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O QUE É
LITERATURA?

TRADUÇÃO: littera/litteris – Letra(s) escrita(s)

DEFINIÇÃO: ARTE DA PALAVRA, sobretudo, ESCRITA.

LITERATURA NÃO ESCRITA: tradição oral dos povos

Indígenas, HQs, pinturas pré-históricas...



HISTÓRICO 
DA 
LITERATURA

PRIMÓRDIOS:

pintura (arte) rupestre – 40.000 a.C

FORMALIZAÇÃO: escrita – 4.000 a.C

CONSOLIDAÇÃO:

da arte literária – 400 a.C



PINTURA (ARTE) 
RUPESTRE

Representações pré-históricas
realizadas em paredes, tetos de 
cavernas e abrigos rochosos, ou
mesmo sobre superfícies rochosas
ao ar livre (Arte parietal)

DIVISÃO: pintura e gravura

Interpretação controversa

Cunho ritualístico ou mágico



Gruta Chauvet, no sul de França, 30.000 a 32.000 anos.



Altamira - Espanha

.

Paleolítico Superior, entre 14 000 e 12 000 a.C.) 



ALTAMIRA: "Capela Sistina" da arte rupestre





Serra da Capivara (PI)

.
Existem atualmente 737 sítios

arqueológicos catalogados onde

foram encontrados artefatos líticos,

esqueletos humanos, pinturas

rupestres com aproximadamente

30.000 figuras coloridas, que

representam cenas de sexo, de

dança, de parto, entre outras.



A Vênus de Laussel ou

"mulher com corno" é uma

estatueta de Vénus,

pertencente à arte paleolítica.

Foi descoberta em 1909 pelo

doutor Lalanne, no

denominado "Grand Abri",

localizado na estação

arqueológica de Laussel na

localidade de Marquay, na

Dordonha francesa.

Musée d'Aquitaine (Museu da Aquitânia) 

em Bordéus.



ESCRITA

• SURGIMENTO – MESOPOTÂMIA

• 4.000 a.C – SUMÉRIOS

• ESCRITA CUNEIFORME

• Concomitantemente

• HIERÓGLIFOS – Egípcios

• ALFABÉTICA – Fenícios

• FUNÇÃO PRAGMÁTICA

• Econômica e Jurídica





ARTE LITERÁRIA

• CONSOLIDAÇÃO – GRÉCIA

• Século V – ARISTÓTELES

• “Arte poética” (335 a.C)

• Divisão em gêneros

• Manifestações esparsas anteriores

• EPOPEIA DO GILGAMESH – sumérios

• LIVRO DOS MORTOS – egípcios



Epopeia ou Épico de Gilgamés ou

Gilgamesh é um antigo poema épico

da Mesopotâmia (atual Iraque), uma

das primeiras obras conhecidas da

literatura mundial. Acredita-se que sua

origem sejam diversas lendas e

poemas sumérios sobre o mitológico

deus-herói Gilgamés, que foram

reunidos e compilados no século VII

a.C. pelo rei Assurbanípal. Recebeu

originalmente o título Sha naqba

īmuru, traduzido como Aquele que

Viu a Profundeza ou, em tradução

mais recente, elaborada pelo

professor Jacyntho Lins Brandão, Ele

que o abismo viu: a Epopeia de

Gilgamés.



Livro dos Mortos (cujo nome original, em

egípcio antigo, era Livro de Sair Para a Luz ou

Saída para a Luz do Dia) é a designação dada

a uma coletânea de feitiços, fórmulas

mágicas, orações, hinos e litanias do Antigo

Egito, escritos em rolos de papiro e colocados

nos túmulos junto das múmias. O objetivo

destes textos era ajudar o morto em sua

viagem para o outro mundo, afastando

eventuais perigos que este poderia encontrar na

viagem para o Além. O livro era posto sob a

cabeça da múmia ou junto dela, ou então

copiavam-se trechos dele na tumba.



GÊNEROS
LITERÁRIOS

• ÉPICO: feitos heróicos

• LÍRICO: sentimento

• DRAMÁTICO: encenação



Epopeias
 Ilíada e a Odisseia – Homero (século VIII a.C. - Grécia)
 Teogonia – Hesíodo (século VIII a.C. - Grécia)
 Eneida - Virgílio (19 a.C - Roma)
 Bewulf – desconhecido (700 d.C - Inglaterra)
 A divina comédia – Dante Aliguieri (1305 – Florença)
 Os lusíadas – Camões (1572 – Portugal)

BRASIL:
 Prosopopeia de Bento Teixeira (Barroco);

 Vila Rica de Cláudio Manuel da Costa;
 Caramuru de Frei Santa Rita Durão
 Uruguai de Basílio da Gama (Arcadismo);

 Confederação dos Tamoios de Gonçalves de Magalhães;
 Os Timbiras e I-Juca Pirama de Gonçalves Dias (Romantismo).



Lírico
1) Verso: cada linha do poema.
2) Estrofe: conjunto de versos (dístico, terceto, quarteto, sextilha, oitava)
3) Rima: aproximações sonoras
4) Métrica: contagem de sílabas poéticas (redondilhas menor e maior (5 e 7), 
Decassílabos (10), Alexandrinos (12)

ode: de tom alegre.
elegia: escrito por motivos tristes.
epigrama: pequeno, de tom satírico.
epitáfio: nas lápides de túmulos.
epitalâmio: para quem se casa.
haicai: origem oriental, composto por 3 versos.

 SONETO:  2 quartetos e 2 tercetos

 Poetas líricos: Píndaro e Safo (Grécia), Virgílio e Horácio (Roma)

SONETO DE SEPARAÇÃO 
De repente do riso fez-se o pranto 
Silencioso e branco como a bruma 
E das bocas unidas fez-se a espuma 
E das mãos espalmadas fez-se o espanto. 
 
De repente da calma fez-se o vento 
Que dos olhos desfez a última chama 
E da paixão fez-se o pressentimento 
E do momento imóvel fez-se o drama. 
 
De repente, não mais que de repente 
Fez-se de triste o que se fez amante 
E de sozinho o que se fez contente. 
 
Fez-se do amigo próximo o distante 
Fez-se da vida uma aventura errante 
De repente, não mais que de repente. 



DRAMÁTICO
Encenação – palco – atores

Divisão: cenas e atos 

Ausência de narrador – falas – diálogos

Elementos: cenário, figurino, iluminação, sonoplastia

Rubrica: indicação do autor (itálico)

GRÉCIA ANTIGA

•TRAGÉDIA: gerar a catarse (arrebatamento emocional) na platéia.

- Prometeu acorrentado, de Ésquilo

- Édipo rei, de Sófocles

- Medeia, de Eurípides

• COMÉDIA: tem como objetivo gerar o riso.

Aristófanes (As nuvens)

Menandro (O misantropo).

IDADE MÉDIA

• AUTOS: moral religiosa

• FARSAS: cômico, moral social

ROMANTISMO

• DRAMA: Mescla de elementos trágicos e elementos cômicos.



Evolução dos Gêneros

Épico – Narrativas modernas (romance, 
conto, novela, crônica...)

Lírico – Poesia moderna

Dramático – Teatro moderno


