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 Gêneros Literários – Introdução aos 
Estilos de Época 
 
1. (ENEM)  
Gênero dramático é aquele em que o artista usa como intermediária entre si e o público a 
representação. A palavra vem do grego drao (fazer) e quer dizer ação. A peça teatral é, pois, uma 
composição literária destinada à apresentação por atores em um palco, atuando e dialogando 
entre si. O texto dramático é complementado pela atuação dos atores no espetáculo teatral e 
possui uma estrutura específica, caracterizada: 1) pela presença de personagens que devem 
estar ligados com lógica uns aos outros e à ação; 2) pela ação dramática (trama, enredo), que é o 
conjunto de atos dramáticos, maneiras de ser e de agir das personagens encadeadas à unidade 
do efeito e segundo uma ordem composta de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho; 
3) pela situação ou ambiente, que é o conjunto de circunstâncias físicas, sociais, espirituais em 
que se situa a ação; 4) pelo tema, ou seja, a ideia que o autor (dramaturgo) deseja expor, ou sua 
interpretação real por meio da representação. 
 

COUTINHO, A. Notas de teoria literária. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1973. (Adaptado.) 
 
Considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se 
que: 

a) a criação do espetáculo teatral apresenta-se como um fenômeno de ordem individual, pois 
não é possível sua concepção de forma coletiva. 

b) o cenário onde se desenrola a ação cênica é concebido e construído pelo cenógrafo de 
modo autônomo e independente do tema da peça e do trabalho interpretativo dos atores. 

c) o texto cênico pode originar-se dos mais variados gêneros textuais, como contos, lendas, 
romances, poesias, crônicas, notícias, imagens e fragmentos textuais, entre outros. 

d) o corpo do ator na cena tem pouca importância na comunicação teatral, visto que o mais 
importante é a expressão verbal, base da comunicação cênica em toda a trajetória do 
teatro até os dias atuais. 

e) a iluminação e o som de um espetáculo cênico independem do processo de 
produção/recepção do espetáculo teatral, já que se trata de linguagens artísticas 
diferentes, agregadas posteriormente à cena teatral. 

 
 
 
Texto para as questões 2 e 3. 
 
 Não resguardei os apontamentos obtidos em largos dias e meses de observação: num 
momento de aperto fui obrigado a atirá-los na água. Certamente me irão fazer falta, mas terá sido 
uma perda irreparável? Quase me inclino a supor que foi bom privar-me desse material. Se ele 
existisse, ver-me-ia propenso a consultá-lo a cada instante, mortificar-me-ia por dizer com rigor a 
hora exata de uma partida, quantas demoradas tristezas se aqueciam ao sol pálido, em manhã de 
bruma, a cor das folhas que tombavam das árvores, num pátio branco, a forma dos montes 
verdes, tintos de luz, frases autênticas, gestos, gritos, gemidos. Mas que significa isso? Essas 
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coisas verdadeiras podem não ser verossímeis. E se esmoreceram, deixá-las no esquecimento: 
valiam pouco, pelo menos imagino que valiam pouco. Outras, porém, conservaram-se, cresceram, 
associaram-se, e é inevitável mencioná-las. Afirmarei que sejam absolutamente exatas? 
Leviandade. (...) Nesta reconstituição de fatos velhos, neste esmiuçamento, exponho o que notei, 
o que julgo ter notado. Outros devem possuir lembranças diversas. Não as contesto, mas espero 
que não recusem as minhas: conjugam-se, completam-se e me dão hoje impressão de realidade. 
(...) 

(Ramos, Graciliano. Memórias do cárcere. Rio de Janeiro. São Paulo: Record, 1984) 
 
2. (UERJ) A relação entre autor e narrador pode assumir feições diversas na literatura. Pode-se 
dizer que tal relação tem papel fundamental na caracterização de textos que, a exemplo do livro 
de Graciliano Ramos, constituem uma autobiografia – gênero literário definido como relato da vida 
de um indivíduo feito por ele mesmo. 
 
A partir dessa definição, é possível afirmar que o caráter autobiográfico de uma obra é 
reconhecido pelo leitor em virtude de:  

a) conteúdo verídico das experiências pessoais e coletivas relatadas 
b) identidade de nome entre autor, narrador e personagem principal 
c) possibilidade de comprovação histórica de contextos e fatos narrados 
d) notoriedade do autor e de sua história junto ao público e a sociedade 

 
 
3. (UERJ) 
Essas coisas verdadeiras podem não ser verossímeis.  
 
Com a frase acima, o escritor lembra um princípio básico da literatura: a verossimilhança – isto é, 
a semelhança com a verdade – é mais importante do que a verdade mesma. A melhor explicação 
para este princípio é a de que a invenção narrativa se mostra mais convincente se:  

a) parecer contar uma história real.  
b) quer mostrar seu caráter ficcional.  
c) busca apoiar-se em fatos conhecidos.  
d) tenta desvelar as contradições sociais.  

 
 
4. (ENEM)  
 
LXXVIII (Camões, 1525?-1580) 
 
Leda serenidade deleitosa, 
Que representa em terra um paraíso; 
Entre rubis e perlas doce riso; 
Debaixo de ouro e neve cor-de-rosa; 
Presença moderada e graciosa, 
Onde ensinando estão despejo e siso 
Que se pode por arte e por aviso, 
Como por natureza, ser fermosa; 
Fala de quem a morte e a vida pende, 
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Rara, suave; enfim, Senhora, vossa; 
Repouso nela alegre e comedido: 
Estas as armas são com que me rende 
E me cativa Amor; mas não que possa 
Despojar-me da glória de rendido.  
 

CAMÕES, L. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2008. 
 
 

 
SANZIO, R. (1483-1520) A mulher com o unicórnio. Roma, Galleria Borghese 

 
 
A pintura e o poema, embora sendo produtos de duas linguagens artísticas diferentes, 
participaram do mesmo contexto social e cultural de produção pelo fato de ambos 

a) apresentarem um retrato realista, evidenciado pelo unicórnio presente na pintura e pelos 
adjetivos usados no poema. 

b) valorizarem o excesso de enfeites na apresentação pessoal e na variação de atitudes da 
mulher, evidenciadas pelos adjetivos do poema. 

c) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela sobriedade e o equilíbrio, 
evidenciados pela postura, expressão e vestimenta da moça e os adjetivos usados no 
poema. 

d) desprezarem o conceito medieval da idealização da mulher como base da produção 
artística, evidenciado pelos adjetivos usados no poema. 

e) apresentarem um retrato ideal de mulher marcado pela emotividade e o conflito interior, 
evidenciados pela expressão da moça e pelos adjetivos do poema. 

 
 
Autorretrato falado 
 
Venho de um Cuiabá garimpo e de ruelas entortadas. 
Meu pai teve uma venda de bananas no Beco da  
 Marinha, onde nasci. 
Me criei no Pantanal de Corumbá, entre bichos do 
 chão, pessoas humildes, aves, árvores e rios. 
Aprecio viver em lugares decadentes por gosto de  
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 estar entre pedras e lagartos. 
Fazer o desprezível ser prezado é coisa que me apraz. 
Já publiquei 10 livros de poesia; ao publicá-los me  
 sinto como que desonrado e fujo para o  
 Pantanal onde sou abençoado a garças. 
Me procurei a vida inteira e não me achei – pelo 
 que fui salvo. 
Descobri que todos os caminhos levam à ignorância. 
Não fui para a 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 

Poesia completa. São Paulo: Leya, 2010. 
 
5. (UERJ) 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.  
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 Gabarito 

 
1. C 
2. B 
3. A 
4. C 
5. Narrativo. Ele apresenta os fatos numa sequência temporal / conta uma história. Além disso, 
apresenta ritmo marcado nem rimas, aproximando-se da fala.  
 
 
 
 
 

 


