
3.1 Versificação - Métrica 
 
Verso é cada uma das linhas que constituem uma estrofe num poema. Existe tanto a poesia 
prosaica, desprovida das características básicas, isto é, rima, métrica ou mesmo ritmo, quanto 
a prosa poético, impregnada na poesia. 
 
Verso é a unidade rítmica do poema, podendo ter uma só palavra ou um conjunto delas. 
Graficamente, constitui uma linha de sentido completa ou não; sensorialmente, produz um 
ritmo. Enquanto linha do poema, difere da linha da prosa: o verso mantém uma relação com 
a página, no sentido de que esta lhe dá uma autossuficiência, criando espaço para a sua 
extensão mental e emocional, mesmo que solicite uma corroboração de outros versos  
 
O primeiro verso do poema tem, pois, força invocatória. 
 
Enjambement ou encadeamento: quando o sentido é completado no verso seguinte. 
 

No verso há uma superestrutura métrica sobre o ritmo, como se o verso fosse 

cortado em unidades métricas. O metro emerge, assim, do controle numérico do ritmo.  

 

O verso clássico francês conta as sílabas, ao passo que o verso clássico inglês conta 

acentos, quatro por linha, ignorando o número de sílabas átonas.  

As medidas do inglês moderno são baseadas tanto em sílabas como em acentos:  

 

o paradigma do “iambic pentameter” tem cinco acentos fortes.  
 “The Sylphs/thro’ mys/tic ma/zes, guide/ their way.” (Pope). 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 

 

Há cinco pares de sílabas (“feet”), átonas e tônicas, num padrão que une o ritmo da 

prosa e o desenho do verso. 

 

Os gregos estabeleceram os padrões rítmicos dos versos: 

iâmbico, formado por uma sílaba fraca e uma forte: “a/mor, fu/gaz”. 

 

No sistema românico, os versos são nomeados conforme o número de 

sílabas (sistema métrico): monossílabos, dissílabos, trissílabos, tetrassílabos, 

 

pentassílabos (ou redondilha menor), , é o metro preferido das quadras e trovas 

populares, bem como das cantigas de roda e desafio. 

 

hexassílabos, heptassílabos 

(ou redondilha maior), octassílabos, eneassílabos, decassílabos,  

 

hendecassílabos, cantos marciais 
 
Dodecassílabos ou Alexandrinos e Bárbaros (versos com mais de 12 sílabas). Ex na Pg 39 
 
As sílabas métricas não devem ser confundidas com as sílabas gramaticais. 
 
Escansão:  contagem dos sons do verso. Entre os muitos princípios que orientam a escansão, 
destacamos os principais: 
 



• As sílabas são contadas somente até a sílaba tônica da última palavra do verso.  
Ex: “Tal/ a/ chu/va 
Trans/pa/re/ce 
Quan/do/ des/ce” (versos trissílabos). 
 
• A elisão: ficam na mesma sílaba a vogal seguida de vogal em palavras contíguas. Ex: “A/mo-
/te, ó/ cruz/ no/ ver/ti/ce/ fir/ma/da” (dez sílabas). 
 
• A Sinérese: é a fusão de dois sons dentro da mesma palavra. Ex: “Lan/ça a/ poe/si/a a/ flux”. 
Veja-se que, por força do ritmo do poema e da intenção em manter o mesmo metro, “/poe/”, 
na palavra “poesia”, forma uma sílaba. 
 
• A Diérese: ao contrário da sinérese, separa-se em sílabas distintas dois sons vocálicos dentro 
da mesma palavra. Ex: “Deus/ fa/la/ quan/do a/ tur/ba es/tá/ qui/e/ta”. Observa-se que 
 “qui-e” na palavra “quieta” formam duas sílabas. 
 
• O Hiato: ao contrário da elisão, para manter uma regularidade métrica, mantêm-se 
separadas vogais de palavras diferentes. 
Ex: “E/ va/ga,  
Ao/ luar - (sinérese) 
Se a/pa/ga - (elisão) 
No/ ar” - (hiato) 
 
Observa-se que, pelos recursos métricos utilizados, manteve-se o trecho 
do poema com versos dissílabos. 
 
Quanto aos tipos de metro, os poemas podem ser: 
 
 isométricos,   constituem poemas que mantêm uma uniformidade quantitativa em relação ao 
metro, ou seja, são compostos de um só metro. 
 
Ex: “Contemplo o lago mudo 
Que uma brisa estremece, 
Não sei se penso em tudo 
Ou se tudo me esquece.” (Fernando Pessoa) 
 
Observamos aqui que todos os versos são hexassílabos,  
 
heterométricos apresentam versos de medidas diferentes num mesmo poema. 
 
Ex: “Por que está assim, (pentassílabo) 
Violeta? Que borboleta (heptassílabo) 
Morreu no jardim?” (pentassílabo) 
 
ou versos livres: o verso continua a existir, porem não obedecem a nenhum esquema, não há 
metro, apenas ritmo.  
 
É como se, no verso livre, a estrofe se tornasse a medida rítmica, uma espécie de cadência 
funcionando como uma totalidade rítmica. 
 
No verso livre, a estrofe se torna a medida rítmica, uma espécie de cadência funcionando 
como uma totalidade rítmica. 



 
Surge com força com a modernidade. Está presente na obra de Walt Whitman, que o 
celebrizou.  
 


