ser humano representado em uma obra de 
arte. 
PERSONAGENS CARICATURA: Personagem conhecida por algumas poucas características ridículas. 
PERSONAGENS TIPO: São reconhecidas por suas características típicas, invariáveis. Não é um ser 
individual, representa uma classe (a fofoqueira, a gorda, o padre, a beata). 
ROMANCE: Descrição longa das ações e sentimentos de personagens fictícios, numa transposição 
da vida para um plano artístico. 
TEMA: É a ideia central de um texto. 
TEMPO CRONOLÓGICO: Tempo da narrativa que segue o curso natural, é mensurável (pode ser 
medido), tem começo e fim. 
TEMPO PSICOLÓGICO: Tempo da narrativa que segue os impulsos emocionais do narrador ou das 
personagens, e que, portanto, não segue a lógica do tempo cronológico. 
TEMPO: Na análise do texto narrativo, o tempo é abordado sob vários aspectos 1- A ação se passa 
em que época? 2- Qual é a duração da história? 3- O tempo cronológico ou psicológico? 
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GRUPO 05 Referentes ao gênero dramático 
AUTO: Composição dramática originária da Idade Média, com personagens geralmente alegóricas, 
como os pecados, as virtudes, etc., e entidades como santos, demônios, etc., e que se caracteriza 
pela simplicidade da construção, ingenuidade da linguagem, caracterizações exacerbadas e inten-
ção moralizante, podendo, contudo, comportar também elementos cômicos e jocosos 
CATARSE: O efeito moral e purificador da tragédia clássica, conceituado por Aristóteles, cujas si-
tuações dramáticas, de extrema intensidade e violência, trazem à tona os sentimentos de terror e 
piedade dos espectadores, proporcionando-lhes o alívio, ou purgação, desses sentimentos 
CENÁRIO: plano de fundo. 
COMÉDIA: Obra ou representação teatral em que predominam a sátira e a graça. 
DIÁLOGO: Colóquio entre os atores, móvel da ação da peça, a partir do qual se desenvolveu o 
gênero teatral. 
DRAMA: Designação genérica de composição dialogada ou teatral; texto ou peça teatral; comé-
dia. 
FALA: o texto que deve ser dito pelos atores.  
FARSA: Peça teatral de comicidade exagerada, ação vivaz, irreverente e burlesca, e com elementos 
de comédia de costumes. 
MONÓLOGO: Cena em que um só ator representa, interpretando um personagem que fala ao pú-
blico ou consigo mesmo 
RUBRICA: Indicação escrita de como deve ser executado um trecho musical, uma mudança de ce-
nário, um movimento cênico, uma fala, um gesto do ator, etc. Em itálico. 
TRAGÉDIA: 1. Na Grécia antiga, obra teatral em verso que se originou do ditirambo (1), de caráter 
grandioso, dramático e funesto, em que intervêm personagens ilustres ou heroicas, e que é capaz 
de infundir terror e piedade. 2. Peça de ordinário em verso, e que termina, em regra, por aconte-
cimentos fatais. 
TRAGICOMÉDIA: Peça que participa da tragédia pelo assunto e personagens, e da comédia pelos 
incidentes e desenlace. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 


