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FICHAMENTO

P.1

1. A CONCEITUAÇÃO DE ESTILÍSTICA

1.1. O que é Estilística?

1.2. Pode-se dizer como princípio de explicação, que Estilística é uma das disciplinas voltadas para 

o fenômeno da linguagem, tendo por objeto o estilo.

2. AVARIEDADE DE CONCEITO DE ESTILO

2.1. A palavra estilo tem uma origem moderna.

2.2. A palavra estilos em latim significa stilus.

3. Segundo Georges Mounin, as definições de estilos se dividem em três grupos:

3.1. as que consideram estilo como desvio de norma;

3.2. as que o julgam como elaboração;

3.3as que o entendem como conotação.

4. Nils Erik Enkvist distribui estilo em seis grupos:

4.1. estilo como adição;

4.2. estilo como escolha;

4.3. estilo como conjunto de características individuais;

4.4. estilo como desvio da norma;

4.5. estilo como  conjunto de características coletivas;

4.6.estilo como resultado de relações entre entidades lingüísticas;

 P.2

1. O encaixamento de estilo nas frases dos seguintes estudiosos:
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1.1. “O estilo é o homem.” (Buffon)

1.2.  “Estilo é o que é peculiar e diferencial numa fala.” (Dámaso Alonso)

1.3. “Estilo é expectativa frustrada.” (Jakobson)

1.4.  “Estilo  é  o  que  está  presente  nas  mensagens  em que  há  elaboração  da  mensagem por  si 

mesma.” (Jakobson)

P.3 

1. O APARECIMENTO DA ESTILÍSTICA

1.1. Tomando o lugar deixado pela retórica a estilística surge nas primeiras décadas do século XX . 

 1.2. Os dois mestres que lideram duas correntes de grande importância:

1.3. Charles Bally doutrinador da estilística; 

1.4. e Leo Spitzer figura exponencial da estilística literária.

2. A ESTILÍSTA DA LÍNGUA

2.1. Charles Bally volta-se para os aspectos afetivos da língua falada, da língua a serviço da vida 

humana, língua viva, espontânea, mas gramaticalizada, lexicalizada, e possuidora da um sistema 

expressivo cuja descrição deve ser a tarefa da Estilística.

P.4

1. Bally distingue duas faces da linguagem-

1.1. a intelectiva ou lógica; 

1.2. e a afetiva ( estuda  efeitos da afetividade no uso da língua).

2. Bally foi o primeiro a distinguir com precisão o conteúdo lingüístico do conteúdo estilístico; a 

informação neutra  do suplemento subjetivo a ela acrescentando ,mostrando que um mesmo .

3. Bally não se volta para o discurso (“parole”), o uso individual da língua , mas para o sistema 

expressivo da língua coletiva (“langue”).

3.1. Para Bally “a Estilística estuda os fatos da expressão da linguagem organizada do ponto de 

vista do seu conteúdo afetivo”.

4. Marouzeau e Cressolt (continuadores de Bally) discordam de alguns de seus pontos.

4.1.  Marouzeau  dá  á  estilística  um  enfoque  mais  individual,  deslocando-a  do  sistema  para  o 
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discurso.

4.2. Tanto Marouzeau  como Cressolt voltam-se para a língua literária, considerando-a o domínio 

por excelência da Estilística.

P.5

1. Matoso Câmara considera a Estilística uma disciplina complementar da Gramática, pois enquanto 

esta  estuda  a  língua  como meio  de  representação,  a  Estilística  estuda  a  língua  como meio  de 

exprimir estados psíquicos (expressão) ou de atuar sobre o interlocutor (apelo).

P.6

1. A ESTILÍSTICA COMO SOCIOLINGUÍSTICA

1.1. Segundo David Crystal e Derek Davy cabe à Estilística estudar as variedades, quer da língua 

falada, quer da língua escrita, adequadas às diferentes situações e próprias de diferentes classes 

sociais.

2. A ESTILÍSTICA LITERÁRIA

2.1. Outra grande corrente da Estilística é a literária, iniciada por Leo Spitzer, também chamada de 

idealista, psicológica e genética.

P.7

1. A Estilística de Spitzer parte da reflexão, de cunho psicologista, sobre os desvios da linguagem 

em relação ao uso comum, uma emoção, uma alteração do estado psíquico normal provoca uma 

afastamento do uso lingüístico normal; um desvio da linguagem usual é, pois, indício de um estado 

de espírito não-habitual.

2. O estilo do escritor reflete os eu mundo interior, a sua vivência. 

3. Spitzer concebeu um método de estudo sobre de “círculo filológico”.

4.  Uma  marca  dos  trabalhos  de  Spitzer  foi  o  pensamento  de  que  a  intenção  do  autor  é  algo 

específico, definido e, em princípio, encontrável.

P.8

1. A doutrina de Dámaso Alonso.

2. Para Alonso “Toda obra literária encerra um mistério e sua compreensão depende basicamente da 

intuição,  podendo-se,  portanto,  estudar  cientificamente  os  elementos  significativos  presentes  na 
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linguagem”.

3. A obra move-se, pois, entre duas intuições: a intuição criadora do autor e a intuição atualizadora 

do leitor.

P.9

1. Modos de compreender a obra literária (Dámaso Alonso)

1.2. Do leitor comum;

1.3. Da Estilística;

1.4. O significante e o significado para Dámaso Alonso: Para ele o significante não é apenas “a 

imagem acústica”, mas o som físico também; e o significado não é um mero conceito, mas uma 

complexa  carga  psíquica  que  pode  incluir  emoção,  afetividade,  volição,  intencionalidade, 

imaginação.

P.10

1. Amado Alonso apresenta a Estilística como disciplina complementar e não distinta.

2. A Estilística cuida dos recursos expressivos de natureza linguística: dos indícios que sobrepõem 

aos signos, do lado afetivo, ativo, imaginativo e valorativo das formas da língua.

P.11

1. A ESTILÍSTICA FUNCIONAL E EXTRUTURAL

1.1. A Estilística funcional se diz funcional, quando relacionada às funções da linguagem (Roman 

Jakobson /1896-1983) e estrutural quando se baseia nas relações dos elementos do texto.

1.2. Poética e Função poética (Estilística e estilo)

1.3. O objeto da poética é esclarecer o que é que faz da mensagem verbal uma obra de arte; a 

distinção do que é artístico e do que não é artístico.

1.4. Distinção da linguagem poética da linguagem comum. 

1.5. Parar fazer essa distinção, Jakobson parte do processo de comunicação em que concorrem seis 

fatores: Emissor, contexto, mensagem, contato, código e destinatário.

P.12

1.  O  pendor  para  o  contexto  constitui  a  função  referencial.  Essa  função  recebe  outros  nomes 
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diversos: representativa, denotativa, conotativa, cognitiva, nocional, intelectiva, ideacional.

1.1.  A função resultante  do pendor  para  o  emissor  é  a  emotiva,  cuja  realização mais  pura é  a 

interjeição.

1.2. A função que incide sobre o destinatário é a conativa (realizada pelo vocativo ou imperativo).

1.3. E a função ligada ao canal é a fática (contato entre emissor e receptor).

2. A função poética vem ser a própria mensagem.

P.13

1. A teoria de Jakbson e a de Bally.

2.  “A função  poética  projeta  o  princípio  de  equivalência  do  eixo  da  seleção  sobre  o  eixo  da 

combinação”. (Jakbson)

P.14

1. A Estilística estrutural salienta que o valor estilístico de um signo depende de sua posição no seio 

de um sistema.

2.  Todo  signo  pertence  a  duas  estruturas;  a  do  código,  que  define  seu  lugar  numa  categoria 

(estrutura paradigmática), e a da mensagem (sintagmática).

3. Jakbson mostra que o efeito poético repousa sobre uma combinação das duas estruturas: a análise 

da mensagem não deve dispensar a análise do sistema, o código.

4. O efeito de um vocábulo depende não só da frase.

P.15                                                                                            

1. Dois autores se destacam na Estilística estrutural: Michael Riffaterre e Samuel Levin.

1.2.  Riffaterre  considera  a  Estilística  estudo  exclusivo  da  mensagem,  negando  a  pertinência 

estilística do sistema.

1.3.  O  estilo  é  fato  resultante  da  forma  da  mensagem  e  repousa  sobre  uma  dupla  série  de 

procedimentos:  uns  decorrentes  de  uma  convergência,  e  outros  decorrentes  dum contraste  dos 

signos.

1.4. Os signos têm valor absoluto, mas um valor resultante de uma oposição e contato com outros 

signos.
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2.  Os  estudos  estilísticos  devem por  base,  portanto,  depoimentos  de  leitores  diversos,  críticos, 

pessoas de alguma cultura literária.

3. Toda tentativa de descrição tem por núcleo a estrutura que Samuel Levin chama de acoplamento 

(isso é, pois, a convergência de duas equivalências, uma de posição e outra de natureza).

3.1. A rima é o exemplo mais claro de acoplamento.

P.17

1. ESTILÍSTICA E RETÓRICA

1.1. A Estilística não pode ser completamente desligada de estudos sobre a expressão lingüística, 

como eram feitos nos séculos anteriores, a saber, a Retórica, que se ocupou da linguagem para fins 

persuasivos e artísticos.

2. Corax e Tísias foram apontados como os primeiros mestres da arte do discurso (século V a. C.).

3. Diz Cícero, em obra Brutus, que “foram esses dois homens os primeiros a reunir alguns preceitos 

do discurso argumentativos”. Isto para ajudar os proprietários da Sicília a lutarem por seus direitos 

violados por tiranos.

P.18

1. Górgias não manifestou preocupação quanto à veracidade dos fatos, razão por que a sua Retórica 

se tornou objeto de crítica. Essa irresponsabilidade de moral passa ser condenada, reivindicando-se 

para a Retórica um papel mais nobre que o da simples persuasão.

2. Aristóteles escreve um verdadeiro tratado- a Retórica- obra extensa, fértil em ensinamentos, com 

discussões, análises e ordenando todos os aspectos da arte do discurso, isto de maneira objetiva e 

prática.

3. A Retórica é primariamente uma técnica de argumentação, mais do que ornamentação.

P.19

1. Na Poética, que é pouco posterior a Retórica e que nos chegou incompleta, Aristóteles trata da 

conceituação de poesia como imitação da realidade (mimese), dos gêneros poéticos e da elocução 

poética, mencionando aspectos comuns à oratória.

2. Com a profunda mudança de ideias que se dá a partir do século XVIII (Romantismo), a Retórica 

cai em desprestígio, passa a ser ridicularizada.
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P.20

1.  È  inegável  a  importância  da  contribuição  da  Retórica  para  o  conhecimento  dos  fatos  da 

linguagem em geral e da linguagem artisticamente elaborada em particular.

P. 21

1. Os tipos de mudanças que podem ocorrer no aspecto da linguagem se enquadram em quatro 

tipos:  as  alterações  da   expressão  (significante),  são  os  metoplásmos (alterações  de  palavras)  e 

metaxes (alterações de frases); as alterações de conteúdo (significado) são os metassemas (palavras) 

e metalogismos (frase).

2. A Retórica Geral toma exemplos, não muitos numerosos, quer da linguagem literária, quer da 

jornalística.

 

P.22

1. A Estilística  tem um campo mais  amplo do que o da Retórica:  não se  limitando ao uso da 

linguagem com fins exclusivamente literários, interessa-se pelos usos lingüísticos correspondentes 

às diversas funções da linguagem.

2. As várias teorias estilísticas podem ser compreendidas em dois grupos:

2.1. as que consideram o fenômeno lingüístico como objeto de pesquisa em si mesmo (Estilística);

2.2. e as que o consideram como o meio privilegiado de acesso à interioridade do escritor.

3. O caráter científico da Estilística advém do seu objetivo de explicar os usos da linguagem que 

ultrapassam a função puramente denotativa.

 

P.24

1. Embora com freqüência se examinem fatos de linguagem comum, é principalmente dos textos 

literários que são tomados como exemplos que permitem deduzir as possibilidades estilísticas do 

português em três níveis: fonético, léxico, sintático.

P.26

1. A ESTILÍSTICA DO SOM
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1.1. A estilística do som ou fônica (Fonoestilística).

1.2. Trata dos valores expressivos de natureza sonora observáveis nas palavras e nos enunciados.

2.  Além  de  permitir  a  oposição  de  duas  palavras,  a  matéria  fônica  desempenha  uma  função 

expressiva que se deve a particularidades da articulação dos fonemas, às suas qualidades de timbre, 

altura, duração, intensidade.

3. Essas impressões e sugestões oferecidas são recebidas de maneira diversa conforme a pessoa.

P.27

1. Entre os autores que mais se dedicaram ao exame de expressividade dos elementos sonoros, 

destacam-se Maurice Grammont e Henri Morier.

1.1.  Esses  dois  autores,  assim  como  Bally,  salientam  que  os  fonemas  apresentam  potencial 

expressivo, de acordo coma a natureza de sua articulação.

2. Apoiando-se em Ivan Fonagy, Morier fala em metáfora fonética, em face da interseção de um 

significado e de um significante.

P.28

1. A distinção na neutralização do caráter arbitrário do som lingüístico se dá de três aspectos (Walter 

Porzig:

1.1. a imitação sonora;

1.2. a transferência sonora;

1.3. e a correspondência articulatória.

2. Grammont explica a correlação som-ideia abstrata pela faculdade de nosso cérebro de associar, 

comparar,  classificar  ideias,  colocando  num  mesmo  grupo  conceitos  intelectuais  e  impressões 

fornecidas pelos sentidos de modo que as ideias mais abstratas são associadas à idéia de cor, som, 

odor, dureza moleza, dureza, etc.

3. A linguagem comum fornece elementos para traduzir impressões audíveis através de impressões 

dadas por outros sentidos: elas distingue sons, claros, graves, agudos, duros.

 

P.29
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1. Dos autores que se têm ocupado para estudar a Estilística fônica, deve ser mencionado P.R. Léon.

2. Léon divide as funções fônicas em duas:

2.1. funções identificadoras do emissor (emotiva, caracterizadora e dialetal);

2.2. funções desempenhadas pela mensagem (impressiva, fática e metalingüística).

3. Segundo Léon “as funções expressivas da linguagem formam um sistema codificado cujos signos 

são em números finitos e neste domínio as incertezas da decodificação são tão numerosa quanto no 

das funções referenciais”.

4. O POTENCIAL EXPRESSIVO DOS FONEMAS

4.1. A expressividade das vogais.

5. Vogais orais

5.1. [a]-sendo o fonema mais sonoro, mais livre, de todo o nosso sistema fonológico, traduz sons 

fortes, nítidos e reforça a impressão auditiva dos consoantes que acompanha.

P.30

1. Esses valores podem ser sentidos em interjeições, onomatopéias e palavras que sugerem:

1.1. risadas, tagarelice;

1.2. batidas bem audíveis: pá, plaf;

2. A sonoridade do [a] presta-se à transferência para ideias de claridade, brancura, amplidão etc.

P.31

1. As demais vogais constituem duas séries- anterior [é], [ê], [i] e posterior [ó], [ô], [u]; as de valor 

mais explorados são [i] e [u].

2.  As  vogais  da  série  anterior  são  próprias  para  exprimir  sons  agudos,  estridentes,  como  por 

exemplo: grito, trilo, apito etc.

3. A vogal [ê], intermédia entre o [é] e o [i], é mais neutra, discreta, não oferecendo expressividade 

marcante.

P.32

1. A série posterior- [o], [u]- tem a possibilidade de imitar sons profundos, cheios, graves, ruídos 

surdos, e sugere ideias de fechamento, redondeza, escuridão, morte.
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2. Alguns exemplos de vocábulos que significam ruídos surdos: bufo, urro, zurro, rouco etc.

2.1. Outros exemplos de vogais posteriores podem ser encontrados no fragmento de Guilherme 

Almeida (Toda a poesia, t. IV, p.148).

3. Vogais nasais

3.1.  A ressonância  nasal  torna as  vogais  aptas  a  exprimir  sons  velados,  prolongados,  como no 

exemplo: zunzum, zumbido, ron-ron etc. Também sugere distância, lentidão moleza, melancolia, 

exemplos: longe, distante, bambo, manso, pranto etc.

P. 33

1.  O tom elegíaco pode ser visto  no soneto XIX de Alphonsus de Guimarães que provém das 

nasalidades  espelhadas  em vocábulos  variados  (1ª  pessoa do plural  do presente  indicativo e  3ª 

pessoa do plural do futuro).

P.34

1.  EXPRESSIVIDADES DAS CONSOANTES

1.1. As consoantes oclusivas, pelo seu traço explosivo, momentâneo, presta-se a reproduzir ruídos 

duros, secos, de batidas, pancadas, como é citado nas poesias de Olavo Bilac e de Cassiano Ricardo.

2.  Além de sugerir  ruídos  ou objetos  que  os  produzem, as  oclusivas  surdas,  conforme Morier, 

convêm à evocação de seres, coisas, atos, qualidades e sentimentos ligados às ideias e intensidade.

 

P. 35

1. As consoantes construtivas, pelo seu caráter contínuo, sugerem sons de certa duração, bem como 

as coisas e fenômenos que o produzem.

2. As labiodentais [f] e [v] imitam sopros, podendo ter valor expressivo em vocábulos  como voz,  

vento, fala etc.(criados por Guimarães Rosa)

3. Os sons sibilantes podem ser imitados também pelas labiodentais, mas o são sobretudo pelas 

alveolares [s] e[z]: sibilo, assovio, silvo etc.

4. As fricativas palatais também chamadas de chiados: chuá, xixi, cochicho, repuxo etc.
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P.36

1.a O atrito sugerido pelos sons palatais pode ligar-se a ideias de irritação, desagrado, desgosto, 

como se pode perceber em “Consoada” de Manuel Bandeira.

2.O deslizar, o fluir e o rolar, podem exprimir-se pelas construtivas laterais [l], [ih] e pelas vibrantes 

[R] e [r].

 

P.37

1. A vibrante dupla [R], sozinha ou em grupo com oclusivas, se ajusta à noção de vibração, atrito, 

rompimento, abalo, como se pode sentir nos vocábulos rachar, ranger, rasgar, romper, roer, etc.

2.  As consoantes  nasais  [m],  [n],  [nh],  ditas  moles,  doces,  se  harmonizam com as  palavras  de 

suavidade, doçura, delicadeza, como: ameno, manso, mole, mimoso, amor,etc.

P.38

1. A INSISTÊNCIA EM SONS DE VALOR EXPRESSIVO

1.1. A expressividade dos fonemas poderia passar despercebida, se os poetas não os repetissem a 

fim de chamar atenção para a sua correspondência com o que exprimem.

2.  As  repetições  fônicas  podem  apresentar  diferentes  tipos,  sendo  um  pouco  variável  a  sua 

classificação.

3. ALITERAÇÃO E ASSONÂNCIA

3.1. Aliteração é a repetição insistente dos mesmos sons consoantes, podendo ser eles iniciais ou 

integrantes da sílaba tônica.

3.2. A repetição vocálica em sílabas tônicas é a assonância.

4. A aliteração é um processo generalizado em línguas de todas as épocas.

P.39

1. Said Ali, em um estudo sobre aliteração em Os Lusíadas, revela que não ocorrem na epopéia 

aliterações  acumuladas  e  fatigantes  como  nos  poetas  latinos  antigos  (Ênio,  por  exemplo),  são 

entremeadas de vocábulos que não aliteram e as aliterações imediatas, nunca excedem a grupos de 

duas palavras- substantivos e adjetivos-(fraco fio, gente generosa, noite negra, etc.) 
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2.  Os  vários  exemplos  de  assonância  na  prosa  de  Guimarães  Rosa.  Duas  palavras  ligadas 

sintaticamente (sujeito/verbo, verbo/objeto, verbo/adjetivo, etc.).

 

P.40

1. As assonâncias servem para o escritor para acentuar a novidade de expressão;

1.1.Servem para estreita as palavras;

1.2. É comum a aliteração e a assonância aparecerem combinadas.

2. Homeoteleuto, rima, eco, são nomes que designam a repetição de sons no final das palavras.

3. Uma distinção entre essas palavras é a seguinte:

3.1.  O  homeoteleuto  é  o  aparecimento  de  uma  terminação  igual  em  palavras  próximas,  sem 

obedecer a um esquema regular.

P. 41

1. O eco é um homeoteleuto não intencional, não estético, que se costuma considerar um vício de 

linguagem.

2.  A rima  é  a  coincidência  de  sons,  geralmente  finais  de  palavras,  que  se  dá  na  poesia,  em 

conformidade a um esquema mais ou menos regular.

3. As várias funções desempenhadas pelo homeoteleuto:

3.1. a função hedonística de agradar o ouvido pela repetição de sons;

3.2. a função decorativa, sendo um luxo de expressão

3.3. a função expressiva de realçar as ideias contidas nas palavras em que ocorrem;

3..4. a função estrutural de relacionar as palavras que a apresentam, bem como para contribuir para 

unidade de texto e para facilitar sua memorização.

4. As classificações da rima (Melo Nóbrega): aliterada, atônica, consonântica, assoante ou toante, 

incompleta, consoante, rica, ampliada, idêntica, equívoca.

P.42

1. Há poetas que contemplam com rimas modestas, de determinação corriqueira, as chamadas rimas 

pobres- é o caso de Gonçalves Dias.
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2. Outros preferem rimas de terminações raras, em palavras pouco usadas, chamadas rimas ricas e 

preciosas. Como é apresentado nos versos de Cecília Meireles “Retrato natural”.

P.43

1. Cecília também se contempla de versos soltos e brancos (sem rima)- “Viagem”.

2.  Guilherme  de  Almeida  também  faz  malabarismos  com  as  rimas  que  ele  próprio  intitula 

paupérrimas, riquíssimas e símil-rimas.

 

P.44

1. ANOMINAÇÃO

1.1. Consiste no emprego de palavras derivada do mesmo radical- em uma mesma frase ou em 

frases mais ou menos próximas.

2. Muitas vezes a anominação é um tipo de pleonasmo.

3. Monteiro Lobato também se aproveita ludicamente da anominação em suas obras, como em 

“Reinações de Narizinho”.

 

P.45

1. COMBINAÇÃO DOS DIFERENTES RECURSOS SONOROS

1.1. No poema “Um Sonho”, Eugênio de Castro acumula, com raro virtuosismo, todos os recursos 

abordados anteriorrmente.

P.46

1. Os jogos sonoros elaborados pelo poeta luso:

1.1. a sequência das palavras terminadas em –esse (-ece);

1.2. a aliteração do [m] e do [n], acompanhados das vogais [a], [e] e [o];

1.3. a assonância do [i];

1.4. as sílabas nasais correspondem a sons prolongados;

1.5. as aliterações do [f] se ajustam ao sopro da brisa que faz ondear os fenos, etc.
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P.47

1. Aproveitamento estilístico da gama vocálica.

1.1. Além da repetição dos fonemas, a gama vocálica, também constitui importante procedimento 

estético.

2. A ONOMATOPÉIA

2.1. Fenômeno lingüístico, tão sedutor e discutido, que serviu de fundamento a uma teoria sobre a 

origem da linguagem, convincentemente refutada por Karl Buhler.

3.  Num  sentido  mais  limitado,  a  onomatopéia  significa  a  reprodução  de  um  ruído-  ou  mais 

modestamente a tentativa de imitação de um ruído por um grupo de sons da linguagem.

P.48

1. Níveis de onomatopéia- Herculano de Carvalho (Teoria da linguagem)

1.1. Levando em consideração o caráter acidental ou permanente das onomatopéias e sua natureza 

não-representativa, temos:

1.2.  a)  Sons  imitativos  produzidos  acidentalmente  pelo  homem,  e  que  constitui  uma  imagem 

intencional do som natural. Como exemplo, podemos destacar a originalidade de Guimarães Rosa.

1.3. b) Onomatopéias propriamente ditas.

P.49

1.  As são de largo uso na fala das crianças, adolescentes, ou de pessoas emotivas em geral, bem 

como na literatura infantil e nas histórias em quadrinhos. Monteiro Lobato usa-se com bastante 

eficiência.

2. Se o significante onomatopéico passa a desempenhar um papel sintático na frase recebe uma 

categoria gramatical, já temos uma forma lexicalizada e não uma onomatopéia propriamente dita.

3. A palavra onomatopéia ,  seja qual for o seu valor conotativo, denota o objeto e desempenha 

função na frase.

4. Rodrigo Sá Nogueira chama as onomatopéias de fonético-ideológico. 

P.50

1. Harmonia imitativa
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1.1. Um sentido mais amplo atribuído ao termo onomatopéia é o de harmonia imitativa, que se 

estende ao longo de um enunciado, de um fragmento de prosa, de um poema, e que resulta dum 

aglomerado recurso expressivo.

2. Euclides da Cunha se contempla da harmonia imitativa.

3.  Poetas  do  Modernismo  escreveram  poemas  onomatopéicos  reproduzindo  ruídos  e  vozes: 

máquinas, fábricas, trens, cachoeiras, danças, etc.

P.51

1. Alguns autores (Rodrigo de Sá Nogueira) consideram também como onomatopéia a adequação 

dos sons aos sentimentos expressos, numa só palavra ou frase.

2. Alterações fonéticas

2.1. A Estilística fônica trata também das alterações fonéticas dos vocábulos, desde que apresentem 

valor expressivo.

2.2.  Os  metaplasmos-  por  supressão,  acréscimo,  por  troca  e  por  permuta-  que se  verificam na 

transformação do léxico latino para o português.

P.52

1. Alterações fonéticas em autores regionalistas

1.1. Nos textos de autores regionalistas encontramos formas populares que têm a função de evocar o 

nível cultural das personagens ou marcar a língua arcaica das zonas rurais ou do sertão.

2.  O acréscimo de fonemas  no interior  do vocábulo  é  bem mais  restrito  e  não deve  constituir 

inovação do escritor, mas formas ouvidas da gente da roça.

3. No final de certas palavras invariáveis encontramos o acréscimo de um /s/: “foras de norma, 

nuncas”, por exemplos.

P.53

1. A supressão da vogal átona é comum.

2. A forma diminutiva em –im, riachim, passarim (por Manuel Oliveira Paiva em Dona Guidinha 

do poço).

2.1.  A  apócope  de  outros  sons  resulta  na  mesma  terminação  patavim (patavina),  assassim 

(assassino), etc.
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3. Formas que se devem à troca de fonemas (por vocalização, nasalização, dissimilação, etc) são 

numerosas do criador Diadorim.

P.54

1. A troca do /r/ por /l/, já que a troca das consoantes é mataplasmo comum, bem como a pronuncia 

do [e] átono como[i].

2. A permutação ou mudança de posição de fonemas ocorre mais frequentemente com o [R], como 

em enterter, agardecer.

3. Alterações fonéticas na poesia

3.1.  A metrificação,  que  se  baseia  nos  sons  perceptíveis,  considera  sílabas  poéticas  as  sílabas 

formadas com a supressão ou fusão de sons vocálicos.

3.2. Celso Cunha arrola os seguintes encontros intervocálicos:

3.3. crase- fusão de duas vogais iguais;

P.55

3.4.  elisão-  desaparecimento da vogal  final  de uma palavra que ante  a vogal inicial  da palavra 

seguinte;

3.5. sinalefa- fusão da vogal final  de uma palavra, reduzida a semivogal, coma a vogal inicial da 

palavra;

3.6. eclipes- é a elisão ou sinalefa de vogal nasal.

P.56

3.7. hiatos entre vocábulos- deixa o verso frouxo.

3.8. Encontros intravocabulares- no interior de um vocábulo temos a possibilidade de um hiato 

torna-se ditongo.

4. Os autores que tratam de versificação falam também no caso oposto, um ditongo se desdobra em 

hiato, o que vem a ser a diérese.

P.57

1. PROSODEMAS OU TRAÇOS SUPRASSEGMENTAIS

1.1. De grande interesse estilístico são os valores expressivos ligados aos prosodemas ou traços 
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suprassegmentais,  os  quais  afetam um segmento  mais  extenso que o fonema- sílaba,  morfema, 

palavras, sintagmas ou frases.

2. O acento de intensidade e a entoação têm a função no sistema fonológico do português.

P.58

1. Acento de intensidade e duração

2. O acento de intensidade ou de energia (acento tônico) constitui um recurso estilístico quando:

2.1. a sílaba em que recai é pronunciada com intensidade e duração exagerada;

2.2. A duração que não tem função fonológica no português, mas tão-somente expressiva, na língua 

marcada pela repetição de grafema.

2.3. uma sílaba átona ou subtônica é pronunciada com uma energia e duração inusitada

P.59

1. ENTOAÇÃO

1.1. Entoação é a curva melódica que a voz descreve ao pronunciar palavras,  frases e orações. 

(Samuel Gili Gaya)

2. Ela resulta da variação da altura musical dos sons, de acordo de vibrações das cordas vocais por 

segundos.

P.60

1.  Os  movimentos  da  curva  melódica  são  signos  das  relações  sentidas  pelo  falante  entre  os 

elementos  semânticos  e  gramaticais  que  compõem a  oração  e  entre  as  orações  que  formam o 

período.

2. A entoação dá a uma palavra ou grupo de palavras a marca da frase.

3. Um nome próprio, com diferentes entoações, pode ter múltiplos significados, que deve ajustar-se 

ao contexto.

4. A função intelectiva da entoação consiste em marcar a frase declarativa com uma parte final 

descendente, enquanto a interrogativa tem final ascendente.

5. Bally considera a entoação um comentário perpétuo da palavra, ressalta que os movimentos da 

entoação constituem fenômenos de extrema delicadeza e complexidade.
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6. A entoação que indica se as nossas palavras estão em sentidos contrários ou opostos, se estamos 

sinceros ou irônicos.

P.61

1. Uma expressão depreciativa, insultuosa, quando proferida em tom de ternura, de agrado ou de 

brincadeira, perde a sua agressividade, enquanto uma expressão qualquer, dita em tom violento, 

pode-se tornar-se injuriosos.

2. A leitura silenciosa suscita uma entoação mental, mais neutra ou mais expressiva, conforme o 

caso, sem que o texto perderia parte do seu sentido ou expressividade.

3.  O  exagero  ou  deformação  de  toda  curva  melódica  do  discurso  normal  indica  uma  busca 

expressivo.

4. A entoação revela não só o nível lingüístico do locutor, mas também o seu estado psíquico.

P.62

1. SINAIS DE PONTUAÇÃO E ENTOAÇÃO

1.1. Os sinais de pontuação ajudam a reconstituir a entoação que o autor pode ter pretendido para o 

seu texto, mas são muito pobres em relação à riquíssima gama de tons da voz humana. 

2. Dado o seu valor afetivo, além do exclusivamente lógico, ligado à sintaxe, a pontuação não segue 

regras absolutas, e varia com os escritores, sendo alguns mais pródigos e outros mais econômicos 

com relação a esses sinais.

3. Alguns escritores utilizam sinais reiterados (!!!; ???) ou combinados (?!; ???!!!) no esforço de 

sugerir a intensidade da surpresa e do espanto ou da perplexidade e da dúvida.

3.1. Nas histórias em quadrinhos esses sinais aparecem em profusão.

P.63

1.  A supressão  de  sinais  de  pontuação  esperados  também pode  ter  efeito  estilístico,  inclusive 

permitir mais de uma leitura.

2. Para sugerir o fluxo dos pensamentos de uma personagem, alguns leitores suprimem ou reduzem 

drasticamente os  sinais  de pontuação,  ficando os pensamentos  numa massa de orações,  que só 

termina com um ponto final depois de um, duas ou mais páginas.

P.64
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1. ORTOGRAFIA

1.1. Sendo uma convenção estabelecida, cujas regras precisamos aprender e adotar, a ortografia é 

exterior à Estilística.

P. 65 

1. O emprego das maiúsculas, fora dos casos regulamentados pelo Acordo Ortográfico, pode sugerir 

respeito, admiração, sentimento religioso ou cívico, acatamento da autoridade. 

P.66

1. O costume tradicional de iniciar os versos com maiúscula parece ser mais uma forma de marcar o 

texto poético com um aspecto gráfico solene, afastando-se da prosa.

2.  O  uso  de  maiúscula  no  início  dos  nomes  próprios  revela  rebeldia  à  tradição,  desprezo  do 

convencionalismo, desejo de chamar a atenção por uma pretensa originalidade.

P.67- 70

1. EXEMPLIFICAÇÃO COMPLEMENTAR PARA EXERCÍCIO. 
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