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                                                                                                                                                 (Por Daniela Diana) 

OS GÊNEROS LITERÁRIOS 

              Entre os gêneros discursivos existem aqueles que são próprios da esfera artística e cultural e são utilizados 

com finalidade estética: os gêneros literários.                                                        

             Desde as primeiras tentativas de classificação feitas por Platão e Aristóteles, na Grécia antiga, a literatura 

tem sido organizada por gêneros. De acordo com essa concepção clássica, há três gêneros literários básicos: o 

lírico, o épico e o dramático. 

➢ Gênero lírico 

                Trata-se da manifestação de um eu lírico, que expressa seu mundo interior, suas emoções, ideias e 

impressões. É um texto geralmente subjetivo, com predominância de pronomes e verbos em primeira pessoa e que 

explora a musicalidade das palavras.                                                                                

              A palavra lírica origina-se de lira, instrumento musical que os gregos utilizavam para acompanhar seu 

canto. Desde seu surgimento até o final da Idade Média os poemas eram feitos para serem cantados. Por isso, a 

poesia lírica apresenta muitos elementos comuns com a música, como o ritmo, a melodia, a harmonia. 

 Exemplo: O calibre (Herbert Viana)                                                                                                                         

Sigo palavras e busco estrelas                                                                                                                                                        

O que é que o mundo fez                                                                                                                                             

Pra você rir assim                                                                                                                                                                         

Pra não tocá-la. Melhor nem vê-la                                                                                                                                

Como é que você pode se perder de mim                                                                                                                                                  

Faz tanto frio, faz tanto tempo                                                                                                                                                    

Que no meu mundo algo se perdeu                                                                                                                                     

Te mando beijos                                                                                                                                                                                

E outdoors pela avenida                                                                                                                                                                             

E você sempre tão distraída                                                                                                                                                         



Passa e não vê, não vê                                                                                                                                         

(Paralamas do Sucesso) 

➢ Gênero épico 
              Nas composições desse gênero há a presença de um narrador, que quase sempre conta uma história 

que envolve terceiros. Isso implica certo distanciamento entre o narrador e o assunto tratado. Os verbos e os 

pronomes quase sempre estão na 3ª pessoa.  

               Os textos épicos pressupõem presença de um ouvinte ou de uma plateia, são geralmente longos e narram 

histórias de um povo ou uma nação. Envolvem aventuras, guerras, viagens, gestos heroicos e apresentam um tom 

de exaltação, isto é, de valorização de heróis e seus feitos. 

                Os poemas épicos intitulam-se epopeias. As principais epopeias da cultura ocidental são a Ilíada e a 

Odisseia, de Homero; Eneida, de Virgílio; Os lusíadas, Luís de Camões. 

                No Brasil, entre os vários poemas épicos produzidos _ a maioria deles conforme o modelo de Camões_ 

destacam-se Caramuru,  de Frei de Santa Rita Durão, e O Uraguai, de Basílio da Gama. 

Exemplo: 
 
“As armas e os barões assinalados, 
Que da ocidental praia Lusitana, 
Por mares nunca de antes navegados, 
Passaram ainda além da Taprobana, 
Em perigos e guerras esforçados, 
Mais do que prometia a força humana, 
E entre gente remota edificaram 
Novo Reino, que tanto sublimaram; 
E também as memórias gloriosas 
Daqueles Reis, que foram dilatando 
A Fé, o Império, e as terras viciosas 
De África e de Ásia andaram devastando; 
E aqueles, que por obras valerosas                                                                                                                                                                         
(Trecho da obra Os Lusíadas, de Camões) 
 

➢ Gênero dramático 
                Enquanto o gênero épico exalta as realizações humanas e os grandes feitos de heróis, o gênero 

dramático expõe o conflito dos homens e seu mundo, as manifestações da miséria humana. 

               São do gênero dramático os textos escritos para serem encenados. Nesse tipo de texto, em vez de ser 

contada por um narrador, a história é mostrada no palco, ou seja, é representada por atores que fazem o papel das 

personagens. Os textos são escritos em forma de diálogo ou de monólogo. 

Exemplo: Padre:

Chicó

João Grilo  

Padre

Chicó

Padre

João Grilo
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