
GÊNEROS LITERÁRIOS 



 

 A LITERATURA É A ARTE QUE 

SE MANIFESTA PELA PALAVRA, 

SEJA ELA FALADA OU ESCRITA. 



  Na Antiguidade Clássica  os textos 

literários  dividiam em em três 

gêneros: 

 

GÊNERO ÉPICO   

 

GÊNERO LÍRICO 

 

GÊNERO DRAMÁTICO 

 



Gêneros Literários 

OBRAS LITERÁRIAS: 

 

• QUANTO À FORMA = VERSO & 

PROSA 

 

• QUANTO AO CONTEÚDO = 

GÊNEROS LITERÁRIOS 



Gêneros Literários 

• GÊNERO ÉPICO (NARRATIVO) =  

• Quando é contada uma história. 

 

• GÊNERO LÍRICO = Quando um “eu” registra 
sua subjetividade (emoções). 

 

• GÊNERO DRAMÁTICO: Quando 
personagens representam uma ação (diálogo 
+ palco). 



      GÊNERO ÉPICO OU NARRATIVO 

 



GÊNERO ÉPICO 

 
 

 Textos escritos em versos. 
 

 Narrador-observador(onisciente) 

  
 Narrativa em 3ª pessoa. 

 Narração de histórias de um povo. 
 

 Envolvem aventuras, guerras, viagens, gestos 

heróicos e um tom de exaltação - valorização - 

dos heróis e seus feitos. 

   



Exemplo de epopeia: 

A odisseia. 



GÊNERO NARRATIVO 

  
 APRESENTA: 

  
 Sequências/FATOS interligados (relação de 

causa e efeito). 

 

 

  

 FATOS vividos por PERSONAGENS 

 
 Em determinado lugar (ESPAÇO) e TEMPO. 

   

 Fatos (história) contados por um NARRADOR. 

 



GÊNERO NARRATIVO 

  
  FOCO NARRATIVO: é o ponto de vista ou o 

ângulo através do qual o NARRADOR nos conta 

a história. 

 
 

  NARRADOR = é aquele que conta a história 

aos ouvintes (público - leitores). 

  
 

Elemento da estrutura narrativa 

    

 

  NÃO é o autor. 
  



FOCO NARRATIVO 

  
NARRATIVA EM 1ª PESSOA (NARRADOR-

PERSONAGEM) = O narrador pode ser uma das 

personagens, participa da ação e relaciona-se 

com outras personagens. 

 
 

  NARRATIVA EM 3ª PESSOA (NARRADOR-

OBSERVADOR) = Não participa da história, 

relata ações praticadas por outros. 

 



Elementos da narrativa 

 
 

  PERSONAGENS = Os seres (imaginários - em 

geral) que protagonizam as ações do enredo. 

 
 

 São representações fictícias de seres humanos 

e podem ser descritas do ponto de vista físico e 

psicológico. 

 



Elementos da narrativa 

 
 

  ENREDO = sucessão de fatos (aventuras - 

peripécias - conflitos) organizados de forma 

coerente e lógica (Enredo = argumento, intriga 

ou trama). 

 
 

  A partir do enredo podemos chegar ao “tema” - 

motivo central do texto. 

 



Elementos da narrativa 

 
 

  TENSÃO NARRATIVA = tradicionalmente é 

mínima no começo da história. Aumenta quando 

ficar configurado o CONFLITO (NÓ da intriga). 

 

 

  Ponto máximo de TENSÃO = CLÍMAX - Em 

seguida = DESFECHO (FIM da história). 

 



Elementos da narrativa 

 
 

  TEMPO = Período que assinala o percurso 

cronológico que vai do início ao fim do enredo. 

 
 

  Tempo cronológico = é exterior, marcado pela 

passagem das horas, dos dias, etc. 

  
  Tempo psicológico = é interior, ocorre dentro 

das personagens (subjetivo/memória /reflexões). 

 



Elementos da narrativa 

 

 

  ESPAÇO = é o ambiente no qual os 

personagens se movimentam. Pode ser 

apresentado de maneira minuciosa (detalhes) ou 

apenas sugerido. 

 



 Gênero Épico/Narrativo(Em resumo): 

 
 

  FORMAS: Epopéia (em versos) - Romance - 

Novela - Conto - Crônica  - Fábula (em prosa). 

 
 

 Predominância da objetividade (verossimilhança 

= verdade). 

  

  Narra algo. 

 



EM RESUMO 

 
 

  EPOPÉIA = narra a grandeza de heróis, 

símbolos (arquétipos) de uma coletividade. 

 
 

  ROMANCE - NOVELA - CONTO = narram os 

conflitos entre os indivíduos e o mundo e 

consigo próprios. 

 



GÊNEROS LITERÁRIOS 

O HERÓI 



O HERÓI CLÁSSICO 

Hércules Aquiles 



O HERÓI CLÁSSICO 

• O herói clássico é aquele que tem 
características além da capacidade do ser 
humano. São semideuses da mitologia grega 
e os protagonistas das epopéias. São 
protegidos pelos deuses e tem o destino 
traçado. Suas lutas são sempre por causas 
coletivas, nas quais eles assumem o papel de 
representantes de seu povo. São poderosos, 
fortes, corajosos e predestinados a cumprir 
uma determinada missão.  



O HERÓI ROMANESCO 
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O HERÓI ROMANESCO 

• O herói romanesco surgiu nos romances de 

cavalaria medievais (época áurea do 

cristianismo = “Rei Arthur e os cavaleiros da 

Távola Redonda”) e chegou às obras do 

Romantismo no século XIX. Ele também está 

acima dos homens comuns, mas abaixo dos 

deuses. São fortes, corajosos, íntegros e 

valentes. 



O HERÓI PROBLEMÁTICO 
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O HERÓI PROBLEMÁTICO 

• O herói problemático é o mais humano 

de todos. Ele se sente, muitas vezes, 

moralmente abaixo dos homens 

comuns, vive num mundo capitalista e 

sofre com a diferença de classes e os 

valores dúbios da sociedade, expondo 

fraqueza e contradições. 



  HERÓI MODERNO,  

PROBLEMÁTICO OU  

ANTI-HERÓI ? 
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O HEROÍSMO MODERNO 

• O herói moderno é o anti-herói. Seu 

palco pode ser o labirinto da cidade, 

onde ninguém se encontra. O heroísmo 

moderno advém da própria 

sobrevivência numa constante situação 

de conflito, angústia e solidão, num 

mundo degradado. 



GÊNERO LÍRICO 
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 Seu nome vem de lira, instrumento 

musical que acompanhava os cantos dos 

gregos.  

 

 

 Textos de caráter emocional, centrados 

na subjetividade dos sentimentos da 

alma. Tem a presença do “eu-lírico”, a 

voz que fala no poema . O emissor é 

personagem única desse tipo de 

mensagem  
 



Soneto de Fidelidade 
 

 De tudo, ao meu amor serei atento 

 Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 

 Que mesmo em face do maior encanto 

 Dele se encante mais meu pensamento 

     

 Quero vivê-lo em cada vão momento 

 E em seu louvor hei de espalhar meu canto 

 E rir meu riso e derramar meu pranto 

 Ao seu pesar ou seu contentamento. 

 

 E assim, quando mais tarde me procure  

 Quem sabe a morte, angústia de quem vive 

 Quem sabe a solidão, fim de quem ama,  

  

 Eu possa me dizer do amor (que tive) 

 Que não seja imortal posto que é chama 

 Mas que seja infinito enquanto dure. 

 



GÊNERO LÍRICO 

• Relação intuitiva e interiorizada do escritor 

com o mundo. 

 

• Texto no qual um EU LÍRICO (a voz que fala 

no poema) exprime suas emoções, idéias e 

impressões ante o mundo exterior. 

 

• Manifestação de uma individualidade. 



 É importante ressaltar que o “eu-lírico”  

pode ser               masculino 

                                    ou 

                              feminino 

 independente do autor. 



EU - LÍRICO 

Assim, podemos encontrar: 

 Autor masculino            eu-lírico masculino 

 Autor masculino            eu- lírico feminino 

 Autor feminino               eu- lírico feminino 

 Autor feminino              eu- lírico masculino 



       OUTRO EXEMPLO DE GÊNERO LÍRICO 

Autor masculino – eu lírico masculino 

 Trecho do poema “Ainda Uma Vez , 

Adeus”, de Gonçalves Dias, que 

escreveu este poema após 

encontrar-se pela última vez, em 

Portugal, com sua amada Ana 

Amélia, à qual renunciara por 

imposição da família da jovem, de 

diferente classe social,  destinada a 

casar-se com outro.  



Ainda uma vez adeus... 

"Enfim te vejo! - enfim posso, 

Curvado a teus pés, dizer-te 

Que não cessei de querer-te, 

Pesar de quanto sofri. 

Muito penei. Cruas âncias, 

Dos teus olhos afastado, 

Houveram-me acabrunhado 

A não lembrar-me de ti! 
(...) 

 



Louco, aflito, a saciar-me 

D'agravar minha ferida, 

Tomou-me tédio da vida, 

Passos da morte senti; 

Mas quase no passo extremo, 

No último arcar da esperança, 

Tu me vieste à lembrança: 

Quis viver mais e vivi! 

  



 Como podemos observar, o gênero lírico é aquele que 
expressa um sentimento pessoal   

 

 Segundo Hegel, seu conteúdo "é a maneira como a alma, 
com seus juízos subjetivos, alegrias e admirações, dores e 
sensações, toma consciência de si mesma no âmago 
deste conteúdo"   

 AGORA VAMOS VER UM EXEMPLO DE 

OBRA LÍRICA CUJO AUTOR  E EU- 

LÍRICO SÃO FEMININOS. 

 OBSERVE COMO HÁ MARCAS DE 

GÊNERO FEMININO EM VÁRIAS 

PARTES DO POEMA. 



ANA CAROLINA - GARGANTA 

 Minha garganta estranha  

 Quando não te vejo 

 Me vem um desejo 

 Doido de gritar 

  

Minha garganta arranha 

 A tinta e os azulejos 

 Do teu quarto, da cozinha 

 Da sala de estar (2X) 

  

 

 

 

Venho madrugada 

Perturbar teu sono 

Como um cão sem dono 

Me ponho a ladrar 

 

Atravesso o travesseiro 

Te reviro pelo avesso 

Tua cabeça enlouqueço 

Faço ela rodar (2x) 



 Sei que não sou santa 

 Às vezes vou na cara dura 

 Às vezes ajo com candura 

 Pra te conquistar 

 

 Mas não sou beata 

 Me criei na rua 

 E não mudo minha postura 

 Só pra te agradar  

  

 

Vim parar nessa 

cidade 

Por força da 

circunstância 

Sou assim desde 

criança 

Me criei meio sem lar 

 

Aprendi a me virar 

sozinha 

E se eu tô te dando 

linha 

É pra depois te 

abandonar...(4x) 



POEMA & POESIA 

• POEMA = Forma escrita (Normalmente em 

VERSOS = cada linha que compõe o texto 

poético e que formam ESTROFES =  

conjunto de versos). 

 

• POESIA = O encantamento (a emoção) 

sobre as coisas da vida. 



POEMA & POESIA 

“ A POESIA É A MUSA 

INSPIRADORA DO POEMA.” 



ASPECTO RITMICO DO POEMA 

 RITMO DO POEMA    

 METRIFICAÇÃO  

 SÍLABAS POÉTICAS 



ASPECTO RÍTMICO DO POEMA 

• REDONDILHA MENOR = 5 Sílabas 

 

• REDONDILHA MAIOR = 7 Sílabas 

 

• VERSO DECASSÍLABO = 10 Sílabas 

 

• VERSO ALEXANDRINO = 12 Sílabas 



ASPECTO RÍTMICO DO POEMA 

• VERSOS REGULARES = OBEDECEM ÀS 

REGRAS CLÁSSICAS (RIMA/MÉTRICA). 

 

• VERSOS BRANCOS = TÊM MÉTRICA, MAS 

NÃO TÊM RIMA. 

 

• VERSOS LIVRES = NÃO OBEDECEM A 

NENHUMA REGRA. 



ASPECTO RÍTMICO DO POEMA 

RIMA = COINCIDÊNCIA 

SONORA (GERALMENTE) NO 

FINAL DE PALAVRAS 

DIFERENTES. 



RIMAS EMPARELHADAS OU PARALELAS 

• (AA/BB/CC) - Os Lusíadas – Camões: 

• “ – Ó glória de mandar! Ó vã cobiça 

• Desta vaidade, a quem chamamos Fama! 

• Ó fraudulento gosto, que se atiça 

• C`uma aura popular, que honra se chama! 

• Que castigo tamanho e que justiça 

• Fazes no peito vão que muito te ama! 

• Que mortes, que perigos, que tormentas, (A) 

• Que crueldades neles experimentas!” (A) 



RIMAS CRUZADAS OU ALTERNADAS 

•“ – Ó glória de mandar! Ó vã cobiça (A) 

•Desta vaidade, a quem chamamos Fama! (B) 

•Ó fraudulento gosto, que se atiça (A) 

•C`uma aura popular, que honra se chama! (B) 

•Que castigo tamanho e que justiça (A) 

•Fazes no peito vão que muito te ama! (B) 

•Que mortes, que perigos, que tormentas, (A) 

•Que crueldades neles experimentas!” (A) 



RIMAS INTERPOLADAS 

• “De tudo, ao meu amor serei atento (A) 

• Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 

• Que mesmo em face do maior encanto 

• Dele se encante mais meu pensamento.” (A) 

• (...)  

• Soneto de fidelidade – Vinicius de Moraes 



CONTEÚDO 

• Elegia – poesia lírica que expressa sentimentos 

tristes ou morte. Um exemplo frequente é “O cântico 

do calvário” de Fagundes Varela. 

 

• Idílio e écloga – são poemas breves com temática 

pastoril. A écloga, na maioria das vezes, apresenta 

diálogo. 

 

 



CONTEÚDO 

•  Epitalâmio – na literatura grega é um poema de 

homenagem aos noivos no momento do casamento.  

 

• Ode ou hino – derivam do grego e significam 

“canto”. Ode é uma poesia que exalta algo e hino que 

glorifica a pátria. 

 

• Sátira – poesia que ridiculariza os defeitos humanos 

ou determinadas situações. 

 

 

 



exemplo de elegia: 

Cântico do calvário – Fagundes Varella. 

"Eras na vida a pomba predileta 

Que sobre um mar de angústias conduzia 

O ramo da esperança. - Eras a estrela 

Que entre as névoas do inverno cintilava 

Apontando o caminho ao pegureiro. 

Eras a messe de um dourado estio. 

Eras o idílio de um amor sublime. 

Eras a glória, - a inspiração, - a pátria, 

O porvir de teu pai! - Ah! no entanto, 

Pomba, - varou-te a flecha do destino! 

Astro, - engoliu-te o temporal do norte! 

Teto - caíste! - Crença, já não vives! 

Correi, correi, oh! lágrimas saudosas, 

Legado acerbo da ventura extinta, 

Dúbios archotes que a tremer clareiam 

A lousa fria de um sonhar que é morto!" 

 

 



GÊNERO LÍRICO - EM RESUMO 

• FORMA = Poesia lírica (quase sempre = verso) 

 

• PREDOMINÂNCIA DA SUBJETIVIDADE 

(REGISTRO DE EMOÇÕES). 

 

• EXPRESSA ALGO. 

 

• EM GERAL, EXPRESSA A VISÃO DO “EU” 

SOBRE O MUNDO E SOBRE SI PRÓPRIO. 



GÊNERO DRAMÁTICO 
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GÊNERO DRAMÁTICO 
• Segundo Aristóteles, é aquele gênero que 

imita a realidade por meio de personagens em 

AÇÃO e NÃO da narração. 

 

• Texto destinado à representação, através de 

atores que dialogam (DIÁLOGO) e agem 

(AÇÃO). 

 

• Apresenta a encenação de um texto. 



FORMAS DO GÊNERO DRAMÁTICO 
 

 

• TRAGÉDIA = DESPERTA TEMOR E 

PIEDADE  

• (PAIXÕES E VÍCIOS DO HOMEM = 

CONFLITO ENTE O CARÁTER DO HERÓI E 

SEU DESTINO). 



FORMAS DO GÊNERO DRAMÁTICO 

• COMÉDIA = AÇÕES QUE CRITICAM 

A SOCIEDADE E O 

COMPORTAMENTO HUMANO  

ATRAVÉS DO RIDÍCULO (PROVOCA 
A REFLEXÃO) 



FORMAS DO GÊNERO DRAMÁTICO 

• TRAGICOMÉDIA = É A MISTURA 

DO TRÁGICO COM O CÔMICO, 

ENTRETANTO, JÁ FOI A JUNÇÃO DO 

REAL COM O IMAGINÁRIO. 



FORMAS DO GÊNERO DRAMÁTICO 

• FARSA = COMÉDIA EXAGERADA E 

AGRESSIVA NA CRÍTICA SOCIAL E 

NA ENCENAÇÃO DO TEXTO  = 

PROVOCA O RISO APRESENTANDO 

SITUAÇÕES ENGRAÇADAS, 

GROTESCAS E RIDÍCULAS DA VIDA 
COTIDIANA 



FORMAS DO GÊNERO DRAMÁTICO 

• AUTO = BREVE PEÇA DO TEATRO 

MEDIEVAL, DE ASSUNTO 

RELIGIOSO OU PROFANO, DE 

CONTEÚDO SIMBÓLICO E 
LINGUAGEM POPULAR. 



Exemplo de auto: 

O auto da barca do inferno – Gil Vicente 



GÊNERO DRAMÁTICO = EM RESUMO 

• FORMAS = TRAGÉDIA + COMÉDIA + DRAMA 

 

• EM PROSA OU VERSO 

• REPRESENTAÇÃO DE ATORES 

• FUSÃO DE OBJETIVIDADE & 

SUBJETIVIDADE 

• APRESENTA ALGO 

• Representação dos conflitos humanos 

mediante encenações feitas por atores que se 

valem de diálogos e monólogos. 


