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                                                OS GÊNEROS LITERÁRIOS 

VEJA: 

A) 

Deitado eternamente em berço esplêndido 
Ao som do mar e à luz do céu profundo 
Fulguras, ó Brasil, florão da América 
Iluminado ao sol do novo mundo! 
(Hino Nacional) 

B) 

Da tribo pujante, 
Que agora anda errante 
Por fado inconstante, 
Guerreiros, nasci: 
Sou bravo, sou forte, 
Sou filho do Norte; 
Meu canto de morte, 
Guerreiros, ouvi. 
(Gonçalves Dias) 

 

C) 

Quando saltaram em terra começou a Maria a sentir certos enojos: foram os dois morar juntos: 
e daí a um mês manifestaram-se claramente os efeitos da pisadela e do beliscão; sete meses 
depois teve a Maria um filho, formidável menino de quase três palmos de comprido, gordo e 
vermelho, cabeludo, esperneador e chorão; o qual, logo depois que nasceu, mamou duas horas 
seguidas sem largar o peito. E este nascimento é certamente de tudo o que temos dito o que 
mais nos interessa, porque o menino de quem falamos é o herói desta história. (Memórias de um 

sargento de milícias – Manuel Antônio de Almeida) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

D)  

CENA I 
CHIQUINHA, MARICOTA e meninos. 
CHIQUINHA – Meninos, não façam tanta bulha… 
LULU, saindo do grupo – Mana, veja o judas como está bonito! Logo quando aparecer a Aleluia, 
havemos de puxá-lo para a rua. 
CHIQUINHA – Está bom; vão para dentro e logo venham. 
LULU, para os meninos e moleques Vamos pra dentro; logo viremos, quando aparecer a Aleluia. 
(Vão todos para dentro em confusão.) 
CHIQUINHA, para Maricota – Maricota, ainda te não cansou essa janela? 
MARICOTA, voltando a cabeça – Não é de tua conta. 
(O Judas em Sábado de Aleluia – Martins Pena) 

 

Você percebeu que se trata de textos com estruturas e conteúdos distintos: A) e B) são escritos 
em verso, mas os conteúdos são diferentes: o primeiro revela emoções, sentimentos, e o 
segundo narra feitos heroicos; em C), muda-se a estrutura, é escrito em prosa, no entanto o 
conteúdo é também narrativo; já em D) é visível que o texto foi criado para encenação em palco 
– e não para a leitura.  

O QUE SÃO GÊNEROS LITERÁRIOS? →São famílias de textos classificados de acordo com a sua 
estrutura, conteúdo e objetivos. 

                                                     SÃO TRÊS OS GÊNEROS LITERÁRIOS 

1) GÊNERO LÍRICO 

O nome vem de lira (ao lado), instrumento que acompanhava o 
canto dos poemas. 
Características: expressa os sentimentos, as emoções, enfim, o 
interior do eu (chamado eu lírico) e suas relações com o mundo. 
Normalmente se estrutura em versos. 
Exemplos: poemas, em suas variadas formas, letras de  
Canções, hinos... 

 

Eis um exemplo: 
 
Ah, mas se ela adivinhasse, 

Se pudesse ouvir o olhar, 

E se um olhar lhe bastasse 

P'ra saber que a estão a amar! 

(Fernando Pessoa) 

 

 

 



 
 

 

 

2) GÊNERO ÉPICO 

Narra, em versos, feitos heroicos, num mundo extraordinário, 
habitado por deuses, heróis e divindades. Sendo uma 
narrativa, apresenta necessariamente os elementos de um 
texto narrativo: personagens, tempo, espaço, ações e um 
narrador de terceira pessoa. 
 
→Desaparece a figura do eu lírico, e entra em cena a voz do 
narrador-observador. Esse gênero se subdivide em duas 
espécies:  
A) Poema épico: de curta extensão, narra façanhas de um 
herói. 
B) Epopeia: de grande extensão, narra feitos de um povo, de 
uma raça, de uma nação. Duas epopeias de importância 
universal: Os lusíadas (Luís de Camões) → narra a pujança e a 

Estátua de Hércules                      expansão do império português durante as Grandes 

Navegações, e Ilíada e Odisseia (Homero, Grécia), que são narrativas da Guerra de Troia. 

 

Trecho de Os lusíadas 

Prontos estavam todos escuitando 

O que o sublime Gama contaria, 

Quando, despois de um pouco estar cuidando, 

Alevantando o rosto, assi dizia: 

– «Mandas-me, ó Rei, que conte declarando 

De minha gente a grão genealogia; 

Não me mandas contar estranha história, 

Mas mandas-me louvar dos meus a glória. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Não existe mais o gênero épico. Ele foi sendo gradativamente substituído pelo GÊNERO 

NARRATIVO EM PROSA, que, por sua vez, é classificado de acordo com o conteúdo e a 

extensão. 

A) ROMANCE: a mais extensa das narrativas literárias, por narrar várias 

histórias que giram em torno de um conflito central. Existe uma grande 

atuação do narrador (personagem ou observador) que narra os fatos 

com minúcias. 

O cortiço, de Aluísio Azevedo, é um exemplo de romance. 

B) NOVELA (não confundir com novela de televisão, que é outro gênero): fragmentação do 

romance. O enredo, mais acelerado, centra-se nas ações das personagens, e o narrador tem 

atuação moderada. 

C) CONTO: é a fragmentação na novela. Narrativa curta, com pouquíssimas personagens (às 

vezes, apenas uma), que atuam em um enredo que se precipita para o final, quase sempre 

surpreendente. 

D) CRÔNICA: é a fragmentação do conto. Relata fatos corriqueiros, do dia a dia, reais ou 

imaginários. 

3) GÊNERO DRAMÁTICO 

Esse gênero se diferencia substancialmente dos demais, devido à sua peculiaridade: não foi 

feito para leitura e, sim, para ser decorado e encenado por atores em palco, com cenários, etc. 

Por isso, traz certas marcas, as chamadas rubricas (“trava-olhos”), que orientam a atuação dos 

atores em cena. No mundo clássico, esse gênero se subdividia nestas espécies:   

 A) Tragédia: provocava horror e compaixão. Visava a impressionar o público, fazendo-o 
refletir sobre as paixões e os vícios humanos.  As personagens eram nobres. 
B) Comédia: despertava o riso e tinha como enredo os fatos corriqueiros relacionados à vida 
de pessoas simples, comuns. 
C) Drama: representa a dor e a alegria: procura reproduzir a própria vida. 

Modernamente, existem basicamente a comédia, 
a ação e o drama, representados por peças 
teatrais, pelo cinema e pelas novelas e séries de 
televisão. 
ATENÇÃO! No gênero dramático desaparece a 
figura do narrador tradicional; a narrativa ocorre 
por meio das falas e das ações dos atores. 

Cena de Acredite, um espírito baixou em mim, de Ronaldo Ciambroni, um exemplo de gênero 
dramático,  espécie comédia. 
  

TAREFAS 

 

 



 
 

 

 

 

TAREFAS: 

LER O CAPÍTULO 4, DAS PÁGINAS 187 A 199, E 

FAZER TODOS OS EXERCÍCIOS NELAS EXISTENTES. 

 

 

 

 

 

 

 


