
 
 

 

Olá, sejam todos bem-vindos às aulas de Literatura.  

- As aulas desta disciplina serão ministradas por: Carolina Martins e Isabella Orlandini.  

- Esperamos que o material esteja acessível e compreensível para vocês.  

- Estamos disponíveis para ajudá-los, então qualquer dúvida que tiverem é só perguntar na 

plataforma utilizada (Google Sala de Aula). Lembrando que semanalmente haverá uma hora de 

monitoria online para esclarecimentos.  

 

Aula 1 de Literatura 

O que é literatura?  Tempo de estudo:  

1 hora 

 O que você vai ver? 

★ Afinal, o que é literatura? 

★ Onde ela está presente?  

★ Com o que ela está relacionada? 

★ Como ela é trabalhada no ENEM?  

★ Exercício 

★ Material de apoio 

Afinal, o que é literatura, qual é a sua função e onde está presente? 

    A Literatura está presente em todas as civilizações, das mais antigas tribos até no 

cotidiano das grandes cidades contemporâneas. Seja nos livros clássicos, seja nos muros das 

capitais, manifestações verbais podem ser consideradas expressões literárias. Mas, afinal, o 

que é a Literatura? Para que serve o texto literário? O que é a História da Literatura? Ou 

ainda, o que e quais são os chamados. 

     A definição mais antiga comumente usada pelos teóricos da Literatura é aquela 

construída por Aristóteles. Para o pensador grego, a Literatura seria uma imitação ou 

representação da realidade mediante as palavras. Na época, o filósofo ainda dividiu a 

Literatura em três categorias ou gêneros clássicos – o lírico, o épico e o dramático. 

   Atualmente, definir Literatura parece não ser tarefa tão simples. Isso porque, a 

depender da civilização em que é escrita ou ainda da época da produção, uma obra pode ou 



não ser considerada literária. 

    De todo modo, é possível dizer que Literatura é toda manifestação de linguagem que 

tem como uma das finalidades a expressão estética – ou seja, é Literatura um discurso que 

não pretende apenas comunicar algo, mas também construir um dizer que seja belo ou 

envolvente em um nível sensível e humanamente profundo. 

    A Literatura não tem uma função absoluta e definitiva. Na verdade, em cada leitor, a 

Literatura relaciona-se de um jeito diferente. Para alguns, ler um poema pode ser uma 

maneira de entender os próprios sentimentos. Para outros, um romance pode funcionar 

como um modo de conhecer um mundo diferente do seu. 

    Há aqueles que podem encontrar filosofias de vida em um texto literário. Outros 

ainda encontram uma forma profunda de pensar a sociedade e a política lendo livros de 

Literatura. 

   Não há, portanto, como dizer qual é a função da Literatura. Não obstante, é possível 

dizer que ela tem papel fundamental na construção do homem enquanto sujeito e cidadão. 

Por meio do texto literário, é possível compreender a si mesmo e às diversas dinâmicas 

sociais do mundo. 

Fonte: https://www.portugues.com.br/literatura 

 

Vídeo 

Gêneros Literários: O que é a Literatura e qual a sua função? - Extensivo Português l 

Descomplica 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=BtSm-

Y802ps&list=PLgIWHtlPYF83Kei59hpxF2iy_hz 

Como a literatura é trabalhada no enem? 

  A literatura no ENEM, como todos as outras disciplinas é trabalhada de maneira 

transversal, ou seja, as questões são apresentadas conectadas com outras áreas do 

conhecimento, entre elas: história da arte, cinema, teatro, música etc. 

 

Exercício 

   Com base na definição de Literatura que a professora apresenta no vídeo “Gêneros 

Literários: O que é a Literatura e qual a sua função? - Extensivo Português l Descomplica”, até 

o dia de hoje, qual foi a sua relação com ela? Quais foram suas experiências no meio literário? 

Boas ou ruins?  



Material de apoio 

★ Importância da Literatura: Mario Sérgio Cortella 

https://www.youtube.com/watch?v=Enj0l4N31oo 

★ O que é literatura? Escrita Criativa: 

https://www.youtube.com/watch?v=i1oebDDeAeM 

 

Para a próxima aula: 

Escute as músicas:  

Chico buarque - João e Maria https://www.youtube.com/watch?v=agH2bBnNUCs 

Mc Bruninho - Sou favela https://www.youtube.com/watch?v=PvJIwSPte4E 
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