
Poesia: A poesia se apresenta em prosa (os poemas em prosa) ou em verso 

(os poemas de estrutura fixa ou livre).  Pg 33 

Entre os poemas de forma fixa (a partir de um modelo ou uma estrutura 

preestabelecida) podemos mencionar soneto (a forma fixa mais praticada até o 

presente), a trova, a balada, o rondó, o triolé, o canto real, a sextina, a oitava, a 

décima etc.  pg 34 

Há ainda os que, embora de forma fixa, não são exatos, sendo definidos pelo 

seu tom ou conceito motivador: ode, hino, canção, elegia, madrigal, ditirambo, 

cantata, noturno, poema bucólico etc. pg 34 

Poética 1.  É o estudo geral da poesia, nos seus aspectos estéticos e 
filosóficos, bem como o estudo formal dos poemas. (Pg 37).  
Poética 2.  Significaria uma estética geral da literatura, na medida em que 
oposta a outras artes. 
 
Quanto aos aspectos formais, temos a versificação e a poemática. Sob essa 

perspectiva, a poética adquiriu o sentido, particularmente com o estruturalismo, 

de identificação das propriedades gerais que fazem um texto possível, de 

forma que se poderia estudar a “literalidade” no lugar das obras literárias. Daí 

o estudo dos gêneros e de suas propriedades, podendo falar-se numa 

gramática dos gêneros. 

Dessa forma entende-se por poema qualquer composição em verso; a poesia 

possui um sentido mais geral. A partir da ideia original de poiesis, que significa 

fazer algo, criação, perpassam esses entendimentos às noções de rítmo, 

musicalidade, melodia e beleza. 

Nesse caso a Poética significaria uma estética geral da literatura, na medida 

em que oposta a outras artes, ou seja, poética é o estudo geral da poesia, 

nos seus aspectos estéticos além de filosóficos, que em resumo é o estudo 

formal dos poemas 

A partir da ideia original de poiesis, que significa fazer algo, criação,  
 
Perpassam esses entendimentos as noções de ritmo, musicalidade, melodia e 
beleza.  
 
Entende-se por poema qualquer composição em verso; a poesia possui um 
sentido mais 
geral.  
 
Texto poético: ritmo marcado. Todo texto poético, sem métrica definida e 
sem rimas, é denominado de prosa poética. 
 
Prosa: texto escrito em parágrafos. É dependente da sua linearidade. 
 



As metáforas usam imagens objetivas e concretas da realidade. 
 

A partir da modernidade, os gêneros tornaram-se mais híbridos, com 

algumas experiências  sendo incorporadas como variações de gênero, a 

exemplo do poema em prosa ou de prosas líricas ou fragmentárias 

Na literatura contemporânea têm-se consolidado novas formas, tais como 

narrativas filosóficas ou ensaísticas, ensaios poéticos, jornalismo literário etc. 

(bricolagem” de gêneros), difíceis de classificar, sem falar em produções 

artísticas que misturam mídias, como no caso do videopoema.  (guia de 

estudos pg. 33). 

Eleita por Jorge Luís Borges uma das obras literárias mais importantes da 

humanidade. A desconcertante resposta, “Prefiro não fazer”, proferida por 

Bartleby todas as vezes que lhe pedem uma tarefa, é perturbadora. Borges 

também conceituou a obra como uma reflexão filosófica, que antecipou as 

questões do existencialismo do século XX. 

 


