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LITERÁRIOS

LÍRICO = sentimentos / emoções / poesia em geral;

NARRATIVO = técnica da narração / Objetividade; 

DRAMÁTICO = textos de encenação / diálogos.
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1. LÍRICO: ritmo e melodia; mundo interior (eu lírico)

 FORMAS FIXAS:

Haicai = 3 versos / natureza e vida conjugados / Estrutura métrica:
5-7-5

Um sereno lento

algumas recordações

molham minha face

(Marins)

Uma folha morta.

Um galho no céu, grisalho.

Fecho a minha porta.

(Guilherme de Almeida)
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AMARANTE 

A minha terra é um céu, se há um céu sobre a terra:

É um céu sob outro céu tão límpido e tão brando,

Que eterno sonho azul parece estar sonhando

Sobre o vale natal, que o seio à luz descerra...

Que encanto natural o seu aspecto encerra!

Junto à paisagem verde, a igreja branca, o bando

Das casas, que se vão, pouco a pouco, apagando

Com o nevoento perfil nostálgico da serra...

Com o seu povo feliz, que ri das próprias mágoas,

Entre os três rios, lembra uma ilha, alegre e linda,

A cidade sorrindo aos ósculos das águas.

Terra para se amar com o grande amor que eu tenho!

Terra onde tive o berço e de onde espero ainda

Sete palmos de gleba e os dois braços de um lenho!
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SONETO 35

Não chores mais o erro cometido;
Na fonte, há lodo; a rosa tem espinho;
O sol no eclipse é sol obscurecido;
Na flor também o inseto faz seu ninho;
Erram todos, eu mesmo errei já tanto,
Que te sobram razões de compensar
Com essas faltas minhas tudo quanto
Não terás tu somente a resgatar;
Os sentidos traíram-te, e meu senso
De parte adversa é mais teu defensor,
Se contra mim te escuso, e me convenço
Na batalha do ódio com o amor:
Vítima e cúmplice do criminoso,
Dou-me ao ladrão amado e amoroso.
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Quanto à estrutura:

1. ISOSTRÓFICA = igualdade na estrutura dos versos.

TEXTO I

Um soneto começo em vosso gabo;

Contemos esta regra por primeira,

Já lá vão duas, e esta é a terceira,

Já este quartetinho está no cabo.

TEXTO II

Amor é fogo que arde sem se ver;

É ferida que dói e não se sente;

É um contentamento descontente;

É dor que desatina sem doer;

2. ALOSTRÓFICA = diferença na estrutura dos versos.

TEXTO I

O poeta é um fingidor.
Finge tão completamente
Que chega a fingir que é dor
A dor que deveras sente.

TEXTO II

“Ó Parnaíba! Ó Rio,
Que em grandeza, e em virtude produtora
É, senão superior, igual ao menos
A esse tão famoso, que no Egito
Os meus amenos campos fertiliza!...” 
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