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/.	Os	poetas	americanos	do	século	20	Marianne	Moore	,	William	Carlos	Williams	e	Robinson	Jeffers	acreditavam	que	a	métrica	era	uma	construção	artificial	imposta	à	poesia,	em	vez	de	ser	inato	à	poesia.	Então	o	último	verso	do	poema	O	caçador	de	esmeraldas,	de	Olavo	Bilac,	fica	assim:Fernão	Dias	Paes	Leme	os	olhos	cerra.	Infelizmente,	ele	não	conseguiu	produzir	uma	teoria	coerente;
em	vez	disso,	ele	se	contentou	em	meramente	reunir,	classificar	e	categorizar	os	dados	primários	-	um	primeiro	passo	que,	embora	insuficiente,	não	representa	uma	realização	mediana.	Portanto,	al-Kʰalīl	deixou	uma	formulação	de	extrema	complexidade	e	dificuldade	que	requer	imenso	esforço	para	ser	dominada;	mesmo	o	estudioso	realizado	não	pode	utilizá-lo	e	aplicá-lo	com	facilidade	e
total	confiança.	-	)fa	'lün	(	-	-	)fe	i	lün	(	..	Geralmente	há	uma	cesura	após	o	ictus	do	terceiro	pé.	Versos	isométricosSão	aqueles	que	possuem	uma	medida	única,	mais	facilmente	encontrados	na	literatura	clássica.	^	Fussell,	Paul	(1979)	[1965],	Poetic	meter	and	Poetic	Form	,	McGraw	Hill,	ISBN	0-07-553606-4.	Sílabas	overlong	podem	ser	usadas	em	qualquer	lugar	na	linha	no	lugar	de	um
longo	+	um	curto,	ou	na	posição	final	em	uma	linha	ou	meia	linha.	[11]A	poesia	persa	é	quantitativa	e	os	padrões	métricos	são	feitos	de	sílabas	longas	e	curtas,	assim	como	no	grego	clássico,	latim	e	árabe.	A	poesia	persa	[25]	surge	na	era	sassânida	.	Além	disso,	se	o	acento	estiver	na	terceira	à	última	sílaba,	então	uma	sílaba	é	subtraída	da	contagem	real,	tendo	então	menos	sílabas	poéticas
do	que	sílabas	gramaticais.A	poesia	espanhola	usa	licenças	poéticas,	exclusivas	das	línguas	românicas,	para	alterar	o	número	de	sílabas,	manipulando	principalmente	as	vogais	na	linha.	Na	contagem	de	sílabas	poéticas,	a	sonoridade	das	palavras	é	o	que	mais	importa,	por	isso	recomenda-se	conhecimento	básico	de	fonologia.A	seguir,	conheça	as	regras	de	metrificação	e	perceba	como	é
fácil	fazê-la.Regras	de	metrificação	de	versos1.	"Poesias	em	contato:	árabe,	persa	e	urdu"	.	Um	ditongo	é	feito	de	duas	vogais	consecutivas	em	uma	palavra	que	normalmente	não	forma	uma:	poe-ta	,	leal-tad	em	vez	do	padrão	po-e-ta	('poeta'),	le-al-tad	('lealdade')	.Dieresis.	As	três	primeiras	meias	linhas	têm	o	padrão	tipo	A	"DUM-da-	(da-)	DUM-da",	enquanto	a	última	tem	o	padrão	tipo	C
"da-	(da-da-)	DUM-DUM-da",	com	parênteses	indicando	sílabas	átonas	opcionais	que	foram	inseridas.	Por	exemplo,	a	palavra	kataba,	que	silabifica	como	ka-ta-ba	,	contém	três	vogais	curtas	e	é	composta	por	três	sílabas	curtas.	Nos	hexâmetros	dactílicos	do	latim	clássico	e	grego	clássico	,	por	exemplo,	cada	um	dos	seis	pés	que	compõem	a	linha	era	um	dáctilo	(longo-curto-curto)	ou	um
espondeu	(longo-longo):	uma	"sílaba	longa"	era	literalmente	aquele	que	demorava	mais	para	ser	pronunciado	do	que	uma	sílaba	curta:	especificamente,	uma	sílaba	que	consiste	em	uma	vogal	longa	ou	ditongo	ou	seguida	por	duas	consoantes.	As	licenças	poéticas	permitem	a	união	de	duas	vogais	próximas	uma	da	outra,	mas	em	sílabas	diferentes	e	contam-nas	como	uma	só.	[2]	Os	quatro
principais	tipos	de	[3]	são:	verso	acentuai	,	verso	acentuai-syllabic	,	verso	syllabic	e	verso	quantitativo	.	Ele	usava	versos	aliterativos	,	um	padrão	métrico	envolvendo	vários	números	de	sílabas,	mas	um	número	fixo	(geralmente	quatro)	de	tons	fortes	em	cada	linha.	As	moras	,	ou	sílabas,	são	divididas	em	três	tipos	básicos:As	sílabas	abertas	ou	leves	(	açık	hece	)	consistem	em	uma	vogal	curta
sozinha	ou	em	uma	consoante	seguida	por	uma	vogal	curta.	As	posições	anceps	na	linha,	no	entanto,	são	lugares	onde	uma	sílaba	longa	ou	curta	pode	ser	usada	(marcada	com	"x"	nos	esquemas	abaixo),	não	são	encontradas	no	verso	persa,	exceto	em	alguns	metros	no	início	de	uma	linha.A	poesia	persa	é	escrita	em	dísticos,	com	cada	meia-linha	(hemistique)	tendo	de	10	a	14	sílabas.	Em	um
ensaio	intitulado	"Robinson	Jeffers,	&	The	Metric	Fallacy",	Dan	Schneider	ecoa	os	sentimentos	de	Jeffers:	"E	se	alguém	realmente	dissesse	a	você	que	toda	a	música	era	composta	de	apenas	2	notas?	Este	é	um	repertório	substancialmente	maior	do	que	em	qualquer	outra	tradição	métrica.Grego	e	latimOs	"pés"	métricos	nas	línguas	clássicas	baseavam-se	no	tempo	necessário	para	pronunciar
cada	sílaba,	que	eram	categorizados	de	acordo	com	seu	peso	como	sílabas	"longas"	ou	sílabas	"curtas"	(indicadas	como	dum	e	di	abaixo).	Mas,	como	cada	caractere	chinês	é	pronunciado	usando	uma	sílaba	em	um	determinado	tom	,	a	poesia	clássica	chinesa	também	tinha	regras	mais	definidas,	como	paralelismo	temático	ou	antítese	tonal	entre	linhas.PésEm	muitas	tradições	poéticas
clássicas	ocidentais	,	a	métrica	de	um	verso	pode	ser	descrita	como	uma	sequência	de	pés	,	[1]	cada	pé	sendo	uma	sequência	específica	de	tipos	de	sílaba	-	como	relativamente	átono	/	acentuado	(a	norma	para	a	poesia	inglesa	)	ou	longo	/	curto	(como	na	maioria	da	poesia	clássica	latina	e	grega	).O	pentâmetro	iâmbico	,	um	metro	comum	na	poesia	inglesa,	é	baseado	em	uma	sequência	de
cinco	pés	iâmbicos	ou	jâmbios	,	cada	um	consistindo	de	uma	sílaba	relativamente	átona	(aqui	representada	com	"-"	acima	da	sílaba)	seguida	por	uma	relativamente	acentuada	(aqui	representada	com	"/"	acima	da	sílaba)	-	"da-DUM"	=	"-	/":	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	Enquanto	os	homens	puderem	respirar,	ou	os	olhos	puderem	ver,	-	/	-	/	-	/	-	/	-	/	Por	muito	tempo	vive	isso,	e	isso	te	dá	vida.Essa	abordagem
para	analisar	e	classificar	medidores	se	origina	de	poetas	e	trágicos	da	Grécia	Antiga	,	como	Homero	,	Píndaro	,	Hesíodo	e	Safo	.No	entanto,	alguns	metros	têm	um	padrão	rítmico	geral	para	a	linha	que	não	pode	ser	facilmente	descrito	com	os	pés.	Ou	se	alguém	alegasse	que	havia	apenas	2	cores	na	criação	"Agora,	pondere	se	tal	coisa	era	verdade.	[7]	O	verso	em	branco	na	língua	inglesa	é
mais	famoso	nas	peças	de	William	Shakespeare	e	nas	grandes	obras	de	Milton,	embora	Tennyson	(	Ulysses	,	The	Princess	)	e	Wordsworth	(	The	Prelude	)	também	façam	uso	notável	dele.Um	par	rimado	de	versos	de	pentâmetro	iâmbico	forma	um	dístico	heróico	,	[8]	uma	forma	de	verso	que	foi	usada	com	tanta	frequência	no	século	18	que	agora	é	usada	principalmente	para	efeitos
humorísticos	(embora	veja	Pale	Fire	para	um	caso	não	trivial).	Abdel-Malek,	Zaki	N.	Proceedings	of	International	Conference	on	Frontiers	in	Comparative	Metrics	,	Estonia,	pp.	]	Houve,	de	fato,	tentativas	de	reconstruir	qualidades	métricas	das	porções	poéticas	da	Bíblia	Hebraica	,	por	exemplo,	por	Gustav	Bickell	[22]	ou	Julius	Ley	,	[23],	mas	permaneceram	inconclusivas	[24]	(ver	poesia
bíblica	)	.	)me	fâ	i	lün	(	.	Não	que	a	poesia	clássica	chinesa	jamais	tenha	perdido	o	uso	das	formas	shi	,	com	seus	padrões	métricos	encontrados	na	"poesia	de	estilo	antigo"	(	gushi	)	e	nas	formas	de	verso	regulamentadas	(	lüshi	ou	jintishi	).	22	^	Hardison,	OB	(1999).	–1674)	portuguêsA	poesia	portuguesa	utiliza	uma	métrica	silábica	em	que	a	estrofe	é	classificada	de	acordo	com	a	última
sílaba	tónica.	Uma	sílaba	longa	contém	uma	vogal	longa	ou	uma	vogal	curta	seguida	por	uma	consoante	como	é	o	caso	na	palavra	maktūbun	que	silabifica	como	mak-tū-bun	.	^	Boyd,	Barbara	Weiden	(2008).	(Veja	a	pág.	Esta	é	a	forma	de	Catulo	51	(em	si	uma	homenagem	a	Safo	31	):	Illĕ	mī	pār	essĕ	dĕō	vĭdētur;	illĕ,	sī	fās	est,	sŭpĕrārĕ	dīvōs,	quī	sĕdēns	adversŭs	ĭdentĭdem	tē	espectăt	ĕt
audit	("Ele	me	parece	ser	como	um	deus;	se	for	permitido,	ele	parece	acima	dos	deuses,	que	sentados	à	sua	frente	olha	para	você	e	ouve	você	continuamente.")	A	estrofe	Sapphic	foi	imitada	em	inglês	por	Algernon	Charles	Swinburne	em	um	poema	que	ele	simplesmente	chamou	de	Sapphics	:	Viu	a	implacável	Afrodite	branca,	Vi	o	cabelo	solto	e	os	pés	sem	sandálias	Brilhe	como	o	fogo	do
pôr-do-sol	nas	águas	ocidentais;	Vi	o	relutante	...	O	padrão	de	ênfase	das	palavras	não	fez	diferença	para	o	medidor.	Ao	contrário	da	poesia	ocidental	típica,	no	entanto,	o	número	de	sílabas	átonas	pode	variar	um	pouco.	[1]	Se	os	pés	são	principalmente	dáctilos	e	há	seis	em	uma	linha,	então	é	um	hexâmetro	dactílico	.	Este	medidor	desempenha	um	papel	semelhante	ao	pentâmetro	no	verso
inglês.	A	poesia	métrica	do	início	da	Idade	do	Ferro	é	encontrada	no	Avesta	iraniano	e	nas	obras	gregas	atribuídas	a	Homero	e	Hesíodo	.	O	verso	latino	sobrevive	do	período	do	latim	antigo	(c.	Além	disso,	quando	uma	palavra	termina	com	uma	vogal	e	a	próxima	começa	com	uma	vogal,	elas	são	consideradas	na	mesma	sílaba	(synalepha):	então	Gli	anni	ei	giorni	consiste	em	apenas	quatro
sílabas	("Gli	an"	"ni	ei"	"gior"	"ni").	As	linhas	do	pentâmetro	iâmbico	não	rimado	são	comumente	conhecidas	como	versos	em	branco	.	O	quinto	pé	é	um	dáctilo,	como	quase	sempre	é	o	caso.	Uma	segunda	variação	é	um	verso	sem	cabeça	,	que	não	possui	a	primeira	sílaba	do	primeiro	pé.	A	partir	dos	diferentes	tipos	de	sílaba,	um	total	de	dezesseis	tipos	diferentes	de	pés	poéticos	-	a	maioria
dos	quais	têm	três	ou	quatro	sílabas	de	comprimento	-	são	construídos,	os	quais	são	nomeados	e	digitalizados	da	seguinte	forma:						fa	'	(	-	)fe	ul	(	.	Isso	às	vezes	é	marcado	pela	colocação	de	um	sinal	de	diérese	sobre	a	vogal	que,	de	outra	forma,	seria	o	sinal	fraco	do	ditongo:	rüido	,	cïelo	.Synalepha	(espanhol	sinalefa	).	156	do	pdf).	É	o	fenômeno	oposto	ao	synalepha.	Se	o	acento	da	palavra
final	estiver	na	última	sílaba,	então	a	regra	poética	afirma	que	uma	sílaba	deve	ser	adicionada	à	contagem	real	de	sílabas	na	referida	linha,	portanto,	tendo	um	número	maior	de	sílabas	poéticas	do	que	o	número	de	sílabas	gramaticais.	34,	ISBN	0-8101-1316-3,	[medidores	quantitativos]	continuam	resistindo	à	importação	em	inglês.	15	^	Asemelhança	do	medidor	de	balada	entre	uma	ampla
gama	de	letras	de	músicas	permite	que	palavras	e	músicas	sejam	trocadas	perfeitamente	entre	várias	canções,	como	"	Amazing	Grace	",	a	"Ballad	of	Gilligan's	Isle	",	"	House	of	the	Rising	Sun	",	tema	do	Clube	do	Mickey	Mouse	e	outros.	[1]CaesuraÀs	vezes,	ocorre	uma	pausa	natural	no	meio	de	uma	linha,	em	vez	de	em	uma	quebra	de	linha.	Por	exemplo,	se	os	pés	são	iambos	e	se	há	cinco
pés	em	uma	linha,	é	chamado	de	pentâmetro	iâmbico	.	Esses	são	os	únicos	tipos	de	sílaba	possíveis	na	fonologia	do	árabe	clássico	que,	em	geral,	não	permite	que	uma	sílaba	termine	em	mais	de	uma	consoante	ou	que	uma	consoante	ocorra	na	mesma	sílaba	após	uma	vogal	longa.	No	final	de	uma	linha,	o	"e"	permanece	sem	linhas,	mas	é	hipermétrico	(fora	da	contagem	de	sílabas,	como	uma
terminação	feminina	em	verso	inglês),	nesse	caso,	a	rima	também	é	chamada	de	"feminina",	enquanto	é	chamada	de	"	masculino	"nos	demais	casos.O	metro	mais	freqüentemente	encontrado	na	poesia	clássica	francesa	é	o	alexandrino	,	composto	de	dois	hemistiches	de	seis	sílabas	cada.	As	sílabas	átonas	eram	relativamente	sem	importância,	mas	o	cesurae	(quebras	entre	os	meios-versos)
desempenhou	um	papel	importante	na	poesia	do	inglês	antigo	.	Os	medidores	árabesO	árabe	clássico	tem	dezesseis	metros	estabelecidos.	Eu	sei	que	meu	amor	conhece	toda	a	minha	doença	do	coração	-	Fuzûlî	(1483?	Dessa	forma,	o	número	de	pés	chega	a	cinco	no	total.	Começando	com	as	formas	registradas	anteriores:	o	Clássico	da	Poesia	tende	para	dísticos	de	versos	de	quatro
caracteres,	agrupados	em	quadras	rimadas;	e,	o	Chuci	segue	isso	até	certo	ponto,	mas	se	move	em	direção	às	variações	no	comprimento	da	linha.	Medidor	qualitativo	versus	quantitativoA	métrica	da	maior	parte	da	poesia	do	mundo	ocidental	e	de	outros	lugares	é	baseada	em	padrões	de	sílabas	de	tipos	específicos.	É	usado	em	sonetos,	em	ottava	rima	e	em	muitos	outros	tipos	de	poesia.	Um
exemplo	é	a	métrica	Arya	,	em	que	cada	verso	tem	quatro	linhas	de	12,	18,	12	e	15	morae,	respectivamente.	ISBN	9780865165847.	Ey	suyun	sesin	den	anlayan	bağ	lar	,	Ne	söyler	şu	da	ğa	çoban	çeşme	si?	A	sílaba	inicial	de	cada	pé	é	chamada	de	ictus	,	a	"batida"	básica	do	verso.	A	rima	é	sempre	usada,	às	vezes	com	rima	dupla	ou	rima	interna	adicional.	…	Quanto	às	regras	de	variação
métrica,	elas	são	numerosas	a	ponto	de	desafiar	a	memória	e	impor	um	curso	de	estudo	exigente.	12	^	Hollander	1981	,	p.	"metro	em	poesia	e	verso:	um	guia	de	estudo"	.	Um	exemplo	de	Ovídio	é	Tristia	:	Vergĭlĭ	|	um	vī	|	dī	tan	|	tum,	nĕc	ă	|	māră	Tĭ	|	bullō	Tempŭs	ă	|	mīcĭtĭ	|	ae	||	fātă	dĕ	|	dērĕ	mĕ	|	ae.	No	National	Eisteddfod	of	Wales	anual,	uma	cadeira	bárdica	é	concedida	ao	melhor	awdl	,
um	longo	poema	que	segue	as	convenções	do	cynghanedd	em	relação	ao	estresse	,	aliteração	e	rima	.HistóriaOs	textos	métricos	são	atestados	pela	primeira	vez	nas	primeiras	línguas	indo-europeias	.	Portanto,	às	vezes	duas	sílabas	têm	foi	sublinhada,	como	em	hige	e	Maegen	.)	O	filólogo	alemão	Eduard	Sievers	(falecido	em	1932)	identificaram	cinco	padrões	diferentes	de	meia-line	em
anglo-saxão	alliterative	poesia.	O	tipo	familiar	de	métrica	na	poesia	em	inglês	é	chamado	de	métrica	qualitativa	,	com	sílabas	tônicas	vindo	em	intervalos	regulares	(por	exemplo,	em	pentâmetros	iâmbicos	,	geralmente	todas	as	sílabas	pares).	Assim,	o	seguinte	hemistique ِلزنمو 	 ٍبيبح 	 ىركذ 	 نم 	 كبن 	 افق 	Seria	tradicionalmente	digitalizado	como:	 نلعافم 	 نلوعف 	 نليعافم 	 نلوعف 	Ou	seja,	romanizado	e	com	escansão	ocidental	tradicional:	Ocidental:		-	-	
-	-	-		-	-		-		-	Verso:	Qifā	nabki	min	ḏikrā	ḥabībin	wa-manzili	Mnemônico:	fa`ūlun	mafā`īlun	fa`ūlun	mafā`ilunAl-Kʰalīl	b.	[4]	O	verso	aliterativo	do	inglês	antigo	também	poderia	ser	adicionado	a	esta	lista,	ou	incluído	como	um	tipo	especial	de	verso	acentuado.	Johns	Hopkins	University	Press.	-	-	-	)						me	fâ	î	lü	(	.	Por	exemplo,	o	padrão	comum	"DUM-da-DUM-da"	pode	permitir	entre	uma	e
cinco	sílabas	átonas	entre	as	duas	tonalidades.O	seguinte	é	um	exemplo	famoso,	tirado	de	The	Battle	of	Maldon	,	um	poema	escrito	logo	após	a	data	daquela	batalha	(991	DC):Hige	gritou	que	eu	ouvi	ra,	||	heor	te	þe	cēn	re,	mōd	sceal	þe	mā	re,	||	swā	ūre	mægen	lȳt	lað	("A	vontade	deve	ser	mais	dura,	a	coragem	mais	ousada,	oespírito	deve	ser	mais,	à	medida	que	nosso	poder	diminui.")Na
seção	citada,	as	sílabas	tônicas	foram	sublinhadas.	A	Divina	Comédia	,	em	particular,	é	composta	inteiramente	por	hendecasílabas,	cujo	padrão	de	ênfase	principal	está	na	4ª	e	na	10ª	sílaba.	A	palavra	dáctilo	vem	da	palavra	grega	daktylos	que	significa	dedo	,	uma	vez	que	há	uma	parte	longa	seguida	por	dois	trechos	curtos.	131erro	sfn:	sem	alvo:	CITEREFAndrews	(	ajuda	)	^	"Metrices
biblicae	regulae	exemplis	illustratae",	1879,	"Carmina	Vet.	/	Seja	ela	uma	falha	de	honra,	Eu	tenho	três	filhas;	/	o	mais	velho	tem	onze	Na	poesia	latina	e	grega,	uma	cesura	é	uma	quebra	dentro	de	um	pé	causada	pelo	final	de	uma	palavra.	Os	medidores	de	poesia	yuan	continuaram	esta	prática	com	suas	formas	qu	,	formas	de	ritmo	fixo	semelhantes	baseadas	em	exemplos	originais	agora
obscuros	ou	talvez	completamente	perdidos	(ou	seus	tipos).	Em	hinos	,	é	chamada	de	"métrica	comum",	pois	é	a	mais	comum	das	métricas	de	hinos	nomeados,	usada	para	emparelhar	muitas	letras	de	hinos	com	melodias,	como	Amazing	Grace	:	[9]	Graça	maravilhosa!	quão	doce	é	o	som	Que	salvou	um	miserável	como	eu;	Uma	vez	estava	perdido,	mas	agora	fui	encontrado;	Fui	cego,	mas
agora	eu	vejo.	^	Elwell-Sutton,	LP	"ʿARŪŻ"	.	Os	primeiros	textos	sem	ambigüidade	métricos	conhecidos,	e	ao	mesmo	tempo	os	únicos	textos	métricos	com	uma	alegação	de	datação	da	Idade	do	Bronze	Final	,	são	os	hinos	do	Rigveda	.	Deve-se	fazer	uma	distinção	no	entanto:	quando	arrastado	para	a	proeminência	por	meio-poetas,	o	resultado	não	é	poesia	Williams	tentou	formar	poesia	cujo
assunto	fosse	centrado	na	vida	das	pessoas	comuns.	E/	moPor	ter	doze	sílabas	poéticas	ao	todo,	esse	verso	é	chamado	de	duodecassílabo,	porém	é	mais	conhecido	como	alexandrino.Classificação	dos	versos	quanto	ao	número	de	sílabas	poéticas–	1	sílaba:	verso	monossílabo.–	2	sílabas:	verso	dissílabo.–	3	sílabas:	verso	trissílabo.–	4	sílabas:	verso	tetrassílabo,–	5	sílabas:	verso	pentassílabo,
mais	conhecido	como	redondilha	menor.–	6	sílabas:	verso	hexassílabo.–	7	sílabas:	verso	heptassílabo,	mais	conhecido	como	redondilha	maior.–	8	sílabas:	verso	octossílabo–	9	sílabas:	verso	eneassílabo.–	10	sílabas:	verso	decassílabo,	mais	conhecido	como	medida	nova.–	11	sílabas:	verso	hendecassílabo.–	12	sílabas:	verso	dodecassílabo,	mais	conhecido	como	alexandrino.–	13	sílabas	ou	mais:
verso	bárbaro.Os	versos	mais	tradicionais	em	Língua	Portuguesa	são	os	que	variam	de	duas	(dissílabos)	a	doze	sílabas	poéticas	(dodecassílabo),	com	destaque	para	os	versos	de	cinco,	sete,	dez	e	doze	silabas	poéticas.Outras	classificações1.	("Eu	apenas	vi	Virgílio,	e	o	cruel	Destino	não	deu	tempo	a	Tibullus	para	minha	amizade.")	Os	gregos	e	romanos	também	usavam	vários	metros	líricos	,
que	eram	normalmente	usados	para	poemas	mais	curtos	do	que	elegíacos	ou	hexâmetros.	…	Ao	aprendê-los,	o	aluno	enfrenta	sérias	dificuldades	que	obscurecem	toda	conexão	com	um	gênero	artístico	-	na	verdade,	o	mais	artístico	de	todos	-	a	saber,	a	poesia.	Por	causa	da	natureza	principalmente	trocáica	da	língua	italiana,	versos	com	um	número	par	de	sílabas	são	muito	mais	fáceis	de
compor,	e	o	Novenário	é	geralmente	considerado	o	verso	mais	difícil.Alguns	metros	comuns	no	verso	italiano	são:	Sexenário:	Uma	linha	cuja	última	sílaba	tônica	está	na	quinta,	com	uma	tônica	fixa	também	na	segunda	(	Al	Re	Travi	cel	lo	/	Pio	vu	para	ai	ra	noc	chi	,	Giusti)Setenário	:	uma	linha	cuja	última	sílaba	tônica	é	a	sexta.Octossílaba	:	Uma	linha	cujo	último	acento	cai	na	sétima	sílaba.
Século	II	aC),	no	metro	saturnino	.	Na	poesia	lírica,	a	mesma	rima	é	usada	em	todo	o	poema	no	final	de	cada	dístico,	mas	exceto	no	dístico	inicial,	as	duas	metades	de	cada	dístico	não	rimam;	portanto,	o	esquema	é	aa	,	ba	,	ca	,	da	.	É	surpreendente	que	os	textos	do	Antigo	Oriente	Próximo	(sumério,	egípcio	ou	semítico)	não	exibam	métrica,	e	pode	ser	em	parte	devido	à	natureza	da	escrita
da	Idade	do	Bronze	.	-	)mü	te	fâ	i	lün	(	..	Na	poesia	,	métrica	(	grafia	da	comunidade	)	ou	métrica	(	grafia	americana	;	veja	as	diferenças	de	grafia	)	é	a	estrutura	rítmica	básica	de	um	verso	ou	versos	.	Em	relação	a	essas	licenças	poéticas,	deve-se	considerar	três	tipos	de	fenômenos:	(1)	sinérese,	(2)	diérese	e	(3)	hiato	Sinérese.	Dado	que	todas	as	palavras	no	final	de	cada	linha	têm	seu	acento
fonético	na	penúltima	sílaba,	nenhuma	sílaba	na	contagem	final	é	adicionada	ou	subtraída.	Ele	veio	com	o	conceito	de	pé	variável	.	As	compilações	mais	exaustivas,	como	as	modernas	de	Patwardhan	e	Velankar,	contêm	mais	de	600	metros.	147-173.	Cerca	de	doze	dos	metros	persas	mais	comuns	foram	usados	para	escrever	poesia	turca.	Dois	alexandrinos	famosos	sãoLa	fille	de	Minos	et	de
Pasiphaë	(	Jean	Racine	)	(a	filha	de	Minos	e	de	Pasiphaë),	e	Waterloo!	Waterloo!	Waterloo!	Morne	plaine!	(	Victor	Hugo	)	(Waterloo!	Waterloo!	Waterloo!	Planície	sombria!)	A	poesia	clássica	francesa	também	tinha	um	conjunto	complexo	de	regras	para	rimas	que	vão	além	de	como	as	palavras	simplesmente	soam.	Essa	métrica	era	usada	com	mais	frequência	na	estrofe	Sífica	,	em
homenagem	ao	poeta	grego	Safo	,	que	escreveu	muitos	de	seus	poemas	nessa	forma.	Esses	versos	são	então	divididos	em	grupos	de	sílabas	dependendo	do	número	de	sílabas	totais	em	um	verso:	4	+	3	para	7	sílabas,	4	+	4	ou	5	+	3	para	8,	4	+	4	+	3	ou	6	+	5	para	11	sílabas.	Isso	levou	a	uma	séria	confusão	entre	os	prosodistas,	antigos	e	modernos,	quanto	à	verdadeira	origem	e	natureza	dos
metros	persas,	sendo	o	erro	mais	óbvio	a	suposição	de	que	foram	copiados	do	árabe.	E	morre.	1							2				3			4						5						6						7						8			9				10			11					12Fer/não/	Di/as/	Paes/	Le/me	os/	o/lhos/	ce/rra.	Os	versos	regulados	também	prescreviam	padrões	baseados	na	tonalidade	linguística	.	O	oposto	de	sinérese.	Test.	Por	exemplo:Cuando	salí	de	Collores	,	fue	en	una	jaquita	baya,	por	un	sendero	entre
mayas,	arropás	de	cundiamores	...	O	sexto	pé	é	um	espondeu	ou	um	trocoche	(	daa-duh	).	Os	versos	mais	comumente	usados	são:Redondilha	menor	:	composta	por	5	sílabas.Redondilha	maior	:	composta	por	7	sílabas.Decassílabo	(	decassílabo	):	composto	por	10	sílabas.	[12]	[13]	Quando	um	metro	possui	um	par	de	sílabas	curtas	(	),	é	comum	que	uma	sílaba	longa	seja	substituída,
principalmente	no	final	de	uma	linha	ou	meia-linha.Cerca	de	30	metros	diferentes	são	comumente	usados	em	persa.	-						Bir	şeker	ḥand	ile	bezm-i	şevķa	cām	ettiñ	beni	Nīm	ṣun	peymāneyi	sāḳī	tamām	ettiñ	beni	No	encontro	do	desejo,	você	me	fez	uma	taça	de	vinho	com	seu	sorriso	de	açúcar	Oh	saki,	me	dê	apenas	meia	xícara	de	vinho,	você	me	deixou	bêbado	o	suficiente	[20]	-	Nedîm
(1681?	-	)müs	tef	i	lün	(	-	-.	Ó	amados,	somos	o	famoso	sultão	do	domínio	do	coração	[19]	-	Bâkî	(1526–1600)	me	fâ	i	lün	/	fe	i	lâ	tün	/	me	fâ	i	lün	/	fe	i	lün	.	Prosódia	e	propósito	no	renascimento	inglês.	-	-	-	/.	É	comumente	usado	em	sonetos,	entre	outras	coisas.Alexandrino	:	Uma	linha	que	consiste	em	quatorze	sílabas,	comumente	separadas	em	dois	hemistiques	de	sete	sílabas	cada	(na
maioria	das	línguas,	este	termo	denota	uma	linha	de	doze	ou	às	vezes	treze	sílabas,	mas	não	em	espanhol).italianoNa	poesia	italiana,	a	métrica	é	determinada	apenas	pela	posição	do	último	acento	em	uma	linha,	a	posição	dos	outros	acentos	sendo,	no	entanto,	importante	para	o	equilíbrio	do	verso.	Portanto,	fazer	a	metrificação	ou	a	escansão	de	um	verso	é	determinar-lhe	o	tamanho.No
entanto,	existem	diferenças	entre	a	contagem	tradicional	de	sílabas,	aquela	que	se	aprende	na	alfabetização,	para	a	metrificação	de	versos.	"Fue	en	..."	tem	na	verdade	duas	sílabas,	mas	aplicando	esta	licença	ambas	as	vogais	se	unem	e	formam	apenas	uma,	dando	a	contagem	final	de	oito	sílabas.	O	estudo	e	o	uso	real	de	metros	e	formas	de	versificação	são	ambos	conhecidos	como	prosódia
.	Retirado	em	9	de	março	de	2016	.	Esta	era	uma	linha	de	versos,	composta	de	duas	partes	iguais,	cada	uma	das	quais	contendo	dois	dáctilos	seguidos	por	uma	sílaba	longa,	que	conta	como	meio	pé.	Um	'e'	silencioso	conta	como	uma	sílaba	antes	de	uma	consoante,	mas	é	elidido	antes	de	uma	vogal	(onde	h	aspiré	conta	como	uma	consoante).	Observe	como	a	primeira	linha:	Este	é	o	|	para	-
est	pri	|	me	-val.	Muitas	formas	tradicionais	de	versos	prescrevem	uma	métrica	de	verso	específica	ou	um	certo	conjunto	de	métricas	alternando	em	uma	ordem	particular.	Várias	regras	de	elisão	às	vezes	impedem	uma	sílaba	gramatical	de	formar	uma	sílaba	completa,	e	certas	outras	regras	de	alongamento	e	encurtamento	(como	correção	)	podem	criar	sílabas	longas	ou	curtas	em	contextos
onde	se	esperaria	o	oposto.O	medidor	clássico	mais	importante	é	o	hexâmetro	dactílico	,	o	medidor	de	Homero	e	Virgílio.	Williams	rejeitou	a	métrica	tradicional	na	maioria	de	seus	poemas,	preferindo	o	que	chamou	de	"expressões	idiomáticas	coloquiais".	O	terceiro	e	o	quarto	pés	são	espondeues,	o	primeiro	dos	quais	é	dividido	pela	cesura	principal	do	verso.	A	principal	inovação	de	Hopkins
foi	o	que	ele	chamou	de	ritmo	acelerado	.	É	dessa	forma	que	[vários]	autores	trataram	do	assunto	em	discussão	por	um	período	de	onze	séculos:	nenhum	deles	tentou	introduzir	uma	nova	abordagem	ou	simplificar	as	regras.	Ele	alegou	que	a	maior	parte	da	poesia	foi	escrita	nesta	estrutura	rítmica	mais	antiga	herdada	do	lado	normando	da	herança	literária	inglesa,	[	carece	de	fontes?	O
ensaio	foi	reimpresso	em	Baker,	David	,	ed.	Cummings	(2006).	Exemplos:	a	-	dam	("homem");	zir	-	ve	("cume,	pico")As	sílabas	fechadas	ou	pesadas	(	kapalı	hece	)	consistem	em	uma	vogal	longa	sozinha,	uma	consoante	seguida	por	uma	vogal	longa	ou	uma	vogal	curta	seguida	por	uma	consoante	Exemplos:	Â	-	dem	("	Adam	");	kâ	-	fir	("não	muçulmano");	em	("cavalo")As	sílabas	alongadas	ou
superpesadas	(	meddli	hece	)	contam	como	uma	sílaba	fechada	mais	uma	aberta	e	consistem	em	uma	vogal	seguida	por	um	encontro	consonantal	ou	uma	vogal	longa	seguida	por	uma	consoante	Exemplos:	kürk	("pele");	âb	("água")Ao	escrever	a	métrica	poética	de	um	poema,	as	sílabas	abertas	são	simbolizadas	por	"."	e	as	sílabas	fechadas	são	simbolizadas	por	"-".	[6]Medidores	de	uso
frequenteO	metro	mais	frequentemente	encontrado	do	verso	inglês	é	o	pentâmetro	iâmbico	,	em	que	a	norma	métrica	é	de	cinco	pés	iâmbicos	por	linha,	embora	a	substituição	métrica	seja	comum	e	as	variações	rítmicas	praticamente	inesgotáveis.	–1730)	fe	i	lâ	tün	/	fe	i	lâ	tün	/	fe	i	lâ	tün	/	fe	i	lün	.	/	-	-.						Şevḳuz	ki	dem-i	bülbül-i	şeydāda	nihānuz	Ḥūnuz	ki	dil-i	ġonçe-i	ḥamrāda	nihānuz
Somos	o	desejo	oculto	no	apelo	enlouquecido	do	rouxinol	Somos	sangue	oculto	no	coração	carmesim	da	rosa	intacta	[21]	-	Neşâtî	(?	Um	hendecasilábico	é	uma	linha	com	uma	estrutura	nunca	variável:	dois	troqueus,	seguidos	por	um	dáctilo	e,	em	seguida,	mais	dois	troqueus.	^	Elwell-Sutton,	LP	The	Persian	Meters	(1976).	A	forma	mais	comum	em	francês	é	o	alexandrino	,	com	doze	sílabas
por	verso,	e	em	chinês	clássico	cinco	caracteres	e,	portanto,	cinco	sílabas.	(2019),	Rumo	a	uma	Nova	Teoria	da	Prosódia	Árabe	,	5ª	edição	(Revisada),	Posto	online	com	acesso	gratuito.Andrews,	Walter	G	(1997),	Ottoman	Lyric	Poetry:	An	Anthology	,	ISBN	0-292-70472-0.Ciardi,	John	(1959),	How	Does	a	Poem	Mean?	Alguns	dos	medidores	mais	comumente	usados	são	os	seguintes:me	fâ	'î	lün
/	me	fâ'	î	lün	/	me	fâ	'lün	/	me	fâ'	î	lün	.	Um	exemplo	é	a	métrica	Anuṣṭubh	encontrada	nos	grandes	épicos,	o	Mahabharata	e	o	Ramayana	,	que	tem	exatamente	oito	sílabas	em	cada	linha,	das	quais	apenas	algumas	são	especificadas	quanto	ao	comprimento.Os	medidores	silabo-quantitativos	(	varṇavṛtta	)	dependem	da	contagem	de	sílabas,	mas	os	padrões	leves-pesados	são	fixos.	^	Malcovati,
Leonardo	(2006),	Prosody	in	England	and	Elsewhere:	A	Comparative	Approach	,	Gival	Press,	ISBN	1-928589-26-X,	[muito]	pouco	disso	é	nativo.	Se	o	acento	estiver	na	penúltima	sílaba	da	última	palavra	do	verso,	a	contagem	final	de	sílabas	poéticas	será	igual	ao	número	gramatical	de	sílabas.	Isso	pode	ser	visto	em	Piers	Plowman	:	Um	sentimento	justo	de	folk	/	fond	I	ther	bitwene	-	De	todos
os	homens	/	meene	e	os	ricos,	Werchynge	e	wandrynge	/	como	o	mundo	pergunta.	Emily	Dickinson	é	famosa	pelo	uso	frequente	do	medidor	de	baladas:	Grandes	ruas	de	silêncio	levaram	embora	Para	bairros	de	pausa	-	Aqui	não	houve	nenhum	aviso	-	nenhuma	dissidência	-	Sem	universo	-	sem	leis.	O	Dr.	ˀIbrāhīm	ˀAnīs,	um	dos	pilares	mais	ilustres	e	celebrados	da	literatura	árabe	e	da	língua
árabe	no	século	20,	afirma	a	questão	claramente	em	seu	livro	Mūsīqā	al-Sʰiˁr:“Não	estou	ciente	de	nenhum	[outro]	ramo	dos	estudos	árabes	que	incorpore	tantos	termos	[técnicos]	quanto	a	prosódia	[de	al-Kʰalīl],	poucos	e	distintos	como	os	medidores:	os	discípulos	de	al-Kʰalīl	empregaram	um	grande	número	de	itens	pouco	frequentes,	atribuir	a	esses	itens	certas	denotações	técnicas	que	-
invariavelmente	-	requerem	definição	e	explicação.	Uma	linha	com	seis	pés	dáctilos	é	conhecida	como	hexâmetro	dactílico.	Dáctilo	é	uma	longa	e	duas	sílabas	curtas	de	dáctilo,	que	significa	"dedo"	(grego:	daktylos).	Metrice",	1882	^	"Leitfaden	der	Metrik	der	hebräischen	Poesie",	1887	^	A	Enciclopédia	Católica	sv	Poesia	Hebraica	do	Antigo	Testamento	os	chama	de	'Procrustean'.	Para	que
fique	claro,	na	palavra	com,	as	letras	om	formam	um	único	som,	que	é	o	som	da	vogal	nasal	/õ/.No	entanto,	esta	regra	não	se	aplica	ao	encontro	de	semivogal	com	vogal.	Foi	Antônio	Brasileiro	(Foi/	An	/tô	/nio/	Bra/si/lei)Quem	soprou	esta	toada,	(Quem/	so/prou/	es/ta/	to/a)Em	Foi	/	An	e	prou	/	es	temos	duas	sílabas	poéticas	em	cada	par,	pois	as	letras	i	e	u	são,	no	alfabeto	fonético,	as
semivogais	/y/	e	/w/,	respectivamente.Logo	a	metrificação	da	estrofe	de	“Paratodos”	fica	assim:		1						2				3			4					5				6		7Foi	/	An	/tô	/nio/	Bra/si/lei	Quem/	so/prou/	es/ta/	to/a	Que/	co/bri/	de/	re/don/di	Pra/	se/guir/	mi/nha/	jor/naE/	com	a/	vis/ta	e/ne/vo/aVer/	o	in/fer/no	e/	ma/ra/viPerceba	que	a	contagem	de	sete	sílabas	poéticas	se	mantém	em	todos	os	versos,	portanto	eles	são	heptassílabos,
mais	conhecidos	como	redondilhas	maiores.3.	Os	dígrafos	–rr–	e	–ss–	não	se	separam.Diferentemente	da	separação	de	sílabas	convencional,	em	que	cada	letra	dos	dígrafos	–rr–	e	–ss–	ficam	em	sílabas	separadas,	na	metrificação	elas	não	se	separam.	Geralmente,	eles	são	levados	em	consideração	ao	descrever	a	métrica	de	um	poema.espanholNa	poesia	espanhola,	o	metro	é	determinado	pelo
número	de	sílabas	do	verso.	Isso	ocorre	na	poesia	sânscrita;	veja	a	métrica	védica	e	a	métrica	sânscrita	.	(Veja	Pé	(prosódia)	para	uma	lista	completa	dos	pés	métricos	e	seus	nomes.)Sistemas	métricosO	número	de	sistemas	métricos	em	inglês	não	é	acordado.	Alexandrino	(	alexandrino	):	dividido	em	dois	hemistiches	,	a	sexta	e	a	décima	segunda	sílabas	são	tônicas.Bárbara	(	Bárbaro	):
composto	de	13	ou	mais	sílabas.	-	)						fâ	i	lün	(	-.	O	uso	de	cesura	é	importante	no	que	diz	respeito	à	análise	métrica	das	formas	da	poesia	clássica	chinesa.Inglês	antigoO	sistema	métrico	da	poesia	do	inglês	antigo	era	diferente	do	inglês	moderno	e	estava	mais	relacionado	às	formas	em	verso	da	maioria	das	línguas	germânicas	mais	antigas	,	como	o	nórdico	antigo	.	Como	foi	o	caso	com	o
persa,	nenhum	uso	foi	feito	dos	metros	mais	comuns	da	poesia	árabe	(o	tawīl	,	basīt	,	kāmil	e	wāfir	).	Página	visitada	em	07-12-2010	.	)müf	te	i	lün	(	-..	-	-	-						Ezelden	şāh-ı	'aşḳuñ	bende-i	fermānıyüz	cānā	Maḥabbet	mülkinüñ	sulţān-ı'	ālī-şānıyüz	cānā	Ó	amados,	desde	a	origem	somos	escravos	do	xá	do	amor.	Em	alguns	poemas,	conhecidos	como	masnavi	,	as	duas	metades	de	cada	par	rima,
com	um	esquema	aa	,	bb	,	cc	e	assim	por	diante.	,	Houghton	Mifflin,	ASIN		B002CCGG8O.Deutsch,	Babette	(1957),	Poetry	Handbook	,	ISBN	978-0-06-463548-6.Hollander,	John	(1981),	Rhyme's	Reason:	A	Guide	to	English	Verse	,	Yale	University	Press,	ISBN	0-300-02740-0.	[	carece	de	fontes?	Na	maioria	dos	versos	ingleses,	a	métrica	pode	ser	considerada	como	uma	espécie	de	batida	para
trás,	contra	a	qual	os	ritmos	naturais	da	fala	variam	expressivamente.	Os	metros	silábicos	(	akṣaravṛtta	)	dependem	do	número	de	sílabas	em	um	verso,	com	relativa	liberdade	na	distribuição	de	sílabas	leves	e	pesadas.	O	inglês	é	uma	língua	acentuada	e,	portanto,	batidas	e	batidas	irregulares	(sílabas	tônicas	e	átonas)	tomam	o	lugar	das	sílabas	longas	e	curtas	dos	sistemas	clássicos.	-	)Esses
pés	poéticos	individuais	são	então	combinados	de	várias	maneiras	diferentes,	na	maioria	das	vezes	com	quatro	pés	por	linha,	de	modo	a	dar	a	métrica	poética	para	uma	linha	de	verso.	A	poesia	de	Jian'an	,	a	poesia	das	Seis	Dinastias	e	a	poesia	da	Dinastia	Tang	tendem	a	uma	métrica	poética	baseada	em	linhas	de	comprimento	fixo	de	cinco,	sete	(ou,	mais	raramente	seis)	caracteres	/
unidades	verbais	tendiam	a	predominar,	geralmente	em	dísticos	/	quadras	-	formas	baseadas,	de	vários	comprimentos	de	verso	total.	Um	exemplo	é	a	epopeia	Os	Lusíadas,	de	Camões,	com	seus	versos	decassílabos.2.	Versos	heterométricos	(versos	livres)São	poemas	que	possuem	versos	com	métricas	diferentes,	mas	sem	abrir	mão	da	musicalidade.	.	-	-	)fâ	i	lâ	tü	(	-.	A	poesia	renascentista	e
moderna	na	Europa	é	caracterizada	por	um	retorno	aos	modelos	da	Antiguidade	Clássica,	uma	tradição	iniciada	pela	geração	de	Petrarca	e	continuada	na	época	de	Shakespeare	e	Milton	.	-	/.	Uma	variação	comum	é	a	inversão	de	um	pé,	que	transforma	um	iamb	("da-DUM")	em	um	troqueu	("DUM-da").	70%	dos	poemas	líricos	são	escritos	em	um	dos	seguintes	sete	metros:	[14]	-		-			-	-		-		-			--
-		-		-			-	-		-		--		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-x		-	-			-	-			-	-			-x		-	-		-		-			-	-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	--	-			-	-			-	-			-	-Os	poemas	Masnavi	(ou	seja,	poemas	longos	em	dísticos	rimados)	são	sempre	escritos	em	um	dos	medidores	de	11	ou	10	sílabas	mais	curtos	(tradicionalmente	em	número	de	sete),	como	o	seguinte:	-	-		-	-		-	-		-	(por	exemplo,	Shahnameh	de	Ferdowsi	)	-	-	-		-	-	-		-	-	(por	exemplo,	Vis	o	Ramin	de	Gorgani	)-		-	-	-		-
-	-		-	(por	exemplo,	Masnavi-e	Ma'navi	de	Rumi	)-	-			-		-		-	-	(por	exemplo	,	Leyli	o	Majnun	de	Nezami	)Os	dois	medidores	usados	para	ruba'iyat	(quadras),	que	são	usados	apenas	para	isso,	são	os	seguintes,	dos	quais	o	segundo	é	uma	variante	do	primeiro:-	-			-	-			-	-			--	-			-		-		-	-			-Chinês	clássicoA	métrica	poética	chinesa	clássica	pode	ser	dividida	em	tipos	de	linhas	de	comprimento	fixo	e
variável,	embora	a	verdadeira	escansão	do	metro	seja	complicada	por	vários	fatores,	incluindo	mudanças	linguísticas	e	variações	encontradas	ao	lidar	com	uma	tradição	que	se	estende	por	uma	área	regional	geograficamente	extensa	por	um	tempo	contínuo	período	de	cerca	de	dois	milênios	e	meio.	-	-.	Duas	vogais	vizinhas	em	palavras	diferentes	são	mantidas	em	sílabas	separadas:	ca-be-llo
-	de	-	án-gel	,	com	seis	sílabas	poéticas,	ao	invés	da	mais	comum	ca-be-llo	-	de	͜	án-gel	,	com	cinco.Existem	muitos	tipos	de	licenças,	usadas	para	adicionar	ou	subtrair	sílabas,	que	podem	ser	aplicadas	quando	necessário,	levando	em	consideração	as	regras	poéticas	da	última	palavra.	No	entanto,	todos	têm	em	comum	o	fato	de	apenas	manipularem	vogais	próximas	umas	das	outras	e	não
interrompidas	por	consoantes.Alguns	metros	comuns	no	verso	espanhol	são:	Setenário	:	uma	linha	com	sete	sílabas	poéticasOctossílaba	:	Uma	linha	com	oito	sílabas	poéticas.	[10]	Os	primeiros	quatro	pés	são	dáctilos	(	daa-duh-duh	),	mas	podem	ser	espondeus	(	daa-daa	).	A	poesia	da	Dinastia	Han	tendia	para	as	formas	de	comprimento	de	linha	variável	das	baladas	folclóricas	e	do	yuefu	do
Music	Bureau	.	[5]	O	uso	de	medidores	estrangeiros	em	inglês	é	quase	excepcional.	]	O	ritmo	saltado	é	estruturado	em	torno	de	pés	com	um	número	variável	de	sílabas,	geralmente	entre	uma	e	quatro	sílabas	por	pé,	com	a	ênfase	sempre	caindo	na	primeira	sílaba	de	um	pé.Veja	tambémPé	(prosódia)Métricas	generativasLine	(poesia)Lista	de	medidores	clássicosMetro	(hino)Medidor
(música)EscansãoVerso	anisométricoReferências^	a	b	c	d	Michael	J.	Os	mais	famosos	escritores	de	dísticos	heróicos	são	Dryden	e	Pope	.Outro	metro	importante	em	inglês	é	o	metro	de	balada	,	também	chamado	de	"metro	comum",	que	é	uma	estrofe	de	quatro	linhas,	com	dois	pares	de	uma	linha	de	tetrâmetro	iâmbico	seguida	por	uma	linha	de	trímetro	iâmbico	;	as	rimas	geralmente	caem
nas	linhas	do	trímero,	embora	em	muitos	casos	o	tetrâmetro	também	rima.	Usado	principalmente	em	sonetos	parnasianos	.	A	vogal	final	de	uma	palavra	e	a	inicial	da	seguinte	são	pronunciadas	em	uma	sílaba.	Em	cada	pé	de	4	mora	pode	haver	duas	sílabas	longas,	quatro	sílabas	curtas,	ou	uma	longa	e	duas	curtas	em	qualquer	ordem.Obras	tradicionais	padrão	no	medidor	são	de	Pingala
Chandaḥśāstra	e	de	Kedara	Vṛttaratnākara	.	As	sílabas	são	enumeradas	em	relação	a	um	verso	que	termina	com	uma	paroxítona	,	de	modo	que	um	Setenário	(com	sete	sílabas)	é	definido	como	um	verso	cujo	último	acento	cai	na	sexta	sílaba:	ele	pode	conter	oito	sílabas	(	Ei	fu.	DissidênciaNem	todos	os	poetas	aceitam	a	ideia	de	que	a	métrica	é	uma	parte	fundamental	da	poesia.	)fe	i	lâ	tün	(
..	Somme	putten	hem	para	o	arado	/	pleiden	ful	selde,	Em	settynge	e	sowynge	/	swonken	ful	harde,	E	não	sabia	que	isso	perdia	/	com	glotonia	destruida.	Os	pinheiros	murmurantes	e	as	cicutas,	Barbado	com	musgo	e	em	vestes	verdes,	indistinto	no	crepúsculo,	Fique	como	os	druidas	de	outrora,	com	vozes	tristes	e	proféticas,	Fique	de	pé	como	harpistas,	com	barbas	que	descansam	em	seus
seios.	Esta	forma	usa	versos	de	seis	pés.	A	longa	sílaba	no	final	da	primeira	metade	do	verso	sempre	encerra	uma	palavra,	dando	origem	a	uma	cesura	.O	pentâmetro	dáctilo	nunca	é	usado	isoladamente.	Observe	também	o	padrão	generalizado	de	aliteração,	onde	a	primeira	e	/	ou	segunda	sílabas	tônicas	aliteram	com	a	terceira,	mas	não	com	a	quarta.francêsNa	poesia	francesa	,	a	métrica	é
determinada	apenas	pelo	número	de	sílabas	em	uma	linha.	EnjambmentEm	contraste	com	cesura,	enjambment	é	uma	sintaxe	incompleta	no	final	de	uma	linha;	o	significado	vai	de	uma	linha	poética	a	outra,	sem	pontuação	terminal.	Árabe	ClássicoO	sistema	métrico	da	poesia	árabe	clássica,	como	as	do	grego	clássico	e	do	latim,	é	baseado	no	peso	das	sílabas	classificadas	como	"longas"	ou
"curtas".	Também	são	chamadas	de	sílabas	"pesadas"	e	"leves",	respectivamente,	para	distinguir	entre	vogais	longas	e	curtas.	[15]Em	vez	de	usar	pés,	o	verso	aliterativo	dividia	cada	linha	em	duas	meias-linhas	.	5	^	Hartman,	Charles	O	(1996),	Free	Verse:	An	Essay	on	Prosody	,	Northwestern	University	Press,	1980,	p.	Na	maioria	das	vezes,	os	acentos	secundários	caem	na	primeira,	terceira
e	quinta	sílaba,	especialmente	em	canções	infantis	para	as	quais	esta	métrica	é	particularmente	adequada.Hendecasílaba	:	Uma	linha	cujo	último	acento	cai	na	décima	sílaba.	Este	é	o	medidor	da	maioria	das	baladas	Border	and	Scots	ou	inglesas.	^	Andrews	,	pág.	Os	pés	característicos	mais	comuns	do	verso	em	inglês	são	o	jâmbio	em	duas	sílabas	e	o	anapesto	em	três.	"Eneida	de	Vergil"	.
No	entanto,	por	uma	regra	conhecida	como	resolução	de	sílaba	,	duas	sílabas	curtas	em	uma	única	palavra	são	consideradas	iguais	a	uma	única	sílaba	longa.	A	poesia	tâmil	dos	primeiros	séculos	dC	pode	ser	a	mais	antiga	não-indo-européia	conhecidaA	poesia	medieval	era	métrica,	sem	exceção,	abrangendo	tradições	tão	diversas	como	a	poesia	européia	Minnesang	,	Trouvère	ou	Bardic	,	a
poesia	clássica	persa	e	sânscrita	,	a	poesia	chinesa	da	dinastia	Tang	ou	o	período	japonês	Nara	Man'yōshū	.	A	linha	de	abertura	da	Eneida	é	uma	linha	típica	de	hexâmetro	dactílico:	Armă	vĭ	|	rumquĕ	că	|	nō,	Troi	|	ae	quī	|	prīmŭs	ăb	|	ōrīs	("Eu	canto	de	armas	e	do	homem,	que	primeiro	das	margens	de	Tróia	...")	Neste	exemplo,	o	primeiro	e	o	segundo	pés	são	dáctilos;	suas	primeiras	sílabas,
"Ar"	e	"rum"	respectivamente,	contêm	vogais	curtas,	mas	contam	como	longas	porque	as	vogais	são	seguidas	por	duas	consoantes.	Imagine	o	clunkiness	e	mecanicidade	dessa	música.	(Dentro	da	linguística	,	"	prosódia	"	é	usada	em	um	sentido	mais	geral	que	inclui	não	apenas	a	métrica	poética,	mas	também	os	aspectos	rítmicos	deprosa	,	seja	formal	ou	informal,	que	varia	de	idioma	para
idioma	e,	às	vezes,	entre	tradições	poéticas.)Uma	variedade	de	características	pode	ser	identificada	ao	classificar	a	poesia	e	sua	métrica.	-	-	)						fâ	i	lâ	tün	(	-.	^	[1]	^	Deo,	Ashwini;	Kiparsky,	Paul	(2011).	”Nos	séculos	20	e	21,	vários	estudiosos	se	esforçaram	para	complementar	a	contribuição	de	al-Kʰalīl.	O	final	de	cada	grupo	em	um	verso	é	chamado	de	"durak"	(parada)	e	deve	coincidir
com	a	última	sílaba	de	uma	palavra.O	exemplo	a	seguir	é	de	Faruk	Nafiz	Çamlıbel	(falecido	em	1973),	um	dos	usuários	mais	dedicados	do	medidor	tradicional	turco:Derinden	deri	ne	ırmaklar	ağ	lar	,	Uzaktan	uza	ğa	çoban	çeşme	si	.	Assuming	that	you	are	writer	or	own	the	copyright	of	this	document,	report	to	us	by	using	this	DMCA	report	button.	metro	é	determinado	pelo	tipo	de	pé	e	o
número	de	pés	em	uma	linha.	^	Elwell-Sutton	(1976)	The	Persian	Meters	,	p.	Bolchazy-Carducci.	-	-	)mef	'û	lü	(	-	-.	John	Milton	's	Paradise	Lost	,	a	maioria	dos	sonetos	,	e	muito	mais	além	em	Inglês	são	escritas	em	pentâmetro	iâmbico.	Mesmo	o	padrão	silábico	deste	poema	não	permanece	perfeitamente	consistente:	nem	é	válido	para	discriminar	"documentos	comerciais	e	livros	escolares	":
todos	esses	fenômenos	são	importantes.	A	versificação	na	poesia	sânscrita	clássica	é	de	três	tipos.	Um	bom	exemplo	vem	de	The	Winter's	Tale,	de	William	Shakespeare	;	as	cesuras	são	indicadas	por	'/':	É	por	você	que	falamos,	/	não	por	nós:	Você	é	abusado	/	e	por	algum	trapaceiro	Isso	vai	ser	condenado;	/	se	eu	conhecesse	o	vilão,	Eu	iria	aterrissar,	maldito	seja.	Conta-se	da	primeira	sílaba
da	primeira	palavra	até	a	sílaba	tônica	da	última	palavra	do	verso;	o	que	vier	depois	é	ignorado.Utilizemos	como	exemplo	a	canção	“Paratodos”,	de	Chico	Buarque,	para	identificar	até	onde	vai	a	contagem	em	cada	verso:Foi	Antônio	Brasileiro	(Bra-si-lei)Quem	soprou	esta	toada,	(to-a)Que	cobri	de	redondilhas	(re-don-di)Pra	seguir	minha	jornada	(jor-na)E,	com	a	vista	enevoada,	(e-ne-vo-
a)Ver	o	inferno	e	maravilhas	(ma-ra-vi)A	última	sílaba	tônica	de	cada	verso	são	as	que	estão	em	negrito,	portanto	a	contagem	não	pode	passar	delas,	como	consta	entre	parênteses.2.	Quando	uma	palavra	termina	em	vogal	e	a	palavra	seguinte	começa	em	vogal,	as	sílabas	em	que	essas	vogais	estão	se	juntam	e	contam	como	uma	só.E,	com	a	vista	enevoada,	(E/	com	a/	vis/ta	e/ne/vo/a)Ver	o
inferno	e	maravilhas	(Ver/	o	in/fer/no	e/	ma/ra/vi)Dessa	forma,	os	encontros	vocálicos	“com	a”,	“ta	e”,	“o	in”	e	“no	e”	contam	como	uma	sílaba	só	cada,	apesar	de	estarem	em	palavras	diferentes.	Então,	continue	seus	estudos	com	a	Gramática	On-line	do	Clube	do	Português.	(Embora	essa	poesia	seja	de	fato	especificada	usando	pés,	cada	"pé"	é	mais	ou	menos	equivalente	a	uma	linha	inteira.)
Também	ocorre	em	alguns	metros	ocidentais,	como	o	hendecasílabo	preferido	por	Catulo	e	Martial,	que	pode	ser	descrito	como:xx	-	∪	∪	-	∪	-	∪	-	-	(onde	"-"	=	longo,	"∪"	=	curto	e	"x	x"	pode	ser	realizado	como	"-	∪"	ou	"-	-"	ou	"∪	-")	ClassificaçãoTipo	de	pé	Estilo	Padrão	de	estresse	Contagem	de	sílabas	Eu	sou	B	Iâmbico	Não	estressado	+	estressado	Dois	Troqueu	Trochaic	Estressado	+	não
estressado	Dois	Espondeu	Espondaico	Estressado	+	Estressado	Dois	Anapesto	ou	anapesto	Anapestic	Não	estressado	+	não	estressado	+	estressado	Três	Dáctilo	Dáctilo	Estressado	+	não	estressado	+	não	estressado	Três	Anfibrach	Anfibráquico	Não	estressado	+	estressado	+	não	estressado	Três	Pirro	Pirro	Átrio	+	átono	Dois	[1]Se	a	linha	tiver	apenas	um	pé,	é	chamada	de	monômetro	;
dois	pés,	dimetro	;	três	é	o	trimeter	;	quatro	é	tetrâmetro	;	cinco	é	pentâmetro	;	seis	é	hexâmetro	,	sete	é	heptâmetro	e	oito	é	octâmetro	.	93erro	sfn:	sem	alvo:	CITEREFAndrews	(	ajuda	)	^	Andrews	,	pág.	Assim,	uma	linha	com	três	pés	iâmbicos	é	conhecida	como	trimeter	iâmbico.	Variações	métricasPoemas	com	um	padrão	métrico	geral	bem	definido	geralmente	têm	algumas	linhas	que
violam	esse	padrão.	Al-Akhfash	descreveu	um	extra,	o	16º.Uma	sílaba	curta	contém	uma	vogal	curta	sem	consoantes	seguintes.	4	Pages	•	1,197	Words	•	PDF	•	1.5	MB	Uploaded	at	2021-10-16	08:14	This	document	was	submitted	by	our	user	and	they	confirm	that	they	have	the	consent	to	share	it.	Na	poesia	inglesa,	os	pés	são	determinados	pela	ênfase	ao	invés	do	comprimento,	com	sílabas
tônicas	e	átonas	servindo	a	mesma	função	que	as	sílabas	longas	e	curtas	na	métrica	clássica.A	unidade	básica	em	prosódia	grega	e	latina	é	uma	mora	,	que	é	definida	como	uma	única	sílaba	curta.	(1996),	Meter	in	English,	A	Critical	Engagement	,	University	of	Arkansas	Press,	ISBN	1-55728-444-X.	No	verso	eólico	,	uma	linha	importante	era	chamada	de	hendecasilábica	,	uma	linha	de	onze
sílabas.	Spondees	podem	tomar	o	lugar	dos	dáctilos	na	primeira	metade,	mas	nunca	na	segunda.	Ainda	assim,	no	segundo	e	terceiro	versos,	a	contagem	gramatical	de	sílabas	é	nove.	Pense	nas	artes	visuais	desprovidas	não	apenas	de	cor,	mas	tons	de	sépia	e	até	mesmo	tons	de	cinza."	Jeffers	chamou	sua	técnica	de	"tensões	de	rolamento".Moore	foi	além	de	Jeffers,	declarando	abertamente
que	sua	poesia	foi	escrita	em	forma	silábica	e	negando	totalmente	a	métrica.	Muitas	línguas	românicas	usam	um	esquema	que	é	um	tanto	semelhante,	mas	onde	a	posição	de	apenas	uma	sílaba	tônica	em	particular	(por	exemplo,	a	última)	precisa	ser	corrigida.	Encyclopaedia	Iranica	.	Em	seu	primeiro	livro,	Al-Ard	(	árabe	:	 ضرعلا 	al-'arḍ	),	ele	descreveu	15	tipos	de	verso.	^	Wallace,	Robert	(1993),
Metro	em	Inglês	(ensaio)afirma	que	há	apenas	um	metro	em	inglês:	Accentual-Syllabic.	Um	exemplo	é	a	métrica	Mandākrāntā	,	em	que	cada	linha	tem	17	sílabas	em	um	padrão	fixo.Os	metros	quantitativos	(	mātrāvṛtta	)	dependem	da	duração,	onde	cada	linha	tem	um	número	fixo	de	morae	,	agrupados	em	pés	com	geralmente	4	morae	em	cada	pé.	Cada	linha	do	verso	aliterativo	germânico
tradicional	é	dividida	em	duas	meias-linhas	por	uma	cesura.	162	^	Hollander	1981	,	p.	Na	estrofe	sáfica	,	três	hendecasilábicos	são	seguidos	por	uma	linha	"adônica",	composta	por	um	dáctilo	e	um	troqueu.	O	quinto	pé	quase	sempre	é	um	dáctilo.	Uma	série	de	outras	línguas	antigas	também	usavam	medição	quantitativa,	como	o	sânscrito	e	o	árabe	clássico	(mas	não	o	hebraico	bíblico
).Finalmente,	as	línguas	não	tônicas	que	têm	pouca	ou	nenhuma	diferenciação	no	comprimento	da	sílaba,	como	o	francês	ou	o	chinês,	baseiam	seus	versos	apenas	no	número	de	sílabas.	[16]turcoAlém	da	poesia	otomana,	que	foi	fortemente	influenciada	pelas	tradições	persas	[17]	e	criou	um	estilo	otomano	único,	a	poesia	tradicional	turca	apresenta	um	sistema	em	que	o	número	de	sílabas
em	cada	verso	deve	ser	o	mesmo,	mais	frequentemente	7,	8,	11,	14	sílabas.	^	Fereydoon	Motamed	La	Metrique	Diatemporelle	:	Análise	métrica	poética	quantitativa	e	busca	do	raciocínio	sobre	a	estética	da	linguística	e	da	poesia	em	línguas	indo-europeias.	134erro	sfn:	sem	alvo:	CITEREFAndrews	(	ajuda	)	^	Andrews	,	pág.	-	-	/	-.	-						Men	ne	ḥācet	ki	ḳılam	derd-i	dilüm	yāra	'ayān	Ḳamu
derd-i	dilümi	yār	bilübdür	bilübem	Qual	a	utilidade	de	revelar	minha	doença	do	coração	ao	meu	amor?	ISBN		0801837227	.	Uma	terceira	variação	é	catalexis	,	onde	o	final	de	uma	linha	é	encurtado	em	um	pé,	ou	dois	ou	parte	dele	-	um	exemplo	disso	está	no	final	de	cada	verso	em	''	La	Belle	Dame	sans	Merci	'de	Keats:	E	em	tuas	bochechas	uma	rosa	desbotada	(4	pés)	Também	murcha
rápido	(2	pés)	A	maior	parte	da	métrica	inglesa	é	classificada	de	acordo	com	o	mesmo	sistema	da	métrica	clássica,	com	uma	diferença	importante.	A	métrica	da	antiga	poesia	germânica	de	línguas	como	o	nórdico	antigo	e	o	inglês	antigo	era	radicalmente	diferente,	mas	ainda	se	baseava	em	padrões	de	acentuação.Algumas	línguas	clássicas,	por	outro	lado,	usavam	um	esquema	diferente
conhecido	como	métrica	quantitativa	,	em	que	os	padrões	eram	baseados	no	peso	da	sílaba,	e	não	no	acento.	"Sendero	entre	..."	tem	cinco	sílabas	gramaticais,	mas	unindo	o	"o"	de	"sendero"	e	o	primeiro	"e"	de	"entre",	dá	apenas	quatro	sílabas,	permitindo	também	ter	oito	sílabas	no	verso.Hiato.	Ainda	assim,	é	o	acento	fonético	na	última	palavra	do	verso	que	decide	a	contagem	final	da
linha.	Exceto	na	ruba'i	(quadra),	onde	qualquer	um	dos	dois	metros	muito	semelhantes	pode	ser	usado,	o	mesmo	metro	é	usado	para	cada	linha	do	poema.	Siccome	im	mo	bile	)	ou	apenas	seis	(	la	terra	al	nunzio	sta	).	Chamamos	de	métrica	ou	escansão	o	método	utilizado	na	contagem	de	sílabas	poéticas.	Uma	sílaba	longa	equivale	a	dois	morae.	Os	versos	até	mesmo	silábicos	têm	um	padrão
de	ênfase	fixo.	Neste	poema	o	6	+	5	metro	é	usado,	para	que	haja	uma	quebra	de	palavra	(	durak	=	"stop"	ou	cesura	)	após	a	sexta	sílaba	de	cada	linha,	bem	como	no	final	de	cada	linha.Turco	otomanoNa	língua	turca	otomana	,	as	estruturas	do	pé	poético	( لعفت 	tef'ile	)	e	da	métrica	poética	( نزو 	vezin	)	foram	imitadas	da	poesia	persa.	Em	vez	disso,	uma	linha	de	pentâmetro	dáctilo	segue	uma	linha
de	hexâmetro	dáctilo	no	dístico	elegíaco	ou	dístico	elegíaco	,	uma	forma	de	verso	que	era	usada	para	a	composição	de	elegias	e	outros	versos	trágicos	e	solenes	no	mundo	grego	e	latino,	assim	como	no	amor	poesia	que	às	vezes	era	leve	e	alegre.	Uma	sílaba	longa	contém	uma	vogal	longa,	um	ditongo	ou	uma	vogal	curta	seguida	por	duas	ou	mais	consoantes.	A	ruba'i	(quadra)	também
costuma	ter	a	rima	aa,	ba	.Uma	característica	particular	da	prosódia	persa	clássica,	não	encontrada	em	latim,	grego	ou	árabe,	é	que	em	vez	de	dois	comprimentos	de	sílabas	(longa	e	curta),	há	três	comprimentos	(curto,	longo	e	excessivamente	longo).	–1556)	mef	'û	lü	/	me	fâ	î	lü	/	me	fâ	î	lü	/	fâ	û	lün	-	-.	O	verso	acentuado	se	concentra	no	número	de	acentos	em	uma	linha,	enquanto	ignora	o
número	de	contrações	e	sílabas;	o	verso	silábico-acentuado	concentra-se	em	regular	tanto	o	número	de	acentos	quanto	o	número	total	de	sílabas	em	uma	linha;	o	verso	silábico	conta	apenas	o	número	de	sílabas	em	uma	linha;	o	verso	quantitativo	regula	os	padrões	de	sílabas	longas	e	curtas	(esse	tipo	de	verso	é	freqüentemente	considerado	estranho	ao	inglês).	Esta	estrofe	do	Valle	de
Collores	de	Luis	Lloréns	Torres	,	usa	oito	sílabas	poéticas.	-						Ḥaţā	'o	nerkis-i	şehlādadır	sözümde	degil	Egerçi	seu	süḥanim	bī-bedel	beġendiremem	Embora	eu	possa	falhar	em	agradar	com	meu	verso	incomparável	A	falha	está	naqueles	olhos	lânguidos	e	não	em	minhas	palavras	—Şeyh	Gâlib	(1757–1799)	fâ	i	lâ	tün	/	fâ	i	lâ	tün	/	fâ	i	lâ	tün	/	fâ	i	lün	-.	-	)fe	û	lün	(	.	Este	medidor	é	comumente
usado	em	romances	,	poemas	narrativos	semelhantes	às	baladas	inglesas	e	na	maioria	dos	provérbios.Hendecasílabo	:	uma	linha	com	onze	sílabas	poéticas.	Em	outras	palavras,	as	sílabas	do	tipo	-āk-	ou	-akr-	não	são	encontradas	no	árabe	clássico.Cada	verso	consiste	em	um	certo	número	de	pés	métricos	(	tafāʿīl	ou	ʾaǧzāʾ	)	e	uma	certa	combinação	de	pés	possíveis	constitui	um	metro	(	baḥr
).A	prática	tradicional	árabe	para	escrever	a	métrica	de	um	poema	é	usar	uma	concatenação	de	várias	derivações	da	raiz	verbal	F-ʿ-L	( لعف ).	Cada	meia-linha	tinha	que	seguir	um	de	cinco	ou	mais	padrões,	cada	um	dos	quais	definia	uma	sequência	de	sílabas	tônicas	e	átonas,	normalmente	com	duas	sílabas	tônicas	por	meia	linha.	]	Com	base	em	grupos	repetidos	de	duas	ou	três	sílabas,	com	a
sílaba	tônica	caindo	no	mesmo	lugar	em	cada	repetição.	Essas	linhas	silábicas	de	seu	famoso	poema	"Poesia"	ilustram	seu	desprezo	pela	métrica	e	outras	ferramentas	poéticas.	-	)me	fâ	'î	lün	(	.	Também	do	Conto	de	Inverno	de	Shakespeare	:	Eu	não	tenho	tendência	a	chorar,	como	nosso	sexo	Normalmente	são;	a	falta	de	qual	orvalho	vão	Por	acaso,	secará	sua	pena;	mas	eu	tenho	Essa	dor
honrosa	alojada	aqui	que	queima	Pior	do	que	as	lágrimas	se	afogam.	……….	Guias	de	estudo	Cummings	.	Os	princípios	básicos	do	árabe	métrica	poética	Arud	ou	Arud	(	árabe	:	 ضورعلا 	al-'arūḍ	)	Ciência	da	Poesia	(	árabe	:	 رعشلا 	 ملع 	'ilm	AS-ši'r	),	foram	apresentadas	pela	Al-Farahidi	(786-718	dC)	que	o	fizeram	depois	de	perceber	que	os	poemas	consistiam	em	sílabas	repetidas	em	cada	verso.	Esta	é	uma
cesura	(corte).	-	-	/.	[18]	No	entanto,	a	terminologia	usada	para	descrever	os	metros	foi	indiretamente	emprestada	da	tradição	poética	árabe	por	meio	da	língua	persa	.Como	resultado,	a	poesia	otomana	,	também	conhecida	como	poesia	Dîvân,	era	geralmente	escrita	em	métrica	quantitativa	e	cronometrada	.	Portanto,	geralmente	consiste	em	onze	sílabas;	existem	vários	tipos	de	acentuações
possíveis.	Encontramos	versos	heterométricos	principalmente	na	literatura	moderna	e	contemporânea.3.	Versos	brancosSão	aqueles	que	não	têm	rima,	facilmente	encontrados	na	literatura	moderna	e	contemporânea	também.*Quer	aprofundar	seus	conhecimentos	na	língua	portuguesa?	O	último	pé	é	um	espondeu.O	hexâmetro	dáctilo	foi	imitado	em	inglês	por	Henry	Wadsworth	Longfellow
em	seu	poema	Evangeline	:	Esta	é	a	floresta	primitiva.	O	sistema	português	é	bastante	semelhante	ao	espanhol	e	italiano,	visto	que	são	línguas	intimamente	relacionadas.	Este	estilo	é	derivado	de	formas	védicas	mais	antigas.	^	Hayes,	Bruce	(1979)	"A	estrutura	rítmica	do	verso	persa"	Edebiyat	4:	193-242,	p.	O	pé	é	frequentemente	comparado	a	uma	medida	musical	e	as	sílabas	longas	e
curtas	a	notas	inteiras	e	meias	notas.	O	|	mur	-muring	|	pinheiros	e	o	|	bainhasSegue	este	padrão:	dum	diddy	|	dum	diddy	|	dum	diddy	|	dum	diddy	|	dum	diddy	|	bobo	Também	importante	na	poesia	grega	e	latina	é	o	pentâmetro	dáctilo	.	Não	é	hora	de	uma	apresentação	nova	e	simples	que	evita	artifícios,	mostra	grande	afinidade	com	[a	arte	da]	poesia	e	talvez	torne	a	ciência	da	prosódia
palatável	e	administrável?	Lucasiano	(lucasiano	):	composto	por	16	sílabas,	divididas	em	dois	hemistiches	de	8	sílabas	cada.galêsHá	uma	tradição	contínua	de	poesia	métrica	estrita	na	língua	galesa	que	pode	ser	rastreada	até	pelo	menos	o	século	VI.	A	contribuição	de	ˀAḫmad	al-Farāhīdī	para	o	estudo	da	prosódia	árabe	é	inegavelmente	significativa:	ele	foi	o	primeiro	estudioso	a	submeter	a
poesia	árabe	a	uma	análise	métrica	meticulosa	e	meticulosa.	É	equivalente	ao	hendecasílabo	italiano	.	Embora	cada	um	deles	permita	uma	certa	variação,	seus	padrões	básicos	são	os	seguintes,	usando:"-"	para	1	sílaba	longa""	para	1	sílaba	curta"x"	para	uma	posição	que	pode	conter	1	longo	ou	1	curto"o"	para	uma	posição	que	pode	conter	1	longo	ou	2	shorts"S"	para	uma	posição	que	pode
conter	1	longo,	2	curtos	ou	1	longo	+	1	curtoCírculo	Nome	(romanizado)Nome	(árabe)Escansão	Mnemônico	1Ṭawīl ليوطلا 	-	x		-	x	-		-	x		-		-1	 نلعافم 	 نلوعف 	 نليعافم 	 Madīdنلوعف ديدملا x		-	-	x		-	x		-	-1	 نتالعاف 	 نلعاف 	 Basīṭنتالعاف طيسبلا x	-		-	x		-	x	-		-			-2	 نلعف 	 نلعفتسم 	 نلعاف 	 Kāmilنلعفتسم لماكلا o	-		-	o	-		-	o	-		-2	 نلعافتم 	 نلعافتم 	 Wāfirنلعافتم رفاولا 	-	o	-		-	o	-		-	-3	 نلوعف 	 نتلعافم 	 Hazajنتلعافم جزهلا 	-	-	x		-	-	x3	 نليعافم 	 Rajazنليعافم زجرلا x	-		-	x	-		-	x	-		-3	 نلعفتسم 	 نلعفتسم 	 Ramalنلعفتسم لمرلا x		-	-	x		-	-	x		-4	 نلعاف 	 نتالعاف 	 `Sarīنتالعاف عيرسلا xx		-	xx		-	-		-4	 نلعاف 	 نلعفتسم 	 Munsariħنلعفتسم حرسنملا x	-		-	-	x	-		-			- نلعفتسم 	 ُتالعاف 	 نلعفتسم
4Khafīf فيفخلا x		-	x	-	-		-	x		-	x4	 نتالعاف 	 نلعفتسم 	 `Muḍāriنتالعاف عراضملا 	-	xx	-		-	-4	 نتالعاف 	 Muqtaḍabنلعافم بضتقملا x		-		-			-4	 نلعتفم 	 Mujtaththُتالعاف ثتجملا x	-		-	x		-	-5	 نتالعاف 	 Mutadārikنلعفتسم كرادتملا S	-	S	-	S	-5	 نلعاف 	 نلعاف 	 نلعاف 	 Mutaqāribنلعاف براقتملا 	-	x		-	x		-	x		- نلوعف 	 نلوعف 	 نلوعف 	de	 لوعف 	Persa	clássicoA	terminologia	do	sistema	métrico	usada	na	poesia	persa	clássica	e	clássica	é	a	mesma	do	árabe	clássico,	embora	sejam	bastante	diferentes	tanto	na	origem	quanto	na	estrutura.	Outro	poeta	que
deu	as	costas	aos	conceitos	tradicionais	de	métrica	foi	o	britânico	Gerard	Manley	Hopkins	.	-.	Heroico	(heróico	):	acentos	na	sexta	e	décima	sílabas.Sapphic	(	sáfico	):	tensões	na	quarta,	oitava	e	décima	sílabas.Martelo	:	acentos	na	terceira,	sexta	e	décima	sílabas.Gaita	galega	ou	moinheira	:	acentos	na	quarta,	sétima	e	décima	sílabas.Dodecassílabo	(	dodecassílabo	):	composto	por	12	sílabas.
(Normalmente,	a	sílaba	tônica	deve	ser	longa	se	seguida	por	outra	sílaba	em	uma	palavra.	A	poesia	Song	é	especialmente	conhecida	por	seu	uso	do	ci	,	usando	comprimentos	de	linha	variáveis	que	seguem	o	padrão	específico	da	letra	de	uma	certa	canção	musical,	portanto,	ci	às	vezes	é	referido	como	formas	de	"ritmo	fixo".	Uma	quebra	de	sílaba	é	inserida	entre	duas	vogais	que	geralmente
formam	um	ditongo,	eliminando-o:	ru-i-do	,	ci-e-lo	para	o	rui-do	padrão	('ruído'),	cie-lo	('céu'	ou	'	Paraíso').	^	Hollander	1981	,	p.	Em	Maria-Kristina	Lotman	e	Mihhail	Lotman	ed.
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