
GÊNERO LÍRICO: 

- Gênero da poesia 

- Escrito em verso 

- Forte carga de musicalidade: 

a) rima 

b) métrica 

c) aliteração: repetição de sons consonantais 

d) assonância: repetição de sons vocálicos 

- Predileção por temas subjetivos: a poesia prefere revelar tudo 

aquilo que reside no interior da alma humana 

- Uso da função emotiva: toda vez que o texto é centrado nas 

emoções do emissor 

- Eu lírico: voz que fala no interior do poema 

 

FORMAS LÍRICAS (tipo de poesia): 

1 – SONETO: possui 2 quartetos e 2 tercetos, respectivamente. 

Normalmente, possui versos decassílabos e uma chave de ouro 

(conclusão). 

2 – ODE: modalidade de poesia que procura exaltar seres ou 

coisas 

3 – HAICAI: poesia japonesa composta de três versos que são 

todos de 17 sílabas poéticas 

 

 



4 – ELEGIA: poesia que tematiza a morte 

 

GÊNERO ÉPICO: 

- Escrito em verso 

- Longa narração mitológica (deuses) sobre uma pátria (história 

de um país) 

- O texto revela a saga do herói: normalmente, o herói épico 

vivencia inúmeros percalços para no final vencer  

- Obra formal (várias regras de composição) 

- Narrador = Persona épica 

- Espaço, personagens, clímax e enredo (elementos da narração) 

 

FORMA ÉPICA: 

1 – EPOPEIA: longo narração que exalta os feitos guerreiros de 

um povo 

 

GÊNERO NARRATIVO: 

- Escrito em prosa 

- Narração de tamanho e temas variados 

- Narrador 

- Espaço, personagens, clímax e enredo (elementos da narração) 

- Obras menos formal a que o gênero épico 

- Gêneros das narrações 



FORMAS NARRATIVAS: 

1 – ROMANCE: maior das formas narrativas que explora temas 

diversos ex. Vidas secas, O cortiço 

2 – NOVELA: narração menor a que o romance e maior a que o 

conto. Normalmente, possui um título síntese e não apresente 

enredos de encaixe. Ex. A metamorfose, de Franz Kafka. 

3 – CONTO: narrativa que preza a economia de meio narrativos 

(n°de páginas, n° de personagens, espaço, clímax). Segundo o 

escritor Júlio Cortaza, o conto “é como uma bola de sabão”. Ex. 

O seminário dos ratos, de Lygia Fagundes Telles 

4 – CRÔNICA: pequeno texto narrativo marcado pela 

representação de temas do triviais (cotidiano), às vezes, com 

humor. Ex. “O homem nu”, de Fernando Sabino. 

 

GÊNERO DRAMÁTICO: 

- Escrito verso e/ou prosa 

- Gênero do teatro 

- Uso constante do discurso direto: a estrutura dialógica 

- Rubrica: indicação variada do teatro, esse elemento pode sinalizar vários aspectos 

aos atores e/ou diretor da peça 

- O texto cênico não foi feito para ser lido, mas encenado (ação cênica) 

- O teatro é uma narração sem narrador / não possui narrador 

- Personagens são autônomos  

 

FORMAS DRAMÁTICAS (tipos de teatro) 

 



1 – TRAGÉDIA: efeito catarse (noção educativa = melhorar o homem), as relações 

ocorrem entre familiares e, normalmente, em um dia de ação. Ex. Anjo Negro, de 

Nelson Rodrigues 

2 – AUTO: teatro religioso dotado de uma lição sobre a vida e, que, normalmente 

possui uma função de celebrar algo. Ex. Morte e vida Severina (auto de natal 

Pernambucano) 

3 – COMÉDIA: nessa modalidade cênica, “por meio do riso corrigem se os defeitos” 

(Molieri) ex. Doente imaginário, de Molieri 

 

 

 

 

 


