
Literatura e 
Redação



Em 2022, celebramos o ano do Bicentenário da

Independência.





Concursos: rotina de estudos, família e amigos. O 
que fazer?

A dedicação e o foco durante esse período precisam ser
totais para que consiga ingressar no funcionalismo
público e, assim, mudar de vida.



E agora, como organizar o seu tempo de estudos? É
preciso abrir mão de outras atividades? Quantas horas
serão necessárias para obter a aprovação desejada?
Como montar um local para estudar?





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.
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.
Literatura – Contexto histórico, política, religião, sentimentos e
estilos de vida.





Gêneros Literários
•Gênero Lírico: possui um caráter sentimental com presença do eu lírico, 
por exemplo, as poesias, odes e sonetos.
•Gênero Épico: envolvia as narrativas históricas baseado nas lendas e na 
mitologia, foi substituído pelo gênero narrativo.
•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.



Aristóteles elaborou um conjunto de anotações em que busca analisar as 

formas da arte e da literatura de seu tempo.



Por questões didáticas, assim como na Literatura Brasileira, a Literatura
Portuguesa foi dividida em escolas literárias, cujos autores relacionam-se por
aproximação estilística e ideológica:
Trovadorismo: Primeiro movimento literário da língua portuguesa, o
Trovadorismo surgiu em um período no qual a escrita era pouco difundida, por
esse motivo, os poetas transmitiam suas poesias oralmente, na maioria das
vezes cantando-as. Assim sendo, os primeiros textos receberam o nome
de cantigas, tradicionalmente divididas em cantigas de amor, de amigo, escárnio
e maldizer, representadas por nomes como Dom Duarte, Dom Dinis, Paio Soares
de Taveirós, João Garcia de Guilhade, Aires Nunes, entre outros.



Era Medieval



Humanismo: Marcado pela transição do mundo medieval para o mundo moderno, o
Humanismo conduziu as artes ao Renascimento cultural. Na literatura, deu-se a
consolidação da prosa historiográfica, do teatro e da poesia palaciana. Seus principais
representantes foram Gil Vicente e Fernão Lopes. Principais características :
Antropocentrismo, o Racionalismo e o Cientificismo

Era Clássica
•Renascimento: Inspirado na cultura clássica greco-latina, o Renascimento foi marcado 
pela introdução de novos gêneros literários, entre eles os romances de cavalaria e a 
literatura de viagens. Luís de Camões, Sá de Miranda e Fernão Mendes Pinto estão entre 
seus principais representantes. Principais características: Hedonismo (valorização dos 

prazeres sensoriais), Individualismo, Inspiração na Antiguidade Clássica e Otimismo.



Quinhentismo
O nome Quinhentismo faz referência ao ano de 1500, considerado o
marco de início desta etapa, quando as terras brasileiras foram
descobertas pelos portugueses. Neste período, o Brasil ainda não era um
país, mas apenas uma das colônias de Portugal e não possuía qualquer
tipo de produção artística ou intelectual genuinamente brasileira.
É marcado pelo ponto de vista do europeu sobre o Brasil, ou seja, as

impressões sobre a fauna, a flora e, principalmente, os indígenas, o povo
nativo das "novas terras descobertas".



No Brasil, o Quinhentismo é marcado por dois principais momentos de produções 
literárias: a literatura de informação e a literatura jesuíta.

A Primeira Missa no Brasil retratada por Victor Meirelles, 1861.



A “Carta de Pero Vaz de Caminha” ou “Carta a el-Rei Dom Manoel sobre o achamento 
do Brasil” foi um documento escrito pelo escrivão português Pero Vaz de Caminha. 
Foi escrita em sete folhas, cada qual dividida em quatro páginas.
Trecho da carta - “Pardos, nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. 
Traziam arcos nas mãos, e suas setas.”
“A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons 
narizes, bem feitos. Andam nus, sem cobertura alguma.”
Pero Vaz de Caminha descreve como é a relação entre esses dois povos de 
costumes tão diferentes: os índios não entendem o motivo pelo qual os 
portugueses apreciam o sabor do vinho; por outro lado, os portugueses não 
entendem a cultura e a forma como os índios usam seus adereços.



“Contudo, o melhor fruto que dela se pode tirar parece-me que será salvar esta 
gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar.”



Literatura jesuíta

Os autores mais significativos dessa vertente são os padres Manuel da 
Nóbrega, Fernão Cardim e José de Anchieta.

Padre José de Anchieta aprendeu a língua Tupi e produziu a obra-prima 
"Arte de gramática da língua mais usada na costa do Brasil", o primeiro livro 
de gramática do idioma Tupi-guarani, em 1595.



Características do Quinhentismo
•Textos informativos e descritivos;
•Crônicas de viagens;
•Utilização de adjetivos;
•Produzida pelo homem europeu;
•Linguagem simples;
•Destaque para a conquista material e espiritual.



REDAÇÃO

Fazer um rascunho da sua Redação pode fazer toda a
diferença na sua nota, sabia? Isso por que quando escrevemos
um texto pela primeira vez, rabiscos surgem do começo ao fim,
seja quando erramos alguma palavra ou então quando
mudamos de ideia em relação a um argumento. Isso é normal
e acontece com todos.



REDAÇÃO – Atualidades – Problemas sociais 



REDAÇÃO
Cuidado!

• Tempo;
• Fugir do tema;
• Evitar períodos longos;
• Erros de português.



A letra ilegível é um obstáculo para a 

leitura!



Introdução
Para iniciar a introdução da redação, você 

precisa fazer uma contextualização. 
Ex.: Literatura – História 



Como treinar redação sozinho?

• Planejamento semanal;

• Anote as ideias (Passe a limpo);
• Leitura (Nota 10); 
• Fique atento à norma culta
• Treinamento e correção;
• Fique atento às regras.



Como treinar redação sozinho?

• Planejamento semanal;

• Anote as ideias (Passe a limpo);
• Leitura (Nota 10); 
• Fique atento à norma culta
• Treinamento e correção;
• Fique atento às regras.



" Não é festa, é revolução! "

( Coronel José Plácido de Castro)




