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“O que é Literatura?

A literatura (do latim littera, que significa “letra”) é uma das manifestações artísticas do ser
humano, ao lado da música, dança, teatro, escultura, arquitetura, dentre outras artes como o
cinema e a fotografia, por exemplo.

Ela  representa  comunicação,  linguagem  e  criatividade,  sendo  considerada  a  arte  das
palavras. Trata-se, portanto, de uma manifestação artística, em prosa ou verso, muito antiga que
utiliza das palavras para criar arte, ou seja, a matéria prima da literatura são as palavras, tal qual
a tinta é a matéria prima do pintor.

De tal maneira, o conceito de literatura também pode compreender o conjunto de estórias
fictícias inventadas por escritores em determinadas épocas e lugares, sejam poemas, romances,
contos, crônicas, novelas.

Os textos literários possuem uma função muito importante para o ser humano, de forma que
provocam sensações e produzem efeitos estéticos os quais nos fazem entender  melhor  nós
mesmos, nossas ações bem como a sociedade em que vivemos. 

Guernica – Pablo Picasso

Segundo o crítico literário Afrânio Coutinho:
"A Literatura é, assim, a vida, parte da vida, não se admitindo possa haver conflito entre uma e
outra. Através das obras literárias, tomamos contato com a vida, nas suas verdades eternas,
comuns a todos os homens e lugares, porque são as verdades da mesma condição humana."

Nesse sentido, devemos lembrar que o conceito de literatura foi se alterando ao longo do
tempo, e seu significado tal qual conhecemos hoje, é diferente da visão clássica de antanho.
Para o filósofo Grego Aristóteles, um dos primeiros a focar nos estudos sobre essa arte: “A Arte
literária é mimese (imitação); é a arte que imita pela palavra”.



Com efeito, o conceito de literatura foi se ampliando e abrangendo assim, diversos textos que
englobam os  gêneros  literários  que  hoje  conhecemos:  literatura  infantil,  literatura  de  cordel,
literatura marginal, literatura erótica, dentre outros.

Função da Literatura

A arte literária representa recriações da realidade produzidas de maneira artística, ou seja,
que  possui  um valor  estético,  donde  o  autor  utiliza  das  palavras  em seu  sentido  conotativo
(figurado) para oferecer maior expressividade, subjetividade e sentimentos ao texto.

Dessa forma, a literatura possui um importante papel social e cultural envolvido no contexto
em que fora criada, posto que abarca diversos aspectos de determinada sociedade, dos homens
e de suas ações e, portanto, que provoca sensações e reflexões do leitor. Para o filósofo francês
Louis-Gabriel-Ambroise “A literatura é a expressão da sociedade, como a palavra é a expressão
do homem. ”

Gêneros Literários
Os gêneros literários são categorias da literatura que englobam os diversos tipos de textos

literários segundo sua forma e conteúdo.
Tanto o conceito de literatura se modificou ao passar do tempo como o de gênero literário, uma
vez que os gêneros literários,  abordado por Aristóteles, eram classificados de três maneiras,
semelhante ao que conhecemos hoje, embora possua diferenças.

De acordo com o esquema proposto por Aristóteles, os gêneros literários eram divididos em:
Lírico (“palavra cantada”), Épico (“palavra narrada”) e Dramático (“palavra representada”).

Atualmente, o gênero épico, que envolvia as narrativas históricas baseado nas lendas e na
mitologia,  foi  substituído  pelo  gênero  narrativo.  Sendo  assim,  os  gêneros  literários  são
classificados em:
 Gênero Lírico:  possui  um caráter  sentimental  com presença do eu-lírico,  por  exemplo,  as
poesias, odes e sonetos.
 Gênero Narrativo: possui um caráter narrativo, ou seja, envolve narrador, personagens, tempo
e espaço, por exemplo, os romances, contos e novelas.
 Gênero Dramático: possui um caráter teatral, ou seja, são textos para serem encenados, por
exemplo, tragédia, comédia e farsa.

Texto Literário e Não Literário

Nem todo texto possui uma linguagem literária, ou seja, não possui um caráter ficcional,
subjetivo e cheio de significados (plurissignificação), emoções, sensações e desejos. “

Disponível em: https://www.todamateria.com.br/o-que-e-literatura/

Para compreender melhor essa diferença vejamos os exemplos abaixo:

Texto 1

A morte do servente

Operário despenca do 15º andar de obra em Copacabana

O servente Marcelo Gomes Maciel  caiu  ontem, no início  da tarde,  do andaime em que
trabalhava, quando emboçava a parte exterior do 15º e último andar do edifício em construção da
Rua Ministro  Viveiros de Castro,  155,  em Copacabana (zona Sul  do Rio)  morrendo sobre o

https://www.todamateria.com.br/o-que-e-literatura/


telhado  do  prédio  da  Rua  Carvalho  de  Mendonça,  24.  No  local  está  sendo  construído  o
Copacabana Mar Hotel.

Alguns operários,  amigos de Marcelo,  denunciaram que todos trabalham sem nenhuma
segurança e que na construção faltam capacetes e botas. A firma responsável pela obra é a
Muricy Construção Ltda., que, segundo um dos operários, “pertence ao coronel Lamenha, da
Aeronáutica.”

O advogado da firma, que se identificou apenas como Arthur, não forneceu o endereço nem
confirmou o nome e a patente do proprietário da empreiteira.

Bastante nervoso, o advogado Arthur se negou ainda a dar qualquer declaração, alegando
que não tinha “obtido ainda autorização para isso”. Ele não compareceu à 12ª DP (Copacabana)
fornecendo apenas a identificação da vítima ao cabo Paulo e ao soldado Maurício, do 19º BPM
(Copacabana), que foram ao local da ocorrência.

O acidente foi por volta das 13h30, mas o corpo só foi levado no final da tarde. Era ainda dia
claro (17h), e o perito do ICE (Instituto Carlos Éboli), Antônio Carlos, depois de subir ao 15º andar
acompanhado somente de um dos representantes da firma, declarou que não poderia realizar a
perícia no andaime, “porque estava escuro”.

Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 17/07/1989.

Texto 2

Construção

Um grito pula no ar como um foguete
Vem da paisagem de barro úmido, caliça e andaimes hirtos.
O sol cai sobre as coisas em placa fervendo.

O sorveteiro corta a rua.

E o vento brinca nos bigodes do construtor.

ANDRADE, Carlos Drummond de. In: Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Aguillar, 1979, p. 73. 

Diferenças
Texto Literário Texto Não Literário

A linguagem empregada é de conteúdo pessoal, cheia de emoções e 
valores do emissor e há o emprego da subjetividade

Uso da linguagem impessoal, 
objetiva em linha reta

Emprego da linguagem multidisciplinar e cheia de conotações Linguagem denotativa

Linguagem poética, lírica, expressa com objetivos estéticos na 
recriação da realidade ou criação de uma realidade intangível, somente 
literária

Representação da realidade 
tangível

Primor da expressão
Atenção, prioridade à 
informação

1. Se você fosse redigir uma notícia de jornal, diria que “um operário caiu” ou que “um grito
pulou no ar”, sugerindo a queda? Por quê?
2. No  primeiro  verso,  o  poeta  utiliza  o  signo  grito em substituição  ao  corpo  (ou  operário),
quebrando  o  padrão  de  comunicação  (espera-se  que  um corpo  pule  no  ar,  não  um grito),
contendo, portanto, maior expressividade poética. O poeta condensou numa só frase o corpo



em queda, a dor provocada pela morte do homem ou pelo acidente, o grito efetivo do operário.
Essa condensação reforça a quebra do padrão de comunicação.
Selecione mais dois exemplos em que ocorre uma ruptura com os padrões da comunicação
puramente informativa.

3. O sol cai sobre as coisas como placa fervendo.
Nesse  verso  o  poeta  utiliza  um  recurso  impressionista:  a  fusão  do  corpo  que  cai  com  a
intensidade da luz solar que acompanha a sua trajetória. Observe que, se você olhasse para o
alto, veria não só o corpo caindo, mas também receberia nos olhos a intensidade luminosa dos
raios solares.
O horário do acidente é indicado de maneira diferente em cada um dos textos. No primeiro texto,
a indicação é explícita:  “O acidente foi  por volta das 13h30...”  Como ele nos é indicado no
segundo texto? Explique.

4. O ruído que faz um corpo ao chocar-se com o solo é sugerido, no poema, por uma palavra
(ou  parte  dela)  que,  no  contexto,  adquire  valor  de  onomatopéia.  Transcreva  a  palavra  em
questão.
5. A palavra placa também nos indica o fim do movimento do corpo, a sua chegada ao solo. Que
outro verso nos indica a retomada das ações, a continuidade da vida?
6. No poema, a palavra placa tem o sentido de “plano, batido”. Na verdade, sua visualização no
verso nos sugere uma imagem. Que imagem seria essa?
7. Comente o último verso do poema. Que imagem ele nos sugere do construtor?

Intertextualidade

Leia este trecho da música  Construção, na qual Chico Buarque também explora o tema do
operário morto no exercício da profissão.

Ouça a música: https://www.youtube.com/watch?v=wBfVsucRe1w

Amou daquela vez como se fosse a última
Beijou sua mulher como se fosse a última
E cada filho seu como se fosse o único
E atravessou a rua com seu passo tímido
Subiu a construção como se fosse máquina
Ergueu no patamar quatro paredes sólidas
Tijolo com tijolo num desenho mágico
Seus olhos embotados de cimento e lágrima
Sentou pra descansar como se fosse sábado
Comeu feijão com arroz como se fosse um príncipe
Bebeu e soluçou como se fosse um náufrago
Dançou e gargalhou como se ouvisse música
E tropeçou no céu como se fosse um bêbado
E flutuou no ar como se fosse um pássaro
E se acabou no chão feito um pacote flácido
Agonizou no meio do passeio público
Morreu na contramão atrapalhando o tráfego
[...]

HOLANDA, Chico Buarque de. In: WWW.chicobuarque.com.br

8. Em relação ao ritmo, que elemento se destaca na construção poética dos versos?
9. Em  relação  à  descrição  da  queda  do  operário,  que  elementos  de  contraste  podem  ser
observados nos quatro  últimos versos dessa estrofe  de  Chico  Buarque e  os  três  primeiros
versos do poema de Drummond?

http://WWW.chicobuarque.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=wBfVsucRe1w
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