
Teoria dos gêneros 

Aristóteles foi o precursor dos pensadores ocidentais. Sua obra é referencia para estudos 

literários sendo, “Poética e Ética a Nicômano”, composto de dez livros e dedicado a seu pai, é 

sua obra mais conhecida. Aristóteles na sua Poética foi o primeiro a classificar ou descrever as 

obras literárias, ou seja, o precursor na teoria dos gêneros. Também, sua teoria sobre a 

tragédia, exerceu notável influencia sobre o teatro desde a época do Renascimento. Em sua 

Poética Aristóteles faz referência ao fato das pessoas serem representadas em ação, para ele o 

texto dramático se caracterizava pela ênfase dada ao objeto da narração tendo o conflito 

como elemento propulsor. Vale lembrar que a narrativa dramática era apresentada sem 

interrupções tanto na modalidade da tragédia quanto da comedia. 

É comumente aceito que a história produziu alguns gêneros mais dominantes – o lírico (o texto 

poético), o dramático (trágico ou cômico), o épico e o narrativo. 

Uma maneira de distinguir as obras por gêneros é dividi-las entre formas exteriores (outer 

form) e formas internas (inner form), tal como o proposto por Wellek e Warren, para 

descrever, por um lado, a métrica e a estrutura e, por outro, atitudes e propósitos. Ambos os 

aspectos contribuiriam para a definição de um gênero. 

Gênero Narrativo / texto em prosa: Bartleby, o escriturário, de Herman Melville. 

As narrativas foram os primeiros extratos falados de literatura. A necessidade de expressar os 

eventos, fatos, emoções iniciou a literatura. Depois veio a poesia, o texto dramático, etc. 

Este texto possui algumas marcas comuns a tantos outros: a forma não está disposta em 

versos, nem há um ritmo marcado como no texto poético; as pausas aqui acompanham a 

lógica da história. As frases formam blocos ou parágrafos, caracterizando texto em prosa. Há 

um narrador e personagens, com a narração de algo acontecido, com referência a um passado. 

Trata-se de uma composição mista, com partes de exposição e outras de representação 

dialogada. Predomina um estilo impessoal e objetivo. (guia de estudos, pg.32-33). 

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. 

A obra é uma reflexão filosófica, antecipando questões do existencialismo do século XX. 

Gênero Lírico: A Canção do Delirante Aengus - William Butler Yeats (1899).  

Os versos deste poema são compostos de palavras dispostas em linhas onde o ritmo é criado 

por uma sucessão de sons verbais, formado, pelo número de sílabas e pausas. A “fala” está na 

primeira pessoa, caracterizando o “eu lírico” que fala de si, expressando sensações sobre o 

amor, a evasão do mundo e o tempo. Usa-se de figuras e imagens onde não há personagens 

ou diálogos. (Guia de estudos pg. 23). 

No lirismo grego (século VI A.C.) as espécies de composição eram escritas para serem 

cantadas, usualmente ao som da lira. (se transformou em um subgênero popular, a letra de 



música). Os poemas são hoje produzidos para serem lidos ou recitados. A musicalidade 

permanece, porém, assimilada ao ritmo dos poemas. Pg 34 

Gênero dramático/prosa (na forma dialogada): (Ato I, Cena 4) de Hamlet, de William 

Shakespeare. 

Neste texto não há propriamente um narrador, mas indicações cênicas e pequenas descrições 

espaciais. A composição não é expositiva, mas representativa: há um foco na ação, que é 

vivida diretamente pelos personagens que falam e atuam. A ação se dá no presente, mas se 

projeta para o futuro, para o desenrolar da peça. Essas são marcas do gênero dramático. (guia 

de estudos, pg. 28). 

GENERO DRAMATICO / PROSA (mas na forma dialogada): (Ato I, Cena 4) de Hamlet, de William 

Shakespeare 


