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Exercícios sobre Gêneros Literários: Épico / Narrativo 

 

Exercícios 

 

1. A questão seguinte baseia-se no poema épico Os Lusíadas, 

“Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso que muito 

peregrinou, dês que desfez as muralhas sagradas de Troia; 

muitas cidades dos homens viajou, conheceu seus costumes, 

como no mar padeceu sofrimento inúmeros na alma, 

para que a vida salvasse e de seus companheiros a volta.” 
HOMERO. Odisseia. Tradução: Carlos Alberto Nunes. 5. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997. Coleção Universidade. (Fragmento). 

 
O texto acima é parte da cena de abertura do poema épico grego Odisseia. A partir da leitura atenta do 
fragmento e dos conhecimentos acumulados sobre o gênero épico, podemos afirmar que este: 

a) Tem como característica principal a existência de cinco fatores: tempo, espaço, narrador, 
personagem e enredo. 

b) Responde à necessidade humana de expressão da individualidade e da subjetividade, a partir da 
presença marcante de um eu lírico. 

c) Gira em torno, principalmente, do cuidado com a linguagem, concentrando-se mais na forma do 
que no conteúdo. 

d) Celebra, em estilo solene e grandioso, um acontecimento histórico protagonizado por um herói. 

e) Concentra-se no diálogo como principal fio condutor da história. 
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2. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas 

antes da pré-história havia a pré-história da pré-história e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. 

Não sei o quê, mas sei que o universo jamais começou. 

[…] 

Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta continuarei a escrever. Como começar pelo início, 

se as coisas acontecem antes de acontecer? Se antes da pré- pré-história já havia os monstros 

apocalípticos? Se esta história não existe, passará a existir. Pensar é um ato. Sentir é um fato. Os dois 

juntos — sou eu que escrevo o que estou escrevendo. […] Felicidade? Nunca vi palavra mais doida, 

inventada pelas nordestinas que andam por aí aos montes. 

Como eu irei dizer agora, esta história será o resultado de uma visão gradual — há dois anos e meio 

venho aos poucos descobrindo os porquês. É visão da iminência de. De quê? Quem sabe se mais tarde 

saberei. Como que estou escrevendo na hora mesma em que sou lido. Só não inicio pelo fim que 

justificaria o começo — como a morte parece dizer sobre a vida — porque preciso registrar os fatos 

antecedentes. 
LISPECTOR, C. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 1998 (fragmento) 

 

A elaboração de uma voz narrativa peculiar acompanha a trajetória literária de Clarice Lispector, 
culminada com a obra A hora da estrela, de 1977, ano da morte da escritora. Nesse fragmento, nota-se 
essa peculiaridade porque o narrador 

a) observa os acontecimentos que narra sob uma ótica distante, sendo indiferente aos fatos e às 
personagens. 

b) relata a história sem ter tido a preocupação de investigar os motivos que levaram aos eventos que 
a compõem. 

c) revela-se um sujeito que reflete sobre questões existenciais e sobre a construção do discurso. 

d) admite a dificuldade de escrever uma história em razão da complexidade para escolher as palavras 
exatas. 

e) propõe-se a discutir questões de natureza filosófica e metafísica, incomuns na narrativa de ficção. 
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3. Os versos a seguir pertencem ao Episódio de Inês de Castro, do poema épico Os Lusíadas:   
 
Autorretrato falado 
Venho de um Cuiabá de garimpos e de ruelas entortadas. 
Meu pai teve uma venda no Beco da Marinha, onde nasci. 
Me criei no Pantanal de Corumbá entre bichos do chão, 
aves, pessoas humildes, árvores e rios. 
 
Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de estar 
entre pedras e lagartos. 
Já publiquei 10 livros de poesia: ao publicá-los me sinto 
meio desonrado e fujo para o Pantanal onde sou 
abençoado a garças. 
 
Me procurei a vida inteira e não me achei — pelo que 
fui salvo. 
Não estou na sarjeta porque herdei uma fazenda de gado. 
Os bois me recriam. 
Agora eu sou tão ocaso! 
 
Estou na categoria de sofrer do moral porque só faço 
coisas inúteis. 
 
No meu morrer tem uma dor de árvore. 

Manoel de Barros 

 

Uma obra literária pode combinar diferentes gêneros, embora, de modo geral, um deles se mostre 
dominante. O poema de Manoel de Barros, predominantemente lírico, apresenta características de um 
outro gênero. Identifique esse gênero e cite duas de suas características presentes no poema 

 
 
 

4. Aurélia que se dirigira ao seu toucador, sentou-se a uma escrivaninha de araribá guarnecido de relevos 
de bronze dourado e escreveu uma carta de poucas linhas.  
A todos os pormenores dessa comezinha operação, no dobrar a folha de papel, encerrá-la na capa, 
derreter o lacre e imprimir o sinete, a moça deliberadamente aplicava a maior atenção e esmero. 
Ou essa carta era destinada a quem tudo lhe merecia, ou nesse apuro e cuidado buscava Aurélia 
disfarçar a hesitação que a surpreendera no momento de realizar uma ideia anteriormente assentada. 
Depois de sobrescrita a carta, a moça tirou do segredo da secretária um cofre de sândalo embutido de 
marfim.  
Havia ali entre cartas e flores murchas um cartão de visita, já amarelo, que ela escondeu no bolso do 
roupão, depois de guardado na sua carteirinha de veludo.  
Ao som do tímpano apareceu um criado. Aurélia entregou-lhe a carta com um gesto vivo e a voz breve, 
como receosa de súbito arrependimento.  
- Para o Sr. Lemos! Depressa!  
Sentiu então Aurélia essa quietude que sucede às lutas do coração. Ela tinha afinal resolvido o 
problema inextricável de sua vida; e em vez de abandonar-se ao acaso e deixar-se levar pelo turbilhão 
do mundo, achara em sua alma a força precisa para dirigir os acontecimentos e dominar o futuro. 
Daí provinha a calma de que revestia-se ao deixar o toucador e que outra vez imprimia à sua beleza 
uma doce expressão de melancolia e resignação.  

(ALENCAR, José de. Senhora. São Paulo: Moderna, 1983. pp. 22-23. )  

 
A compreensão do jogo entre o narrador, as personagens e o leitor é um dos procedimentos críticos 
necessários à análise da obra literária. Determine o foco narrativo por Alencar em “Senhora” e comente 
sua relevância. 
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Gabaritos 

 

1. C 
O gênero épico é conhecido por exaltar grandes feitos, por trazer a imagem do herói. Dessa maneira, 
Odisseia não é diferente dessa construção, uma vez que concentra-se nas amplas conquistas, de modo 
versificado.  
 

2. C 
        O narrador do texto clariceano não narra apenas os acontecimentos, mas utiliza a sua voz narrativa para 

trazer questionamentos e reflexões, que podem ser identificadas no trecho “Enquanto eu tiver perguntas 
e não houver resposta continuarei a escrever”. 

 
3.  

Gênero narrativo. Podemos destacar como características: apresenta os fatos numa sequência temporal 
/conta uma história. Além disso, não apresenta ritmo marcado nem rimas, aproximando-se da fala 

 
4. A 

O foco narrativo em Senhora pode ser representado pelo ponto de vista do narrador. Desse modo, é visto 
um narrador em terceira pessoa, de maneira onisciente, em que não se faz presente da história (como 
personagem), mas que é capaz de conhecer plenamente o enredo como um todo, bem como os 
sentimentos e anseios de cada figura. Assim, por meio desse foco, é possível compreender muito mais o 
que há de intrínseco em Aurélia, por meio de seus pensamentos e sentimentos, de maneira mais clara.  

 


