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Gêneros literários: lírico 

 

Resumo 

 

Os textos do gênero literário lírico costumam ser breves, pois, diferentemente dos épicos/narrativos, não há 

uma história sendo contada, há a supressão do enredo. Versam sobre sentimentos, divagações e expressões 

do eu-lírico e é por meio deles que o indivíduo extravasa suas emoções, por 

isso a subjetividade é uma das características principais desse modo de escrita. 

Os poemas são textos que se enquadram, em sua maioria, nesse gênero. 

Observação: eu-lírico é a voz que fala com o leitor dentro do texto.  

O poeta é autor do eu-lírico. É comum autores masculinos escreverem um eu-lírico 

do gênero oposto e vice-versa. 

 

Os textos poéticos representam muito o gênero lírico, que mantém relações estreitas com a música. 

Antigamente, as obras eram acompanhadas por instrumentos musicais. Recursos sonoros se fazem 

presentes nesses textos até a atualidade, como  métrica, rima e figuras de linguagem moram neles. 

Recursos sonoros 

Métrica: organização silábica de acordo com a fala e não com a ortografia que privilegia a sonoridade dos 

versos. Conta-se desde a primeira sílaba até a última tônica do verso.  

Exemplo: 

E/ra u/ma/ ca/sa              

Mui/to en/gra/ça/da 

Não/ ti/nha/ te/to 

Não /ti/nha /na/da 
Vinicius de Moraes 

Os versos acima têm 4 sílabas métricas. 

Os versos podem ser classificados de acordo com as sílabas métricas: 

Versos de 5 e 7 sílabas métricas são chamados de redondilhas. Os de 5 sílabas métricas são chamados de 

redondilhas menores e os de 7, redondilhas maiores. Esses versos são muito populares. 

Versos de 8, 9, 10, 11 sílabas métricas/poéticas, por exemplo, são classificados de acordo com a sua 

quantidade. Ex: 11 sílabas métricas – versos hendecassílabos. 

Além desses, há os versos de 12 sílabas poéticas, ou também conhecidos como versos Alexandrinos. São 

muito importantes para a criação de textos épicos.  

 

→ de acordo com a fala: é¹ ru² ma³ cá4 sa (paramos de 

contar na última silaba tônica do verso). 
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Rima: repetições sonoras no final dos versos. Podem ser avaliadas quanto a disposição nos versos e quanto 

a qualidade. 

Quanto à “disposição” nos versos Quanto à “qualidade” 

Alternadas: ABAB 

Emparelhadas: AABB 

Interpoladas: ABBA 

Misturadas (requer poemas longos para 

que possa existir) 

Pobre: rima de palavras pertencentes à mesma classe 

gramatical. 

Rica: rima de palavras pertencentes a classes gramaticais 

diferentes. 

Preciosa: rimas de palavras pertencentes a mais de duas 

classes gramaticais (ex: estrela / vê-la). 

 

Obs.: versos brancos são os que não apresentam rimas. 

Outros recursos sonoros: 

Anáfora: repetição de um mesmo termo no início dos versos, gerando um eco proposital dentro do texto. 

Aliteração: Repetição de sons consonantais. Exemplo: 

Vozes veladas, veludosas vozes, 

Volúpias dos violões, vozes veladas, 

Vagam nos velhos vórtices velozes 

Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas 

Cruz e Souza 

Assonância: repetição de sons vocálicos. 

Sou Ana, da cama 

Da cana, fulana, bacana (sacana)* 

Sou Ana de Amsterdam 

Chico Buarque 

Refrão: não é uma figura de linguagem, mas um verso (ou conjunto de versos) que se repete a fim de criar 

ritmo. 

 

Textos de apoio 

As pombas 

Vai-se a primeira pomba despertada... 

Vai-se outra mais... mais outra... enfim dezenas 

Das pombas vão-se dos pombais, apenas 

Raia sanguínea e fresca a madrugada. 

 

E à tarde, quando a rígida nortada 

Sopra, aos pombais, de novo elas, serenas, 

Ruflando as asas, sacudindo as penas, 

Voltam todas em bando e em revoada... 

 

 

Também dos corações onde abotoam 

Os sonhos, um a um, céleres voam, 

Como voam as pombas dos pombais; 

 

No azul da adolescência as asas soltam, 

Fogem... Mas aos pombais as pombas voltam, 

E eles aos corações não voltam mais. 

 
Raimundo Correia 
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Meus oito anos  

Oh! que saudades que tenho 

Da aurora da minha vida, 

Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais! 

Que amor, que sonhos, que flores, 

Naquelas tardes fagueiras 

À sombra das bananeiras, 

Debaixo dos laranjais! 

Como são belos os dias 

De despontar da existência! 

– Respira a alma inocência 

Como perfumes a flor; 

O mar é – lago sereno, 

O céu – um manto azulado, 

O mundo – um sonho dourado, 

A vida – um hino d’amor! 

Que auroras, que sol, que vida, 

Que noites de melodia 

Naquela doce alegria, 

Naquele ingênuo folgar! 

O céu bordado d´estrelas, 

A terra de aromas cheia, 

As ondas beijando a areia 

E a lua beijando o mar! 

Oh! dias de minha infância! 

Oh! meu céu de primavera! 

Que doce a vida não era 

Nessa risonha manhã! 

Em vez das mágoas de agora, 

Eu tinha nessas delícias 

De minha mãe as carícias 

E beijos de minha irmã! 

Livre filho das montanhas, 

Eu ia bem satisfeito, 

Da camisa aberto o peito, 

– Pés descalços, braços nus – 

Correndo pelas campinas 

À roda das cachoeiras, 

Atrás das asas ligeiras 

Das borboletas azuis! 

Naqueles tempos ditosos 

Ia colher as pitangas, 

Trepava a tirar as mangas, 

Brincava à beira do mar; 

Rezava às Ave-Marias, 

Achava o céu sempre lindo, 

Adormecia sorrindo 

E despertava a cantar! 

[…] 

Oh! que saudades que tenho 

Da aurora da minha vida, 

Da minha infância querida 

Que os anos não trazem mais! 

– Que amor, que sonhos, que flores, 

Naquelas tardes fagueiras 

À sombra das bananeiras, 

Debaixo dos laranjais!

 
Casemiro de Abreu 

Erro de português 

Quando o português chegou 
Debaixo de uma bruta chuva 
Vestiu o índio 
Que pena! 
Fosse uma manhã de sol 
O índio tinha despido 
O português. 

Oswald de Andradre 
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Exercícios 

 

1. TEXTO I 

No meio do caminho  

No meio do caminho tinha 

uma pedra 

Tinha uma pedra no meio 

do caminho 

Tinha uma pedra 

No meio do caminho tinha 

uma pedra  
ANDRADE, C. D. Antologia poética. Rio de Janeiro/ São Paulo: Record, 2000. (fragmento). 

 

TEXTO II  

 

DAVIS, J. Garfield, um charme de gato -7. Trad. De A gência Internacional Press. Porto Alegre: L&PM, 200. 

A comparação entre os recursos expressivos que constituem os dois textos revela que  

a) o texto I perde suas características de gênero poético ao ser vulgarizado por histórias em 
quadrinho. 

b) o texto II pertence ao gênero literário, porque as escolhas linguísticas o tornam uma réplica do 
texto I. 

c) a escolha do tema, desenvolvido por frases semelhantes, caracteriza-os como pertencentes ao 
mesmo gênero. 

d) os textos são de gêneros diferentes porque, apesar da intertextualidade, foram elaborados com 
finalidades distintas. 

e) as linguagens que constroem significados nos dois textos permitem classificá-los como 
pertencentes ao mesmo gênero.  

  



 
 

 

 

3 

Literatura 
 

2. Primeira lição 
Os gêneros de poesia são: lírico, satírico, didático, épico, ligeiro. 

O gênero lírico compreende o lirismo. 

Lirismo é a tradução de um sentimento subjetivo, sincero e pessoal. 

É a linguagem do coração, do amor. 

O lirismo é assim denominado porque em outros tempos os versos sentimentais eram 

declamados ao som da lira. 

O lirismo pode ser: 

a) Elegíaco, quando trata de assuntos tristes, quase sempre a morte. 

b) Bucólico, quando versa sobre assuntos campestres. 

c) Erótico, quando versa sobre o amor. 

O lirismo elegíaco compreende a elegia, a nênia, a endecha, o epitáfio e o epicédio. 

Elegia é uma poesia que trata de assuntos tristes. 

Nênia é uma poesia em homenagem a uma pessoa morta. 

Era declamada junto à fogueira onde o cadáver era incinerado. 

Endecha é uma poesia que revela as dores do coração. 

Epitáfio é um pequeno verso gravado em pedras tumulares. 

Epicédio é uma poesia onde o poeta relata a vida de uma pessoa morta. 
 CESAR, A. C. Poética. São Paulo: Companhia das Letras, 2013. 

 No poema de Ana Cristina Cesar, a relação entre as definições apresentadas e o processo de 

construção do texto indica que o(a) 

a) caráter descritivo dos versos assinala uma concepção irônica de lirismo. 

b) tom explicativo e contido constitui uma forma peculiar de expressão poética. 

c) seleção e o recorte do tema revelam uma visão pessimista da criação artística. 

d) enumeração de distintas manifestações líricas produz um efeito de impessoalidade. 

e) referência a gêneros poéticos clássicos expressa a adesão do eu lírico às tradições literárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

4 

Literatura 
 

3. Anoitecer 

A Dolores 

É a hora em que o sino toca, 

mas aqui não há sinos; 

há somente buzinas, 

sirenes roucas, 

apitos aflitos, pungentes, trágicos, 

uivando escuro segredo; 

desta hora tenho medo. 

[...] 

É a hora do descanso, 

mas o descanso vem tarde, 

o corpo não pede sono, 

depois de tanto rodar; 

pede paz – morte – mergulho 

no poço mais ermo e quedo; 

desta hora tenho medo. 

Hora de delicadeza, 

agasalho, sombra, silêncio. 

Haverá disso no mundo? 

É antes a hora dos corvos, 

bicando em mim, 

meu passado, meu futuro, meu degredo; 

desta hora, sim, tenho medo. 
ANDRADE, C. D. A rosa do povo. Rio de Janeiro: Record, 2005 (fragmento). 

Com base no contexto da Segunda Guerra Mundial, o livro “A rosa do povo” revela desdobramentos da 

visão poética. No fragmento, a expressividade lírica demonstra um(a) 

a) defesa da esperança como forma de superação das atrocidades da guerra. 

b) desejo de resistência às formas de opressão e medo produzidas pela guerra. 

c) olhar pessimista das instituições humanas e sociais submetidas ao conflito armado. 

d) exortação à solidariedade para a reconstrução dos espaços urbanos bombardeados. 

e) espírito de contestação capaz de subverter a condição de vítima dos povos afetados.  
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4. Esses chopes dourados 
[...] 

quando a geração de meu pai 

batia na minha 

a minha achava que era normal 

que a geração de cima 

só podia educar a de baixo 

batendo 

  

quando a minha geração batia na de vocês 

ainda não sabia que estava errado 

mas a geração de vocês já sabia 

e cresceu odiando a geração de cima 

  

aí chegou esta hora 

em que todas as gerações já sabem de tudo 

e é péssimo 

ter pertencido à geração do meio 

tendo errado quando apanhou da de cima 

e errado quando bateu na de baixo 

  

e sabendo que apesar de amaldiçoados 

éramos todos inocentes. 
 WANDERLEY, J. In: MORICONI, I. (Org.). Os cem melhores poemas brasileiros do século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001 

(fragmento). 

 Ao expressar uma percepção de atitudes e valores situados na passagem do tempo, o eu lírico 

manifesta uma angústia sintetizada na 

a) compreensão da efemeridade das convicções antes vistas como sólidas. 

b) consciência das imperfeições aceitas na construção do senso comum. 

c) revolta das novas gerações contra modelos tradicionais de educação. 

d) incerteza da expectativa de mudança por parte das futuras gerações. 

e) crueldade atribuída à forma de punição praticada pelos mais velhos. 
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5. Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri, 

Irerê, meu companheiro, 

Cadê viola? Cadê meu bem? Cadê Maria? 

Ai triste sorte a do violeiro cantadô! 

Ah! Sem a viola em que cantava o seu amô, 

Ah! Seu assobio é tua flauta de irerê: 

Que tua flauta do sertão quando assobia, 

Ah! A gente sofre sem querê! 

Ah! Teu canto chega lá no fundo do sertão, 

Ah! Como uma brisa amolecendo o coração, 

Ah! Ah! 

Irerê, solta teu canto! 

Canta mais! Canta mais! 

Prá alembrá o Cariri! 

 
VILLA-LOBOS, H. Bachianas Brasileiras n. 5 para soprano e oito 
violoncelos (1938-1945). Disponível em: http://euterpe.blog.br. 

Acesso em: 23 abr. 2019. 

Nesses versos, há uma exaltação ao sertão do Cariri em uma ambientação linguisticamente apoiada 
no(a) 

a) uso recorrente de pronomes.  

b) variedade popular da língua portuguesa.  

c) eferência ao conjunto da fauna nordestina.  

d) exploração de instrumentos musicais eruditos.  

e) predomínio de regionalismos lexicais nordestinos 
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6. Casamento 
Há mulheres que dizem: 

Meu marido, se quiser pescar, pesque, 

mas que limpe os peixes. 

Eu não. A qualquer hora da noite me levanto, 

ajudo a escamar, abrir, retalhar e salgar. 

É tão bom, só a gente sozinhos na cozinha, 

de vez em quando os cotovelos se esbarram, 

ele fala coisas como “este foi difícil” 

“prateou no ar dando rabanadas” 

e faz o gesto com a mão. 

O silêncio de quando nos vimos a primeira vez 

atravessa a cozinha como um rio profundo. 

Por fim, os peixes na travessa, 

vamos dormir. 

Coisas prateadas espocam: 

somos noivo e noiva. 
PRADO, A. Poesia reunida. São Paulo: Siciliano, 1991. 

O poema de Adélia Prado, que segue a proposta moderna de tematização de fatos cotidianos, 

apresenta a prosaica ação de limpar peixes na qual a voz lírica reconhece uma 

a) expectativa do marido em relação à esposa. 

b) imposição dos afazeres conjugais. 

c) disposição para realizar tarefas masculinas. 

d) dissonância entre as vozes masculina e feminina. 

e) forma de consagração da cumplicidade no casamento.  

 

 

7. Sobre o gênero lírico, estão corretas, exceto: 

a) Gênero marcado pela subjetividade dos textos. Presença de um eu lírico que manifesta e expõe 
seus sentimentos e sua percepção acerca do mundo. 

b) As mais conhecidas estruturas formais do gênero lírico são a elegia, o soneto, o hino, a sátira, o 
idílio, a écloga e o epitalâmio. 

c) São longos poemas narrativos em que um acontecimento histórico protagonizado por um herói é 
celebrado. 

d) Nota-se, no gênero lírico, a predominância de pronomes e verbos na 1ª pessoa e a exploração da 
musicalidade das palavras. 

e) Os poemas do gênero lírico podem apresentar forma livre ou estruturas formais. 
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8. A viagem  

Que coisas devo levar  

nesta viagem em que partes?  

As cartas de navegação só servem  

a quem fica.  

Com que mapas desvendar  

um continente  

que falta?  

Estrangeira do teu corpo  

tão comum  

quantas línguas aprender  

para calar-me?  

Também quem fica  

procura  

um oriente.  

Também  

a quem fica  

cabe uma paisagem nova  

e a travessia insone do desconhecido  

e a alegria difícil da descoberta.  

O que levas do que fica, 

o que, do que levas, retiro?  

MARQUES, A. M. In: SANT’ANNA, A. (Org.). Rua Aribau. Porto Alegre: Tag, 2018.  

A viagem e a ausência remetem a um repertório poético tradicional. No poema, a voz lírica dialoga com 

essa tradição, repercutindo a 

a) saudade como experiência de apatia.  

b) presença da fragmentação da identidade.  

c) negação do desejo como expressão de culpa.  

d) persistência da memória na valorização do passado.  

e) revelação de rumos projetada pela vivência da solidão. 
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9. Carta ao Tom 74 

Rua Nascimento Silva, cento e sete 

Você ensinando pra Elizete 

As canções de canção do amor demais 

Lembra que tempo feliz 

Ah, que saudade, 

Ipanema era só felicidade 

Era como se o amor doesse em paz 

Nossa famosa garota nem sabia 

A que ponto a cidade turvaria 

Esse Rio de amor que se perdeu 

Mesmo a tristeza da gente era mais bela 

E além disso se via da janela 

Um cantinho de céu e o Redentor 

É, meu amigo, só resta uma certeza, 

É preciso acabar com essa tristeza 

É preciso inventar de novo o amor 

MORAES, V.; TOQUINHO. Bossa Nova, sua história, sua gente. São Paulo: Universal; Philips,1975 (fragmento). 

 

O trecho da canção de Toquinho e Vinícius de Moraes apresenta marcas do gênero textual carta, 

possibilitando que o eu poético e o interlocutor 

a) compartilhem uma visão realista sobre o amor em sintonia com o meio urbano. 

b) troquem notícias em tom nostálgico sobre as mudanças ocorridas na cidade. 

c) façam confidências, uma vez que não se encontram mais no Rio de Janeiro. 

d) tratem pragmaticamente sobre os destinos do amor e da vida citadina. 

e) aceitem as transformações ocorridas em pontos turísticos específicos. 
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10. À garrafa 

Contigo adquiro a astúcia 

de conter e de conter-me. 

Teu estreito gargalo 

é uma lição de angústia. 

Por translúcida pões 

o dentro fora e o fora dentro 

para que a forma se cumpra 

e o espaço ressoe. 

Até que, farta da constante 

prisão da forma, saltes 

da mão para o chão 

e te estilhaces, suicida, 

numa explosão 

de diamantes. 
PAES, J. P. Prosas seguidas de odes mínimas. São Paulo: Cia. das Letras, 1992. 

 

A reflexão acerca do fazer poético é um dos mais marcantes atributos da produção literária 

contemporânea, que, no poema de José Paulo Paes, se expressa por um(a): 

a) reconhecimento, pelo eu lírico, de suas limitações no processo criativo, manifesto na expressão 
“Por translúcidas pões". 

b) subserviência aos princípios do rigor formal e dos cuidados com a precisão metafórica, como se 
em "prisão da forma". 

c) visão progressivamente pessimista, em face da impossibilidade da criação poética, conforme 
expressa o verso "e te estilhaces, suicida". 

d) processo de contenção, amadurecimento e transformação da palavra, representado pelos versos 
"numa explosão / de diamantes". 

e) necessidade premente de libertação da prisão representada pela poesia, simbolicamente 
comparada à "garrafa" a ser "estilhaçada". 

  



 
 

 

 

11 

Literatura 
 

Gabarito 

 

1. D 
No caso, temos uma história em quadrinhos que retoma um poema de Drummond. Aliás, o conhecimento 
do poema é fundamental para a compreensão da paródia realizada nos últimos quadrinhos da história. 
Por fim, enquanto o texto 1 traz uma reflexão de caráter existencial e filosófica, o texto 2 tem um objetivo 
mais modesto, que é provocar humor. Atente-se para a intertextualidade. 

 
2. B 

O caráter didático do texto justifica seu “tom explicativo e contido”, embora seja discutível se somente 
esse tom é capaz de constituir “uma forma peculiar de expressão poética”.  

 
3. C 

No texto, o eu-lírico não demonstra qualquer tipo de esperança com relação ao fim da guerra - sente-se 
oprimido. Mesmo ao descansar, quando busca a paz, ou a morte, ainda ouve a continuidade da guerra, 
sugerida de forma metonímica por diversos vocábulos do texto, como sino (igreja), buzinas (trânsito), 
sirenes (ambulâncias). 

 
4. B 

A angústia do eu lírico tem a ver com o fato de ele pertencer à geração “do meio”, e ser “errado quando 
apanhou da de cima \ e errado quando bateu na de baixo”. No entanto, ela afirma que “apesar de 
amaldiçoados \ éramos todos inocentes”, já que o ato de bater nos filhos era visto como “normal” pelo 
senso comum. 

 
5. B 

Linguisticamente, percebe-se a manifestação da oralidade no texto escrito, o que fica exemplificado 
pelos termos “cantador”, “amô”, “querê”, “prá”. Com isso, o texto se apropria de expressões populares 
(que não são, necessariamente, regionais) do português. 

 
6. E 

No poema, fica evidente a cumplicidade de um casal. O eu lírico apresenta-se como uma esposa que, em 
vez de se revoltar com a tarefa de limpar peixes, como o fazem algumas mulheres, aproveita o momento 
para inteirar-se mais afetuosamente de seu marido, como se fosse um ritual íntimo dos dois. 

 
7. C 

As características descritas na opção “c” referem-se ao gênero épico.  
 
8. E 

O estado de abandono e solidão do eu lírico o fazem buscar novos rumos: línguas para aprender, a 
procura por um oriente ou por novas paisagens, travessias e descobertas. 

 
9. B 

É possível reconhecer pela semântica textual os tempos verbais no pretérito imperfeito e expressões 
interjetivas enfatizando o tom de nostalgia – valorização do passado. 
 

10. D 
O texto trabalha gradativamente o processo de construção poética, associando a imagem final dos 
“diamantes” à riqueza da plurissignificação da palavras possibilitada pela poesia. 


