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Exemplos:
-São Bernardo, de Graciliano Ramos
-Dom Casmurro, de Machado de Assis

Conto: texto mais curto que o romance, podendo possuir 
todos os elementos do romance, embora em escala 
menor. Geralmente, o conto trabalha com um único foco 
narrativo e um episódio que se inicia próximo do desfecho.

Exemplos:
-Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector
-A Guerra Conjugal, de Dalton Trevisan

Novela: é semelhante ao conto, porém, é um pouco mais 
longo e, dentro do livro, traz uma idéia de unidade, como 
se os diversos textos contidos ali tivessem uma ligação, 
embora eles possam ser lidos isoladamente.

Exemplo:
-A Morte e a Morte de Quincas Berro D‘Água, de Jorge 
Amado.
 
Crônica: narrativa breve de fatos do cotidiano em que o 
autor pode expor idéias de teor político, artístico, esportivo 
ou pessoal. É uma espécie de “fotografia da realidade” 
que deve ser, obrigatoriamente, publicada em revistas e/
ou jornais, para conservar sua principal característica: a 
efemeridade. Rubem Braga, Luís Fernando Veríssimo, 
Carlos Heitor Cony são alguns dos principais cronistas 
brasileiros.

Fábula: narrativa inverossímil, com fundo didático e que 
normalmente trabalha com animais como personagens. 
Quando as personagens são seres inanimados, ela recebe 
o nome de apólogo.

Outros gêneros literários:
- Oratório ou retórico: usado nos discursos
- Epistolar: usado nas correspondências
- Didático: usado em matérias de instrução
- Ensaístico: usado para expor concepções sobre um 
assunto específico por parte do autor.

ELEMENTOS CONSTITUINTES DO GÊNERO 
NARRATIVO

Enredo: é a ação; a história propriamente dita; a sucessão 
dos fatos e das ações dos personagens.
Tempo: é a duração e/ou a época em que se passa o 
enredo.
Ordem narrativa: é a sequência da apresentação dos 
fatos: pode ser linear (cronológica) ou circular (não-
cronológica).
Espaço: é o local onde ocorrem as ações.
Conflito: situação de tensão entre os elementos da 
narrativa.
Personagens: são os participantes do enredo. Os 

personagens podem ser:
 
- Planos: suas características não se alteram; são 
definidas e previsíveis.
- Esféricos: suas características vão se definindo ao 
longo da narrativa.
- Protagonista: é o personagem principal.
- Antagonista: opõe-se ao protagonista.
- Tipo: identifica-se com um grupo específico (sertanejo; 
ladrão; teimoso etc.)
- Caricatura: possui traços exagerados que deformam 
sua personalidade (o avarento; o glutão; o puxa-saco, etc.)
- Narrador: é aquele que conta a história e pode ser 
classificado como:
 
- 3ª. pessoa: é o narrador que observa de longe e não 
participa das ações. Quando este narrador conhece toda 
a história e o íntimo dos personagens, é chamado de 
narrador onisciente; quando o narrador interfere com 
comentários pessoais, é chamado de narrador intruso.
- 1ª. pessoa: é o narrador que possui uma ótica interna, 
pois participa das ações e nos narra o que aconteceu. 
Também chamado de narrador-personagem.
 

-Fluxo de consciência: é quando temos o interior do 
personagem revelado através dos seus pensamentos e/
ou do seu inconsciente. É um monólogo interior conduzido 
sem ordenação lógica e de difícil compreensão para o 
leitor.

ESTILO INDIVIDUAL E ESTILO DE ÉPOCA

Assim como cada um de nós tem uma maneira diferente, 
particular de se expressar através da palavra escrita, 
é natural que cada autor se expresse à sua maneira 
pessoal, criando um estilo individual que trará suas 
marcas características de composição artística. Este 
estilo é fruto de todo um “complexo cultural” no qual o 
autor está inserido e, consequentemente, acaba por 
ser influenciado por este complexo. Por mais que um 
indivíduo se expresse do seu modo, o que há, na prática, 
é a existência de uma tendência globalizante, ou seja, 
uma estética própria daquele momento. Estas tendências 
globalizantes dominantes existem em todas as áreas; em 
Literatura, recebe o nome de estilo de época.


