
 
3.2 Poemática: É a parte da Poética que aborda a técnica estrutural dos poemas, 
particularmente os tipos de composição poética produzidos através da história nas literaturas 
de várias línguas. 
 
Poema: é o nome genérico dado a toda composição poética, em prosa ou em verso. 
Como uma composição escrita, é a materialização da poesia. 
 
São infinitas as possibilidades do poema. Uma classificação tradicional divide o poema pelos 
gêneros épico, lírico e satírico.  
 
poemas épicos, :  romance, canção de gesta,  balada,  epopeia, poema heroico,  poema 
burlesco, o poema didático e o poema alegórico. 
 
poemas líricos: , podemos mencionar os mais conhecidos, como o acalanto, o acróstico, a 
balada, a canção, o canto real, o ditirambo, a elegia, a glosa, o haicai, o hino, o madrigal, o 
noturno, a oitava, a parlenda, o poema bucólico, o poema-piada, o rondó, o soneto, o 
terceto, a poesia concreta.  
 
poema satírico: o poema humorístico e a paródia. 
 
Na Inglaterra, os romances foram muito frequentes e populares no período medieval, a 
exemplo das narrativas ligadas ao ciclo arturiano, em torno do Rei Artur e os cavaleiros da 
távola redonda, depois retomadas por Tennyson. Além dos romances, eram comuns as 
baladas e as canções.  
 
O termo romance, no início da Idade Média, era dado às novas linguagens derivadas do latim 
em oposição ao próprio latim. 
 
O livro mesmo era chamado Romanz, sendo estendido a obras diversas como as aventuras de 
cavalaria. Daí os chamados romances medievais que influenciaram o romance elizabetano, no 
qual foi intensificado um movimento de sobreposição entre a imaginação e o mundo real. 
 
As baladas, de teor narrativo, são antigos poemas medievais, geralmente narrações 
versificadas de lendas populares e fantásticas.  Eram, basicamente, estrofes de quatro versos. 
A ênfase mudou para a música 
 
no sentido de forma fixa, temos a balada de tipo francês, praticada no final do século XIX: era 
definida por possuir três oitavas e uma quadra, com a repetição de uma mesma ideia ao fim 
de cada estrofe. 
 
Vejamos o início de The rime of the ancient Mariner (um marinheiro aborda um homem a 
caminho de um casamento e relata as suas aventuras sobrenaturais, para o fascínio do 
ouvinte. O poema foi musicado pela banda Iron Maiden): 
 
Essa forma de composição foi retomada nos  séculos XVIII e XIX, tais como Robert Burns, 
Macpherson (Poemas de Ossian), Lord Tennyson (Lady of Shalott) e Coleridge (The Ancient 
Mariner). 
 
Pesquise sobre a temática – as lendas arturianas – e faça: a) uma descrição, comentando os 
nomes “Camelot” e “Lancelot”. 



 Epopeia:  é um tipo de poema clássico: uma narrativa escrita em versos que amplifica o relato 
de mitos nacionais, entremeando falas, visões, recordações etc. Caracteriza-se pelo 
heroísmo, (deuses e façanhas).  
 
Foi retomada e redimensionada entre os séculos XVI e XX. Na literatura inglesa, 
no século XVII,  
 
poema heroico:  Muito próximo da epopeia, o é narração de um fato heroico individual, 
porém menos relevante do ponto de vista nacional ou social.  PG 45 
 
A elegia, no seu sentido mais tradicional, implica composições de tristeza ou luto, bem como 
melancolia em geral. Sua identificação se dá, portanto, antes pelo seu tema do que por 
regras métricas. Trata-se de um gênero típico, ligado à ideia de morte ou de meditação 
melancólica pg 48 ainda que em grego e em latim fosse um tipo de metro.  
 
A elegia tornou-se, com o tempo, desligada de uma morte particular. 
 
A Ode é um dos poemas fixos mais elevados e complicados, sendo uma celebração de 
ocasiões públicas notáveis e grandiosos temas universais. significa em grego “canto”,  
tom solene.  
Declina na modernidade, talvez pelo contraste da sua seriedade com o cinismo crescente da 
contemporaneidade. Ex pg 49 
 
 soneto é composto de quatorze versos, divididos em dois quartetos e dois tercetos (em 
inglês, uma oitava e um sexteto). O metro varia de língua para língua: pg 50 
 
Em Shakespeare, o esquema rímico (Abba, Abba, efef, gg), dava-lhe possibilidades mais 
irônicas, assim, cada soneto pode ser visto como uma variação da norma, já que nem o 
esquema de rimas nem a temática são rígidos.  
 
Poesia Concreta: concebe o poema como um ideograma, sendo assimilado visualmente de 
forma instantânea. A palavra apresenta-se tanto como um objeto espacial como pluralidade 
simultânea de significados. 
 
O texto, por isso, passa a ser visto como algo entre poesia e pintura: pintura para ser lida ou 
poesia para ser vista.  
 
cada palavra é “um objeto inesperado, uma caixa de Pandora da qual voam todas as 
potencialidades da linguagem”.  
 
aparecem em obras surrealistas, dadaístas e futuristas,  
 
Paródia é uma técnica calculada: é um mimetismo subversivo, que procura alguma falha, 
fraqueza ou pretensão no original, que pode ser uma outra obra, um estilo ou grupo de 
escritores. 
pode ser parasitária e/ou criativa, mas é intrinsecamente crítica sobre o objeto parodiado. 


