


1. Identifique as modalidades de textos a seguir em 
literário e não-literário.  

A.  “Chama-se cultura tudo o que é feito pelos homens, 
ou resulta do trabalho deles e de seus pensamentos.”

(        ) LITERÁRIA

(        ) NÃO-LITERÁRIA

B.  “Meu povo e meu poema crescem juntos
como cresce no fruto
a árvore nova”

(        ) LITERÁRIA

(        ) NÃO-LITERÁRIA

O QUE É LITERTURA
- Conceito 

DESCRITORES
D9 - Identificar a finalidade 
de textos de diferentes 
gêneros.
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Retomada de conteúdo
Correção da Atividade de Casa

FUNÇÕES DA LITERATURA
➢ LUDICIDADE
➢ EMOÇÃO
➢ DIVERSÃO
➢ CULTURAL
➢ IDENTIDADE

DESCRITORES
D9 - Identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros.
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“A literatura nos oferece 
um descanso dos 

problemas do cotidiano.”

FANTASIA

SONHO

LUDICIDADE

ROMEU E JULIETA, William Shakespeare
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EMOÇÃO

Cena final de ROMEU E JULIETA, William Shakespeare
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HENDONÍSTICA

DIVERSÃO

“O primeiro livro que li sem 
parar, em dois dias, foi O 

Exorcista. Devia ter uns 14 
anos.” 

Fernando Meireles, diretor do 
filme “Cidade de Deus”
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TRANSFERÊNCIA 
CULTURAL

“[...]

Depois que os dois livros que eu li,

Fiquei me sentido bem,

E ôtras coisinhas aprendi

Sem tê lição de ninguém.

Na minha pobre linguage,

A minha lira servage

Canto o que minha arma sente

E o meu coração incerra,

As coisas da minha terra

E a vida da minha gente.”

Patativa do Assaré, cordelista.
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IDENTIDADE
“Ó mar salgado, quanto do teu sal

São lágrimas de Portugal!

Por te cruzarmos, quantas mães  
choraram,

Quantos filhos em vão rezaram!
Quantas noivas ficaram por casar
Para que fosses nosso, ó mar!
Valeu a pena? Tudo vale a pena
“se a alma não é pequena.”  

(Fernando Pessoa)
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1. Leia o que os estudiosos de teoria literária Samira Y. Campedelli & Jésus B. Sousa
explicam sobre a Literatura:

Você já sabe que o material específico da literatura é a palavra. O escritor, como sua
sensibilidade, capta o mundo com uma visão peculiar e se apodera da realidade como se
fosse sua e, então, fantasia, imagina, recria e elabora uma outra realidade.

Estudar literatura é uma forma de conhecer a criação literária brasileira e de outros
povos. (...)

A literatura é parte integrante da cultura e como tal deve ser pensada em relação ao
ser humano e sua expressão.

Se a Literatura é parte integrante da cultura e da nossa expressão como povo, quais as
funções da literatura estudadas durante nossas aulas poderiam representar esse conceito
proposto pelos estudiosos acima? Cite pelo menos 02 (duas) dessas FUNÇÕES.

SÃO AS FUNÇÕES EMOTIVA E CULTURAL.
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1.
“A tarefa da literatura é ajudar o homem a compreender-se a ele mesmo”.
Máximo Gorki, importante romancista, dramaturgo, contista e ativista político russo que viveu de 1868 a 1936.

O texto literário mantém estreita relação coma a vida. A frase do escritor russo Gorki
coloca a literatura como

A. uma espécie de espelho do ser, dando ao homem a possibilidade de pensar sua
própria individualidade.

B. algo essencial na sua própria formação.
C. um longo fluxo da escrita humana no tempo.
D. um espaço de liberdade em que o indivíduo vive um mundo sem limites.
E. uma chance de se compreender a verdade de cada um.
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FUNÇÕES DA LITERATURA

- SOCIAL 
- REFLEXIVA
- DENÚNCIA
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